
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLYANNA SANTIAGO MAGALHÃES 

 
 
 
 
 
 
 

O CONSÓRCIO SOCIAL DA JUVENTUDE NO CONTEXTO DA 
POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO GOVERNO LULA 

(2003-2007): ENCONTROS E DESENCONTROS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

Julho de 2010 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 
 

POLYANNA SANTIAGO MAGALHÃES 

 
 
 
 
 

O CONSÓRCIO SOCIAL DA JUVENTUDE NO CONTEXTO DA POLÍTICA DE 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO GOVERNO LULA (2003-2007): ENCONTROS E 

DESENCONTROS 

 

 

 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial 
para a obtenção do título de Mestre em 
Educação pelo Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal de 
Pernambuco, sob a orientação do Prof. Dr. 
Ramon de Oliveira. 

 

 

 

 

Recife 

Julho de 2010 



 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magalhães, Polyanna Santiago 

 

   O consórcio social da juventude no contexto da 
política de educação profissional do governo Lula 
(2003-2007) : encontros e desencontros. / Polyanna 
Santiago Magalhães. – Recife : O Autor, 2010. 

  187f. : il. ; 31 cm.  
 

 Orientador: Prof°.Dr°. Ramon de Oliveira  

 

  Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 
Pernambuco, CE, Pós-Graduação em Educação, 2010. 

 

  
  
  1. Ensino Profissional – Políticas. 2. Educação e 

Estado – Educação Profissional. 3. Consórcio Social 
da Juventude. I. Oliveira, Ramon. II. Universidade 
Federal de Pernambuco. III. Título. 

 

         
37 CDU (2.ed.) UFPE  
370.113 CDD (22.ed.)     CE2010-73  

  

 

 



 

 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta pesquisa a todos os estudantes 
trabalhadores jovens deste país, que, mesmo tendo 
sua juventude negada, não desistem de fazer valer seu 
direito à educação e ao trabalho. 

Em especial, dedico este estudo a João Justino (in 
memoriam), um jovem trabalhador que encontrou na 
escola e na convivência alegre com seus 
companheiros de trabalho um caminho de 
crescimento e humanização. 

 

 

 
 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 
 
 Sou profundamente grata ao meu orientador, Prof. Dr. Ramon de Oliveira, que, 

reconhecendo minha condição de estudante-trabalhadora, respeitou meus tempos e processos, 

sem, no entanto, abdicar do rigor acadêmico necessário à produção do conhecimento. 

 Agradeço aos professores Alfredo Macedo e Janete Azevedo que me possibilitaram 

superar a falsa dicotomia entre pesquisa qualitativa e quantitativa. Igualmente agradeço aos 

professores Geraldo Barroso, Alfredo Macedo, Daniel Rodrigues e Luciana Marques, pelas 

preciosas contribuições na minha qualificação. 

 Meus sinceros agradecimentos às entidades do Consórcio Social da Juventude Recife: 

Casa Menina Mulher, Centro de Cultura e Trabalho, Etapas, Grupo Mulher Maravilha, 

Retome Sua Vida, como também as entidades do CJS Salvador: Avante, CESEP, Pracatum e 

Sociedade 1º de Maio, pois esse trabalho não seria possível sem a disponibilidade e a 

seriedade com que todos me apoiaram no levantamento de dados. 

 Agradeço imensamente ao Ministério do Trabalho e Emprego, nas pessoas da Sra. 

Elisley Galletti e do Sr. Pedro Egler que me disponibilizaram todas as informações solicitadas 

com presteza e compromisso. 

 Ao Sr. Almerico Lima e à Sra. Luciana Tannus agradeço por terem me possibilitado 

recuperar a memória das ações públicas, permeadas de análises críticas sobre seus avanços e 

desafios. 

 Agradeço a todos e todas que fizeram a Cooperativa de Trabalhadores em Educação 

Projeto Nossa Escola, minha grande escola de vida e de profissão. 

 Sou grata a toda equipe da Save the Children, especialmente a Guillermo Navas que, 

na condição de gestor, teve sensibilidade de me apoiar nos momentos mais intensos deste 

trabalho. 

 A todos e todas que construíram o Programa Integrar eu agradeço, pois foi lá onde 

compreendi que educação profissional é um direito e um caminho para emancipação dos 

trabalhadores. Agradeço também à equipe do Programa Vivendo e Aprendendo, sobretudo a 



 

Cristina Campelo, a Márcia Ferreira e a Fátima Oliveira, com quem compartilhei as angústias 

e alegrias da convivência com trabalhadores concretos que buscavam na educação um sopro 

de dignidade. 

 Agradeço especialmente a meu pai, Mariceu, e à minha mãe, Terezinha, por todo o 

amor e pelo esforço que fizeram para garantir que eu tivesse uma educação básica de 

qualidade, sem a qual certamente não teria chegado até aqui. 

 À minha querida irmã Vivyanne e ao querido Marco agradeço por acreditar em mim e 

me incentivar sempre. Agradeço também pela permanente disponibilidade para leituras das 

várias versões deste trabalho. 

 Agradeço a toda minha família pelo carinho e por compreender as minhas constantes 

ausências. Agradeço, em especial, à minha família do coração: Glória, Jack e Marcelinho, 

Maria e Cacau, e aos meus sobrinhos queridos, que me alegraram e me incentivaram a cada 

encontro.  

 A Manoel agradeço por tudo que aprendemos juntos e pelas inestimáveis sugestões 

propostas nas versões iniciais deste texto que, com certeza, me ajudaram a construir as ideias 

que agora apresento. 

 Às minhas amigas: Jacinta Cavalcanti, Nara Menezes e Rosana Ataíde e suas queridas 

famílias, sou grata pela permanente presença e por me animarem a vencer esta importante 

etapa. 

 Ao meu amigo Romualdo Ataíde, agradeço pelas reflexões conceituais fundamentais 

nas várias fases do mestrado. E mais ainda por me encorajar a fazer o impossível, quando as 

forças já não alcançavam o possível. 

 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

“Quando renunciamos à crítica deixamos também que, 
dentro de nós, produza-se o assassinato de um cidadão. 
Este dotado de existência política, somente pode sê-lo 
plenamente, ao entender criticamente o mundo em torno. 
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quem sou, nem posso propor outro mundo, e passo a 
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que se criam homens instruídos, mas não educados, 
desinteressados de qualquer discussão mais profunda... 
mantendo uma fé cega nos ritos já dados, nos caminhos 
pré estabelecidos” (SANTOS, 1998, p. 4). 

  



 

  

  
RESUMO 

 

 

O presente estudo tem por objetivo identificar as convergências e divergências entre a 
concepção de educação profissional do governo Lula e as concepções, diretrizes e práticas das 
entidades executoras do Consórcio Social da Juventude (CSJ) e, em caráter complementar, 
quais as suas causas e consequências. Considerando que a educação profissional é um campo 
em disputa, onde diferentes propostas buscam ganhar hegemonia, partiu-se da hipótese de que 
existiam incongruências entre a concepção de educação profissional do governo Lula e as 
concepções, diretrizes e práticas das entidades executoras do CSJ, e estas incoerências 
resultariam em déficit de implementação do Programa. A pesquisa foi realizada junto a dois 
Consórcios Sociais da Juventude: Recife e Salvador. Para o levantamento de dados foram 
realizadas análise documental, entrevistas e coleta de dados quantitativos, o que permitiu 
colocar em diálogo as diferentes concepções de educação profissional presentes tanto no 
âmbito do governo, quanto entre as entidades executoras. Embora o governo tenha logrado 
avanços conceituais no que se refere à política de educação profissional, este apresentou baixa 
capacidade de disseminação de sua concepção gerando contradições entre aquilo que propôs a 
política e o que se materializou na ação, o que, no caso do Consórcio Social da Juventude, 
determinou a efetiva diferença entre os resultados esperados e aqueles alcançados pelo 
Programa. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Profissional, Juventude, Política de Educação Profissional, 

Consórcio Social da Juventude. 

 



 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 
This study aims to identify the convergences and divergences between the design of 
professional education of the Lula government and the concepts, guidelines and practices of 
executing agencies of the Consortium of Social Youth (Consórcio Social da Juventude), and a 
supplementary, what are its causes and consequences. Whereas professional education is a 
field in dispute, where different proposals seeking to gain hegemony, assuming the hypothesis 
that there were inconsistencies between the design of professional education of the Lula 
government and the concepts, guidelines and practices of executing agencies of the CSJ, and 
as a result of these inconsistencies there would be a deficit of implementation in the Program. 
The research was conducted with two Youth Social Consortia (CSJ) in Recife and Salvador. 
Fieldwork had the documentation analysis, interviews and survey quantitative data, allowing 
to discuss the different conceptions of Professional Education both within the government, 
and between the executing agencies. Although the government have achieved conceptual 
progresses with regard to Professional Education Policy, have showed low capacity to 
disseminate their conception, creating contradictions between what was proposed by the 
policy and materialized by action, which in the case of Youth Social Consortium (CSJ) 
determined the real difference between the expected results and those achieved by the 
program. 
 

Keywords: Professional Education, Youth, Professional Education Policy Youth Social 

Consortium. 
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INTRODUÇÃO  

  

No Brasil, a década de 90 foi marcada por altas taxas de desemprego e pela 

precarização das condições de trabalho1, fruto do baixo crescimento econômico e da 

desestruturação produtiva vivida nesse período (MATTOSO, 1999).  

Os jovens foram especialmente afetados pelo desemprego. A diminuição dos postos de 

trabalho, a baixa escolaridade e a falta de experiência se constituíram em barreiras para a 

inserção desta parcela da população brasileira no mundo do trabalho. Os dados são 

reveladores desta situação. Enquanto no período de 1995 a 2001 a taxa de desemprego geral 

subiu de 6,1% para 9,3%, a taxa de desemprego juvenil (16 a 24 anos) passou de 11,3% para 

17,8%. Em 2001, 3,4 milhões de jovens estavam desempregados, representando 44% da 

população economicamente ativa – PEA (BRYM et al., 2006). 

Além destes dados preocupantes ainda é preciso considerar que a disponibilidade de 

um emprego não representa uma garantia de sustentabilidade econômica para os jovens. A 

pobreza é persistente entre 56% dos jovens trabalhadores. Em geral, estes enfrentam jornadas 

extensas, contratos temporários ou informais, baixos salários, proteção social escassa ou 

inexistente, mínima capacitação e falta de voz no trabalho. Está claro que existe uma 

diferença entre ter um trabalho e ter um trabalho decente (OIT, 2006). 

É nesse contexto que o desemprego juvenil passa a ser considerado um problema 

político a ser enfrentado, demandando uma intervenção do Estado. Com isso, o tema ganha 

centralidade na agenda política brasileira, tanto no âmbito das políticas de educação 

profissional e de geração de emprego e renda, quanto nas políticas de juventude. 

Como resposta a esta problemática, durante a primeira gestão do governo Lula (2003-

2006), foram desenvolvidos programas voltados para a educação profissional de jovens com 

vistas à sua inserção no mundo do trabalho, entre eles destaca-se o Programa Nacional de 

Estímulo ao Primeiro Emprego2 (PNPE). O PNPE foi criado com o objetivo de gerar três 

milhões de novos empregos para jovens com idade de 16 a 24 anos, através de subvenção 

econômica às empresas que disponibilizassem vagas para essa parcela da população. No 

entanto, os resultados do Programa, em seus primeiros meses de implementação, 

                                                 
1 Por precarização das condições de trabalho entendemos a ampliação do trabalho informal, ou seja, trabalho 

assalariado ou autônomo sem garantia dos direitos trabalhistas, aumento da jornada de trabalho, sem renda fixa, 
em tempo parcial, contrato por tempo determinado (MATTOSO, 1990, p. 8). 

2 O Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego foi criado pela Lei n⁰ 10.748/03, alterado pela Lei nº 
10.940/04 e regulamentada pelo Decreto 5.199/2004. 
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demonstraram pouco êxito. A partir destes resultados o governo passa a investir na 

qualificação profissional dos jovens como uma ação estratégica do PNPE, através do 

Consórcio Social da Juventude3 (CSJ). Segundo o Ministério, a oferta da qualificação 

permitiria ampliar a possibilidade de ingresso dos jovens no mundo do trabalho, além de 

incluir no Programa aqueles jovens em situação de maior exclusão social. 

Os Consórcios Sociais da Juventude foram constituídos por redes de organizações da 

sociedade ou movimentos sociais. Cada Consórcio agregou no mínimo dez organizações não 

governamentais articuladas por uma entidade âncora, responsável pela gestão do convênio 

estabelecido com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para a execução do programa. 

Segundo o MTE (BRASIL, MTE, PNPE, 2006), a parceira com a sociedade civil teve como 

fundamento o fato desta obter melhores resultados junto ao público jovem em situação de 

maior vulnerabilidade social. A perspectiva era contar com a experiência dessas organizações 

para o êxito do CSJ.  

Esse aspecto inovador do programa, ou seja, formação de redes sociais para execução 

das ações, nos desafiou a considerá-lo como objetivo empírico para análise da política de 

educação profissional do governo Lula.  

Diante das evidências acerca da baixa capacidade do governo federal em coordenar as 

ações de educação profissional, partimos da hipótese que há incongruências entre a concepção 

de educação profissional do governo Lula e as concepções, diretrizes e práticas das entidades 

executoras do CSJ, e estas incoerências geraram déficit de implementação do programa. Por 

déficit de implementação entendemos a diferença entre os resultados esperados e aqueles 

alcançados pela ação. Para identificar tais diferenças é preciso enfocar os pontos críticos de 

interseção das ações políticas, administrativas e privadas, a fim de chegar a um melhor 

entendimento das dinâmicas do processo político-administrativo (FREY, 2000). 

Buscando confirmar ou negar esta hipótese nos empenhamos em responder à seguinte 

questão: quais as convergências e divergências entre a concepção de educação profissional 

do governo Lula e as concepções, diretrizes e práticas das entidades executoras do Consórcio 

Social da Juventude e, em caráter complementar, quais suas causas e consequências? 

É importante destacar que não houve a pretensão de fazer uma avaliação do programa 

em estudo. O foco foi analisar a capacidade de indução e coordenação do governo federal no 

sentido de formular, implementar e garantir a efetividade da política de educação profissional 

que, segundo o discurso oficial, deve ser concebida “como direito, como política pública, 

                                                 
3 Daqui por diante o Consórcio Social da Juventude também será nomeado CSJ. 
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como espaço de negociação coletiva e como elemento constitutivo do desenvolvimento 

sustentável” (BRASIL, MTE, PNQ, 2005).  

Entendemos que  

 

Em sua acepção mais genérica, a ideia de políticas públicas está associada a 
um conjunto de ações articuladas com recursos próprios (financeiros e 
humanos), envolve uma dimensão temporal (duração) e alguma capacidade 
de impacto. Ela não se reduz à implantação de serviços, pois engloba 
projetos de natureza ético-política e compreende níveis diversos de relações 
entre o Estado e a sociedade civil na sua constituição. Situa-se, também, no 
campo de conflitos entre atores que disputam orientações na esfera pública e 
os recursos destinados à sua implantação (SPÓSITO, 2007, p. 180). 
 

 
Nessa perspectiva, a concepção de educação profissional dos sujeitos envolvidos no 

CSJ (governo e entidades executoras) ganha centralidade quando se analisam os processos e 

resultados do programa. Por um lado, as ações e programas do governo não sofrem apenas os 

efeitos das concepções presentes na sociedade; ao contrário, estas ações podem induzir e 

disseminar novos conceitos sobre o tema. Por outro lado, as entidades executoras podem se 

alinhar à proposta governamental, atuando como parceiras na construção/implementação da 

concepção proposta no discurso oficial, como também podem reproduzir concepções 

predominantes socialmente ou tomar como única referência aquela que orienta sua atuação. 

Sposito (2007), partindo da análise da política de juventude, destaca que as disputas 

em torno das concepções que orientam a política ocorrem na arena pública, protagonizadas 

por vários atores envolvidos com o tema, incluindo não só a sociedade civil como a própria 

composição dos aparatos do Estado. Transportando essa análise para a política de educação 

profissional, podemos afirmar que esta também se constitui em um campo em disputa. 

No Brasil, a educação profissional é marcada por uma dualidade histórica. De um lado 

temos a perspectiva de formação profissional de caráter produtivista e economicista, voltada 

unicamente para atender as demandas do mercado de trabalho, destinada à maioria dos que 

vivem do trabalho. Do outro lado, temos a formação de caráter geral, de maior complexidade, 

custo e duração, destinada aos poucos que ocuparão as tarefas de concepção e gerência. Essa 

dualidade implica em uma complexa relação entre sociedade civil e Estado e faz da política de 

educação profissional um campo de fortes disputas. Por isso,  

 

É também preciso considerar que as decisões envolvendo a implementação 
de políticas são amplamente produto de conflitos em torno do destino de 
recursos e de bens públicos limitados, ocupando um espectro amplo de 
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negociações e de formação de consenso, mesmo que provisórios (SPOSITO, 
2007, p. 181). 
 
 

Nesse sentido, concordamos com Frey (2000, p. 219) quando ele afirma que 

 

As disputas políticas e as relações das forças de poder sempre deixarão suas 
marcar nos programas e projetos desenvolvidos e implementados [...]. O 
exame da vida de certas políticas setoriais, sobretudo as de caráter mais 
dinâmico e polêmico, não deixa dúvidas referentes à interdependência entre 
processos e os resultados das políticas. 
 

 

É nesse sentido que identificamos perguntas-chave a serem respondidas para elucidar 

o problema central desta pesquisa: Qual a concepção de educação profissional do governo 

Lula? E do CSJ? Quais os fundamentos teórico-práticos da concepção das entidades 

executoras? Quais os pontos de convergência e divergência entre as diferentes concepções de 

educação profissional em análise? Quais as causas e consequências das incongruências destas 

concepções? 

 

1.2 Caminhos Metodológicos 

 

A presente pesquisa privilegia a análise de natureza qualitativa, embora tenha 

agregado dados quantitativos que permitiram ampliar a compreensão do fenômeno estudado. 

O estudo iniciou com análise documental a partir da qual foi possível sistematizar as bases 

conceituais das políticas de juventude e de educação profissional.  

A análise documental abrangeu a consulta às fontes oficiais (legislação da educação 

profissional, termo de referência, manual de implementação do Consórcio e instrumentos de 

avaliação e monitoramento), além dos materiais pedagógicos e documentos (planos e 

relatórios) produzidos pelas entidades âncoras e executoras.  

A pesquisa de campo foi realizada junto a dois Consórcios Sociais da Juventude: 

Recife e Salvador. A opção por conhecer de forma mais aprofundada duas experiências do 

CSJ justifica-se em função da possibilidade de compreender como as questões internas ao 

programa interferiram na materialização da concepção de educação profissional e de 

juventude destas redes. Para o trabalho de campo junto a estes dois CSJs foram utilizadas 

entrevistas, levantamentos de dados quantitativos para tratamento estatístico, além da 

ampliação da análise documental. 
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 A opção por entrevistas, caracterizadas pela comunicação verbal, justifica-se por ela 

permitir colher informações pertinentes ao objeto de pesquisa, através da fala dos atores 

sociais. Estas informações referem-se diretamente aos indivíduos pesquisados, revelando suas 

atitudes, valores e opiniões. 

Para entrevistas foram selecionadas seis (6) organizações de cada Consórcio, incluindo 

entidades âncora e entidades executoras. Procurou-se selecionar para entrevistas as entidades 

executoras que apresentavam a educação profissional como foco em sua missão ou em seus 

programas, entendendo que estas poderiam apresentar mais organicidade no que se refere a 

concepções de educação profissional. Em cada organização foi identificado o/a 

Coordenador/a Geral do Consórcio, com quem foi realizada a entrevista. 

Além dos representantes das entidades, foram entrevistados dois (2) gestores do 

Ministério do Trabalho, o Diretor do Departamento de Qualificação (DEQ) e Coordenadora 

Nacional do Consórcio Social da Juventude, que aportaram reflexões sobre o CSJ a partir de 

uma visão governamental.  

Ao todo foram realizadas 11 entrevistas. Todas foram transcritas e analisadas 

cuidadosamente. A partir dessa leitura foram emergindo categorias de análise orientadas a 

partir das três dimensões descritas na política de educação profissional do governo Lula: 

epistemológica, efetividade social e política e qualidade pedagógica. Assim, relacionadas à 

dimensão epistemológica foram abordadas as concepções e finalidades do CSJ na visão dos 

atores envolvidos. Em relação à dimensão de efetividade social e política foram discutidas as 

variáveis: capacidade técnica das organizações para o trabalho com educação profissional, 

articulação do CSJ com outras políticas, a eficiência e eficácia no cumprimento das metas, os 

benefícios sociais e econômicos para jovens e o empoderamento juvenil. Quanto à dimensão 

pedagógica foram analisadas as práticas político-pedagógicas do programa considerando os 

elementos conceituais da educação integral proposta pelo governo. 

Os dados qualitativos foram complementados por um levantamento de dados 

quantitativos referentes ao processo de implementação do Programa. As informações foram 

coletadas junto ao MTE e às entidades âncoras e executoras. 

 

1.3 A estrutura do texto 

 

O capítulo 1 inicia ampliando o debate sobre o conceito de juventude para em seguida 

apresentar os dados sociodemográficos que caracterizam a juventude brasileira. Partindo 

dessas reflexões foram identificadas as abordagens que têm orientado as políticas públicas 



21 
 

para essa faixa etária no Brasil, o que se constituiu em um referencial teórico relevante para 

análise do CSJ. 

Prosseguindo, o Capítulo 2 buscou apreender as concepções de educação profissional 

do governo Lula, a partir de uma análise aprofundada das políticas de educação profissional 

desenvolvidas no País nas últimas duas décadas. Para compreender com mais profundidade o 

que propõe o governo Lula, foi feita uma análise do Plano Nacional de Qualificação do 

Trabalhador (PLANFOR), implementado no governo FHC, a partir do qual foram 

identificados os elementos que fazem o Plano Nacional de Qualificação (PNQ) distinto do 

primeiro. A identificação de mudanças de paradigma entre o PLANFOR e o PNQ, 

possibilitou revelar, do ponto de vista conceitual, as bases que fundamentam estas diferentes 

propostas.  

 O Capítulo 3 apresenta o desenho do Consórcio Social da Juventude, revelando as 

especificidades do CSJ de Recife e Salvador. Apesar dos Consórcios seguirem a estrutura de 

funcionamento indicada pelo MTE, cada um apresentou peculiaridades em função das 

especificidades do contexto, diferentes experiências das entidades executoras, necessidades 

específicas dos jovens daquele local, relação entre governo federal e local e sociedade civil, 

etc. Ao conhecer duas experiências distintas criou-se a oportunidade de compreender como 

essas particularidades interferiram no funcionamento do CSJ. 

 No capítulo 4 foi feita uma análise comparada entre as concepções de educação 

profissional do governo e das entidades executoras do consórcio. Destacando as concepções 

de educação profissional das entidades executoras, foi possível identificar as convergências e 

divergências em relação às concepções defendidas pelo governo federal. Conclui-se esse 

capítulo evidenciando as incongruências entre estas concepções e suas consequências, a partir 

da análise das três fases de desenvolvimento do programa: a concepção, a prática e os 

resultados expressos nas dimensões epistemológica, pedagógica e social do CSJ. 

 As considerações finais sintetizam os encontros e desencontros do Consórcio Social da 

Juventude e da Política de Educação Profissional do Governo Lula.  
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CAPÍTULO 1 

 

1. POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE: EDUCAÇÃO E TRABALHO EM 
FOCO 
 

O tema juventude passou a integrar, efetivamente, a agenda política no Brasil a partir 

da década de 90. A ampliação do debate em torno das demandas prioritárias dos jovens 

impulsionou considerável crescimento de estudos sobre a área, tanto do ponto de vista 

acadêmico quanto aqueles voltados a orientar políticas públicas de desenvolvimento, proteção 

e promoção de condições sociais da população juvenil. Apesar disso, na literatura não há 

consenso sobre quando se inicia ou quando termina a juventude. Tampouco existe acordo 

sobre o tema entre os formuladores de políticas públicas destinadas a esta população. 

Considerando esses pontos de tensão, esse capítulo busca revisitar o conceito de 

juventude, abordando o tema a partir de quatro enfoques. O primeiro tem como objetivo 

problematizar o debate acerca da ampliação da faixa etária que abrange a juventude frente à 

concepção de prolongamento do tempo juvenil. O segundo tópico aprofunda a compreensão 

de juventude enquanto categoria sociológica. O terceiro traça o perfil dos jovens brasileiros, 

principalmente no que tange à relação juventude-escola, transição escola-trabalho e emprego 

e desemprego juvenil. O último tópico explicita os conceitos de juventude presentes nas 

políticas públicas e os caminhos das políticas de juventude implementadas no Brasil nas 

últimas duas décadas.  

 

1.1 Posicionando a discussão sobre a ampliação da faixa etária que compreende a 

juventude e a postergação do tempo juvenil 

 

Muitos países ampliaram a faixa etária que compreende a juventude, assim como o 

Brasil que, desde 2005, passou a considerar jovens os indivíduos entre 15 e 29 anos,4 

motivado, sobretudo, pelo aumento da expectativa de vida, que nas últimas décadas tem se 

alargado consideravelmente. Estima-se que, nos próximos vinte anos, a vida dos brasileiros 

atinja a média dos países desenvolvidos, chegando aos 80 anos; um aumento significativo se 

                                                 
4 Segundo a Lei 11.129 de 30.06.2005 que criou a) a Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à Secretaria 

Geral da Presidência da República, cuja principal tarefa é articular e supervisionar os programas e ações 
voltadas para os/as jovens; b) o Conselho Nacional de Juventude (CONJUV); com caráter consultivo, cuja 
tarefa principal e fomentar estudos e propor diretrizes para referida política; c) Programa Nacional de Inclusão 
de Jovens (Projovem), programa de caráter emergencial voltado para jovens excluídos da escola e do mercado 
de trabalho; são considerados jovens os indivíduos entre 15 e 29 anos. 
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observado que na década passada esse patamar era de 63,5 anos para os homens e 70,9 anos 

para as mulheres (POCHMANN, 2007).  

Embora o aumento da esperança de vida seja um fator determinante para a ampliação 

das fases do ciclo vital, segundo Madeira (2006), a natureza e extensão do prolongamento da 

fase de juventude estão vinculadas à prioridade dada pelo governo de cada país à educação.  

A autora identificou, através da análise comparativa entre os marcadores 

demográficos5 de juventude, com dados aferidos a partir dos censos de 1980 e 2000, que o 

Brasil está distante de garantir o prolongamento desta fase do ciclo de vida. Segundo seu 

estudo, nessas últimas décadas verifica-se um aumento da desigualdade do tempo juvenil 

entre a parcela da população menos escolarizada, portanto, mais pobre, e aquela que detém os 

maiores rendimentos e níveis de escolaridade. Ou seja, o Brasil é extremamente desigual no 

espaço concedido à moratória juvenil. 

Por moratória juvenil compreende-se  

 
[...]um crédito de tempo que permite ao jovem protelar as exigências sociais 
típicas da vida adulta, especialmente relativas ao casamento e ao trabalho, e 
lhe possibilita um maior contato com experiências e experimentações que 
podem favorecer o seu pleno desenvolvimento, não apenas em termos de 
formação educacional e aquisição de treinamento e capacitação, mas 
também em termos de outras vivências típicas que fazem parte da 
sociabilidade juvenil (IPEA, 2009, p. s/n). 
 

 
Madeira (2006) fundamenta suas conclusões observando as variáveis de idades médias 

de casamento e do primeiro filho considerando-as as principais evidências de antecipação da 

entrada na vida adulta. Madeira (2006, p. 145) defende, como hipótese, que só o acesso 

massivo da população ao ensino médio, especialmente das mulheres, poderá impulsionar a 

postergação da juventude, porque o maior nível de escolarização tende a aumentar as idades 

médias de casamento e primeiro filho. Conforme sua análise, “adquirir 12 anos ou mais de 

estudo significa dez anos a mais de juventude”. E pondera sobre os riscos de ingresso precoce 

na vida adulta: 

                                                 
5 De um modo geral, a inserção na vida adulta vai se caracterizar pela passagem do sistema escolar para o mundo 

do trabalho; situação de autonomia e independência econômica em relação à família; separação da família de 
origem e constituição do novo núcleo familiar (FREITAS, 2005; POCHMANN, 2007). Essas variáveis 
constituem os marcadores demográficos de juventude. No entanto, Pochmann (2007) alerta que esses 
indicadores, tradicionalmente utilizados para definir o jovem, já não respondem à complexidade da transição da 
adolescência para idade adulta, dadas as múltiplas possibilidades abertas pelos segmentos juvenis; e 
exemplifica, entre inúmeras outras possibilidades, há jovens: trabalhando; desempregados; com família 
constituída; com filhos e sem família constituída; em fase de estudo, morando e dependendo dos pais; em fase 
de estudo, morando longe, mas dependendo dos pais; em fase de estudo, independente e com família própria; 
ou ainda trabalhando, mas com rendimentos insuficientes demandando ajuda dos pais. 
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Do ponto de vista das pessoas, a antecipação da entrada na vida adulta 
significa a eliminação de um importante momento de exploração e 
experimentação, tanto no campo da afetividade como na preparação e 
qualificação para tarefas mais produtivas e mais bem remuneradas. Do ponto 
de vista da sociedade acarreta menos desenvolvimento, manutenção das 
desigualdades sociais e persistência da pobreza (MADEIRA, 2006, p. 140). 
 

 
Pochmann (2007, p. 23), refletindo sobre esta mesma questão, concorda que houve nas 

últimas décadas o alargamento da faixa etária que compõe esta fase, abrangendo atualmente 

as idades entre 16 a 34 anos. No entanto, o autor destaca que essa não é apenas uma 

ampliação 

 
[...] da temporalidade que contabiliza a fase juvenil. Trata-se, 
fundamentalmente, do reconhecimento necessário de que a transição da 
adolescência para idade adulta é muito mais complexa do que era no 
passado, a exigir uma agenda pública mais específica voltada para faixa 
etária mais ampla. 
 
 

Madeira (2006) enfatiza que as transformações dos processos produtivos constituem 

outro fator relevante no prolongamento do ciclo da juventude, pois, na medida que a 

sociedade exige um maior nível de qualificação, demanda um período mais extenso de 

preparação para inserção na vida produtiva. No entanto, no Brasil quando se analisa a variável 

idade de ingresso no mercado de trabalho, novamente observa-se que os jovens com baixa 

escolaridade e em condições sociais mais vulneráveis ingressam mais cedo no mercado de 

trabalho e geralmente em condições precarizadas. Conclui que as desigualdades geradas no 

âmbito do sistema educacional se estendem para o mundo do trabalho, fator que remete mais 

uma vez à centralidade da problemática do acesso, permanência e sucesso dos jovens no 

ensino médio, como elemento fundamental para fomentar mais e melhores oportunidades para 

eles. 

Camarano (2006, p. 322), apesar de questionar a concepção de prolongamento da 

juventude, por entender que esse conceito traz em seu bojo a ideia de sequência linear dos 

eventos que marcam este ciclo de vida, concorda com os demais autores sobre a 

complexidade da transição da juventude para vida adulta: 

 

[...] mais do que o prolongamento da juventude, pode-se pensar em novas 
modalidades de transição para vida adulta, provocada por uma menor 
sincronia entre eventos, uma simultaneidade de participação em vários 
eventos, bem como uma delimitação mais tênue entre as várias fases de vida. 
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Como visto, a definição da faixa etária que compreende a juventude é permeada por 

muitas variáveis. Esta é, portanto, uma discussão central quando são analisadas as políticas de 

juventude, pois, a depender do recorte etário e da imagem social que se constrói dos sujeitos 

jovens, parcelas significativas da população juvenil podem não ser consideradas no horizonte 

das ações públicas. 

 Considerando os argumentos acima apresentados conclui-se que: a) a ampliação da 

faixa etária que compreende a juventude não significa a postergação do tempo juvenil; b) há 

desigualdade do tempo juvenil entre população jovem, resultado das diferenças 

socioeconômicas; c) a transição entre juventude e vida adulta tem se complexificado, e não 

pode ser caracterizada como uma sequência linear de eventos; d) a elevação de escolaridade 

dos jovens é fundamental para garantir mais e melhores oportunidades na transição para vida 

adulta; e) nesse sentido, é central a postergação do ingresso dos jovens no mundo do trabalho, 

com vistas a possibilitá-los um melhor processo formativo; f) a ampliação da faixa etária que 

compreende a juventude permite que significativas parcelas da população juvenil sejam 

incluídas nas ações públicas, sobretudo aqueles jovens que, apesar de terem atingido a 

maioridade, ainda encontram-se na condição juvenil. Portanto,  

 

[...]a preocupação aqui é mais com as perspectivas que se colocam para os 
jovens de hoje, de uma inserção adequada na esfera social, na vida adulta, do 
que o prolongamento ou encurtamento do processo de transição para ela 
(CAMARANO, 2006, p. 326). 
 

 
No caso do Brasil, a ampliação da faixa etária da juventude vem impactando na 

formulação de políticas para esse grupo, mas os resultados ainda são incipientes, 

principalmente quanto à postergação de ingresso dos jovens no mundo adulto, conforme será 

visto adiante.  

Nessa pesquisa serão considerados dois universos de análise. No que se refere aos 

dados demográficos, busca-se apresentá-los abrangendo o universo de indivíduos entre 15 e 

29 anos, seguindo as tendências dos estudos mais recentes que já se colocam em consonância 

com o disposto na Lei 11.129 de 30.06.2005. No Consórcio, serão analisados, à luz dos 

pressupostos acima descritos, os dados relativos à faixa etária de 15 a 24 anos, público alvo 

deste programa entre 2003-2007, recorte temporal da pesquisa. 
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1.2 Revisitando o conceito de juventude 
 

Juventude é um conceito sociohistórico, portanto sofre alterações de uma sociedade 

para outra, entre gerações e mesmo em diferentes contextos. Na sociedade moderna, entende-

se que a juventude inicia com as mudanças físicas da puberdade, que ocorrem juntamente com 

as transformações intelectuais e emocionais e termina com o ingresso na vida adulta 

(FREITAS, 2005).  

Aprofundando o entendimento sobre a moderna concepção de juventude, Corti e 

Souza (2005) destacam quatro aspectos que marcam a análise sociológica sobre o tema. O 

primeiro trata da ideia bastante propagada nas sociedades ocidentais, da juventude como uma 

etapa de transição entre a infância e a vida adulta, mais precisamente como um momento de 

preparação para a vida adulta. Embora as autoras reconheçam a transitoriedade como uma 

característica da fase juvenil, afirmam que esta é uma dimensão presente em todas as fases da 

vida, não sendo, portanto, um elemento suficiente para definir a juventude. Assim, reiteram 

que a juventude possui um sentido e uma importância em si mesma.  

Madeira (2006, p. 141) afirma que a juventude é uma fase específica da vida; sua 

“maior especificidade seria uma espécie de ‘legitimidade’ para explorar possibilidades nos 

relacionamentos afetivos, no trabalho e na visão de mundo em geral”. Pochmann (2007, p. 

14), alinhado a esta posição, afirma que “[...] a juventude é menos uma etapa de preparação e 

muito mais da personificação de atitudes individuais e sociais que configuram um estilo 

coletivo de viver e de pensar [...]”.  

O segundo aspecto refere-se à sintonia dos jovens com a mudança social, que se 

expressa sob duas formas: integração à sociedade, quando o jovem demonstra maior 

facilidade em se adaptar às transformações da sociedade moderna e capacidade de propor 

mudanças no campo cultural, social ou político; e ruptura com a sociedade: maior tendência 

em questionar a ordem social. É esta última abordagem que se encontra mais presente no 

imaginário coletivo, no senso comum, resultando na imagem dos jovens como ameaça à 

ordem social (CORTI; SOUZA, 2005). É a partir desta perspectiva que “a população jovem é 

comumente vista como a principal agente e vítima da violência urbana” (CAMARANO, 

2006, p. 320). Essa visão prevaleceu na orientação de políticas de juventude na década de 90, 

onde os jovens eram conceituados como sendo de “risco social”. 

Para Margulis (2008), essa sintonia dos jovens com a mudança social advém das 

diferenças no plano da memória. Os jovens não compartilham da memória da geração 

anterior; não viveram suas experiências. 
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Para el joven el mundo se presenta nuevo, abierto a las propias experiencias, 
aligerado de recuerdos que poseen las generaciones anteriores, despojado de 
inseguridades o de certezas que no provienen de la propia vida. Claro está 
que existen los relatos, la memoria social, la experiencia trasmitida, pero, sin 
embargo, cada generación se presenta nueva al campo de lo vivido, 
poseedora de sus propios impulsos, de su energía, de su voluntad de orientar 
sus fuerzas y de no reiterar los fracasos, generalmente escéptica acerca de los 
mayores, cuya sensibilidad y sistemas de apreciación tiende a subestimar 
(MARGULIS, 2008, p. 4). 
 
 

Apesar de corroborar com a ideia de que toda experiência geracional é inédita, Novaes 

(2007) afirma que a “perspectiva de geração” aponta para novas relações inter e 

intrageracionais. Para ela, o diálogo “intergeracional produz novas escutas e aprendizados 

mútuos”. De um lado, é imprescindível que os adultos escutem os jovens porque só eles 

podem dizer o que é ser jovem no mundo de hoje. Por outro lado, os adultos também têm o 

que dizer, uma vez que “a conquista dos “direitos dos jovens” não pode ser desvinculada de 

outras conquistas históricas das quais participaram muitos daqueles que hoje são adultos” 

(NOVAES, 2007, p. 258). Essa relação dialógica pode gerar uma “aliança ancorada em 

valores de justiça social”. Por isso, o diálogo intrageracional torna-se um caminho para buscar 

“pontos de convergência que façam positiva diferença para concepção e implantação de 

políticas públicas voltadas para juventude” (NOVAES, 2007, p. 258). 

O diálogo intrageracional por sua vez favorece o reconhecimento da diversidade e 

amplia as possibilidades de participação dos jovens. Novaes (2007) enfatiza que apesar da 

proximidade etária da população juvenil, há um distanciamento social entre os jovens, bem 

como distintas experiências de participação. 

Nesse mesmo sentido, vários autores6 chamam a atenção para a necessidade de 

diferenciar a categoria juventude dos sujeitos jovens concretos. Enquanto categoria social, a 

juventude se caracteriza por agrupar sujeitos que compartilham a mesma fase de vida, que 

vivem num determinado contexto socioeconômico e político e que, portanto, vivenciam um 

momento singular. No entanto, esses sujeitos possuem diferentes experiências de vida 

marcadas por sua condição social, étnica, de gênero, de origem ou de situação familiar 

(CORROCHANO et al., 2008). Essas condições levam a uma heterogeneidade de 

experiências, que remetem à impossibilidade de se falar em juventude e sim em juventudes.  

No entanto, Sposito (2003, p. 73) destaca o risco de tomar unicamente a dimensão da 

diversidade como categoria explicativa do conceito de juventude, pois o foco na 

                                                 
6 Para aprofundar esta reflexão ver: Sposito, 2003; Corti e Souza, 2005; Corrochano, 2008. 



28 
 

“heterogeneidade dos modos de vida” inviabiliza a abordagem da juventude como categoria 

social, uma vez que seriam privilegiados os aspectos de pertencimento de classe, origens 

étnicas, condição homem ou mulher, etc. Para ela, esta imprecisão ocorre pela superposição 

entre fases de vida e sujeitos concretos, ou seja, superpõem jovens – sujeitos concretos – e 

fase de vida – juventude como categorias semelhantes. 

Ainda na visão de Sposito (2003, p. 74) é necessário haver uma distinção entre 

condição (modo como a sociedade constitui e significa esse momento do ciclo de vida) e 

situação juvenil (que traduz os diferentes percursos experimentados pela condição juvenil a 

partir dos mais diversos recortes: classe, gênero, regiões, vida urbana ou rural, sistemas 

religiosos e etnia), e explica que a condição juvenil está intimamente ligada às práticas sociais 

dominantes que decorrem do poder público, da mídia, da sociedade civil organizada, ou seja, 

essas práticas sociais emergem da “forma de interação com mundo adulto” refletindo nas 

relações de poder que se somam a outras relações sociais e culturais, muitas vezes marcadas 

pela desigualdade e pelo conflito. 

A construção das identidades é o terceiro aspecto abordado por Corti e Souza (2005). 

Embora a formação da identidade seja um processo vivido durante toda a existência, é na 

juventude que o indivíduo adota uma perspectiva sobre sua própria vida, descobrindo sua 

individualidade como algo único. Por isso, a juventude é considerada um período privilegiado 

para explorar as potencialidades individuais, como também do mundo, com possibilidade de 

fazer e redirecionar escolhas.  

León (2005, p. 14) reafirma essa ideia quando assinala que o processo de construção 

da identidade “se configura como um dos elementos característicos e nucleares do período 

juvenil. O referido processo se associa a condicionantes individuais, familiares, sociais, 

culturais e históricos determinados”. Para o autor, nesse processo o jovem busca se identificar 

em nível pessoal, geracional e social. A identidade pessoal relaciona-se à identificação de 

características próprias, inclusive no que se refere a questões de gênero e papeis sexuais 

relacionados. A dimensão geracional está vinculada ao reconhecimento de si mesmo no outro, 

que compartilha uma mesma etapa de vida e que possui características que se desejaria 

possuir. A dimensão social refere-se ao reconhecimento de si mesmo num coletivo mais 

amplo, onde se expressa a dimensão geracional em modos de vida que revelam visões de 

mundo e valores que fundamentam as práticas sociais juvenis e comportamentos coletivos 

(LEÓN, 2005, p. 14). 

Fortemente vinculados à questão da identidade estão os aspectos da autonomia e 

experimentação, o quarto elemento destacado por Corti e Souza (2005). Esse talvez seja um 



29 
 

dos pontos mais contraditórios na relação entre os jovens e a sociedade adulta, pois ora os 

jovens são considerados capazes de tomar decisões, se aproximando mais do mundo adulto, 

ora são tidos como imaturos, recebendo tratamento mais próximo àquele dado às crianças. 

Trata-se de um descompasso entre as exigências feitas pela sociedade em relação à autonomia 

dos jovens e os recursos a eles oferecidos para exercitá-la. Mais do que um processo de 

construção de identidade, a autonomia 

 

[...]faz parte da expansão do jovem em relação ao mundo social, à sua 
crescente capacidade de analisar situações, hierarquizar problemas, fazer 
julgamentos e realizar escolhas. Trata-se de um processo de emancipação. 
(CORTI; SOUZA, 2005, p. 26). 
 

 
Em síntese, o conceito de juventude, entendido enquanto categoria social, agrega 

quatro principais aspectos: transitoriedade, sintonia com as mudanças sociais, construção da 

identidade e autonomia e experimentação. Na medida que estes aspectos são considerados na 

formulação de políticas de juventude, estas políticas terão mais sentido e significado para a 

população jovem. Pode-se exemplificar isso no campo da participação. Apesar da diversidade 

de experiência de participação presente no segmento juvenil (movimento estudantil, 

movimentos populares, movimentos culturais, movimentos religiosos, etc.), quando aos 

jovens é garantido e eles exercem o seu direito à participação no ciclo da política pública, é 

possível que eles consigam impulsionar mudanças sociais em consonância com as suas 

necessidades, construindo coletivamente uma determinada visão sobre a problemática em 

questão (trabalho, educação, saúde, violência, etc.) e, não menos importante, exercitem sua 

autonomia e emancipação.  

 

1.3 O Perfil dos Jovens Brasileiros 

 

Sabe-se que os indicadores sociais não são suficientes para revelar todos os aspectos 

que caracterizam a juventude, mas eles apresentam uma visão ampla do contexto, 

possibilitando uma primeira aproximação com a realidade juvenil no país, além disso, permite 

evidenciar a diversidade e a desigualdade existentes entre os jovens brasileiros. Por isso, 

buscou-se neste tópico apresentar o perfil e a situação de vida dos jovens no Brasil a partir de 

indicadores sociais, especialmente quanto à educação e ao trabalho. 
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Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD7 (2008), o 

Brasil tem 49,7 milhões de habitantes entre 15 e 29 anos, o que corresponde a 26,2% da 

população brasileira (IPEA, 2009). Embora a taxa de crescimento da população jovem tenha 

sido inferior à taxa de crescimento do total da população brasileira, ainda é bastante 

considerável o número de jovens do país (CORROCHANO et al., 2008).  

No universo da população juvenil, a proporção entre homens e mulheres apresenta 

equilíbrio, havendo uma discreta predominância de mulheres 50,5% (CORROCHANO et al., 

2008). Segundo relatório do Banco Mundial (2007), a diferença entre os sexos deve-se à 

maior longevidade feminina. 

Nas regiões Sudeste e Nordeste concentram-se 70% da população jovem do Brasil, 

onde também se encontra o maior número da população brasileira. Cerca de 80% dos jovens 

vivem no meio urbano e 20% no meio rural. Observa-se que o movimento migratório nacional 

ocorreu motivado pela população juvenil, principalmente proveniente das regiões Norte e 

Nordeste onde se registram as piores condições de vida no País (POCHMANN, 2007). 

Segundo Corrochano et al. (2008), a população jovem é predominantemente negra, 

52% (considerando o somatório entre pretos e pardos). Mas, destaca que existem diferenças 

marcantes entre as regiões, prevalecendo a presença de jovens negros no Norte, Nordeste e 

Centro Oeste, e de brancos (brancos e amarelos) no Sudeste e Sul. A autora chama a atenção 

que entre 1999 e 2006, a população jovem negra cresceu mais que a população branca em 

todas as regiões e, diante desse dado, formula a hipótese de que este aumento possa ser 

resultado da maior visibilidade da questão racial no Brasil e das políticas afirmativas. 

 

1.3.1 Escola e Juventude 

 

 Embora seja possível comemorar o fato dos jovens conseguirem, atualmente, passar 

mais tempo na escola e terem uma maior escolaridade do que os adultos, pouco se fez nas 

últimas décadas em relação ao Ensino Médio, comprometendo o acesso e a permanência da 

população juvenil no processo de escolarização básica.  

                                                 
7 Os dados apresentados neste tópico têm como principal fonte o Comunicado da Presidência N. 36 elaborado 

pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre a PNAD 2008, com foco em Juventude 
e Raça. A PNAD, realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem se 
constituído como um importante levantamento estatístico por amostragem probabilística de domicílios, 
oferecendo um amplo universo de indicadores socioeconômicos. É importante destacar que nesse trabalho 
foram considerados como jovens os sujeitos entre 15 e 29 anos de idade, divididos em três grupos: 15 a 17 anos 
(jovem-adolescente), 18 a 24 anos (jovem-jovem), e os de 25 a 29 anos (jovem-adulto). 
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 Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2009), em 1998 

a média de anos de estudo do jovem entre 15 e 24 anos era de 6,8 anos; em 2008, entre o 

grupo de 18 a 24 anos, essa média subiu para 8,7 anos. Entre os adultos jovens (24 a 29 anos), 

a média de anos de estudo subiu para 9,2, o que representa 3,2 anos de estudo a mais do que a 

população com mais de 40 anos. Estes dados demonstram que a escolaridade dos jovens 

elevou-se consideravelmente. 

No entanto, os indicadores revelam que prevalecem as desigualdades educacionais, 

principalmente entre pobres e ricos, áreas urbanas e rurais e diferentes regiões. Dos 10,5 

milhões de jovens entre 15 e 17 anos, apenas 50,4% frequentam o ensino médio regular, 44% 

ainda estão no ensino fundamental. Dos 24,3 milhões de jovens entre 18 e 24 anos, apenas 

13,9% estão no ensino superior; 12,7% ainda cursam o ensino médio e 3,7% frequentam o 

ensino fundamental (IPEA, 2009).  

As taxas de distorção idade-série decresceram levemente entre 2000 e 2005, mas 

continuam altas: 46,3% dos estudantes de ensino médio estão acima da idade esperada para 

essa etapa da educação. Apenas 38% dos jovens com 19 anos completaram o ensino 

fundamental, sendo que no Nordeste o percentual cai para 22%. 

 O acesso à educação escolar entre jovens das áreas urbana e rural ainda apresenta 

evidente desigualdade; o nível de escolaridade dos jovens das zonas rurais era 30% inferior 

aos dos jovens da zona urbana (IPEA, 2009). Em 2006, enquanto 50,3% dos jovens entre 15 e 

17 anos das áreas urbanas frequentavam o ensino médio, na área rural apenas 26% o faziam 

(IPEA, 2009). Analisando a situação por região verifica-se que estas diferenças se acentuam. 

Nas regiões Norte e Nordeste as taxas de frequência líquida, 36,4% e 39,6%, respectivamente, 

permaneceram bem mais reduzidas que no Sudeste e Sul, 61,8% e 56,5%, respectivamente 

(IPEA, 2009). 

Ainda segundo dados do IPEA (2009), no que se refere à questão de gênero, as 

mulheres têm apresentado melhores índices de frequência à educação escolar. Em 2008, a 

taxa de frequência líquida no Ensino Médio atingia 56,8% entre as mulheres, enquanto a taxa 

média entre os homens atingia 44,4%. Em parte, essa alteração está relacionada ao maior 

envolvimento dos jovens do sexo masculino com violência e mercado de trabalho. 

 As desigualdades também se manifestam quando analisados os índices de frequência 

relacionados com a variável raça/cor. Em 2008, a taxa de frequência líquida entre os brancos é 

44,5% maior que a dos negros, embora em 2008, tenha aproximadamente três vezes mais 

negros frequentando o ensino médio (IPEA, 2009). 
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 É importante ressaltar que a proporção de jovens fora da escola é crescente conforme a 

faixa etária: 15,9% na faixa etária de 15 a 17 anos; 64,4% na de 18 a 24 anos; e 87,7% na 

faixa de 25 a 29 anos, e muitos desses jovens desistiram de estudar sem ter completado o 

ensino fundamental (IPEA, 2009). 

 A maior taxa de escolaridade também impacta na menor taxa de analfabetismo entre 

os jovens em contraste com adultos e idosos. Houve uma considerável redução na taxa de 

analfabetismo na faixa etária entre 18 e 24 anos, passando de 8,2% em 1992 para 1,7% em 

2008 e na faixa de 18 a 24 anos saindo do patamar de 8,8% para 2,4%. Os dados permitem 

concluir que a taxa de analfabetismo é tanto maior quanto mais elevada a faixa etária dos 

jovens brasileiros, e isso pode significar uma conquista dessa nova geração (IPEA, 2009). 

 

1.3.2 Emprego e Desemprego Juvenil 

 

Dados apresentados em relatório publicado pela Organização Internacional do 

Trabalho - OIT (2006) afirmam que o número de jovens desempregados no mundo aumentou 

de 74 para 85 milhões, um crescimento de 14,8%, no período de 1995 a 2005. Na América 

Latina e no Caribe, a taxa de desemprego juvenil alcança a taxa dos 16,6%. No Brasil os 

homens e mulheres jovens desempregados somam 3,5 milhões, ou 45% do total dos 7,7 

milhões de desempregados em todo o país (BRASIL, MTE, 2006). O desemprego entre 

jovens de 18 a 25 anos aumentou de 12,6% em 1996 para 19,4% em 2005, sendo que 21,3% 

dos jovens nessa faixa etária não estudam, nem trabalham. 

Segundo a OIT, a possibilidade de um jovem estar desempregado é quase o triplo da 

de um adulto. Além desta preocupante realidade ainda é preciso considerar que a 

disponibilidade de um emprego já não representa uma garantia de sustentabilidade econômica 

para os jovens (OIT, 2006). 

Do total de jovens ocupados no Brasil, 86% recebem abaixo de três salários mínimos 

(SM). O rendimento médio de um jovem ocupado é de apenas 1,7 SM, sendo de 1,9 SM para 

o sexo masculino e de 1,4 SM para o feminino. Quase 40% dos brasileiros ocupados com 

idade entre 15 e 24 anos encontram-se submetidos a jornadas de trabalho superiores a 44 

horas semanais (POCHMANN, 2007). 

Segundo os dados da PNAD 2008, houve uma queda de participação dos jovens entre 

15 e 17 anos no mercado de trabalho, caindo de 45% em 1998 para 37% em 2008, 

considerando ambos os sexos. Para o IPEA (2009), essa queda pode, a princípio, ser vista 

como fator positivo, uma vez que pode significar a postergação do ingresso dos jovens no 
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mercado de trabalho para viabilizar a permanência na escola, com a conclusão do ensino 

médio. 

Persiste o diferencial de participação no mercado entre os diferentes sexos. Nas faixas 

etárias de 18 a 24 anos e de 25 a 29 anos as jovens continuam com menor participação no 

mercado de trabalho do que os jovens, 65% e 85%, para primeira faixa etária, e 73% e 94% 

para o primeiro grupo etário, respectivamente (IPEA, 2009). 

Ainda a partir dos dados da PNAD 2008, observou-se, entre os anos de 2006 e 2008, 

uma queda na taxa de desemprego para ambos os sexos, 19% e 11% para as jovens e para os 

jovens entre 18 e 24 anos, e 12% e 5% para as jovens e os jovens entre 25 e 29 anos, 

respectivamente. É preciso destacar que se mantém a acentuada diferença entre a taxa de 

desemprego dos jovens em relação aos adultos. O jovem de 18 a 29 anos é atingido 2,8 vezes 

mais pelo desemprego do que um adulto entre 30 a 60 anos. Ressalta-se também a 

manutenção da diferença da taxa de desemprego masculina e feminina, o que revela a 

persistência das desigualdades de gênero (IPEA, 2009). 

A distribuição dos jovens no interior do mercado de trabalho é diferenciada segundo 

raça/cor. Nas ocupações formais predomina a presença de jovens brancos; 42,5% contra 

25,9% de jovens não brancos. Considerando a situação de desemprego tende a ser mais grave 

entre os jovens não brancos, 18,9% em contraposição a 17,1% dos jovens brancos. 

Conclui-se que o desemprego atinge de forma distinta os jovens, havendo diferenças 

significativas em função da faixa etária, da renda familiar, do sexo, da cor e da escolaridade. 

O desemprego é maior entre os mais novos, mas permanece nas idades mais avançadas. Não 

atinge apenas aqueles que têm baixa escolaridade. No caso das mulheres, mesmo com 

escolaridade mais alta do que os rapazes, elas estão mais vulneráveis ao desemprego. As 

desigualdades persistem mais fortemente entre os negros, que compõem a maioria dos jovens 

desempregados e se encontram em maior proporção entre aqueles jovens que não concluíram 

o ensino fundamental (CORROCHANO et al., 2008). 

 

1.3.3 Transição Escola-Trabalho 

 
Corrochano et al. (2008), analisando os dados da PNAD 2006, revela que 66% da 

população entre 14 e 29 anos está no mundo do trabalho, trabalhando ou em busca de 

trabalho. Os que só estudam representam 21% da população e os que não trabalham e nem 

procuram emprego chegam a 13%. 
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 A grande maioria dos jovens entre 14 e 29 anos trabalha; em torno de 57% da 

população jovem. Apenas 15,4% da população correspondente a essa faixa etária concilia 

trabalho e estudo e 41,3% da população jovem apenas trabalha. 

 Os que só trabalham estão concentrados nas faixas etárias mais elevadas; entre 16 e 17 

anos a proporção de jovens nessa situação é de 10,1%, já na faixa etária entre 18 e 21 anos 

esse percentual atinge 38,3%. Nas idades entre 22 e 24 anos mais da metade dos jovens 

trabalha, 55,4%, e entre 25 a 29, chega a 65,4%. 

 Segundo Corrochano et al. (2008), considerando as características familiares dos 

jovens, se observa uma diferença substancial relativa ao momento de interrupção dos estudos 

e início da trajetória profissional. Analisando dois grupos: o de 40% provenientes de famílias 

com menor renda per capita e os de 20% com maior renda per capita, a autora conclui que  

 

[...] quanto mais baixa a renda das famílias de origem dos jovens, mais 
precoce é a entrada no mundo do trabalho e menores são os níveis de 
escolaridade obtidos por moças e rapazes. Trata-se de uma significativa 
desigualdade nas formas de inserção entre os trabalhadores de maior e menor 
renda familiar. 
 
 

 Registra-se ainda que os jovens de maior renda tendem a se dedicar de forma 

exclusiva ao trabalho somente a partir dos 18 anos, ou seja, depois de terem concluído o 

ensino médio (CORROCHANO et al., 2008, p. 23). 

 Aproximadamente 70% dos jovens que só trabalham ocupam a posição de empregado, 

predominantemente com carteira assinada. Parcela significativa dos jovens é trabalhador 

doméstico (6,8%) e trabalhador por conta própria (13,1%). Somente a partir da faixa de 18 a 

21 anos a proporção de jovens com carteira assinada supera aqueles que trabalham sem 

carteira assinada, indicando que a faixa etária entre 14 e 17 anos está mais vulnerável às 

situações de trabalho precarizado. 

 Corrochano et al. (2008) destacam que a diferença de rendimentos entre os jovens 

mais pobres e os mais ricos supera as desigualdades evidenciadas no recorte homens-

mulheres e brancos e negros. Enquanto os jovens de famílias mais pobres possuem renda 

média de R$ 277,00, aqueles oriundos de famílias mais privilegiadas possuem renda média de 

R$ 1.187, 00, ou seja, uma diferença de 76,6%. 

 Os jovens que trabalham e estudam chegam a uma proporção de 15,4% da população 

entre 14 e 29 anos. A condição de trabalhar e estudar predomina na faixa dos 16 e 17 anos, 

representando 24,5%, decrescendo nas faixas seguintes até menos de 10% na faixa de 25 a 29 
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anos. Em sua análise, Corrochano et al. (2008) indicam que a escolaridade desse grupo (que 

trabalha e estuda) é maior em relação ao grupo que só trabalha. Nessa perspectiva as autoras 

sinalizam para o fato de que o abandono dos estudos não está relacionado exclusivamente 

com o ingresso no trabalho. 

 Os jovens que buscam trabalho correspondem a 10% da população juvenil brasileira, e 

entre estes estão aqueles que estudam (38%) e os que não estudam (62%). Sobre esse grupo, 

conclui-se que o desemprego não atinge da mesma forma todos os jovens, havendo 

significativas diferenças quando consideradas a faixa etária, renda familiar, sexo, cor/raça e 

escolaridade. 

 Os jovens que não trabalham e não estudam e não procuram trabalho constituem 

12,7% do total da população juvenil de 14 a 29 anos. Inversamente, aqueles que só estudam, 

os percentuais aumentam conforme aumenta a faixa etária; assim eles representam 4,5% dos 

jovens entre 14 e 15 anos e 15% dos de 25 a 29 anos. Corrochano et al. (2008) chamam 

atenção para o fato deste ser o grupo que mais preocupa as ações governamentais e não 

governamentais, uma vez não se sabe onde estão estes jovens, tampouco o que estão fazendo. 

 Todos esses dados revelam a diversidade e as desigualdades presentes no universo 

juvenil. Esse cenário aponta por um lado para os desafios de implementar políticas universais, 

na perspectiva de garantia de direitos dos sujeitos jovens, por outro lado indicam a 

necessidade de políticas focalizadas para atender demandas de grupos específicos em 

desvantagem social. Junto a esta reflexão e focalizando, sobretudo, a tensa relação entre 

educação e trabalho e tempos juvenis, remete-se à questão da postergação ou não do tempo 

juvenil. Nesse cenário emerge uma questão central, conforme apontam Corrochano et al. 

(2008): os programas sociais devem garantir uma renda para que os jovens continuem a 

estudar sem ingressar no mercado de trabalho, ou devem apoiá-los para essa inserção?  

 

1.4 A concepção de Juventude no campo das políticas públicas 

 

Diferentes concepções de juventude têm orientado as políticas públicas destinadas a 

este segmento. Krauskopf (2003 apud ABRAMO, 2005) apresenta quatro concepções de 

juventude que fundamentam as ações dirigidas a jovens: a) a juventude como período 

preparatório; b) a juventude como etapa problemática; c) o jovem como ator estratégico do 

desenvolvimento; e d) a juventude cidadã como sujeito das políticas. Ela destaca que estas 

concepções coexistem e estão em permanente disputa nos diferentes contextos em que se 

definem ações dirigidas à juventude.  
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Segundo a autora, na primeira abordagem a juventude é relacionada ao período de 

transição entre a infância e a idade adulta, resultando em políticas fundamentadas na 

preparação para o mundo adulto. Nesse contexto, a educação é a política por excelência. Duas 

principais limitações são identificadas nesta abordagem; a primeira refere-se à noção de uma 

condição universalmente homogênea de juventude, uma vez que parte da premissa de que 

todos os jovens podem se dedicar à preparação; a segunda diz respeito a não visualizar os 

jovens como sujeitos sociais do presente. No Brasil, a educação ainda é entendida como a 

principal política universal dirigida aos jovens, ficando as demais áreas como programas 

auxiliares ou complementares (ABRAMO, 2005). 

Na segunda concepção, os sujeitos juvenis são identificados como problemas que 

ameaçam a ordem social, expressos através de comportamentos de risco ou transgressão 

(gravidez precoce, uso de drogas, DST´s/AIDS, envolvimento com violência, criminalidade e 

narcotráfico). As políticas que emergem desta concepção são de caráter compensatório e 

focalizam os setores que apresentam as características de vulnerabilidade ou risco social. Uma 

das principais críticas a esta abordagem é o estigma que se atribui à juventude, além da 

ineficácia dos programas, tendo em vista a abordagem setorial e fragmentada. No Brasil, este 

enfoque predominou nas ações dos anos 80 e 90, motivado pela possibilidade do Estado 

incidir na diminuição do envolvimento dos jovens com a violência.  

Na terceira abordagem, o jovem é considerado ator estratégico do desenvolvimento. 

Esta visão está orientada à formação do capital social como estratégia de enfrentamento dos 

problemas da exclusão social que atinge grande parte da juventude e como caminho para 

adequar as sociedades nacionais às exigências de novos padrões produtivos. Na visão de 

Abramo (2005), esta concepção avança na medida em que reconhece os jovens como atores 

sociais e com potencialidades para responder aos desafios colocados pelas inovações 

tecnológicas e transformações produtivas. Mas também identifica riscos e entre eles destaca-

se a não contextualização do modelo de desenvolvimento no qual o jovem está inserido e a 

responsabilidade depositada no jovem, que aparece como solução para os problemas das 

comunidades, sem que sejam consideradas suas necessidades. No Brasil, este enfoque tem 

sido bastante presente nos últimos anos reafirmando os jovens como “protagonistas do 

desenvolvimento local”. 

A última proposição afirma o jovem como sujeito de direitos, e a juventude como 

etapa singular do desenvolvimento pessoal e social. Essa abordagem supera a visão negativa 

dos jovens. Ou seja, os jovens deixam de ser vistos como problema social, e passam a ser 

considerados como sujeitos portadores de direitos, de forma que as políticas para esse grupo 
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passam a ser orientadas pela noção de cidadania. No Brasil, esta é uma concepção em 

desenvolvimento. Para Abramo (2005), é a perspectiva mais promissora no sentido de avançar 

no estabelecimento de políticas universais, que atendam, de forma mais integral e ao mesmo 

tempo mais diversificada, às necessidades dos jovens. 

Como explica Novaes (2007), isso significa compreender os jovens como portadores 

dos direitos universais da cidadania e o Estado como responsável por atender as demandas 

específicas destas gerações consideradas em suas desigualdades e diversidades. Em outros 

termos, reafirma-se o direito dos jovens terem acesso à saúde, educação, moradia, lazer, 

segurança, cultura, trabalho, etc. 

 

1.4.1 A política de Juventude no Brasil 

 

 Sposito (2007) produziu um amplo estudo sobre as políticas de juventude, 

desenvolvidas no período de 1995-2002 pelo governo federal. Nesse estudo, a autora assumiu 

como pressuposto de sua análise dois elementos centrais: as representações normativas sobre 

juventude e os formatos que assume a relação entre Estado e sociedade na provisão de 

políticas para esse segmento. Em relação ao primeiro elemento ela esclarece que a disputa de 

diferentes representações sociais em torno do entendimento de juventude é um elemento de 

tensão. Disso resulta que as ações e programas não sofrem apenas influência do conceito de 

juventude preponderante socialmente, mas pode também impulsionar a construção de novas 

representações sociais sobre o tema. De outra parte, problematiza a relação Estado e 

sociedade, considerando que as formas de interação com os atores jovens é consequência de 

uma clara concepção de modos de praticar a ação política, que podem estar mais próximos de 

modelos participativos e democráticos, da “cidadania tutelada” ou da assistência e controle do 

Estado sobre a sociedade. 

 Abad (2002 apud SPOSITO, 2007) afirma que as políticas de juventude na América 

Latina foram determinadas pelos problemas de exclusão dos jovens e os desafios de facilitar o 

processo de transição e integração desses sujeitos para o mundo adulto. Nesse contexto, 

sintetiza quatro distintos modelos de política de juventude relacionando-os a uma determinada 

periodização: a) a ampliação da educação e o uso do tempo livre (1950 a 1980); b) o controle 

social dos segmentos juvenis mobilizados (1970 a 1985); c) o enfrentamento da pobreza e a 

prevenção ao delito (entre 1985 e 2000); e d) a inserção laboral de jovens excluídos (1990 e 

2000).  
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 No Brasil, na década de 90, as políticas federais emergem do reconhecimento da 

condição de risco social em que se encontravam os jovens. Nesse contexto, surgem ações 

baseadas na “idéia de prevenção, de controle ou de efeito compensatório de problemas que 

atingem a juventude, transformada, em algumas situações, num problema para sociedade” 

(SPOSITO, 2007, p. 187). Assim, embora tenham crescido consideravelmente as ações 

governamentais dirigidas à juventude durante o governo FHC, estas tinham, sobretudo, um 

caráter compensatório ou eram orientadas para o controle do tempo livre dos jovens. Além 

disso, não se constituíram como uma política estratégica, mas como ações fragmentadas, 

dispersas setorialmente e inconsistentes conceitual e programaticamente. De outro lado, as 

ações desarticuladas e a consequente superposição de ações, clientela e área geográfica 

expressaram a baixa institucionalidade das políticas federais de juventude. 

 Ao analisar parte dos programas desenvolvidos nessa época, Sposito começa por 

evidenciar a baixa atividade coordenadora por parte do governo federal dos programas e 

projetos relacionados à juventude, o que pode ser constatado pela ausência de registros sobre 

a avaliação e o acompanhamento gerencial das políticas. Ainda assim, a autora mapeou mais 

de 30 programas e projetos governamentais, ligados a diversos ministérios, com maior ou 

menor focalização para os jovens, além de três ações sociais não governamentais de 

abrangência nacional.  

 Segundo Sposito (2007), dois conceitos foram afirmados nos documentos do governo, 

como também das organizações não governamentais, durante esse período: jovens em 

situação de risco social e protagonismo juvenil. Para a autora, estas ideias representavam 

mais o apelo social do que conceitos baseados em diagnósticos e reflexões analíticas sobre o 

tema juventude. Nesse sentido, ela destaca que a priorização do atendimento a jovens em 

situação de risco social que vivem em municípios de baixo IDH caracterizou estas ações 

como políticas focalizadas no combate à pobreza, priorizadas nesse governo em detrimento 

das políticas universais, ou seja, políticas construídas a partir de uma perspectiva de direitos. 

 Novaes (2007), no entanto, reconhece que estas expressões foram a chave na 

sensibilização da sociedade para uma imediata ação social focalizada na juventude. Na visão 

da autora, desses conceitos resultaram importantes iniciativas de combate à pobreza e de 

prevenção de situações de violência, nas quais os jovens estavam envolvidos. O termo 

“protagonismo” colocou em pauta a valorização do jovem como parte integrante do “capital 

social”, e que se materializa nas ideias de voluntariado e de desenvolvimento local. Apesar 

disso, Novaes concorda com Sposito que não houve um esforço no sentido de constituir uma 
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política nacional de juventude, pois isso indicava a necessidade de ações articuladas e 

fundamentadas em um diagnóstico sobre a condição juvenil. 

 Sposito (2007) chama a atenção ainda para a relação estabelecida entre as três esferas 

do governo e entre poder público e organizações não governamentais para o desenvolvimento 

das ações neste campo. Em relação aos primeiros se observa a execução das diretrizes, 

método e metas instituídas pelo governo federal sem nenhum questionamento, dado o 

interesse dos municípios pelas verbas federais. Em relação à sociedade civil é preciso analisar 

mais profundamente em que medida foram estabelecidas parcerias ou se esta relação se deu 

como forma mercantil de prestação de serviços. Nesse sentido, a autora conclui que 

 

[...] mesmo no contexto de políticas de execução descentralizada, os órgãos 
federais se constituem num poderoso indutor não democrático de políticas 
que conformam os programas localmente, apesar da delegação de verbas ou 
responsabilidades (SPOSITO, 2007, p. 204). 
 

 
 Assim, é possível concluir que não existiram espaços democráticos que assegurassem 

o debate e a participação social para a formulação, o acompanhamento e a avaliação dessas 

políticas. Tampouco foram estabelecidas relações com os próprios segmentos juvenis, 

destinatários dessas ações que, de atores estratégicos passaram a usuários potenciais dos 

programas.   

 Nesse contexto, o governo Lula herda ações advindas de projetos isolados, sem 

avaliação e sem um desenho institucional que articulem propósitos e responsabilidades entre 

Estado e sociedade civil. Isso impôs a esse governo o desafio de contribuir com a construção 

de representações diversas dos jovens brasileiros, que sejam expressas em políticas públicas 

democráticas que busquem superar a negação dos direitos dos jovens à educação, à saúde, ao 

trabalho, à cultura, ao lazer, entre outros, e que incorporem outras orientações que não aquelas 

baseadas na segurança pública e na assistência social e que assumam os jovens como 

interlocutores ativos na formulação, execução e avaliação das políticas de juventude 

(SPOSITO, 2007). 

 O governo Lula implementa no seu primeiro ano ações no sentido de dar legitimidade 

a uma ação federal voltada para juventude. Paralelo às ações do poder executivo, o legislativo 

institui a Comissão Especial de Políticas Públicas de Juventude, que realizou diversas 

audiências públicas pelo país, culminando com a Conferência Nacional. Nesses fóruns foi 

elaborada uma proposta de emenda constitucional, que incluía um Plano Nacional da 

Juventude e uma proposta de Estatuto da Juventude (NOVAES, 2007). 
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 Segundo Novaes (2007), nesse momento, as propostas de vários atores que estavam 

mobilizados em torno do tema juventude apontavam para necessidade de criação de um 

espaço institucional específico, de “Juventude”. Essa mobilização resultou em uma medida 

provisória8, enviada ao Congresso pelo governo federal, que definia alguns dispositivos 

destinados aos jovens brasileiros. Em primeiro lugar ficou instituído que todos os jovens 

brasileiros entre 15 e 29 anos são potencialmente beneficiários da Política Nacional de 

Juventude. Além disso, foram criados: a) a Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à 

Secretaria Geral da Presidência da República, cuja principal tarefa é articular e supervisionar 

os programas e as ações voltadas para os/as jovens; b) O Conselho Nacional de Juventude 

(CONJUV); com caráter consultivo, cuja tarefa principal é fomentar estudos e propor 

diretrizes para a referida política; c) Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), 

programa de caráter emergencial voltado para jovens excluídos da escola e do mercado de 

trabalho; e passaram a ser considerados jovens os indivíduos entre 15 e 29 anos. 

 Ainda segundo Novaes (2007, p. 255), com estas iniciativas o governo Lula anuncia  

 
[...] uma política que tem tanto o objetivo de garantir aos jovens o exercício 
dos direitos universais da cidadania, quanto atender as demandas específicas 
dessa geração, considerada em suas desigualdades e diversidades. Reafirma-
se, assim, os direitos dos jovens brasileiros o acesso à saúde, à educação de 
qualidade, à moradia, ao lazer, à segurança. 
 

 
 A partir do que a autora chama de “novos direitos”, espera-se que os programas e as 

ações orientados por esta perspectiva contribuam para reconhecer identidades juvenis 

relacionadas a gênero, raça e orientação sexual, como também, considerar as demandas 

específicas dos jovens com deficiência. Reafirmam-se, assim, os direitos universais dos 

jovens, multiplicando oportunidade de inserção social desses sujeitos. Nesse novo contexto, 

dois conceitos ganham destaque: direitos e oportunidades (NOVAES, 2007). 

 Atualmente 19 projetos9 ou programas voltados para a juventude são desenvolvidos 

pelo governo federal. Para a Secretaria Nacional de Juventude, o grande desafio é articular 

todas estas ações, vinculando-as à Política Nacional de Juventude, portanto, garantindo a 
                                                 
8 Efetivada, posteriormente, como Lei n⁰ 11.129 de 30/06/2005. 
9 Secretaria Nacional de Juventude: Programa Integrado de Juventude (Projovem); Ministério da Educação: 

Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio (Promed), Programa de Integração da Educação 
Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), Programa 
Universidade para todos (ProUni), Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM), 
Programa Brasil Alfabetizado, Programa Escola Aberta; Ministério do Trabalho e Emprego: Projovem; 
Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE); Ministério da Cultura: Cultura Viva; 
Ministério da Defesa: Programa Soldado Cidadão, Projeto Rondon; Ministério dos Esportes: Programa 
Segundo Tempo e Programa Bolsa Atleta; Ministério do Desenvolvimento Agrário: Pronaf Jovem, Programa 
Nossa Primeira Terra; Ministério do Meio Ambiente: Programa Juventude e Meio Ambiente 
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integração e transversalidade desta política, que tem como “amálgama: “perspectiva de 

geração” construída, como já foi dito, na interseção entre a ótica dos direitos na lógica da 

ampliação de oportunidades para os jovens brasileiros” (NOVAES, 2007, p. 276). 

 Com essas ações, a Secretaria busca enfrentar nove desafios: 

1. Ampliar o Acesso e a Permanência na Escola de Qualidade; 

2. Erradicar o Analfabetismo entre os Jovens; 

3. Preparar para o Mundo do Trabalho; 

4. Gerar trabalho e renda; 

5. Promover uma vida saudável; 

6. Democratizar o Acesso ao Esporte, à Cultura, ao Lazer e às Tecnologias de 

Informação e Comunicação; 

7. Promover os Direitos Humanos e as Políticas Afirmativas; 

8. Estimular a Cidadania e a Participação social; 

9. Melhoria da qualidade de vida no meio rural e das comunidades tradicionais. 

  

 A partir dessas considerações podem ser sistematizadas as dimensões que caracterizam 

a política de juventude do governo Lula, destacando os seguintes aspectos: 

 

Quadro 1- Bases Conceituais da Política de Juventude do Governo Lula 
 

Bases Conceituais da Política de Juventude do Governo Lula 
Dimensões Diretrizes Proposições Política de Juventude 

Epistemológica  Desenvolvimento 
político-conceitual 

Perspectiva de geração baseada na ótica dos direitos e 
ampliação de oportunidades. 

Social e política Articulação 
institucional 

Integração das políticas e transversalidade 
 

Efetividade social e 
política 
 

Universalização da política pública com atendimento de 
demandas específicas, reconhecendo as desigualdades e 
diversidades da juventude (fortalecimento das identidades 
juvenis – raça, gênero, orientação sexual, etc.) 

Benefícios econômicos, sociais e culturais (inclusão social, 
garantia de direitos de cidadania) 

Jovens atores estratégicos 

Interlocutores ativos na política pública (formulação, 
implantação e avaliação) 

Fonte: Formulação própria. 
 

 É nesse cenário que se localiza o Consórcio Social da Juventude. Mais do que uma 

política de qualificação social e profissional, esta iniciativa se insere no contexto da política 
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de juventude, portanto, deve estar alinhada aos princípios da política de juventude: ampliação 

de direitos e oportunidades e garantia de participação juvenil. Também se faz necessário que 

esta ação responda aos desafios propostos na política de juventude de forma a contribuir com 

a concretização destas proposições. 

 No âmbito do direito ao trabalho, finalidade última da ação do Consórcio, é imperativo 

que todos os jovens tenham as mesmas condições para disputar as melhores oportunidades no 

mundo do trabalho, ingressando na vida adulta com potencial para realizar seu projeto de vida 

e para colaborar com o desenvolvimento de sua comunidade e de seu país, o que só será 

possível com a superação dos processos geradores de desigualdade e discriminação social em 

todas as suas dimensões. 

Por isso, será tomada a concepção dos jovens como sujeitos de direitos, como 

referência para as análises que serão feitas no âmbito deste trabalho, sem, no entanto, deixar 

de considerar as demais concepções.  
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CAPÍTULO 2 

 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: O QUE MUDOU NAS 

ÚLTIMAS DUAS DÉCADAS? 

 

 Neste capítulo, serão revisitadas as bases teóricas que fundamentam a relação 

trabalho-educação, considerando as diferentes visões existentes sobre o tema. A partir desse 

referencial, busca-se contextualizar as mudanças ocorridas nas políticas de educação 

profissional no Brasil nas últimas décadas.  

 Sabe-se que a relação trabalho-educação é mais complexa do que em geral se 

apresenta. Ora predominam as visões que subestimam o papel da escola e valorizam 

demasiado a experiência, o saber fazer, ora prevalecem as visões que superestimam a 

importância da escola como meio de formação profissional e de ingresso no mercado de 

trabalho, sem, muitas vezes, haver a necessária articulação entre o que se aprende na escola e 

o que é exigido no mundo do trabalho (MANFREDI, 2002). 

 Portanto, essa discussão demanda aprofundamento, no sentido de desvendar os 

elementos que determinam a relação trabalho-educação, sabendo que esta relação está 

alicerçada em aspectos econômicos, políticos, culturais e sociais. 

A partir dessa reflexão será pontuado como as mudanças no mundo do trabalho, 

ocorridas nas últimas duas décadas, impactaram na política de educação profissional no 

Brasil, tomando como objeto de análise o Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador 

(PLANFOR), desenvolvido durante o governo FHC, e o Plano Nacional de Qualificação 

(PNQ), implementado durante o governo Lula. Mas, por que analisar o PLANFOR, se o 

Consórcio Social da Juventude foi formulado e executado no marco do PNQ?  

 É importante ressaltar que o PNQ surge alicerçado em críticas às concepções e aos 

resultados insatisfatórios do PLANFOR. Por isso, para compreender o PNQ faz-se necessário 

resgatar os fundamentos do PLANFOR, na perspectiva de demarcar o que diferencia estas 

distintas propostas de educação profissional. Assim, a partir da elucidação das concepções 

que alicerçam o PNQ será possível analisar em que medida o Consórcio Social da Juventude 

materializa seus fundamentos. 
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2.1 Transformações no mundo do trabalho 

 

 Partindo da noção de trabalho como uma construção história que se modifica segundo 

os modos de organização da produção e da distribuição de riquezas, observa-se a importância 

de compreender como se estruturou a divisão social do trabalho10 ao longo da história. 

 Segundo Manfredi (2002), a divisão social do trabalho é a categoria explicativa para o 

aparecimento das classes sociais diferenciadas, do surgimento das corporações de ofícios 

(origem das atuais categorias sócio-profissionais) e da separação entre trabalho manual e 

intelectual, que se consolida com o desenvolvimento da manufatura e da grande indústria. 

Nas sociedades pré-capitalistas predominava o trabalho de ofício onde os 

trabalhadores detinham tanto os meios de produção quanto a capacidade de trabalho, 

integrando na sua maneira de trabalhar a concepção e a execução do processo produtivo. 

Neste período os trabalhadores produziam uma quantidade necessária para o seu consumo; 

predominava a “economia de subsistência”. A produção tinha um caráter doméstico, familiar, 

onde as tarefas eram distribuídas entre os homens, mulheres, jovens e crianças. Segundo 

Manfredi (2002, p. 37), 

 

Nas economias primitivas de subsistência, os meios de produção e os 
instrumentos de trabalho são rudimentares, assim como as técnicas para sua 
elaboração. Por esse motivo, tais meios e instrumentos encontram-se à 
disposição de todos e as técnicas são dominadas por qualquer um que queira 
ter acesso a elas, independente da escolaridade ou de disponibilidade dos 
meios financeiros. 
 
 

O processo de industrialização implementado pela sociedade capitalista vai estabelecer 

novas relações de trabalho, iniciando pela generalização do trabalho assalariado11, realizado 

em espaços de produção especializados e subordinados às regras de consumo que passam a 

ser orientadas para troca, ou seja, para os mercados, e não mais para subsistência. 

A primeira revolução industrial traz para o mundo do trabalho as bases técnicas da 

produção, inaugurando novas formas de divisão do trabalho. A máquina foi a inovação mais 
                                                 
10 Divisão social do trabalho é aqui entendida como “repartição de funções sociais ligadas ao domínio da 

produção (bens agrícolas, industriais), da distribuição e comércio de bens, do exercício das funções religiosas e 
políticas” (MANFREDI, 2002, p. 36). 

11 Para Enguita (1989 apud MANFREDI, 2002), as principais características do trabalho assalariado na 
perspectiva do capital são: a) separação entre o trabalho manual e intelectual – constitui o monopólio do capital 
sobre o conhecimento advindo da ciência e tecnologia e o poder de projetar sistemas de produção; b) controle 
hierárquico e disciplina – que possibilitam ao capital definir tarefas, impor velocidades de produção e controlar 
qualidade; c) fragmentação/desqualificação – permite definir funções de trabalho que constituam rotinas 
padronizáveis que resultem na produção com a máxima velocidade e menor perda de tempo e requeira uma 
força de trabalho barata e de fácil substituição. 
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significativa deste período, pois, tirando das mãos dos trabalhadores as ferramentas de 

trabalho, tiraram deles o poder de controle sobre seu próprio trabalho. Na visão de Lopes 

(2002, p. 32), 

 

Com o desenvolvimento e a combinação de máquinas, não só o operário 
perde o controle sobre o ato produtivo concreto, mas também, perde o 
controle sobre o seu próprio ritmo de trabalho, o que lhe exigirá uma 
sujeição ao ritmo de trabalho imposto pelo sistema mecânico. Marx dirá: o 
trabalho morto (máquinas) controla o trabalho vivo (operários). 
 

 
 A segunda revolução industrial é marcada pela introdução de "métodos de organização 

científica do trabalho", advindos do modelo de organização produtiva taylorista/fordista.  

 O taylorismo ou administração científica pode ser definido como “um método de 

decomposição e recomposição das tarefas”, através do qual foram desenvolvidos estudos 

minuciosos sobre tempos e movimentos dos trabalhadores na realização de tarefas complexas, 

para decompô-las em tarefas simples, que pudessem ser submetidas ao rígido controle de 

gestos e tempos para sua realização. A partir da definição dos melhores gestos se prescreviam 

as tarefas para os operários. Isso significou a apropriação pelo capital do saber-fazer dos 

trabalhadores, os transformando em trabalhadores parciais. Em consequência, os operários 

profissionais (aqueles que dominavam o ofício) foram substituídos pelos profissionais-massa 

(não qualificados), dado o nível de simplificação das tarefas (LOPES, 2002). Assim se 

estabelece efetivamente a cisão entre concepção e execução, entre trabalho manual e trabalho 

intelectual.  

  O fordismo introduziu a linha de montagem nas fábricas. A linha de montagem forçou 

os trabalhadores a desempenharem tarefas repetitivas, altamente especializadas, em um ritmo 

determinado pelos supervisores, requerendo para tal pouca qualificação (BRYM et al., 2006, 

p. 317). Guerra (2000) sintetiza as principais características do fordismo, registrando: a) a 

racionalização do trabalho, tanto horizontalmente (parcelamento de tarefas), como 

verticalmente (separação entre concepção e execução); b) a mecanização da produção, através 

da utilização de equipamentos especializados; c) a produção em massa, voltada para atender a 

demanda crescente do mercado consumidor, o que resultava na racionalidade na montagem 

dos produtos, no aumento da produtividade e na diminuição de custos em função do volume 

produzido. 
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Essa nova forma de organização do trabalho trouxe para o capital a economia de 

espaço e tempo, para os trabalhadores o aumento do ritmo e da jornada de trabalho, além do 

desemprego de várias categorias.  

É fundamental enfatizar que o fordismo, além de instituir uma nova forma de 

administração do trabalho, suscitou um novo "padrão civilizatório", vinculando a produção 

em massa ao consumo em massa, o que demandou um novo operariado, que além de passivo, 

submisso e dócil, qualidades necessárias ao trabalhador submetido às atividades cadenciadas e 

repetitivas, próprias da linha de montagem, tivesse possibilidade de consumo (LOPES, 2002).  

O paradigma fordista anunciava que “se houvesse aumento de produtividade e 

crescimento dos lucros, o padrão de vida dos trabalhadores se elevaria” (GUERRA, 2000, p. 

72). Foi nesse contexto que o Estado de bem-estar social (Welfare State) se consolidou, 

buscando regular o mercado e compensar suas falhas de forma a manter estável o processo de 

acumulação capitalista, através do compromisso com pleno emprego, com seguridade social, 

e em alguma medida com a diminuição das desigualdades sociais. Dessa forma, a ação do 

Estado de bem-estar social garantiu por um lado a reprodução do capital, através da 

manutenção de uma efetiva demanda de trabalhadores consumidores, por outro, possibilitou 

melhoria na vida material dos cidadãos. 

No início dos anos 70, o fordismo começa a dar os primeiros sinais de esgotamento, 

diante da estagnação e instabilidade do mercado, excesso de capacidade produtiva sem a 

demanda compatível, acirramento da concorrência e o choque do petróleo (1973). Configura-

se, dessa forma, mais uma crise do capitalismo. 

Como resposta à crise do fordismo, o capital investe em construir uma nova realidade 

industrial. Conhecida como a terceira revolução industrial, esta nova forma de produção teve 

como principal inovação a incorporação das novas tecnologias à produção, principalmente da 

microeletrônica e da informática.  

Surge assim o modelo flexível, baseado em novos métodos de organização e gestão do 

trabalho, “cuja principal característica é a flexibilidade do capital, dos produtos, dos mercados 

e do processo de trabalho” (GUERRA, 2000, p. 73). 

 

A acumulação flexível, [...] é marcada por um confronto direto com a rigidez 
do fordismo. Ela se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, de 
mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracterizando-
se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas 
maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados, e, 
sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica 
e organizacional (HARVEY, 1996, p. 140 apud OLIVEIRA, 2003, p. 13). 



47 
 

 Esse novo paradigma se constituiu em torno das noções de rapidez, produtividade, 

qualidade e participação. Entre outras mudanças, a fábrica com bases flexíveis substitui a 

linha de montagem pela ilha de produção, estruturada para garantir o fluxo contínuo das 

etapas de produção e a circulação permanente do produto em transformação (componentes e 

matérias-primas). Há um expressivo controle do estoque, pois a fábrica passa a produzir 

apenas os produtos de maior competitividade e lucratividade, terceirizando os demais, 

adquiridos por encomenda, portanto na quantidade necessária e na hora certa (Kan-ban/Just in 

time). São instituídos os Círculos de Controle de Qualidade (CCQ), compostos, em geral, por 

um grupo voluntário de trabalhadores, pertencentes ou não ao mesmo setor, mas submetidos 

ao mesmo treinamento, com o objetivo de melhorar o desempenho, reduzir os custos, 

aumentar a eficiência, etc. Busca-se agir rapidamente na identificação e resolução de 

problemas na linha de produção, diminuindo os custos com sua interrupção. Essa nova forma 

de produção pretende responder a um mercado de consumo mais exigente, com demandas 

específicas e em constante mutação. 

 Os trabalhadores passam a ser denominados colaboradores, parceiros, clientes 

internos, etc. Altera-se a forma de consumo da força de trabalho, quando a um mesmo 

operário são atribuídas a condução e a gestão de várias máquinas, reagrupando as funções de 

operação, supervisão, diagnóstico, manutenção e de controle de qualidade. Ou seja, o 

empregado realiza o ciclo total de trabalho (LOPES, 2002). Segundo Santana e Ramalho 

(2004, p. 23, grifo do autor) para alguns estudiosos o modelo flexível (especialmente o 

modelo japonês) 

 

[...] virou referência como exemplo maior dos efeitos qualificadores do novo 
paradigma produtivo que estaria suplantando o fordismo. A forma de 
organização do trabalho em algumas empresas japonesas estaria fundada em 
um trabalho cooperativo, de equipe, com ausência de demarcação de tarefas 
a partir dos postos de trabalho sob prescrição individual isso significaria o 
surgimento da polivalência, com rotatividade das tarefas. 
 

 
 Para tanto, são exigidos trabalhadores com novas qualificações, como: capacidade de 

trabalho em equipe e de responder rapidamente aos problemas surgidos, iniciativa e 

criatividade na apresentação de soluções que evitem incidentes na produção, entre outras.  

 É importante realçar que há controvérsias quanto à tese de mudança na relação entre 

trabalhador e processo de produção. A princípio, as inovações na produção apontavam para a 

ampliação do trabalho coletivo com diminuição da hierarquia e com aumento de autonomia e 

desespecialização dos trabalhadores no sentido de uma atuação multifuncional, o que poderia 
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sugerir uma maior interconexão entre concepção, execução e controle. Muitos estudiosos, no 

entanto, refutam essa tese, a exemplo de Santana e Ramalho (2004, p. 33), que destacam que: 

  

[...] um agregado de novas tarefas e funções, não garante uma requalificação 
mais ampla do trabalho, menos ainda a desrotinização das atividades. Como 
indica Ben Watabane, esse “novo” trabalhador, estaria mais para polivalente 
do que para politécnico. E a divisão intelectual/manual do trabalho 
subsistiria já que seriam os profissionais altamente qualificados da empresa, 
em seus centros técnicos, que seriam os responsáveis pelo desenvolvimento 
tecnológico – e não os trabalhadores do chão de fábrica, mantendo-se a 
feição repetitiva do trabalho. 
 
 

 Nesse mesmo sentido, Lopes (2002, p. 62) considera que ao contrário do  
 

[...] enriquecimento das tarefas, e consequentemente, a expansão dos 
horizontes técnicos dos trabalhadores, o que vem ocorrendo na verdade é 
uma concentração de atividades parcelares num único operário, sem que haja 
mudança efetiva no conteúdo do seu trabalho. 
 
  

 Para Antunes (2006), o paradigma da “acumulação flexível” que caracterizou a 

reestruturação produtiva do capital, fundamenta-se no ideário da empresa enxuta, que 

redesenha a planta de trabalho reduzindo o trabalho vivo e ampliando a produtividade, sem, 

no entanto, levar em conta seus resultados: desemprego, precarização das condições de 

trabalho, diminuição salarial, perdas de direitos trabalhistas. 

 Antunes (2006) destaca ainda que a reestruturação produtiva foi fortalecida pelo 

neoliberalismo que se apresentou como alternativa ao Welfare State, introduzindo “um novo 

desenho ideo-político (bem como uma nova pragmática)”. Segundo o autor, o neoliberalismo 

vai se expandir baseado no mundo do mercado e, nesse sentido, há um amplo incentivo às 

privatizações e às desregulamentações, desde a economia até as relações trabalhistas, 

passando pelo mundo financeiro e pelas leis fiscais. Fortalece a ideia de Estado mínimo, 

caracterizado pela redução do Estado no âmbito produtivo e na prestação de serviços 

públicos, sendo substituído pela ênfase privatista do aparato estatal. Como consequência os 

serviços públicos (saúde, educação, energia, telecomunicação, previdência, etc.) sofreram um 

forte processo de mercantilização, além da considerável diminuição dos gastos sociais, 

comprometendo ainda mais o acesso dos trabalhadores aos direitos de cidadania.  
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2.1.1 O Brasil frente às mudanças no mundo do trabalho 

 

 No Brasil o processo de industrialização foi fortemente influenciado pelo paradigma 

taylorista e fordista, havendo elevadas taxas de expansão da produção até os anos 70. Apesar 

da industrialização tardia, que só se intensificou entre os anos 30 e 60, o Brasil passou 

rapidamente de país agrário-exportador para uma economia urbano-industrial. Segundo 

Pochmann (2004, p. 56), “o crescente avanço das forças produtivas ocorreu por meio da 

combinação do projeto de industrialização com forte expansão estatal e ampla internalização 

do mercado interno, permitindo maior participação relativa do Brasil na economia mundial”.  

 No entanto, Mattoso (1995 apud LOPES, 2002, p. 66) ressalta que “o Estado brasileiro 

dedicou-se prioritariamente a promover o crescimento econômico, mantendo restrito seu 

papel de promotor do desenvolvimento social e da distribuição de renda”, o que pode ser 

confirmado, entre outros fatores, pela concentração dos grandes latifúndios improdutivos, pela 

intensa migração dos trabalhadores expulsos do campo, pelo crescimento desordenado das 

cidades, pela ausência de políticas sociais universais e equitativas e por uma política salarial 

restrita às necessidades mínimas dos trabalhadores. Essa política de cunho conservador 

proporcionou a concentração de renda para a classe dominante, com decorrente 

aprofundamento das desigualdades sociais, constituindo-se em um projeto de 

desenvolvimento excludente para o país. 

  No final dos anos 70, a economia brasileira começa a sofrer um profundo retrocesso 

que culminou com um longo ciclo de baixo crescimento econômico e de desestruturação 

produtiva, pois já não se sustentava o padrão de acumulação “baseado na produção de bens 

duráveis, sem contrapartida de um alargamento da massa salarial” (LOPES, 2002, p. 67). O 

baixo ciclo de crescimento econômico foi profundamente prejudicial para os trabalhadores, 

resultando na criação de postos de trabalho em número inferior à oferta de mão-de-obra, 

redução de empregos qualificados, em virtude da ampliação das importações, e precarização 

das condições e das relações de trabalho.  

 Segundo Caiado, Ribeiro e Amorim (2004), a década de 80, conhecida como a Década 

Perdida, foi marcada pelo aumento de restrições de financiamento estrangeiro ao Brasil, 

obrigando o país a gerar superávits comerciais cada vez maiores para financiar e postergar o 

pagamento da dívida externa. Ainda conforme os autores, esse período caracterizou-se pelas 

baixas taxas de crescimento econômico, por altos níveis de inflação, estagnação tecnológica 

do parque produtivo, lucratividade financeira por vezes maior que a operacional e 
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incapacidade do Estado em promover políticas de desenvolvimento e consolidação da 

distribuição de renda. 

 Nos anos 90, a crise econômica se intensifica, fazendo crescer o desemprego a 

patamares nunca vistos. Segundo Mattoso (1999), só nessa década, mais de 3 milhões de 

empregos foram eliminados, além do que ampliou-se consideravelmente o setor informal. 

 Para o autor, a adoção de uma política econômica baseada na inserção internacional 

subordinada, abertura comercial e financeira indiscriminada, sobrevalorização cambial e 

elevados juros foram as principais causas do baixo crescimento econômico. Ele conclui que a 

política econômica do governo FHC foi danosa ao emprego, na medida em que introduziu  

 

[...] um freio ao crescimento do conjunto da economia (indústria, serviços e 
agricultura) e uma clara desvantagem da produção doméstica diante da 
concorrência internacional. A reação das empresas, dada a menor 
competitividade diante dos concorrentes externos a que foram levadas, foi 
imediata: aceleraram a terceirização das atividades, abandonaram linhas de 
produtos, fecharam unidades, racionalizaram a produção, importaram 
máquinas e equipamentos, buscaram parcerias, fusões ou transferência de 
controle acionário e reduziram custos, sobretudo da mão-de-obra 
(MATTOSO, 1999, p. 30). 
 
 

 Caiado, Ribeiro e Amorim (2004) indicam que a predominância de iniciativas de 

desenvolvimento alicerçadas na competição sobre aquelas ancoradas na competitividade12, 

associadas aos efeitos perversos das tentativas de estabilização da moeda nos anos 90, 

culminou em três resultados: a) desestruturação de alguns segmentos econômicos, que não 

tiveram recursos e inovações para enfrentar a competição; b) desnacionalização do controle 

acionário de outros segmentos - caminho para entrada de capital estrangeiro; c) reestruturação 

produtiva destes e de outros segmentos para alcançar novos padrões de competitividade. 

 O processo de reestruturação produtiva no Brasil, no entanto, teve características 

bastante distintas daquelas vividas nos países desenvolvidos e foram introduzidas em 

diferentes níveis, considerando a diversidade de contextos produtivos existentes no país. 

Caiado, Ribeiro e Amorim (2004), reportando-se a estudos de Haguenauer et al. (2001) e 

Miranda (2001), identificam três níveis de reestruturação produtiva. O primeiro está vinculado 

à introdução de inovações importantes em termos de produto, processo, de organização e de 

                                                 
12 Caiado, Ribeiro e Amorim (2004) exemplificam como iniciativas de crescimento alicerçadas na competição: 

as medidas de controle inflacionário, sobrevalorização cambial, etc., uma vez que ampliaram a competição com 
produtos externos. Já aquelas baseadas na competitividade são exemplificadas como: restrição de crédito, 
elevação de juros, fraco crescimento do PIB, etc., por serem fatores que restringiram a competitividade dos 
produtos brasileiros. 
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gestão da produção que se ampliou e se diversificou em meio a um upgrading. O segundo 

restringiu-se a um downgrading da estrutura produtiva, com especialização forçada em 

determinados produtos, além de uma menor consolidação de conhecimento e uma menor 

geração de valor nos respectivos processos. O terceiro caracterizou-se pelo rebaixamento dos 

custos, através de três estratégias: a) relocalização da produção em busca de matérias primas 

abundantes, mão-de-obra barata e da guerra fiscal; b) externalização da produção de maneira 

a repassar a produção a terceiros, dentro ou fora do próprio país; c) degradação do trabalho 

seja em termos de contratação, de exercício efetivo, de remuneração, etc. 

 Para esses autores, o desequilíbrio entre competição e competitividade junto com os 

efeitos das tentativas de estabilização econômica direcionou o empresariado brasileiro para 

uma “modernização espúria” colaborando decisivamente para a desestruturação do trabalho 

na década de 90. Tanto a desestruturação quanto a reestruturação produtiva impactaram no 

mundo do trabalho. Por um lado, a desestruturação de alguns segmentos econômicos 

significou fechamento de postos de trabalho, o que aumentou significativamente o 

desemprego. Por outro lado, a reestruturação produtiva trouxe o aumento da produtividade, 

mas com redução de postos de trabalho e a desregulamentação das condições de trabalho, 

além da terceirização. 

 É importante ressaltar que a terceirização da produção intensifica sobremaneira a 

precarização do trabalho ao longo da cadeia produtiva. A fábrica prioriza a execução de 

tarefas com base microeletrônica, empregando trabalhadores com maior qualificação, 

oferecendo em contrapartida melhores condições de trabalho. Enquanto os terceirizados 

realizam tarefas com baixa exigência tecnológica, geralmente em trabalho domiciliar, 

envolvendo trabalhadores com baixa escolaridade, o que resulta em condições de trabalho 

ainda mais precarizadas (KUENZER, 2006). 

Frente a estes cenários indaga-se: como as mudanças nos processos produtivos 

repercutiram na educação profissional no Brasil nessas últimas duas décadas? A resposta a 

essa questão parte de uma premissa central: 

 

Os novos programas pedagógicos não nascem das idéias dos intelectuais; ao 
contrário, eles são determinados pelas mudanças ocorridas no mundo do 
trabalho, que apresentam diferentes demandas a cada etapa das forças 
produtivas, em função das características que assume a divisão social e 
técnica do trabalho (KUENZER, 1999, p. s/n). 
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2.1.2 Transformações no mundo do trabalho, educação e qualificação profissional 

  

A cada momento de transformação do mundo do trabalho a educação profissional 

sofre alterações, uma vez que “mudanças nos processos de organização e gestão do trabalho 

modificam os conteúdos e requisitos da qualificação” (MANFREDI, 2006, p. 18).  

Na sociedade pré-capitalista observa-se que o ofício era ensinado no próprio local de 

trabalho pelo mestre, através da transmissão oral, e o aprendiz apropriava-se de todo o 

processo de produção. 

Com o advento da industrialização, o saber de ofício vai dando lugar às aprendizagens 

mecânicas do uso das máquinas; em geral os próprios companheiros de trabalho ensinavam a 

manejá-las, na medida em que não havia necessidade de saberes específicos, nem tampouco 

geral. 

No processo de produção de bases rígidas (taylorista/fordista), a formação dos 

trabalhadores pautava-se em uma escolarização mínima, prevalecendo o treinamento e a 

aprendizagem pela experiência, ou seja, uma formação de caráter instrumental e mecânica 

necessária ao exercício da ocupação (KUENZER, 1999). Ao se conceber a qualificação 

profissional como restrita e submetida a um posto de trabalho, defini-se que os trabalhadores 

devem ser formados exclusivamente para desempenhar tarefas e funções específicas e 

operacionais. 

 

Essa concepção de formação profissional está alicerçada numa concepção 
comportamental rígida, pela qual o ensino/aprendizagem das 
tarefas/habilidades deve se dar numa sequência lógica, objetiva e 
operacional, enfatizando os aspectos técnico-operacionais em detrimento de 
sua fundamentação mais teórica e abrangente (MANFREDI, 2006, p. 14). 
 
 

 Manfredi (2006, p. 15) explica que, nesse contexto, a noção de hierarquia de postos de 

trabalho é estabelecida em função de uma escala de qualificações profissionais que, por sua 

vez, está relacionada aos níveis de escolaridade, ou seja, o acesso à educação escolar legitima 

a existência de posições mais elevadas na hierarquia de especializações, criadas a partir do 

mundo do trabalho. 

 Dessa concepção a autora deduz três assertivas, no que diz respeito à construção de 

representações referentes à relação qualificações profissionais e níveis de escolaridade: a) 

reduz a qualificação a um percurso de responsabilidade individual e meritocrática, esvaziando 

o sentido da qualificação profissional também como uma construção coletiva; b) fortalece a 
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proposição político-ideológica da educação como caminho para acesso a posições mais 

qualificadas, encobrindo os demais mecanismos sociais e organizacionais que determinam 

esse acesso; c) os níveis hierárquicos de qualificação legitimam e justificam a separação entre 

o trabalho manual e o trabalho intelectual13, estando os níveis hierárquicos de escolarização 

associados a essa separação. 

 Manfredi (2006) conclui que a valorização da educação formal se fez presente no 

discurso, mas na prática esta só é exigida para os cargos mais altos da hierarquia, com 

propósito de valorizar o conhecimento técnico-científico em detrimento do conhecimento 

prático. 

Assim, reproduzindo a divisão social do trabalho, surge um sistema dual de ensino, de 

forma que para as elites dirigentes se destina a educação geral, propedêutica, e para classe 

trabalhadora a educação profissional, predominantemente prática.  

Nas palavras de Saviani (2003, p. 138),  

 

[...] formam-se trabalhadores para executar com eficiência determinadas 
tarefas requeridas pelo mercado de trabalho. Tal concepção também vai 
implicar a divisão entre os que concebem e controlam o processo de trabalho 
e aqueles que executam. O ensino profissional é destinado àqueles que 
devem executar, ao passo que o ensino científico-intelectual é destinado 
àqueles que devem conceber e controlar o processo. 
 
 

A reestruturação produtiva vai impor um novo padrão de qualificação profissional, na 

medida em que vincula o aumento da produtividade à necessidade de qualificação dos 

trabalhadores.  

Trabalho em equipe, flexibilidade, participação, polivalência são as categorias chaves 

para o “novo” processo formativo. Impõe-se aos trabalhadores a necessidade de adquirir 

competências e habilidades no campo cognitivo, técnico, de gestão e atitudes para se tornarem 

competitivos e empregáveis. 

Segundo Kuenzer (1999), este novo modelo coloca em questão as “tradicionais 

formas” de educação profissional. Para a autora, a reestruturação produtiva demanda um novo 

tipo de trabalhador, capaz de dar respostas rápidas, originais e eficazes aos problemas que 

emergem no processo produtivo. Essa habilidade suscita outro tipo de conhecimento; a 

                                                 
13 “A divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual é sempre relativa, uma vez que o trabalho manual, por 

mais repetitivo que seja, não prescinde absolutamente de algum nível de intelectualidade, e muitas vezes, ao 
trabalho intelectual, também está associado algum nível de trabalho manual. A questão, portanto, deve ser 
analisada mais em termos da quantidade e da qualidade de conhecimentos que são postos em jogo na realização 
do trabalho, o que, por sua vez, interfere na classificação profissional e social” (RAMOS, 2001, p. 34). 
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memorização de procedimentos dá lugar ao domínio do conhecimento técnico-científico, 

englobando seus conteúdos, métodos e as formas de trabalho multidisciplinar. Articula-se a 

este novo conhecimento a competência ética, ou seja, o compromisso político com qualidade 

de vida social e produtiva e o desenvolvimento de novos comportamentos alinhados às novas 

formas de gestão do trabalho, onde as práticas individuais perdem espaço para procedimentos 

coletivos, e se compartilham responsabilidades, informações, conhecimentos.  

Nesse contexto, a escolaridade básica complementada pela educação profissional 

ganha importância. No entanto, essa valorização não tem se refletido numa oferta de educação 

técnico-científica mais avançada para a grande maioria dos trabalhadores. Este acesso ainda é 

restrito e hierarquizado, mantendo-se uma formação simplificada, de curta duração e de baixo 

custo para a maioria dos que vivem do trabalho, e uma formação de maior complexidade, 

custo e duração para os poucos que ocuparão as tarefas de concepção e gerência. Dessa forma, 

evidencia-se que embora o novo padrão de produção tenha impulsionado a elevação dos 

padrões educacionais e diminuído a divisão entre trabalho manual e intelectual, estabelecendo 

outra relação entre homem e conhecimento, isso não alterou a distribuição desigual do capital 

material e cultural (KUENZER, 1999).  

 No Brasil, as mudanças nos processos de produção também determinaram mudanças 

na concepção e consequentemente na política de qualificação profissional, que podem ser 

sistematizadas em três principais concepções, 

 

[...] a primeira, predominante entre 1990 e 1996, vê a qualificação como via 
de retorno ao emprego – diante de uma percepção do desemprego como uma 
situação conjuntural, vincula as ações de qualificação/requalificação ao 
benefício do seguro-desemprego; a segunda, hegemônica entre 1996 e 2002 
e que teve no PLANFOR seu principal instrumento, realça a concepção de 
qualificação como uma política “ativa14” de emprego e toma como meta a 
qualificação de fatias expressivas da PEA, como garantia da 
empregabilidade do trabalhador e da competitividade da economia; e a 
terceira, que ganha evidência a partir de 2003, baseada em uma concepção 
de qualificação como direito e como política pública, tendo no PNQ sua 
âncora (LIMA, 2007 apud PRESTES; VÉRAS, 2009). 

 
 

Estas duas últimas concepções serão aprofundadas com a análise das concepções de 

educação profissional predominantes no PLANFOR e no PNQ.  
                                                 
14 Castioni (2008, p. 28) classifica as políticas de emprego em ativas e passivas. As ativas são aquelas que agem 

tanto sobre a oferta de trabalho quanto sobre a demanda por trabalho, como: intermediação de mão-de-obra, 
criação direta de emprego pelo setor público, redução da jornada de trabalho e formação profissional. As 
passivas enfrentam o problema do emprego através de políticas compensatórias ou de mecanismos redutores da 
oferta de trabalho, como por exemplo, políticas de antecipação de aposentadorias ou de incentivo à postergação 
da entrada dos jovens no mercado de trabalho. 
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Destaca-se que a intencionalidade de resgatar as concepções de educação profissional 

propostas pelo PLANFOR está pautada na perspectiva de compreender de forma mais clara o 

que propõe a política de educação profissional do governo Lula, uma vez que o PNQ é 

apresentado como uma resposta aos princípios do PLANFOR. 

 

2.2 Política de Educação Profissional no governo FHC: Qualificação profissional como 

garantia da empregabilidade 

 

O governo Fernando Henrique Cardoso, sob a orientação da política neoliberal, 

implementa nos anos 90 uma ampla reforma profissional. Segundo Oliveira (2003, p. 24), a 

reforma teve como principal objetivo “deslocar do conflito entre capital e trabalho o 

agravamento da crise social existente”. Na visão do autor, o governo FHC disseminou no 

imaginário coletivo a ideia de que a única alternativa para as populações excluídas econômica 

e socialmente era a “apropriação de um novo capital cultural, habilitando-as a disputarem, em 

melhores condições, uma vaga no mercado de trabalho”. Essa ideia norteou tanto as mudanças 

nas bases normativas que deram sustentação à política de educação profissional no período, 

quanto as ações do Plano Nacional de Qualificação (PLANFOR), uma das principais 

iniciativas do governo nessa área, como mostra a análise a seguir.  

 

2.2.1 As bases normativas da política de educação profissional no governo FHC 

 

As ações de educação profissional do governo FHC se materializaram na reforma do 

ensino médio e profissional dos anos 90, que tinha como objetivo prioritário a “melhoria da 

oferta educacional e sua adequação às novas demandas econômicas e sociais da sociedade 

globalizada, portadora de novos padrões de produtividade e competitividade”. Em síntese, a 

proposta consistia em modernizar o ensino médio e o ensino profissional do Brasil, 

adequando-os aos avanços tecnológicos de forma a atender as demandas do mercado, que 

exigem flexibilidade, qualidade e produtividade (MEC, SETEC, 2004, p. 31). 

As bases legais da reforma da educação profissional foram instituídas pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei n⁰ 9.394/96) e pelo Decreto Federal n⁰ 2.208/97, a partir 

das quais se inaugurou uma nova institucionalidade no campo da educação profissional no 

Brasil, na medida em que todas as instituições públicas e privadas tiveram que se ajustar a 

estas novas orientações legais (MANFREDI, 2002, p. 113).  
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Os críticos da LDB, que a consideram minimalista e ambígua, assinalam que a 

perspectiva de formação integral foi perdendo-se, em função da correlação de forças, ao longo 

do embate político entre a educação pública e a educação privada. Isso resultou na aprovação 

de um texto que consolida a dualidade entre o ensino médio (última etapa da educação básica) 

e a educação profissional. 

Conclui-se que a educação brasileira está estruturada em dois níveis (educação básica 

e educação superior) dos quais a educação profissional não faz parte, ou seja, a educação 

profissional não integra a estrutura da educação regular brasileira. Tanto o artigo 36 da LDB 

(estabeleceu que o ensino médio, cumprida a formação geral do educando, poderia prepará-lo 

para o exercício das profissões técnicas), quanto o artigo 40 (definiu que a educação 

profissional poderia ser oferecida em articulação com ensino regular), deixaram em aberto a 

possibilidade de articulação como também a de desarticulação entre ensino médio e educação 

profissional. Essa “brecha” foi suficiente para firmar a separação entre estes, o que se 

consolidou com a aprovação do Decreto n⁰ 2.208/97. 

 O Decreto n⁰ 2.208/97, que regulamentou os artigos 36 e 39 a 42 da Lei n⁰ 9.394/96, 

estabeleceu como objetivos da educação profissional: I - promover a transição entre a escola e 

o mundo do trabalho, capacitando jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e 

específicas para o exercício de atividades produtivas; II - proporcionar a formação de técnicos 

em nível médio e tecnólogos de nível superior e de pós-graduação; III - especializar, 

aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus conhecimentos tecnológicos; IV - qualificar, 

reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos trabalhadores, com qualquer nível de 

escolaridade, visando a sua inserção e melhor desempenho no exercício do trabalho. 

Este mesmo documento define três níveis de educação profissional: o tecnológico, 

destinado a egressos do ensino médio ou técnico; o técnico, voltado para os matriculados e 

egressos do ensino médio; e o básico, destinado à maioria dos trabalhadores, não exigindo 

escolaridade anterior. 

O nível tecnológico correspondeu ao nível superior da educação profissional. Na 

análise de Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005a, p. 47), os cursos superiores de tecnologia 

assumiriam o papel dos antigos cursos técnicos de nível médio, enquanto o nível técnico 

formaria operários. Ou seja, respondendo aos novos modelos de organização e gestão da 

produção de bases flexíveis, “os níveis técnico e tecnológico formariam, respectivamente, 

operários (com títulos de técnicos) e técnicos (com títulos de tecnólogos) para o trabalho 

complexo, enquanto no nível básico seriam formados os operários para o trabalho simples”. 
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Esse ajuste responderia à necessidade de elevação de escolaridade mínima de todos os 

trabalhadores. 

Na visão dos autores a formação de tecnólogos diminuiria a pressão sobre o nível 

superior, além de formar profissionais de nível intermediário, voltados para as tarefas de 

concepção e planejamento, e os operários técnicos, voltados para as atividades de execução.  

 

Ter-se-iam, assim, atingido os objetivos preconizados para os países de 
economia dependente e consumidor de tecnologias importadas: política de 
capacitação em massa, barateamento dos custos profissionalizantes, 
adequação e atendimento às necessidades do mercado de trabalho, criação de 
caminhos alternativos às universidades, e finalmente, o não aniquilamento da 
necessária camada de técnicos adequados ao processo de reestruturação 
produtiva (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005a, p. 48). 
 
 

No âmbito da formação técnica de nível médio o Decreto significou a independência 

entre o ensino médio e a educação profissional. O ensino médio retoma um sentido puramente 

propedêutico, enquanto os cursos técnicos passam a ser oferecidos de forma concomitante (o 

estudante pode fazer ao mesmo tempo o ensino médio e um curso técnico) ou sequencial ao 

ensino médio (para os estudantes que já concluíram a educação básica). No entanto, a 

certificação de nível técnico só era concedida àqueles que concluíssem o ensino médio. 

Reafirma-se com isso a dualidade entre formação geral e a formação profissional, oriunda da 

divisão entre o trabalho manual e o trabalho intelectual.  

 A formação profissional básica não era submetida à regulamentação curricular, 

podendo ser ministrada em diferentes espaços sociais como: empresas, sindicatos, escolas, 

etc. Os cursos de formação profissional de nível básico certificavam a título de qualificação 

profissional. Assim como o Ensino Médio de nível técnico, a formação básica foi oferecida 

desvinculada da elevação da escolaridade e sem um plano de formação continuada, 

configurando-se como programas focais e contingentes voltados ao atendimento das 

demandas do mercado e para empregabilidade dos trabalhadores (FRIGOTTO; CIAVATTA; 

RAMOS, 2005b). No campo da política de educação profissional essa modalidade ficou a 

cargo principalmente do Ministério do Trabalho, implementada através do PLANFOR, que 

será abordado no item que segue. 
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2.2.2 O PLANFOR: saber fazer, saber ser, saber aprender 

 

O Brasil instituiu efetivamente o Sistema Público de Emprego (SPE) a partir da 

Constituição Federal de 1988, embora existissem algumas iniciativas anteriores nesse campo, 

como: o Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra (PIPMO), criado em 1963, sob a 

gestão do MEC; o serviço de intermediação de Mão de Obra que começou a ser implantado 

com a criação do Sistema Nacional de Emprego (SINE), 1975; e a criação do seguro 

desemprego, prevista na Constituição de 1946, e efetivada em 1986. Porém, foi com a criação 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador15 (FAT), através do qual se garantiu recursos próprios 

para a política de emprego, que se viabilizou a estruturação e consolidação do SPE no país. 

 O FAT é um fundo especial vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

composto com recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação 

do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Este fundo foi destinado originalmente ao 

financiamento do Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e de Programas de 

Desenvolvimento Econômico através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES). Porém, com sua regulamentação, em 1990, foi destinado também para 

financiar as ações de qualificação profissional. Atualmente, os cinco grandes programas 

financiados pelo FAT constituem a base do SPE. São eles: seguro-desemprego, produção de 

informações sobre o mercado de trabalho, intermediação de mão-de-obra, qualificação 

profissional e geração de emprego e renda (com ênfase no acesso ao crédito). 

 O FAT é gerido por um conselho deliberativo (CODEFAT), composto por 

representantes do empresariado, do governo e dos trabalhadores, com representação paritária. 

 No período de criação do FAT, a qualificação profissional começa a ganhar 

importância como alternativa ao desemprego que assolava o país, sendo considerada condição 

básica para o ingresso no mercado de trabalho. Segundo Oliveira, V. (2005), as primeiras 

ações de qualificação profissional financiadas pelo FAT foram implementadas em 1993, 

destinadas aos beneficiários do seguro-desemprego e aos funcionários do SINE. Logo depois, 

em 1995, foi criado o Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR), que 

vigorou entre 1995-2002. 

 O PLANFOR tinha como principal objetivo a qualificação e requalificação 

profissional dos trabalhadores jovens e adultos com baixa escolaridade que apresentavam 

dificuldade de entrar ou permanecer no mercado de trabalho, de forma a contribuir com a 

                                                 
15 Lei n⁰ 7.998, de 11 de janeiro de 1990. 
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redução do desemprego e subemprego da População Economicamente Ativa (PEA); combater 

a pobreza e a desigualdade social; elevar a produtividade e a competitividade do setor 

produtivo. Sua meta era atingir, a cada ano, 20% da PEA maior de 16 anos, através da oferta 

de qualificação profissional permanente voltada para a demanda social e para o mercado de 

trabalho (CODEFAT, Resolução 258, dezembro/2000). 

 A população alvo do PLANFOR era aquela em condições de maior vulnerabilidade, 

destacando-se os desempregados ou em risco de desemprego, os pequenos e microprodutores, 

os agricultores familiares, trabalhadores autônomos ou autogestionáveis. Porém, nessas 

categorias deveriam ser priorizadas aquelas pessoas que combinavam outros atributos que 

dificultavam o ingresso ou permanência no mercado de trabalho, como discriminação por 

raça/etnia, gênero, pobreza, deficiência, baixa escolaridade. 

 Conforme descritos na tabela abaixo, três eixos estruturaram as bases do PLANFOR: 

avanço conceitual, articulação institucional e apoio à sociedade civil. 

Quadro 2 - Eixos estruturantes do PLANFOR 
 

Eixos Descrição 
Avanço conceitual • Planejamento com foco na demanda do mercado de trabalho, ou seja, 

os cursos seriam planejados para atender a demanda efetiva do setor 
produtivo. 

• Caráter complementar a educação básica  
• Desenvolvimento integrado de habilidades básicas, específicas e de 

gestão, através de cursos, treinamentos, etc. 
Articulação 
institucional 

• Consolidação e integração de uma rede nacional de educação 
profissional, para atuar na qualificação permanente na PEA. 

• Programas de qualificação profissional articulados com programas de 
geração de renda e intermediação de mão-de-obra. 

Apoio à sociedade 
civil 

• Desenvolvimento da própria qualificação profissional 
• Participação das Comissões Municipais de Emprego e dos Conselhos 

Estaduais de Emprego na implementação das ações de qualificação 
profissional. 

Fonte: Construção própria, a partir dos dados Jorge (2009). 
 

O PLANFOR foi implementado através dos Planos Estaduais de Qualificação (PEQs) 

e as Parcerias Nacionais e Regionais (PARCs). Os PEQs eram executados através de projetos 

e ações de qualificação profissional nos estados, sendo geridos pelas Secretarias Estaduais de 

Trabalho. As PARCs visavam projetos inovadores de qualificação profissional podendo ser 

implantados em escala regional ou nacional. 

Poderiam atuar como entidades executoras do PLANFOR as universidades, escolas 

técnicas e empresas públicas ligadas à pesquisa, ao ensino e à extensão, fundações 
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empresariais, serviços nacionais de aprendizagem, centrais sindicais e outras instituições 

especializadas no ensino profissional. 

Oliveira, V. (2005, p. 21) identifica três ideias centrais que constituem o núcleo 

conceitual do PLANFOR: a noção de competência, empregabilidade e parceira. Segundo o 

autor, no que se refere à concepção de qualificação emerge a noção de competência associada 

ao paradigma da produção flexível. A proposta era tornar o trabalhador capaz de: realizar 

várias tarefas ao mesmo tempo, trabalhar em equipe e identificar e se antecipar aos problemas 

que surgissem no processo de produção, propor soluções e resolvê-los. Além do saber “fazer”, 

para o qual os trabalhadores eram preparados no âmbito do paradigma fordista de 

qualificação, era acrescido o saber “ser” e o saber “aprender”. Na qualificação profissional 

essas proposições se materializaram na seleção e na organização do conteúdo centrado no 

desenvolvimento de habilidades básicas, específicas e de gestão16. 

Apesar do PLANFOR não aprofundar a noção de competência na sua base conceitual, 

sabe-se que esta concepção surge fortemente nos anos 90 como substituta da noção de 

qualificação. O conceito de qualificação se consolidou no modelo taylorista-fordista de 

produção agregando tanto padrões de formação quanto de emprego, carreira e remuneração, 

ou seja, “a qualificação passou a ser compreendida muito mais como uma relação social 

complexa entre as operações técnicas, a estimativa de seu valor social e as implicações 

econômico-políticas que advêm dessa relação, do que como estoque de saberes” (RAMOS, 

2002, p. 401). 

Ramos (2002, p. 402) destaca que o conceito de competência, originado da psicologia, 

enfatiza os atributos subjetivos mobilizados no trabalho, sob a forma cognitiva, socioafetiva e 

psicomotora, reunindo: 

• O saber fazer, que recobre as dimensões práticas, técnicas e científicas, 
adquirido formalmente (cursos/treinamentos) e/ou por meio da experiência 
profissional; 
• O saber ser, incluindo traços de personalidade e caráter, que ditam os 
comportamentos nas relações sociais de trabalho, como capacidade de 
iniciativa, comunicação, disponibilidade para a inovação e mudança, 
assimilação de novos valores de qualidade, produtividade e competitividade; 

                                                 
16 Os conteúdos que compunham estas habilidades eram: a) habilidades básicas - competências e conhecimentos 

gerais, essenciais para o mercado de trabalho e para a construção da cidadania, como comunicação verbal e 
escrita, leitura e compreensão de textos, raciocínio, saúde e segurança no trabalho, preservação ambiental, 
direitos humanos, informação e orientação profissional e outros eventuais requisitos para as demais 
habilidades; b) habilidades específicas - competências e conhecimentos relativos a processos, métodos, 
técnicas, normas, regulamentações, materiais, equipamentos e outros conteúdos específicos das ocupações; c) 
habilidades de gestão - competências e conhecimentos relativos a atividades de gestão, autogestão, melhoria da 
qualidade e da produtividade de micro e pequenos estabelecimentos, do trabalho autônomo ou do próprio 
trabalhador individual, no processo produtivo (CODEFAT, Resolução 258, de dezembro 2000). 
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• O saber agir, subjacente à exigência de intervenção ou decisão diante de 
eventos – exemplos: saber trabalhar em equipe, ser capaz de resolver 
problemas e realizar trabalhos novos, diversificados (MANFREDI, 2006, 
p. 17). 
 

 
Nessa perspectiva sobressai a dimensão experimental da qualificação, enfraquecendo a 

dimensão conceitual e a dimensão social presentes no referido conceito. 

 
A primeira [dimensão conceitual] porque os saberes tácitos e sociais 
adquirem relevância diante dos saberes formais, cuja posse era normalmente 
atestada pelos diplomas. A segunda [dimensão social] porque, em face da 
crise do emprego e da valorização de potencialidades individuais, as 
negociações coletivas antes realizadas por categorias de trabalhadores 
passam a se basear em normas e regras que, mesmo pactuadas 
coletivamente, aplicam-se individualmente (RAMOS, 2002, p. 402). 
 

 

Segundo Ramos (2002, p. 402), esse redimensionamento da noção de qualificação tem 

repercussões técnicas, mas também políticas, uma vez que as mudanças nos processos 

produtivos  

 
[...] associaram-se ainda aos processos de globalização da economia e à crise 
do emprego, colocando-se a necessidade da criação de novos códigos que 
aproximem a educação das tendências produtivas. Espera-se, por um lado, 
proporcionar aos jovens passagens menos traumáticas para o mundo do 
trabalho e, juntamente com os adultos, construir alternativas que 
supostamente minimizariam o risco da exclusão social. 
 

 

É por isso que a noção de competência vem associada à noção de empregabilidade 

entendida como “a capacidade da mão-de-obra de se manter empregada ou encontrar um novo 

emprego quando demitida, em suma, se tornar empregável” (SANTANA; RAMALHO, 2004, 

p. 26).  

A tese da empregabilidade nasce “a partir de uma estrutura econômica cujas 

características são a eliminação de postos de trabalho e aumento da competitividade entre os 

trabalhadores” (SANTANA; RAMALHO, 2004, p. 35). Nessa perspectiva, propaga-se a 

qualificação profissional como garantia da empregabilidade, como forma de transferir para o 

campo individual uma responsabilidade social, que mascara a grave crise pela qual passa o 

capitalismo que tem no desemprego estrutural e na intensificação das desigualdades sociais 

suas principais expressões.  

Esse conceito se alicerça na Teoria do Capital Humano, a qual afirma que 
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[...] uma maior escolarização contribui diretamente para melhoria da 
qualidade de vida dos indivíduos, em função do aumento de renda que 
decorre, diretamente, da sua melhor qualificação para o desempenho no 
mercado de trabalho. Em outras palavras, o incremento da produtividade – 
decorrente do aumento da capacitação – levaria a que o indivíduo também se 
beneficiasse pelo aumento dos seus salários (OLIVEIRA, 2001, p. 27). 
 
 

  Frigotto (2001, p. 37) assinala que a teoria do capital humano é produzida para 

explicar porque a promessa de generalização do desenvolvimento anunciada pelo fordismo, 

quando este atingiu seu ápice, não se concretizou. Nesse sentido, o investimento do capital 

humano passou a ser a chave para resolver o enigma do subdesenvolvimento e das 

desigualdades internacionais, regionais e individuais, uma vez que se justificava que o 

aumento da produtividade dependeria da qualificação dos trabalhadores nela envolvidos. 

Dessa forma, a teoria do capital humano teve um amplo uso político e ideológico nas políticas 

educacionais, centradas em parâmetros "tecnicistas e economicistas". Seu ressurgimento, 

agora no contexto da produção flexível, busca encobrir a crise pela qual passa o capital na sua 

versão globalizada. 

 Segundo Oliveira, V. (2005), as noções de competência e de empregabilidade se 

concretizaram através da ideia de parceira. O autor afirma que a ideia de parceria ganha força 

a partir da reforma do Estado implementada pelo governo FHC, que prevê a privatização das 

atividades que podem ser “controladas pelo mercado” e a descentralização dos serviços 

sociais (saúde, educação, cultura, etc.) através da participação de empresas não estatais na 

execução destes serviços. Porém, essa “nova” relação de parceira entre Estado e sociedade 

civil se configurou em 

 

[...] uma espécie de “terceirização” das políticas públicas. Na linguagem da 
Reforma Gerencial, o PLANFOR representa uma exemplar experiência de 
constituição do espaço semipúblico, supostamente considerado a meio 
caminho entre o público e o privado, entre o Estado estrito senso e o 
mercado (CÊA, 2004, p. 07). 
 

 

 Durante sua existência (1995 a 2002), o PLANFOR qualificou 20,7 milhões de 

trabalhadores com investimentos na ordem de R$ 2,7 bilhões, envolvendo mais de 2 mil 

entidades (CÊA, 2004, p. 3). Apesar de seu desempenho significativo, o PLANFOR 

apresentou muitas fragilidades e limitações na sua implantação, e seus impactos são 

discutíveis quando relacionados à obtenção de um emprego. Kuenzer (2006, p. 889) 

analisando as avaliações externas feitas sobre o Plano destaca que 
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[...] o PLANFOR, além do mau uso dos recursos públicos, caracterizou-se 
pela baixa qualidade e baixa efetividade social, resultante de precária 
articulação com as políticas de geração de emprego e renda, desarticulação 
das políticas de educação, reduzidos mecanismos de controle social e de 
participação no planejamento e na gestão dos programas e ênfase em cursos 
de curta duração focados no desenvolvimento de habilidades específicas. 
 

 

 Oliveira, V. (2005, p. 09) elenca importantes observações críticas acerca dos 

resultados insatisfatórios do PLANFOR:  

 

[...] incapacidade do PLANFOR integrar-se efetivamente às demais Políticas 
Públicas de Trabalho e Renda e de interagir decisivamente com as Políticas 
Públicas de Educação; a fragilidade das Comissões Estaduais e Municipais 
de Trabalho (CETs e CMTs); baixo grau de institucionalidade da rede 
nacional de qualificação profissional; ênfase nos cursos de curta duração; 
fragilidade de planejamento, monitoramento e avaliação do PLANFOR. 
 
 

 Essas e outras críticas constituíram as bases para o governo Lula formular o Plano 

Nacional de Qualificação (PNQ), que viria a substituir o PLANFOR. 

 

2.3 Política de Educação Profissional no governo Lula: a perspectiva de direitos e a 

ampliação de oportunidades 

 

2.3.1 As bases normativas da política de educação profissional no governo Lula 

 

 Durante os debates que culminaram com as orientações para política de educação 

profissional do governo Lula esteve fortemente presente a discussão sobre a revogação do 

Decreto nº 2.208/97, polarizada em torno de duas concepções de educação profissional; uma 

pautada na separação da educação profissional e da educação básica, e outra que trazia para o 

debate os princípios da educação tecnológica/politecnia. 

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005a) identificam, nesse contexto, três posições em 

disputa. A primeira defendia a revogação do Decreto n⁰ 2.208/97, sem a aprovação de outro 

que o substituísse, pois havia a compreensão de que a própria LDB (9.394/96) já legitimava 

as mudanças propostas, cabendo então apenas pautar a elaboração de uma Política de 

Educação Profissional. Essa posição baseava-se no entendimento de que outro decreto daria 

continuidade a uma ação impositiva do governo anterior. O segundo posicionamento defendia 

a manutenção do Decreto n.⁰ 2.208/97, com alterações mínimas. A terceira posição partilhava 
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com a primeira ideia de revogação do atual decreto, mas defendia a promulgação de outro, 

compreendendo que apenas a revogação do Decreto em vigência não garantiria a implantação 

de uma nova concepção de ensino médio e educação profissional e tecnológica.  

Na verdade, não havia, segundo os autores, divergência de princípios e concepções 

entre a primeira e a terceira posição, havia sim, diferenças na forma política de 

encaminhamento. A divergência encontrava-se entre o primeiro e segundo posicionamento, 

por se tratarem de pontos de vista que se confrontavam sobre o tema desde o processo 

constituinte e da promulgação da LDB (FRIGOTTO, CIAVATTA; RAMOS, 2005a).  

Esse embate resultou na revogação do Decreto n.⁰ 2.208/97 e a promulgação do 

Decreto n.⁰ 5.154/04. Segundo o novo decreto, a educação profissional “será desenvolvida 

por meio de programas de formação inicial e continuada de trabalhadores, educação 

profissional técnica de nível médio; e educação profissional tecnológica de graduação e pós-

graduação” (BRASIL, Decreto n.⁰ 5.154/04). O decreto recupera normativamente a 

possibilidade de integração entre a formação geral e a educação profissional, devendo esta 

última estar integrada, em todos os seus níveis, à educação básica de forma a complementá-la. 

A qualificação e requalificação devem ser organizadas em forma de itinerários formativos17 

correspondentes às diferentes especialidades ou ocupações pertencentes aos setores da 

economia e promover, simultaneamente, a elevação de escolaridade dos trabalhadores. Ganha 

destaque a necessidade da política de formação profissional estar articulada à política de 

desenvolvimento econômico e ao sistema público de emprego, trabalho e renda (FRIGOTTO, 

CIAVATTA; RAMOS, 2005a). 

Estudos de Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005a e 2005b) afirmam que se buscou com o 

Decreto n.⁰ 5.154/04 resgatar a base unitária do Ensino Médio, ou seja, aliar formação geral 

com formação técnico-científica numa perspectiva politécnica, buscando superar o dualismo 

historicamente presente na educação brasileira. “O que se pretendia era a (re)construção de 

princípios e fundamentos da formação dos trabalhadores para uma concepção emancipatória 

dessa classe” (FRIGOTTO, CIAVATTA; RAMOS, 2005b, p. 1090).  

Apesar da aprovação deste novo decreto sabia-se que além da regulamentação formal 

era preciso uma ação indutora do governo no sentido de integração entre educação básica e a 

                                                 
17 Itinerários formativos: “conjunto de etapas que compõe a formação profissional em determinada área, 

possibilitando o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos” (BRASIL, Decreto n⁰ 5.154/04, Artigo 3⁰, 
§ 1⁰).  
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educação profissional. Os primeiros estudos18 sobre o tema demonstraram que esta 

perspectiva não se concretizou nos anos seguintes à sua promulgação.  

Segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005b), o que se presenciou foi um processo 

mais intenso de desintegração da educação básica e profissional. O próprio Parecer n⁰ 

39/2004 e a Resolução n⁰ 01/2005, que propuseram a atualização das Diretrizes Curriculares 

Nacionais, evidenciam que não há uma “nova concepção” pedagógica. 

Segundo os autores, o Parecer n⁰ 39/2004 indica que a educação profissional técnica 

de nível médio deve ser oferecida simultaneamente e ao longo do Ensino Médio. O princípio 

da simultaneidade está de acordo com o princípio da independência dos cursos e não da 

articulação entre os mesmos. O Parecer considera ainda que os conteúdos do Ensino Médio e 

da educação profissional de nível técnico são de natureza distinta, reafirmando a dicotomia 

entre as concepções educacionais de uma formação para cidadania e outra para o mundo do 

trabalho. 

Por outro lado, a manutenção da validade das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio e para a Educação Profissional dá continuidade à política curricular do governo 

anterior, marcada pela ênfase no individualismo e na formação por competências voltadas 

para a empregabilidade. 

Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005b), apesar das declarações do governo 

favoráveis à formação básica e à formação específica, a política de educação profissional no 

governo Lula trilhou um percurso histórico controvertido e contraditório, que resultou na 

continuidade de programas focalizados e contingentes.  

 

2.3.2 A política de Educação Profissional do MTE: o PNQ e o discurso da inclusão 

 

As fortes críticas ao PLANFOR, sobretudo no que se relacionava à baixa qualidade e à 

efetividade social de suas ações, levaram o Ministério do Trabalho e Emprego a instituir em 

2003 o Plano Nacional de Qualificação (PNQ)19, com o propósito de reorientar as diretrizes 

da política de qualificação profissional. 

A perspectiva do MTE ao implementar o PNQ era superar o enfoque da educação 

profissional como política compensatória, voltada para empregabilidade e orientada para 

desenvolvimento de competências, conforme priorizado pelo PLANFOR.  
                                                 
18 Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005a, 2005b), Kuenzer (2006). 
19 O PNQ foi instituído através da Resolução n⁰ 333, de 10.07.03, que foi revogada pela Resolução n⁰ 575, de 

28.04.08, atualmente em vigência. No entanto, neste tópico será analisada a Resolução n⁰ 333, considerando 
que a mesma vigorou entre 2003-2007, período referente ao recorte temporal da pesquisa. 
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O PNQ foi concebido como parte do Plano Plurianual 2004-2007, portanto foi 

alicerçado nos seus objetivos: a) inclusão social e redução das desigualdades sociais; b) 

crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor 

das desigualdades regionais; e c) promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da 

democracia. 

Com o propósito de consolidar as bases do PNQ, o MTE anuncia seis dimensões de 

mudanças, as quais marcam um “novo momento da Política Pública de Qualificação no País”.  

 

Quadro 3 - Dimensões de mudanças do PNQ 
 

Dimensão de mudança Descrição 
Dimensão Política • Afirma a política pública de qualificação profissional como um direito 

(universalizada, mas priorizando aqueles com maior dificuldade de 
inserção no mercado de trabalho). 

• Papel do Estado – nem provedor, nem Estado mínimo, mas Estado 
Democrático (qualificação profissional deve estar sustentada na 
concertação social (comprometendo governos, trabalhadores e empresários 
com a inserção dos trabalhadores qualificados), e ser alicerçada no 
controle social). 

Dimensão Ética • Tem como propósito garantir a transparência no uso e gestão dos recursos 
públicos, destaque para a autonomia do sistema de avaliação do plano e 
monitoramento em tempo real. 

Dimensão Conceitual • Adquirem prevalência as noções como: educação integral, formas 
solidárias de participação social e gestão pública; empoderamento dos 
atores sociais (na perspectiva de sua consolidação como cidadãos plenos), 
qualificação social e profissional; território (como base de articulação do 
desenvolvimento local), efetividade social, qualidade pedagógica; 
reconhecimento dos saberes socialmente produzidos pelos trabalhadores 

Dimensão Pedagógica • Prevê: aumento da carga-horária média dos cursos, articulação prioritária 
com educação básica (ensino fundamental, médio e educação de jovens e 
adultos); formulação e implantação de projetos políticos pedagógicos por 
parte das instituições executoras; investimento da formação docente; 
desenvolvimento conceitual acerca da qualificação profissional; 
desenvolvimento do sistema de certificação e orientação profissional; e 
apoio à realização do censo da educação profissional. 

Dimensão Institucional • Focaliza a integração das Políticas de Emprego, Trabalho e Renda entre si 
e destas com as políticas públicas de educação e desenvolvimento. A 
participação e o controle social são apontados como estratégicos 

Dimensão Operacional • Prevê a necessidade de implementação de um efetivo sistema de 
planejamento, monitoramento, avaliação e acompanhamento de egressos. 

Fonte: Formulação própria, a partir de dados de BRASIL, MET, SPPE, DEQ, 2005, p. 20. 
 

Essa nova política fundamenta-se na concepção de qualificação como construção 

social, contrapondo-se àquelas que focalizam a apropriação do conhecimento como processo 

individual e como resultado das exigências do mercado de trabalho. Conforme destaca o PNQ 

2003-2007, esse conceito apresenta um caráter complexo e envolve uma multiplicidade de 

dimensões: a epistemológica, a social e a pedagógica. 
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A dimensão epistemológica realça o papel do trabalho na construção de 
conhecimento (não só técnico, mas também social).  
 
A dimensão social e política põem em evidência os processos e mecanismos 
marcados por relações conflituosas, que são responsáveis pela produção e 
apropriação de tais conhecimentos.  
 
A dimensão pedagógica se refere mais diretamente ao processo de 
construção, transmissão e acesso de conhecimentos, quer estes se efetivem 
por procedimentos formais ou informais (BRASIL, MET, SPPE, DEQ, 
2005, p. 23). 

 
  

 Decorre destas definições iniciais a compreensão da qualificação social e profissional 

como “direito e condição indispensável para garantia de trabalho decente para homens e 

mulheres”, através do qual se “permite a inserção e atuação cidadã no mundo do trabalho com 

efetivo impacto na vida e no trabalho das pessoas” (BRASIL, MET, SPPE, DEQ, 2005, p. 

24). 

Nesse sentido, Lima (2007, p.101) esclarece que esta opção conceitual pelo termo 

qualificação social e profissional no âmbito do PNQ busca 

 

[...] definir e ressaltar um conceito sociológico que aponta para um conjunto 
de relações sociais entre trabalho e educação. [...] Porque ao considerar 
qualificação apenas como um sinônimo de educação profissional está-se 
ressaltando apenas a dimensão educativa e pedagógica do processo de 
qualificação. [...] O mesmo acontece se apenas a dimensão trabalho for 
ressaltada. Nesse caso, os cursos instrumentais estarão voltados apenas à 
produção e ao mercado; no outro, os cursos serão estratosféricos, 
maravilhosos, mas sem nenhuma relação com a vida real do sujeito 
trabalhador, ao contrário precisa-se considerar a qualificação como algo 
situado na interseção do mundo do trabalho com mundo da educação. 
 

 

Outro elemento presente nesta “nova concepção” se refere à articulação entre trabalho, 

educação e desenvolvimento que  

 
[...] pressupõe a promoção de atividades político-pedagógicas baseadas em 
metodologias inovadoras dentro de um pensamento emancipatório de 
inclusão, tendo o trabalho como princípio educativo; o direito ao trabalho 
como valor estruturante da cidadania; a qualificação como uma política de 
inclusão social e um suporte indispensável do desenvolvimento sustentável, 
a associação entre participação social e a pesquisa como elementos 
articulados na construção desta política e na melhoria da base de informação 
sobre a relação trabalho-educação-desenvolvimento. Possibilita com tudo 
isso a melhoria das condições de trabalho e da qualidade social de vida da 
população (BRASIL, MTE, SPPE, DEQ, 2005, p. 25). 
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O PNQ, então, estabelece como seu objetivo central  

 

[...] contribuir para promover a integração, das políticas e para a articulação 
das ações de qualificação profissional do Brasil, em conjunto com outras 
políticas vinculadas ao emprego, renda e educação, [devendo] promover 
gradativamente a universalização dos direitos dos trabalhadores à 
qualificação (BRASIL, Resolução n⁰ 333, 2003). 
 
 

Um elemento importante merece ser destacado no objetivo geral do PNQ. Concebendo 

a qualificação profissional como um direito, aponta-se para a necessária universalização da 

referida política pública, e conclui-se, portanto, que esta deve ser uma política de Estado, de 

forma a se constituir em uma ação perene e não apenas vinculada a programas de governo.  

 Esse objetivo geral do PNQ desdobra-se nos objetivos específicos:  

 
I – a formação integral (intelectual, técnica, cultural e cidadã) dos/as 
trabalhadores/as brasileiros/as;  
II – aumento da probabilidade de obtenção de emprego e trabalho decente e 
da participação em processos de geração de oportunidades de trabalho e de 
renda, reduzindo os níveis de desemprego e subemprego;  
III – elevação da escolaridade dos trabalhadores/as, através da articulação 
com as políticas públicas de educação, em particular com a Educação de 
Jovens e Adultos;  
IV – inclusão social, redução da pobreza, combate à discriminação e 
diminuição da vulnerabilidade das populações;  
V – aumento da probabilidade de permanência no mercado de trabalho, 
reduzindo os riscos de demissão e as taxas de rotatividade ou aumento da 
probabilidade de sobrevivência do empreendimento individual e coletivo;  
VI – elevação da produtividade, melhoria dos serviços prestados, aumento 
da competitividade e das possibilidades de elevação do salário ou da renda; e  
VII – efetiva contribuição para articulação e consolidação do Sistema 
Nacional de Formação Profissional, articulado ao Sistema Público de 
Emprego e ao Sistema Nacional de Educação (BRASIL, Resolução n⁰ 333, 
2003). 
 
 

O PNQ é implantado através dos Planos Territoriais de Qualificação (PlanTeQs) e de 

Projetos Especiais de Qualificação (ProEsQs). Para execução dos programas e projetos no 

âmbito do PNQ são firmados convênios ou outros instrumentos legais com entidades públicas 

ou privadas20. 

                                                 
20 Secretarias estaduais ou municipais de trabalho, escolas técnicas públicas, empresas públicas e outros órgãos 

da Administração Pública, serviços nacionais sociais e de aprendizagem, centrais sindicais, confederações 
empresariais e outras entidades representativas de setores sociais organizados, universidades, fundações, 
institutos, escolas comunitárias rurais e urbanas e outras entidades comprovadamente especializadas na 
qualificação social e profissional; organizações não governamentais e seus consórcios com existência legal que 
comprovadamente realizem atividades de qualificação social e profissional. 
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 As ações do PNQ contemplam cursos, seminários, oficinas, assessorias, extensão, 

pesquisas, estudos, abordando como principais conteúdos: comunicação verbal e escrita, 

leitura e compreensão de textos, raciocínio lógico-matemático, relações interpessoais no 

trabalho, informação e orientação profissional; processos, métodos, técnicas, normas, 

regulamentações, materiais, equipamentos e outros conteúdos específicos das ocupações; 

empoderamento, gestão, autogestão, associativismo, cooperativismo, melhoria da qualidade e 

da produtividade. Obrigatoriamente os cursos deverão destinar 20% de sua carga-horária total 

a conhecimentos sobre saúde e segurança no trabalho, educação ambiental, direitos humanos, 

sociais e trabalhistas, informação e orientação profissional e gestão do trabalho.  

 Além disso, estes conteúdos devem estar articulados a outros que se definam em 

função da realidade local, da necessidade dos trabalhadores, do desenvolvimento territorial, 

do mercado de trabalho e do perfil da população atendida. Por sua vez, os conteúdos técnicos 

deverão estar em consonância com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) (BRASIL, 

Resolução n⁰ 333, 2003). 

 O PNQ prioriza como população beneficiária os trabalhadores sem ocupação, os 

rurais, autônomos, domésticos, aqueles cujas empresas às quais estão vinculados foram 

afetadas pela modernização tecnológica, pessoas beneficiárias de política de inclusão social 

ou de políticas afirmativas, trabalhadores egressos do sistema penal, e jovens sob medidas 

sócio-educativas, servidores públicos da saúde, educação, entre outros, trabalhadores 

incluídos nos arranjos produtivos locais estratégicos para o desenvolvimento econômico, e 

gestores de políticas públicas. Porém, em qualquer desses segmentos têm prioridade pessoas 

mais vulneráveis econômica e socialmente, sobretudo os trabalhadores de baixa renda, baixa 

escolaridade, e população sujeita às diversas formas de discriminação (BRASIL, Resolução 

n⁰ 333, 2003). 

 Por fim, o Plano apresenta como diretrizes: o desenvolvimento político-conceitual, a 

articulação institucional, a efetividade social e política e a qualidade pedagógica. 

Quanto ao desenvolvimento político-conceitual, o PNQ assinala a necessidade de 

constituir referenciais de qualificação profissional como construção social, como um direito 

de cidadania, em bases contínuas, permanentes e de maneira articulada com a educação 

básica, portanto como uma política pública orientada por objetivos sociais e alicerçada no 

desenvolvimento local sustentável social e ambientalmente, fundamentada na educação 

integral dos trabalhadores, com atenção para a diversidade social, econômica e regional destes 

sujeitos (BRASIL, MET, SPPE, DEQ, 2005, p. 27). 
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A articulação institucional tem como base a integração das políticas de qualificação, 

trabalho, emprego e renda, desenvolvimento e educação. Destaca-se a proposição de integrar 

em uma única rede de educação profissional as políticas de qualificação e educação, no 

sentido de superar a separação entre educação profissional (básica, técnica e tecnológica) e a 

educação básica (fundamental, média e educação de jovens e adultos, educação no campo), 

contribuindo para uma efetiva elevação de escolaridade dos trabalhadores (ibidem, p. 28).  

A efetividade social e política busca considerar além dos critérios de eficiência 

(cumprimento de metas) e eficácia (cumprimento de metas financeiras) os benefícios 

econômicos, sociais e culturais efetivamente gerados pelas políticas de qualificação para os/as 

educandos/as. Nesse sentido, há um compromisso expresso em propiciar o empoderamento 

dos trabalhadores, como sujeitos individuais e coletivos e garantir a efetiva participação e 

controle social na formulação, implementação e avaliação da política pública (BRASIL, 

MET, SPPE, DEQ, 2005, p. 29). 

 Em relação à qualidade pedagógica, se propõe oferecer aos trabalhadores uma 

educação integral de forma a superar as práticas de qualificação profissional voltadas 

unicamente para o treinamento operacional. Para tanto, pressupõe-se: a) a valorização dos 

educandos como sujeitos dotados de saberes e de identidade cultural; b) um projeto político-

pedagógico que assuma como eixos o trabalho e a cidadania; c) construção curricular que 

contemple as dimensões: técnico-científica; sociopolítica, metodológica e ético-cultural; d) 

plano de formação docente; e) articulação entre educação profissional e elevação de 

escolaridade; f) produção e disseminação de informação sobre demanda e oferta da 

qualificação profissional; g) constituição de um processo de certificação profissional que 

reconheça e valorize os saberes acumulados pelos trabalhadores em prática profissional, 

desenvolvidos em processos formais e informais de aprendizagem; h) construção de processos 

eficazes de orientação profissional para os educandos (BRASIL, MET, SPPE, DEQ, 2005).  

 Ainda para garantir a qualidade pedagógica o PNQ prevê que os projetos devem 

assegurar simultaneamente que: a) 75% de ações formativas denominadas cursos tenham 

carga horária mínima de 40h; b) 25% das ações formativas denominadas seminários, oficinas, 

laboratórios e outras modalidades tenham duração mínima de 16h; e c) a média de horas do 

conjunto das ações formativas não seja inferior a 200h (BRASIL, Resolução n⁰ 333, 2003). 

 Recuperando as principais concepções do PLANFOR e do PNQ, Jorge (2009) analisa, 

em perspectiva comparada, as principais diferenças entre estes referidos planos, a partir de 

dois eixos: planejamento e implementação. Considerando o eixo de planejamento o autor 

destaca os seguintes achados:  
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Quadro 4 - Concepções e objetivos do PLANFOR e do PNQ 
 

Variáveis PLANFOR PNQ 

Planejamento (Concepções, objetivos e mecanismos de implementação) 
Quanto ao problema a 
ser enfrentado 

Insuficiência de habilidades, de 
competências para a realização de 
tarefas demandadas pela 
reestruturação produtiva. 

Insuficiência de compreensão, por 
parte do indivíduo, do processo 
complexo de sua inserção social na 
sociedade moderna, capitalista, 
dentro da qual o trabalho se 
apresenta, não só como fonte 
essencial de geração de renda 
monetária, mas como condição de 
dignidade e de reconhecimento do 
indivíduo como cidadão 

Objetivos Qualificação para atender as 
demandas do mercado de trabalho 

Qualificação para o mercado de 
trabalho e para geração de renda 

Finalidade da 
qualificação 

Empregabilidade - Ênfase na 
inserção no mercado de trabalho 
por meio do emprego formal.  

Desenvolvimento social - centra-se 
na noção de geração de trabalho 
como forma de geração de renda, 
sem necessariamente ser focado no 
mercado formal de trabalho. 

Concepção de 
qualificação 

A qualificação é vista como 
política ativa de emprego, partindo 
do pressuposto de que é necessário 
qualificar parte expressiva da 
População Economicamente Ativa 
- PEA como forma de suprir uma 
demanda do mercado de trabalho. 

A qualificação é vista como um 
direito, e tem sua concepção 
originada nos debates sobre 
políticas públicas ensejadas pelos 
movimentos sociais, mais 
especificamente pelo movimento 
sindical nos anos 1990. 

Concepção de exclusão Excluídos do mercado formal de 
trabalho (cidadania regulada) 

Excluídos econômico e socialmente 
(condição plena do cidadão) 

Fonte: Formulação própria, a partir dos dados de Jorge (2009). 
 

Apesar das diferenças conceituais identificadas entre o PLANFOR e o PNQ, os 

primeiros estudos sobre a implementação deste último sinalizam que na prática pouco mudou. 

Segundo Kuenzer (2006, p. 890), “a análise do PNQ evidencia avanço conceitual 

significativo em relação ao PLANFOR, no que se refere às relações entre trabalho e educação, 

a partir da ótica dos trabalhadores”. Porém, a autora destaca que na prática vários fatores têm 

dificultado a implementação dessas políticas, entre eles:  

 

[...] a perda de interesse das agências formadoras, que não consideram 
atrativo o investimento para cursos mais extensos e que integrem 
conhecimentos básicos, o que não tem feito parte de sua experiência; e para 
o desinteresse do público-alvo que busca alternativas que viabilizem 
inclusão a curto prazo, com o que é difícil integralizar turmas. 
 
 

Nesse mesmo sentido, Cêa (2004, p. 13) pondera que 
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[...] mesmo considerando que do ponto de vista conceitual e argumentativo o 
PNQ possa representar um avanço em relação ao PLANFOR, aquele vem 
representando um elo de continuidade da política pública de qualificação 
profissional do Estado brasileiro como instrumento de regulação social que 
beneficia predominantemente o capital, em detrimento ao trabalho. 
 

 

 Apesar da relevância destas reflexões e da necessidade de ampliar os estudos sobre o 

PNQ, não é propósito deste trabalho avaliar os resultados da implementação do Plano, motivo 

pelo qual não será aprofundado este aspecto. A análise das proposições do MTE sobre a 

política de educação profissional nas últimas décadas e em especial no governo Lula tem 

como propósito identificar as concepções que configuram a base conceitual desta política, 

para analisar como estas concepções se expressam em uma ação específica desenvolvida pelo 

MTE, a saber, o Consórcio Social da Juventude. 

 

2.4 Bases conceituais da política de educação profissional do governo Lula: um olhar a 

partir do PNQ 

 

Tomando como referência as principais ideias do PNQ, é possível concluir que as 

bases conceituais da política de educação profissional do governo Lula estão alicerçadas nos 

seguintes pressupostos: 

 

Quadro 5 - Bases conceituais da Política de Educação Profissional do Governo Lula 
 
 

Bases conceituais da Política de Educação Profissional do Governo Lula 
Dimensões Diretrizes Proposições PNQ 

Epistemológica  Desenvolvimento 
político-conceitual 

Qualificação Social e Profissional como construção social e 
como direito de cidadania 

Social e política  Articulação 
institucional 
 
 
 
 

Integração das políticas de trabalho, educação e 
desenvolvimento. 
 
Superação da separação entre educação profissional e 
educação básica (foco elevação de escolaridade dos 
trabalhadores) 

Efetividade social e 
política 
 

Eficiência (cumprimento de metas) e eficácia (cumprimento 
de metas financeiras) 
 
Benefícios econômicos, sociais e culturais (inclusão social 
numa perspectiva emancipatória). 
 
Empoderamento dos trabalhadores (individual e 
coletivamente) 
 
Participação na formulação, implantação e avaliação da 
política pública 
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Pedagógica  Qualidade pedagógica Educação integral (técnico-científica; sociopolítica, 
metodológica e ético-cultural)  
 
Trabalho como princípio educativo 
 
Cidadania como princípio educativo 
 
Valorização dos saberes dos educandos e de suas identidades 
culturais 

Fonte: Formulação própria. 
 

 Esses pontos, além de marcarem as principais mudanças entre o discurso do PNQ e o 

PLANFOR, constituem as bases conceituais do primeiro.  

 Por um lado, indica-se que a política de qualificação profissional é direito, “devendo, 

nesses termos, ser objeto de uma política nacionalmente articulada, controlada socialmente, 

sustentada publicamente e orientada para o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a 

consolidação da cidadania” (PRESTES; VÉRAS, 2009, p. 56). Por outro lado, destaca-se a 

necessidade de articulação do trabalho, educação e desenvolvimento, ou seja, compreende-se 

que sem a integração das políticas públicas, não haverá melhores condições de acesso ao 

mundo do trabalho nem uma significativa melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores; 

portanto, busca-se superar a concepção de que o desemprego é uma responsabilidade 

individual, assumindo-o como um fenômeno estrutural que demanda ações integradas e 

estruturantes. 

 O PNQ, por sua vez, defende que a qualificação social e profissional, além de 

vislumbrar a inserção no mundo do trabalho, deve possibilitar a atuação cidadã dos sujeitos; 

isso significa assumir o trabalho como valor estruturante para a cidadania. Vale a pena 

destacar que a qualificação social e profissional não busca apenas atender as demandas do 

mercado formal de trabalho, propõe uma formação mais abrangente voltada para o mundo do 

trabalho, que engloba, além do mercado formal, as formas alternativas de geração de renda.  

 Nesse contexto, a educação integral do trabalhador ganha preponderância, bem como 

o trabalho, como princípio educativo, e a cidadania. Embora os documentos do PNQ não 

aprofundem a noção de educação integral, deixam explícita a necessária articulação entre a 

formação intelectual, técnica, cultural e cidadã. Quanto a assumir o trabalho como princípio 

educativo, entende-se que este proporciona a compreensão do processo histórico da produção 

científica e tecnológica, como conhecimentos produzidos historicamente pela sociedade, 

visando a transformação das condições naturais de vida e a ampliação das capacidades, 

potencialidades e dos sentidos humanos. O trabalho como princípio educativo também 

demanda a participação direta dos membros da sociedade no trabalho socialmente produtivo; 
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por isso a formação específica se fundamenta e justifica (BRASIL, MEC, SETEC, 2007). 

Nessa perspectiva, o projeto político-pedagógico deve ter como eixos o trabalho e a cidadania, 

e o currículo deve contemplar as dimensões: técnico-científica, sociopolítica, metodológica e 

ético-cultural.  

 São esses aspectos que serão levados em conta na análise do Consórcio Social da 

Juventude. Associados a estes, abordaremos os aspectos relativos à política de juventude no 

que se refere à ampliação de direitos e oportunidades que, de pronto, já chama a atenção o 

fato de não haver nenhuma referência do PNQ à política de juventude, à qual deveria estar 

fortemente vinculada. Apesar disso, foi possível sistematizar/categorizar estas políticas a 

partir de dimensões e diretrizes, conforme pode ser observado no quadro que segue. 

 

Quadro 6 – Síntese das Bases Conceituais da Política de Juventude e de Educação Profissional do 
Governo Lula 

Dimensões Diretrizes Proposições Política de 
Juventude 

Proposições Política de Educação 
Profissional /PNQ 

Epistemológica  Desenvolvimento 
político-
conceitual 

Perspectiva de geração baseada 
na ótica dos direitos e 
ampliação de oportunidades. 

Qualificação Social e Profissional 
como construção social e como 
direito de cidadania 

Social e política Articulação 
institucional 

Integração das políticas e 
transversalidade 
 

Integração das políticas trabalho, 
educação e desenvolvimento. 
 
Superação da separação entre 
educação profissional e educação 
básica (foco elevação de escolaridade 
dos trabalhadores) 

Efetividade 
social e política 
 

Universalização da política 
pública com atendimento de 
demandas específicas, 
reconhecendo as desigualdades 
e diversidades da juventude 
(fortalecimento das identidades 
juvenis – raça, gênero, 
orientação sexual, etc.) 

Eficiência (cumprimento de metas) e 
eficácia (cumprimento de metas 
financeiras) 
 
 
 
 

Benefícios econômicos, sociais 
e culturais (inclusão social, 
garantia de direitos de 
cidadania) 

Benefícios econômicos, sociais e 
culturais (inclusão social numa 
perspectiva emancipatória) 
 

Jovens atores estratégicos Empoderamento dos trabalhadores 
(individual e coletivamente) 

Interlocutores ativos na política 
pública (formulação, 
implantação e avaliação) 

Participação na formulação, 
implantação e avaliação da política 
pública 

Pedagógica  Qualidade 
pedagógica 

 - Educação integral (técnico-
científica; sociopolítica, 
metodológica e ético-cultural)  
- Trabalho como princípio educativo 
- Cidadania como princípio educativo 
- Valorização dos saberes dos 
educandos e de suas identidades 
culturais 

Fonte: Formulação própria. 
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 Considerando que a política de educação profissional é um campo em disputa, sabe-se 

que os planos, programas, projetos dela decorrentes só terão êxito se o governo tiver 

capacidade de disseminar suas bases conceituais e coordenar estas ações tanto no interior da 

própria estrutura do Estado quanto junto à sociedade civil, de forma a constituir uma base 

social que dê legitimidade a esta concepção reconhecendo-a como uma formação profissional 

relevante para a classe trabalhadora e comprometendo-se assim com a efetivação dessa 

política. 



76 
 

CAPÍTULO 3 

 

3. O CONSÓRCIO SOCIAL DA JUVENTUDE EM ANÁLISE 
 

Para o desenvolvimento desse estudo foram associadas metodologias quantitativas e 

qualitativas, entendendo que no contexto de análise de políticas públicas ambas se 

complementam, no sentido de possibilitar uma maior aproximação e compreensão da 

realidade estudada.  

Como explicam Minayo e Sanches (1993), as pesquisas quantitativa e qualitativa não 

apresentam contradições, embora ambas sejam de naturezas distintas. A pesquisa quantitativa 

revela a realidade em níveis que podem ser observáveis, enquanto a pesquisa qualitativa 

expõe valores, crenças, hábitos, representações atitudes e opiniões. 

 

A primeira tem como campo de práticas e objetivos trazer à luz dados, 
indicadores e tendências observáveis. Deve ser utilizada para abarcar, do 
ponto de vista social, grandes aglomerados de dados [...] classificando-os e 
tornando-os inteligíveis através de variáveis. A segunda adéqua-se a 
aprofundar a complexidade de fenômenos, fatos e processos particulares e 
específicos de grupos mais ou menos delimitados em extensão e capazes de 
serem abrangidos intensamente (MINAYO; SANCHES, 1993, p. 247). 
 

 

Ainda segundo Minayo e Sanches (1993, p. 239), “um bom método será sempre 

aquele que, permitindo uma construção correta dos dados, ajude a refletir sobre a dinâmica da 

teoria”. 

A primeira etapa da pesquisa consistiu na elaboração do referencial teórico através de 

estudo documental (análise de documentos oficiais e de pesquisas acadêmicas), que resultou 

no mapeamento das bases conceituais das políticas de juventude e de educação profissional 

(Quadro 6, p. 72).  

A pesquisa de campo, segunda etapa do estudo, foi realizada junto a dois Consórcios 

Sociais da Juventude, Recife e Salvador. A opção por conhecer de forma mais aprofundada 

duas experiências do CSJ justifica-se em função da tentativa de controlar três variáveis: a 

influência da entidade âncora na definição de concepções e práticas no interior da rede; 

manutenção ou alteração das entidades executoras, e sua influência na construção de 

processos coletivos; o tempo de vigência do consórcio como um elemento importante para o 

processo de consolidação da rede. Embora a intenção não tenha sido fazer um estudo 
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comparativo entre os dois consórcios, havia o entendimento de que conhecer as 

especificidades reveladas através destas variáveis ampliaria a compreensão sobre como as 

questões internas ao programa interferiram na materialização da concepção de educação 

profissional e de juventude destas redes. 

Dessa forma, foram definidos três critérios de escolha dos dois consórcios, a partir dos 

quais se chegou à definição de Recife e Salvador: 

1. Alternância de entidade âncora – um Consórcio que tenha permanecido com a 

mesma entidade âncora por mais de duas versões e outro que tenha alternado; 

2. Manutenção ou alteração das entidades executoras – um Consórcio que tenha 

mantido mais de 50% das entidades executoras de uma edição para outra, outro 

que tenha alternado; 

3. Tempo de vigência – um consórcio que tenha realizado mais de duas edições 

consecutivas e outro com duas ou menos. 

 O trabalho de campo junto a estes dois CSJs contou com entrevistas, levantamentos de 

dados quantitativos para tratamento estatístico, além de análise documental. 

Para entrevistas foram selecionadas seis (6) organizações de cada Consórcio. Em 

Recife, foram duas (2) entidades âncoras (considerando que houve alternância de entidade 

entre a primeira e segunda versão do Consórcio), e quatro (4) entidades executoras. Em 

Salvador foram selecionados representantes de uma (1) entidade âncora (que permaneceu 

nesta função durante as quatro edições do Consórcio) e cinco (5) entidades executoras. 

Procurou-se selecionar para entrevistas as entidades executoras que apresentavam a educação 

profissional como foco em sua missão ou em seus programas, entendendo que estas poderiam 

apresentar mais organicidade no que se refere a concepções de educação profissional. Em 

cada organização foi identificado o/a Coordenador/a Geral do Consórcio, com quem foi 

realizada a entrevista. 

Além dos representantes das entidades, foram entrevistados dois (2) gestores do 

Ministério do Trabalho, o Diretor do Departamento de Qualificação (DEQ) e a Coordenadora 

Nacional do Consórcio Social da Juventude, que aportaram reflexões sobre o CSJ a partir de 

uma visão governamental. É importante ressaltar que a entrevista com o diretor do DEQ foi 

mais abrangente, abordando a política de educação profissional do governo Lula como um 

todo, acrescida de análises específicas a respeito do CSJ.  

Os dados qualitativos foram complementados por um levantamento de dados 

quantitativos referentes ao processo de implementação do Programa. As informações foram 

coletadas junto ao MTE e às entidades âncoras e executoras. 
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A análise documental abrangeu a consulta às fontes oficiais (legislação da educação 

profissional, termo de referência, manual de implementação do Consórcio e instrumentos de 

avaliação e monitoramento), além dos materiais pedagógicos e documentos (planos e 

relatórios) produzidos pelas entidades âncoras e executoras.  

 

a) Pesquisa de Campo em Recife 

 

O CSJ de Recife foi realizado em duas edições; a primeira no ano de 2004 e a segunda 

no ano de 2006, qualificando 908 e 973 jovens respectivamente. 

Na primeira edição, o Centro de Trabalho e Cultura (CTC) atuou como entidade 

âncora. A instituição, nascida em plena ditadura militar, desenvolveu uma metodologia 

própria de educação profissional pensada como “uma ferramenta política para o trabalhador 

na fábrica”. Desde 1983 vem oferecendo formação profissional também para jovens, 

utilizando uma metodologia adaptada para essa faixa etária. O CTC oferece cursos nas áreas 

de: elétrica, industrial, mecânica, manutenção básica, restauro e o escritório informatizado.  

A Visão Mundial atuou como entidade âncora da segunda versão do Consórcio. É uma 

organização não governamental internacional cristã, fundada em 1950, que atua na promoção 

do bem estar e de um futuro digno para as crianças. Um dos seus principais programas tem 

como foco a organização e o trabalho comunitário, para o qual criou uma metodologia 

conhecida como Programa de Desenvolvimento de Área (PDA) que visa fortalecer as 

comunidades para defesa de direitos, com foco nas áreas de educação, saúde e segurança 

alimentar, desenvolvimento econômico, agroecologia, entre outros. É no âmbito do 

desenvolvimento econômico, da população em situação de pobreza que vive em áreas rurais e 

urbanas que se situa a educação profissional e geração de trabalho e renda. Os cursos 

oferecidos emergem do contexto local e, no caso do CSJ Recife, a Visão Mundial ministrou o 

curso de turismo. 

Como é possível observar, as entidades âncoras dos Consórcios de Recife possuem 

perfis muito distintos, sendo muito específico também o lugar que ocupa a educação 

profissional no contexto institucional. Para o CTC, a educação profissional constitui sua 

própria natureza; para Visão Mundial, a educação profissional é uma atividade meio, no 

contexto do desenvolvimento comunitário. O CTC tem como foco a preparação para o mundo 

do trabalho enquanto a Visão Mundial privilegia as ações de geração de renda.  
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Treze Organizações Não Governamentais compuseram a primeira e segunda edições 

do CSJ Recife, sendo escolhidas através de processo seletivo, das quais 11 permaneceram 

durante as duas edições e duas foram substituídas entre o primeiro e segundo ano. 

 

Quadro 7 - Entidades Executoras do CSJ Recife - 2004 e 2006 
 

Entidades Executoras do CSJ Recife - 2004 e 2006 (1ª e 2ª edições) 
Casa Menina Mulher (CMM) 

Centro de Articulação Retome Sua Vida 
Centro de Prevenção às Dependências 

Centro de Trabalho e Cultura - CTC (Âncora 2004) 
Centro Nordestino de Medicina Popular 

Coletivo Refazendo 
Equipe Técnica de Assessoria, Pesquisa e Ação Social (ETAPAS) 

Grupo Mulher Maravilha 
Lar Presbiteriano Vale do Senhor 
Movimento Tortura Nunca Mais 
Visão Mundial (Âncora 2006) 

Entidades Executoras de 2004 Entidades Executoras de 2006 
Gestos Centro de Cidadania Umbuganzá 

Trapeiros de Emaús Marcelino Champagnat 
 Fonte: CTC, 2004 e Visão Mundial, 2006. 
 

Para entrevistas foram selecionadas quatro entidades executoras: 

� Casa Menina Mulher 

� Centro de Articulação Retome Sua Vida 

� Equipe Técnica de Assessoria, Pesquisa e Ação Social (ETAPAS) 

� Grupo Mulher Maravilha 

As entidades executoras escolhidas, além de responder ao critério de possuir a 

educação profissional como missão ou eixo programático, apresentam especificidades que 

merecem destaque.  

 A Casa Menina Mulher (CMM) é uma organização que atende meninas em situação 

de vulnerabilidade social, buscando educá-las, fortalecer seu núcleo familiar, incentivar o 

protagonismo infanto-juvenil, promover a qualificação profissional e o exercício pleno da 

cidadania. A qualificação profissional surge na CMM em resposta ao desejo das meninas em 

terem uma perspectiva profissional como elemento estruturador do seu projeto de vida, o que 

vem se consolidando como prática institucional. Atualmente, a instituição oferece cursos de 

escritório informatizado, pastelaria, teleatendimento e telemarketing. 

 O Centro de Articulação Retome Sua Vida surgiu no Fórum da Criança como um 

espaço de articulação de entidades governamentais e não governamentais que atuavam na 
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política para a infância e a adolescência. Tem como missão a promoção e fortalecimento dos 

direitos das crianças, adolescentes e jovens. Desenvolve quatro programas, dois dos quais 

estão mais voltados para o trabalho com a juventude: o Programa de Apoio a Medidas Sócio 

Educativas (em meio aberto) e o Programa de Profissionalização. A entidade oferece também 

cursos na área da construção civil, privilegiando habilitações em: marcenaria (com 

especialização em machetaria, revestimento de móveis), alvenaria, serralharia, eletricidade 

predial, além dos cursos de culinário, teatro (exercício de ator e/ou animador cultural) – e 

educação para a cidadania, na perspectiva da integração social e inserção no mundo do 

trabalho. 

A Equipe Técnica de Assessoria, Pesquisa e Ação Social (ETAPAS) iniciou seu 

trabalho na década de 80, atuando no apoio aos movimentos sociais urbanos, em busca de 

melhorar as condições de vida de moradores de áreas de baixa renda, por meio da defesa dos 

direitos e fortalecimento da cidadania ativa. A atuação com jovens teve início em 1998, 

motivada pelos resultados de uma pesquisa que indicava a presença de 30% de adolescentes e 

jovens entre os moradores das comunidades que a ETAPAS apoiava. Muitos destes jovens 

encontravam-se fora da escola e sem possibilidade de geração de renda. Para as próprias 

comunidades, atender a este público era uma prioridade. Respondendo a essa demanda, a 

ETAPAS incorpora o trabalho de formação com jovens “sempre considerando o 

desenvolvimento de capacidades técnicas e, especialmente, políticas”. Entre os cursos 

desenvolvidos pela organização destacam-se: auxiliar de educação infantil, artesanato e meio 

ambiente: reaproveitamento de móveis e materiais; informática, gestão de negócios, pesquisa, 

jovens multiplicadores sociais. 

O Grupo Mulher Maravilha tem como missão promover os direitos humanos numa 

perspectiva de gênero e etnia. Nasceu com o propósito de fortalecer as mulheres para que elas 

superassem a condição de opressão e submissão, principalmente por pobreza e por questões 

de gênero. Nesse contexto, a formação profissional surge como um caminho para 

emancipação econômica das mulheres. O trabalho com jovens iniciou na década de 90 diante 

dos altos índices de desemprego e do agravamento da pobreza que atinge toda a família, mas 

que torna os jovens especialmente vulneráveis pela falta de perspectiva de vida. Na área de 

formação profissional tem desenvolvido cursos de teleatendimento e telemarketing, 

customização, informática gráfica, doces e salgados e escritório informatizado. 

 Ao todo foram realizadas cinco (5) entrevistas, durante os meses de agosto e setembro 

de 2009, na sede das organizações, onde continuam acontecendo ações de formação 

profissional com jovens, financiadas por outras fontes. Foram entrevistados os coordenadores 
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do consórcio de cada instituição que, em geral, compõem as equipes fixas dessas entidades. É 

importante destacar que as equipes de educadores, em sua maioria, foram desfeitas com o fim 

do CSJ. 

 

b) Pesquisa de Campo em Salvador 

 

O Consórcio de Salvador foi executado sem interrupções entre o período de 2003 a 

2007, atendendo 5.064 jovens. Durante este período teve como entidade âncora a AVANTE – 

Educação e Mobilização Social, organização não governamental, criada em 1991 que tem 

como missão o desenvolvimento e inserção social de diversos segmentos por meio da 

qualificação de processos educacionais. Apesar da sua larga experiência na aérea de 

educação, como também no trabalho com jovens, a Avante tinha desenvolvido experiências 

pontuais com qualificação profissional para este público até a realização do Consórcio. 

A composição do CSJ de Salvador variou entre 13 e 23 entidades considerando os 

dados da primeira à quarta edição. Dessas, 11 permaneceram entre as edições de 2003-2007 e 

apenas cinco (5) participaram de todas as versões do Consórcio. 

 

Quadro 8 - Entidades Executoras do CSJ Salvador – 2006-2007 
 

1ª Edição (2003-2004) 2ª Edição (2004-2005) 3ª Edição (2005-2006) 4ª Edição (2006-2007) 
Avante ABAQ ACOPAMEC ADESOL 
ADS ACOPAMEC ADESOL AESOS 

CECUP ADESOL AESOS Avante 
Cipó ADS Avante CENAB 

Empresa jr Avante Cama CESEP 
Gapa Cama CENAB Inst. Bom Pastor 

Inst. Integrar CEAFRO/Fapex CESEP Inst. Steve Biko 
Inst. Steve Biko CENAB CEAFRO Lar Fabiano de Cristo 

Liceu de Artes e Ofício CESEP Cipó Liceu de Artes e Ofício 
Pangea Ilê Ayê Ilê Oxumaré Núcleo Omi Dùdù 

Projeto axé Ilê Oxumaré Inst. Integrar OAF 
OAF Inst. Integrar Liceu de Artes e Ofícios Pangea 

Vida Brasil OAF Pangea Pracatum 
 Omi Dùdù Pracatum Soc. 1⁰ de Maio 
 Pangea OAF Sociedade 25 junho 
 Pracatum Omi dudu Sofia 
 Sociedade 1º de Maio Sofia Terra Mirim 
 Inst. Steve Biko Sociedade 1º de Maio Vida Brasil 
 Única Inst. Steve Biko  
 Sociedade 25 de junho Sociedade 25 de junho  

Fonte: Silva, 2009 e Avante, 2007. 
 

Para as entrevistas foram selecionadas cinco (5) entidades participantes da última 

versão do Consórcio, das quais quatro fazem parte da rede desde sua segunda edição: 
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� Centro Suburbano de Educação Profissional (CESEP) 

� Instituto Bom Pastor 

� Centro de Estudos Socioambientais Pangea 

� Associação Pracatum de Ação Social  

� Sociedade 1º de Maio – Rede de Tecnologia Social 

  

 O CESEP tem como missão educar para a vida jovens oriundos de famílias de baixa 

renda, através da capacitação profissional, visando à inserção no mundo do trabalho integrada 

à formação cultural e à cidadania. O CESEP oferece cursos na área de mecânica industrial, em 

várias modalidades, incluindo torneiro mecânico e ajustador, contando para isso com 

laboratório próprio onde desenvolve as aulas práticas. Também realiza cursos de informática 

que abrangem manutenção de computadores, informática básica, web design, rede de 

computadores e manutenção. Sua atuação concentra-se em um dos bairros mais pobres de 

Salvador, o Subúrbio Ferroviário. 

 A Associação Pracatum realiza projetos educacionais, culturais e de desenvolvimento 

comunitário no Candeal (bairro localizado na periferia de Salvador). Sua missão é aumentar a 

qualidade de vida dos moradores da Comunidade do Candeal. Para tanto, criou programas de 

desenvolvimento sustentável local e ações educacionais e culturais. Entre suas ações 

destacam-se: uma escola de educação infantil, que mantém em parceira com a prefeitura, a 

Pracatum Idiomas, escola de inglês para crianças de dois a cinco anos, Escola Pracatum de 

Música, voltada para formação de músicos profissionais, e a Pracatum Moda, que atua na 

capacitação em costura e moda. Estes dois últimos projetos constituem os núcleos de 

educação profissional onde são atendidos os jovens.  

 Sociedade 1º de Maio nasceu do movimento comunitário, na perspectiva de contribuir 

com o processo de transformação da comunidade, através da educação formal, informal, 

cultural e da formação para o trabalho. Atendendo as demandas da comunidade, várias ações 

no campo da formação profissional foram realizadas, culminado com a construção do Centro 

Profissionalizante 1º de Maio, onde foram concentradas as oficinas que aconteciam 

dispersamente na comunidade. Atualmente são realizados cursos na área de: gráfica, 

computação, design gráfico, eletricidade predial, consertos de eletrodomésticos, mecânica 

motor, costura, modelagem, marcenaria, culinária, além de agregar dois empreendimentos: 

uma fábrica de macarrão e uma cooperativa de catadores. 

 Das cinco entidades selecionadas para o trabalho de campo em Salvador apenas três, 

anteriormente citadas, se dispuseram a participar da pesquisa, mesmo diante de várias 
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tentativas da pesquisadora. A falta de disponibilidade de tempo foi o principal argumento 

utilizado pelas organizações para não colaborarem com o estudo. As entrevistas foram 

realizadas no período de agosto a outubro de 2009, sendo que apenas uma aconteceu na sede 

da organização, a Pracatum. As demais foram realizadas na casa dos coordenadores. 

 

3.1 A formulação inicial do Consócio Social da Juventude 

 

 O Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE) foi instituído em 

2003 (Lei n⁰ 10.748) com o objetivo de “qualificar o jovem para o mercado de trabalho e 

inclusão social” e “criar postos de trabalho para os jovens ou prepará-los para o mercado de 

trabalho e ocupações alternativas, geradoras de renda” (BRASIL, MTE, PNPE, 2003). 

 O PNPE tinha como meta gerar três milhões de novos empregos para jovens com 

idade de 16 a 24 anos, desempregados e sem experiência de vínculo formal anterior, 

pertencentes a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e que estivessem 

cursando o ensino fundamental ou médio através do: fomento à geração de postos de trabalho 

formais, preparação para o primeiro emprego e articulação com a sociedade civil. 

Inicialmente a subvenção econômica foi o principal eixo de atuação do Programa, que 

contava ainda com Serviço Civil Voluntário, Consórcio Social da Juventude, 

Empreendedorismo Juvenil e as Parcerias. 

O objetivo da subvenção econômica era encorajar os empresários a contratar jovens, 

mediante incentivos financeiros, garantindo que aqueles jovens que atendessem aos critérios 

acima mencionados tivessem a oportunidade de ingressar no primeiro emprego, superando, 

dessa forma, a falta de experiência considerada um dos principais problemas para inserção 

laboral da juventude. 

O PNPE, no entanto, não alcançou os resultados previstos nos seus primeiros meses de 

implantação, havendo uma baixa adesão por parte das empresas e o não preenchimento do 

total de vagas oferecidas. Em grande medida, as empresas não aderiram ao PNPE em virtude 

das exigências impostas pelo MTE. 

Estas dificuldades impulsionaram mudanças do PNPE. Por um lado, buscou-se 

diminuir as exigências ou aumentar as vantagens para os empregadores, o que gerou 

melhorias pouco significativas. Por outro lado, foram intensificadas as ações de qualificação 

profissional, especialmente através dos Consórcios Sociais da Juventude. 

Assim, o Consórcio Social da Juventude foi criado em 2003, como uma ação 

estratégica do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego, buscando “promover a 
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criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda para jovens em situação de 

vulnerabilidade social, por meio da mobilização e da articulação dos esforços da sociedade 

civil organizada” (BRASIL, MTE, SSPE, 2006, p. 26). 

Ainda em 2003 foram implementados cinco Consórcios localizados nas 

capitais/regiões metropolitanas, dos estados: Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 

Paulo, além do Distrito Federal, considerados como experiências piloto do programa. 

As bases conceituais e operacionais para o funcionamento dos Consórcios foram 

apresentadas pelo Ministério do Trabalho através de dois documentos: o Termo de Referência 

e o Manual de Implementação dos Consórcios Sociais da Juventude21. No Termo de 

Referência constam as determinações acerca da composição dos CSJs, bem como os 

objetivos, diretrizes e os procedimentos para sua constituição. No Manual de Implementação 

são apresentadas as atividades a serem realizadas em cada etapa do CJS, desde a seleção da 

entidade âncora até a prestação de contas ao MTE. 

Segundo o Termo de Referência (BRASIL, MTE, SSPE, 2006), os Consórcios Sociais 

da Juventude buscam aliar qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho e 

prestação de serviço comunitário, com propósito de:  

 
a) inserir os jovens no mundo do trabalho por meio da intermediação de 
mão-de-obra e promoção de atividades autônomas;  
b) preparar os jovens para o mercado de trabalho e ocupações alternativas 
geradoras de renda;  
c) propiciar qualificação e atividades que possam despertar o espírito 
empreendedor dos jovens;  
d) elevar a autoestima e incentivar a participação cidadã da juventude na 
vida social e econômica do País;  
e) fomentar experiências bem sucedidas da sociedade civil organizada;  
f) construir um espaço físico denominado “Centro de Juventude”, como 
ponto de encontro das ações desenvolvidas pelas entidades da sociedade 
civil consorciada em sua base social;  
g) incentivar a prestação de serviços voluntário e social pelos jovens; e  
h) estimular a elevação de escolaridade (BRASIL, MTE, SSPE, 2006, p. 26). 
 

 
O público prioritário do CSJ eram os jovens na faixa etária entre 16 e 24 anos, 

desempregados, com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, cursando o 

ensino fundamental ou médio, ou ainda egresso do ensino médio, especialmente aqueles em 

situação de discriminação social (negros, mulheres, portadores de deficiência e jovens em 

conflito com a lei). 

                                                 
21 BRASIL. Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para Jovens (PNPE). Consórcios Sociais da 

Juventude: Manual de implementação do PNPE para jovens junto às entidades sociais. Brasília: MTE, SPPE, 
2006. 
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A principal “inovação” do CSJ foi a formação de redes sociais. As diretrizes do 

Consórcio indicavam que estes deviam ser constituídos por uma entidade âncora, com a qual 

o Ministério estabeleceria convênio. A entidade âncora, por sua vez, contratava as demais 

entidades para execução do plano de trabalho. A escolha da entidade âncora se dava por 

sugestão do MTE, sendo validada pelas entidades e parceiros locais, de acordo com as 

diretrizes e critérios previstos no Termo de Referência dos Consórcios. As entidades 

executoras eram definidas por meio de seleção pública e posteriormente habilitadas pelo 

MTE22. Por fim, cada Consórcio constituía uma rede composta por no mínimo 10 entidades 

ou movimentos sociais para atuar na execução (BRASIL, MTE, SSPE, 2006, p. 26).  

A gestão dos Consórcios foi estruturada considerando a formação de uma Secretaria 

Executiva e dois Conselhos. À Secretaria Executiva cabia a gestão das ações previstas no 

plano de trabalho apresentado pela entidade âncora, e pelo monitoramento e avaliação junto 

às entidades executoras. O Conselho Deliberativo, composto pela entidade âncora e por 

entidades eleitas para representar a rede de entidades executoras, respondia pelo 

acompanhamento e pela avaliação das ações do plano de trabalho, convocando, quando 

necessário, o Consórcio para avaliação das ações e tomada de decisões que geravam impacto 

na execução. Por fim, o Conselho Consultivo tinha a responsabilidade de promover a 

articulação com o setor privado visando à inserção dos jovens no mundo do trabalho. Sua 

composição inclui a entidade-âncora, e instituições representativas dos empresários, 

trabalhadores e governos locais (BRASIL, MTE, SSPE, 2006, p. 26). 

A proposta pedagógica do Consórcio Social da Juventude prevê uma carga horária de 

400h, sendo 200h de qualificação básica, que inclui o estímulo e apoio à elevação de 

escolaridade, e 200h de qualificação profissional específica. A qualificação básica 

compreende noções de inclusão digital, valores humanos, ética e cidadania, educação 

ambiental e qualidade de vida. A elevação da escolaridade é incentivada através da exigência 

de comprovação de matrícula e frequência dos estudantes na escola e da oferta de atividades 

que visam o aprimoramento das habilidades de leitura e escrita e do raciocínio lógico-

matemático. A qualificação profissional era composta por pelo menos três áreas temáticas23 

                                                 
22 Segundo o Termo de Referência do Consórcio, os critérios para habilitação das entidades executoras são: a) 

ser uma entidade social de reconhecida atuação em âmbito local, regional ou nacional, com no mínimo três 
anos de regular atuação; b) ter em sua missão o trabalho com juventude, atuando na área a que se propõe; c) ser 
uma associação sem fins lucrativos, fundação ou ser qualificada como organização da sociedade civil de 
interesse público; d) possuir logística e infraestrutura suficiente; e) comprovar capacidade técnica para realizar 
as ações a que se propõe; f) apresentar capacidade de aportar contrapartida; g) comprovar regularidade fiscal, 
trabalhista e previdenciária (BRASIL, MTE, SSPE, 2006, p. 28). 

23 Áreas temáticas para o desenvolvimento das oficinas-escolas são: a) arte e cultura; b) beleza e estética; c) 
comunicação e marketing social; d) atenção específica aos jovens em conflito com a lei ou em situação de rua; 
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definidas pelo Ministério a partir das demandas do mercado de trabalho local e oferecidas 

através de oficinas-escolas.  

Durante o curso, que tinha duração de cinco meses, os jovens recebiam uma bolsa 

auxílio no valor total de R$ 600,00 que era paga em quatro parcelas de R$ 150,00, de forma a 

garantir sua permanência nas atividades. Porém, o recebimento da bolsa estava vinculado à 

prestação de 100 horas de trabalho voluntário a entidades comunitárias. O trabalho voluntário 

tinha como objetivo estimular o “protagonismo juvenil”. Porém, este não fazia parte do 

desenho inicial do Programa; foi inserido no Consórcio como forma de justificar o 

recebimento da bolsa por parte dos jovens; uma saída jurídica frente aos questionamentos do 

Tribunal de Contas sobre o pagamento da bolsa auxílio.  

Cada Consórcio implementou um Centro de Juventude que funcionou como ponto de 

convergência e visibilidade das ações desenvolvidas pelas entidades executoras em sua base 

social. 

Ao firmar convênio com o MTE, a entidade âncora assumia o compromisso de inserir 

pelo menos 30% dos jovens no mercado formal de trabalho ou em ocupações alternativas 

como, por exemplo, iniciativas de economia solidária.  

Segundo dados do Ministério (2009), no período de 2003 a 2008 os Consórcios foram 

desenvolvidos em 20 estados, qualificando 114.395 jovens, sendo 57% do sexo feminino e 

43% do masculino. Foram inseridos 41.689 jovens, o que representa 37% dos jovens 

qualificados. Predominou o atendimento a jovens na faixa etária de 16 a 18 anos (51,5%), 

seguido da faixa etária de 18 a 19 anos (34,2%) e de 20 a 24 anos (14,3%). Aproximadamente 

76% dos jovens qualificados cursavam o ensino médio ou já tinham concluído este nível, 

enquanto 34% tinham ensino fundamental completo ou incompleto. 

 Em uma primeira análise, a partir das indicações apresentadas nesse tópico, pode-se 

inferir que o desenho dos CJSs responde aos pressupostos conceituais indicados pelo PNQ. 

Comparando-o aos cursos oferecidos pelo PLANFOR, parece superar a lógica de cursos 

aligeirados, ao propor uma carga horária de 400h. Destina a mesma carga horária para 

formação básica e qualificação, buscando garantir uma formação orientada para objetivos 

sociais, portanto, mais ampla do que aquela focalizada no treinamento operacional. Transfere 

para as entidades locais a tarefa de escolha dos cursos de qualificação de forma a contemplar 

as necessidades do contexto, propondo um compromisso com desenvolvimento local. 

                                                                                                                                                         
e) empreendedorismo, turismo e economia solidária; f) esporte e lazer; g) meio ambiente, saúde e promoção da 
qualidade de vida; h) promoção dos saberes indígenas e popular; i) promoção da igualdade racial e equidade de 
gênero; j) segurança alimentar e promoção da qualidade de vida no campo; k) voluntariado e trabalho social 
(BRASIL, MTE, SSPE, 2006, p. 29). 
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Considera a diversidade ao priorizar os jovens em condição de maior vulnerabilidade social e 

econômica. Direciona a qualificação profissional não apenas para o mercado de trabalho 

formal, mas também para alternativas de geração de renda, buscando articular estas iniciativas 

a outras políticas de intermediação de mão-de-obra. 

 A questão que emerge dessa primeira análise é: em que medida esse pressupostos 

foram compartilhados pelas entidades executoras e como eles se materializaram na prática? 

 Apesar dos Consórcios seguirem a estrutura de funcionamento indicada pelo MTE, 

sabe-se que cada um apresentou peculiaridades em função das especificidades do contexto, 

das distintas concepções e experiências das entidades executoras, das demandas específicas 

dos jovens de cada localidade, além dos diferentes interesses que permeiam as relações entre 

governo federal, governo local, sociedade civil, etc. Isso justifica a necessidade de conhecer 

de forma mais aprofundada a experiência dos Consórcios ampliando a possibilidade de 

compreender como essas particularidades se expressaram na materialidade do Programa. Por 

isso, nos próximos tópicos serão apresentados os Consórcios de Salvador e Recife.  

 

3.2 O Consórcio Social da Juventude de Salvador 2003-2007 

 

Para aprofundar o conhecimento sobre o funcionamento do CSJ Salvador, optou-se 

por trabalhar prioritariamente com os dados da 4ª Edição (2006/2007), buscando apreender a 

experiência acumulada pela rede durante sua atuação. Isso, no entanto, não desconsidera os 

dados das demais que, quando necessário, serão citados. 

Durante todo o período de desenvolvimento do CSJ Salvador, 36 entidades fizeram 

parte da rede, entre as quais cinco participaram de todas as edições do Consórcio e 11 

permaneceram entre a segunda e quarta edição. A escolha das entidades foi realizada através 

de chamada pública para seleção de planos de trabalho. A entidade âncora do Consórcio foi a 

Avante – Educação e Mobilização Social, que permaneceu nessa função durante os quatro 

anos. 

Em 2007, a Avante coordenou e acompanhou o trabalho de 18 organizações 

executoras, na realização de oficinas de qualificação social e profissional. O perfil dessas 

dezoito organizações é bastante variado, como pode ser observado no quadro abaixo. 
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Quadro 9 – Composição e perfil das entidades - CSJ Salvador 2007 
 

Entidade Missão 

ADESOL (Associação Para o 
Desenvolvimento Social 
Integrado) 
Fundada em 1999 

Promover o desenvolvimento humano e social de forma integrada e sustentada, 
colaborando para a criação de instrumentos de defesa das comunidades menos 
favorecidas, visando fortalecê-las através de ações que qualifiquem os atores sociais, 
legítimos interlocutores do interesse coletivo. 

AESOS (Associação 
Educacional Sons do 
Silêncio) 
Fundada em 2000 

Oferecer uma educação de qualidade, assegurando a inserção de seus alunos no mundo 
globalizado, com a intenção de preparar estes para serem sujeitos transformadores a partir 
de ações humanizadas que atenuem as dificuldades e construam um mundo mais justo 
socialmente.  

AVANTE, Educação e 
Mobilização Social 
Fundada em 1996 

Fomento à participação cidadã, mediante ações educativas e desenvolvimento de 
tecnologias e processos de intervenção social, visando à garantia de direitos sociais 
básicos e ao fortalecimento da sociedade civil. 

CENAB Promover o desenvolvimento socioeconômico e cultural dos indivíduos, através das 
atividades ligadas ao segmento náutico, bem como resgatar e incentivar artes e tradições 
ligadas ao mar. 

CESEP (Centro Suburbano 
de Educação Profissional) 

Educar jovens para a vida através da Capacitação Profissional 

Instituto Steve Biko Atuar na luta contra o racismo, com foco na superação da ausência da população 
afrodescendente na Universidade.  

Lar Fabiano de Cristo Promover integralmente famílias em situação de exclusão social, através do enfrentamento 
das causas que produzem as situações de miséria material, social, moral e espiritual, 
contribuindo para o seu equilíbrio. 

Núcleo Omi-Dùdù Acolher, educar e preparar a juventude negra para uma existência mais digna e 
humanamente cidadã. 

OAF (Organização de 
Auxílio Fraterno) 
Fundada em 1958 

Trabalhar continuamente na perspectiva de humanização da sociedade, criando e 
produzindo conhecimentos sistematizados, bens e serviços, educando e transformando 
indivíduos - crianças, adolescentes, jovens e adultos -e grupos, especialmente em situação 
de risco e exclusão social, em cidadãos atuantes, resgatando sua identidade e dignidade. 

Pracatum Aumentar a qualidade de vida dos moradores da Comunidade do Candeal, através da 
realização de programas de desenvolvimento sustentável local e ações educacionais e 
culturais. 

SOCIEDADE 1º MAIO Contribuir com o processo de transformação da comunidade, através da educação formal, 
informal, cultural e da formação para o trabalho. 

Sofia – Centro de Estudos Estimular e elevar o nível de escolaridade no local, além de combater a evasão escolar, 
estimulando o crescimento intelectual e cultural dos jovens da comunidade do Subúrbio 
Ferroviário. 

Vida Brasil Valorizar e fortalecer, por meio da educação e da participação, indivíduos e grupos 
socialmente vulneráveis e excluídos, contribuindo para a construção de uma sociedade 
sustentável, inclusiva e democrática. 

Fonte: Sites e blogs das organizações. 
 

De um modo geral, o atendimento a populações excluídas econômica e socialmente é 

uma prioridade entre as organizações. Algumas se destacam pelo enfoque nas questões 

raciais, de pessoas com deficiência, da juventude, entre outras formas de discriminação e 

exclusão. Do ponto de vista temático, as entidades também são bastante distintas, no entanto 

parece predominar entre elas o desenvolvimento de ações no campo educacional, seja de 

cunho formal (educação escolar) ou informal (educação não escolar), assim como o 

fortalecimento das comunidades vulneráveis visando o resgate da cidadania e o 

desenvolvimento comunitário.  
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A educação profissional aparece em destaque apenas na missão do CESEP, apesar de 

fazer parte dos eixos programáticos do Instituto Bom Pastor, PANGEA, Pracatum, Sociedade 

1º de Maio. A incidência em políticas públicas de juventude é um tema que não figura com 

ênfase entre as prioridades dessas organizações, assim como a incidência nas políticas de 

educação profissional. 

O CSJ Salvador define como seu objetivo geral a “mobilização e articulação de 

diferentes atores sociais para criação e ampliação de oportunidades de inserção dos jovens no 

mundo do trabalho”. Para alcançar tal propósito busca: 

 

a) Fortalecer a Rede de organizações da sociedade civil e os espaços de 
Juventude; 

b) Promover ações de qualificação social e profissional; 
c) Promover ações de inserção no mundo do trabalho; 
d) Criar condições para participação juvenil na formulação de políticas públicas 

de juventude; 
e) Garantir a prestação de Serviço Civil voluntário pelos jovens (Avante, 

2007a, p. 8). 
 

 

Em 2007, o CSJ teve como área de atuação a Região Metropolitana de Salvador, 

abrangendo os municípios de: Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Dias 

D’Ávila, Candeias, São Francisco do Conde, Madre de Deus, Itaparica e Vera Cruz. 

No sentido de possibilitar aos jovens uma “formação integral” e seguindo as 

orientações gerais do Termo de Referência, o CSJ Salvador estruturou sua proposta 

pedagógica considerando 220h para formação básica e 180h para qualificação profissional, 

sendo que apenas nove organizações, entre as 18, ficaram responsáveis por ministrar a 

formação básica para todos os jovens participantes do Consórcio. As aulas aconteciam na 

Estação da Juventude, sendo frequentada pelos jovens de todas as entidades executoras.  

 

Quadro 10 – Oficinas de Formação Básica/Ações Transversais – CJS Salvador 2007 
 

Oficina Carga-horária Entidades Executoras 

Apoio ao desempenho escolar (ADE) 100h Avante/Fundação Terra Mirim/Sofia 

Equidade 40h Vida Brasil/CEAFRO/Steve Biko  

Inclusão digital 40h CESEP/Liceu de Artes e Ofício 

Juventude e mundo do trabalho 40h ADESOL/Bom Pastor/Pangea 

Fonte: Avante, 2007. 
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Segundo o relatório da Avante (2007), essa estratégia de centralizar as aulas da 

formação básica foi bastante positiva porque, por um lado, os jovens saíram de suas 

comunidades e conheceram outras culturas presentes na cidade. Foi também uma 

oportunidade de integração entre os jovens das várias instituições, que em geral se restringiam 

a estabelecer relações apenas com os colegas de curso daquela entidade à qual estavam 

vinculados. Por outro lado, foi uma forma de garantir a qualidade pedagógica, pois foram 

escolhidas para a formação básica aquelas entidades com reconhecida experiência nas 

temáticas abordadas, além de ter sido padronizado todo conteúdo e material didático utilizado. 

 A prevalência da carga horária de Apoio ao Desenvolvimento Escolar (ADE), segundo 

a Avante (2007), respondeu à dificuldade da maioria dos jovens em relação à escrita, à leitura 

e ao domínio das quatro operações, sendo estes os conteúdos prioritários do módulo. Mesmo 

havendo clara preocupação com a apropriação do conhecimento escolar por parte do CSJ, isso 

não foi suficiente para garantir uma efetiva articulação entre este e a educação básica. Nesse 

sentido, o CSJ apenas monitorou a matrícula dos jovens na escola, uma vez que essa era 

condição para o ingresso no Programa.  

 Analisando o material didático utilizado na formação básica,24 observa-se que o 

módulo de equidade abordou questões étnico-raciais, de deficiência e de gênero. No entanto, 

verifica-se que foi privilegiada a reflexão sobre as questões étnico-raciais, com estudo das 

teorias raciais no Brasil, do racismo e da construção identitária do povo negro. É importante 

destacar que esse é um tema central para os jovens soteropolitanos, pois apesar de 70% 

(IBGE, 2006) da população de Salvador ser negra, o preconceito racial ainda aparece como 

um fator determinante na violação dos direitos, inclusive do direito ao trabalho e à educação. 

Os temas da acessibilidade e da “cultura surda” também foram abordados com ênfase. Esse 

recorte dado à questão da deficiência parece que emerge da vivência das entidades executoras 

Vida Brasil e AESOS, especialistas nestes assuntos.  

 O módulo de Inclusão Digital amplia o conhecimento sobre o tema para além do uso 

do computador, trazendo a discussão sobre a importância da informação e as consequências da 

exclusão digital. Nesse caminho, explica sobre a internet e problematiza o conceito de 

tecnologia e uso social da televisão. 

 O módulo sobre Juventude e Mundo do Trabalho, apesar de iniciar problematizando a 

relação entre emprego e crescimento do país e as causas do desemprego, dedica boa parte de 

sua carga horária informando os jovens sobre as normas do emprego formal e preparando-os 

                                                 
24 SILVA, José Humberto. Caderno Pedagógico: ações de formação básica. Salvador: Avante, 2007. 
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para os processos seletivos, incluindo desde a elaboração do currículo até informações sobre a 

forma adequada de se comportar em uma entrevista. O módulo encerra tratando das noções de 

cooperativismo e empreendedorismo como alternativas ao desemprego juvenil. 

 Vale salientar que a preparação para o trabalho formal não foi tratada apenas no 

caderno pedagógico, mas esteve presente nos diversos meios de comunicação do CSJ como o 

“Boletim Expresso da Juventude”, que oferecia dicas sobre o que se deve ou não fazer para 

não dar “vexame” na hora da entrevista: 

 

[Comportamento recomendável] 

Chegue 10 minutos antes 
Seja agradável, mas não informal 
Mantenha a postura ereta na cadeira 
Escute o entrevistador 
Cuide bem do seu hálito e da limpeza pessoal 
 

[Comportamento não recomendável] 

Não use perfumes fortes e roupas decotadas 
Nada de sandálias, bermuda ou óculos escuros 
Evite respostas curtas como “sim” e “não” 
Evite a curiosidade de olhar a mesa do entrevistador 
Não use gírias de jeito nenhum 
(Boletim Expresso Juventude, 2007b, p. 2) 

 

 É explicita também a preocupação de informar os jovens sobre as mudanças ocorridas 

no mundo do trabalho e as novas competências exigidas ao trabalhador: 

 

Percepção do todo e não das partes isoladas; 
Capacidade de expressar-se; 
Capacidade de manter-se automotivado e de motivar os outros; 
Capacidade de contribuir criativamente, em grupo, para a solução de 
problemas; 
Capacidade de adaptar-se a novas situações; 
Capacidade de ensinar e aprender; 
Capacidade de avaliar e de ser avaliado (SILVA, 2007, p. 179). 

 

  Mas, ao passo que há todo um esforço por adaptar os jovens às exigências do mercado, 

deixa-se claro que não há vagas para todos e as que são oferecidas podem não estar 

relacionadas com a qualificação da qual o jovem participa. 

 

As vagas captadas poderão não ter relação direta com a qualificação 
oferecida ao jovem, exigindo do mesmo habilidades mais básicas do que 
específicas. Desse modo é preciso que todos os jovens participantes do 
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Consórcio sejam lembrados, sempre, que poderão surgir vagas em outras 
áreas diferentes daquelas em que ele está sendo qualificado, como também, 
que nem todos os jovens participantes do Consórcio serão inseridos (SILVA, 
2007, p. s/n). 
 

 Conclui-se que o módulo Trabalho e Juventude é tratado de forma superficial, sem 

aprofundar as contradições presentes entre emprego vs desemprego, qualificação vs mercado 

de trabalho, responsabilidade individual vs oportunidade social na inserção no mundo do 

trabalho, etc. A ênfase dada ao comportamento necessário ao jovem para obter uma vaga no 

mercado de trabalho sugere uma preocupação com a empregabilidade, e não com o trabalho 

como direito. Agrega-se a isso a abordagem restrita sobre formas alternativas de geração de 

renda, que traz apenas os princípios do cooperativismo e apresenta as cooperativas como uma 

alternativa competitiva. Não se esclarece aos jovens que as cooperativas são empresas, que 

embora possam ter formas de gestão mais democráticas, têm implicações legais como 

qualquer outra empresa e, além disso, atuarão em um contexto capitalista enfrentando a 

concorrência com pequenas, médias e grandes empresas de caráter mercantil. Optar por um 

empreendimento de bases solidárias implica não só no domínio da produção, mas também da 

gestão. 

 As oficinas de qualificação foram desenvolvidas por 17 entidades executoras, que 

ofereceram 59 oficinas de qualificação, conforme quadro abaixo: 

 

 

Quadro 11 – Oficinas de Qualificação Profissional - CSJ Salvador 2007 
 

Arco Ocupacional Cursos Entidades Executoras 

Administração Arquivador, Almoxarife, Contínuo (Office-
boy/Office Girl), Auxiliar administrativo.  

Aesos/ Avante/ Instituto Bom 
Pastor/ Instituto Steve 

Biko/Sofia 
Alimentação Chapista, Cozinheiro auxiliar, Repositor de 

mercadorias, Vendedor ambulante (alimento). 
Sociedade 25 de Junho/ 

Pangea/ ADESOL 
Construção e reparos II Eletricista de instalação (edifícios), 

Trabalhador de manutenção de edificações, 
Instalador (reparador de linhas e aparelhos de 
telecomunicações), Instalador de sistemas 
eletrônicos de segurança. 

Sociedade 1º de Maio 

Educação Monitor de recreação, Reforço escolar, 
Contador de história, Auxiliar de 
administração escolar. 

Avante 

Gráfica Guilhotineiro (indústria gráfica), 
Encadernador, Impressor (serigrafia), 
Operador de acabamento (indústria gráfica). 

Aesos/ Sociedade 1º de Maio 

Madeira e móveis Marceneiro, Reformador de Móveis, Auxiliar 
de desenhista de móveis, Vendedor de móveis. 

Pangea 

Manutenção e construção em 
fibra de vidro 

Modelador, Laminador, Montador, Pintor e 
responsável por acabamento 

CENAB 
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Metalmecânica Serralheiro, Funileiro industrial, Auxiliar de 
promoção de vendas, Assistente de vendas 
(automóveis e autopeças) 

CESEP 

Navegação Comandante de embarcações, Trabalhador 
responsável por manutenção preventiva e 
básica das embarcações, Faxineiro de 
embarcações, Trabalhador de marinas ou 
hotéis com âncora náutica 

OAF 

Paisagismo e jardinagem Vendedor de produtos agrícolas, Paisagista, 
Agente ambiental, Jardineiro 

Sofia 

Saúde Atendente de laboratório de análise clínica, 
Recepcionista de consultório médico ou 
dentário, Atendente de farmácia (balconista), 
Auxiliar de administração (hospitais e 
clínicas) 

Instituto Steve Biko 

Serviços Pessoais Manicure, Pedicura, Depilador, Cabeleireiro, 
Maquiador. 

Omi-Dùdú 

Telemática Operador de microcomputador, Helpdesk, 
Telemarketing (vendas), Assistente de vendas 
(informática e celulares) 

CESEP/ Lar Fabiano de 
Cristo/ Sofia 

Turismo e hospitalidade Organizador de eventos, Cumim (Auxiliar de 
Garçom), Recepcionista de Hotéis, Guia de 
Turismo Local 

ADESOL/ Instituto Bom 
Pastor/ Omi-Dùdú 

Vestuário Costureiro, Montador de artefatos, Costureira 
de reparação de roupas, Vendedor de 
comércio varejista 

ADESOL/ Aesos/ Lar 
Fabiano de Cristo/ OAF/ 

Omi-Dùdú/ Pracatum/ 
Sociedade 1º de Maio/ 
Sociedade 25 de Junho 

Fonte: Avante, 2007. 
 

 A escolha das oficinas de qualificação pautou-se na adequação à demanda do mercado 

de trabalho local e nas oportunidades de geração de renda identificadas a partir da experiência 

de algumas instituições com empreendimentos cooperativos e iniciativas fundamentadas nos 

princípios da Economia Solidária. Assim, segundo a Avante (2007, p. 5), “o conjunto das 

oficinas reflete o perfil do Mundo do Trabalho de Salvador e Região Metropolitana que oferta 

maior quantidade de vagas e oportunidade de empreendimentos nas áreas de serviços em 

geral, de entretenimento e lazer e comércio”.  

 No entanto, outros critérios foram considerados para essa escolha, como o saber 

acumulado pelas entidades que optaram por oferecer cursos nas áreas onde já tinham o 

domínio técnico e outras ainda que escolheram os cursos em função da identificação dos 

jovens com determinada área. 

 Segundo a Avante (2007), na 4ª edição foram ampliadas as oportunidades de 

qualificação social e profissional na medida em que se introduziu a formação em Arcos 

Ocupacionais, seguindo a Classificação Brasileira de Ocupação. Entretanto, quando se analisa 

o quadro das oficinas de qualificação profissional, não é possível perceber a lógica dos arcos 

ocupacionais na proposta do CSJ. Segundo o Diretor do Departamento de Qualificação/MTE 
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(2009, Entrevista), essa noção de arcos ocupacionais, conforme apresentada pelo MTE, traz na 

sua essência a proposição de oferecer ao trabalhador uma formação ampla que lhe permita 

escolher e exercer dentro de uma base sociotécnica diferentes ocupações, por exemplo, no 

caso da construção civil, no lugar de se fazer uma formação específica para pedreiro, passa a 

ser oferecida uma formação mais ampla, que permita o trabalhador atuar como pedreiro, 

gesseiro, pintor, ladrilheiro, etc. Ou seja, agrega-se um subconjunto de conhecimentos técnicos 

que possibilite o intercâmbio de habilidades no contexto de determinada área profissional. 

 No caso do CSJ Salvador, percebe-se a agregação das oficinas a partir dos arcos 

ocupacionais, isso, no entanto, não significa uma formação mais ampla que permita aos 

jovens atuarem em diferentes ocupações que compõem uma mesma base técnica. O que se 

verifica são formações bastante específicas, fragmentadas e restritas. 

 Assim, se por um lado é possível identificar avanços da proposta pedagógica do CSJ 

no que diz respeito à formação básica, ao abordar temas de relevância para juventude local e 

promover o intercâmbio de aprendizagens e visões de mundo, no que se refere à formação 

específica, por outro lado continua-se a reproduzir a formação restrita à ocupação, 

desconectada de um percurso formativo que possibilite a continuidade de processos de 

educação profissional na área escolhida pelo jovem. 

 O Serviço Civil Voluntário foi realizado pelos jovens em escolas públicas municipais 

e estaduais, bibliotecas públicas, associações comunitárias, ONG´s, igrejas, cooperativas, 

centros esportivos. De uma forma geral, as atividades desenvolvidas não tinham relação com 

a formação dos jovens, prevalecendo a atuação nas escolas públicas em atividades que 

geralmente contam com profissionais insuficientes para sua realização. Mesmo assim, a 

entidade executora avalia positivamente essa experiência,  

 
[...] é necessário destacar a importância desta atividade para a formação dos 
jovens; são muitos os depoimentos sobre aumento de auto-estima, 
descoberta de talentos e vocações até então desconhecidas, reconhecimento 
pela família e pela comunidade, aprendizagem de atitudes e habilidades 
necessárias ao exercício da cidadania e à inserção no mundo do trabalho. 
Além disso, muitos jovens afirmaram que continuariam a prestar o serviço, 
mesmo após o encerramento do CSJ (Avante, 2007, p. 46). 
 

 

 A gestão do Consórcio seguiu as instâncias propostas no Termo de Referência: 

Conselho Deliberativo, Conselho Consultivo, Secretaria Executiva e Conselho Jovem. O 

Conselho Deliberativo foi formado por seis instituições da Rede e coordenado pela Entidade 
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Âncora, são elas: Sociedade 1º de Maio e a ADESOL – escolhas da Avante - e OAF, AESOS, 

CESEP e Núcleo OMI-DÙDÙ, eleitas em assembleia. 

 O Conselho Consultivo que congregou governo, organizações não governamentais e 

empresariado parceiros do CSJ contou com as seguintes representações: Associação Brasileira 

de Recursos Humanos; Avante; Comissão Estadual do Trabalho, Emprego e Renda; 

Delegacia Regional do Trabalho; Lojas Le Biscuit; SEBRAE; Secretaria Municipal de 

Economia Emprego e Renda; Secretaria do Trabalho Emprego e Renda do Estado da Bahia; e 

Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia.  

 O Conselho Jovem foi composto por um representante por turma/oficina, tendo como 

atribuições: a representação dos jovens do CSJ intermediando as decisões e deliberações, o 

encaminhamento de sugestões para aprimorar o Programa e a colaboração na coordenação da 

Estação da Juventude. A participação do jovem no Conselho foi considerada como 

cumprimento das horas do Serviço Civil Voluntário. Apesar de parecer uma importante 

oportunidade de participação juvenil, na prática, o Conselho não cumpriu essa função. 

Segundo Silva (2009, p. 121), embora o Conselho Jovem tenha se constituído em “[...] um 

terreno fértil para se trabalhar a formação política e de liderança, contudo não foi dada, 

objetivamente, prioridade a esta possibilidade. Os poucos momentos reservados para 

discussão coletiva eram utilizados para programar agendas”. 

 Em Salvador o centro da juventude foi chamado de Estação da Juventude, 

caracterizada por ser o ponto de encontro e de visibilidade das ações do Consórcio, e o lugar 

que agregou toda a formação básica. As principais ações desenvolvidas pelas entidades 

executoras na Estação da Juventude foram: oficinas, palestras, seminários, intercâmbios, 

atividades culturais, etc. Nesse espaço também funcionou o Balcão da Juventude, além de 

biblioteca, videoteca e o núcleo de inclusão digital (laboratórios de informática). Sob a 

coordenação da Entidade Âncora, a Estação da Juventude teve uma importância fundamental 

para a integração e o fortalecimento do sentido de pertencimento dos jovens ao CSJ. 

 A Estação da Juventude se organizava a partir da seguinte estrutura: 
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 O Balcão da Juventude foi uma das inovações do CSJ Salvador, sendo criado para dar 

suporte bio-psicossocial e jurídico aos jovens. Essa iniciativa garantia, através de parcerias, o 

acesso gratuito dos jovens a diversos tipos de serviços como: exame médico, retirada de 

documentos, bolsa de estudos e descontos em cursos de línguas. Além disso, o Balcão 

contava com equipe de terapeutas que acompanhava grupos de jovens na reflexão sobre seu 

projeto de vida e opção profissional, como também apoiava os grupos de desenvolvimento, 

que se constituíam em espaços para debates de temas como sexualidade, desemprego e 

violência doméstica. 

Quanto ao perfil dos jovens atendidos pelo CSJ de Salvador, parece haver consonância 

com o público prioritário para o Programa, o que pode ser aferido a partir dos gráficos 

apresentados a seguir construídos a partir de dados fornecidos pelo MTE25. 

No que se refere a gênero (Gráfico 1), observa-se a predominância da presença 

feminina em todos os anos, destacando-se o ano de 2004, quando a diferença é praticamente 

insignificante. Isso pode indicar que a tendência de ampliação da escolaridade entre as 

mulheres não está se dando apenas na educação básica, mas também na educação profissional. 

Por outro lado, essa procura das mulheres pela qualificação profissional pode ser uma 

resposta aos índices de desemprego que se mostram sempre superiores aos dos homens. 

Conforme indicado anteriormente, nas faixas-etárias de 18 a 24 anos e de 25 a 29 anos as 

jovens continuam com menor participação no mercado de trabalho do que os jovens, 65% e 

85%, para primeira faixa etária, e 73% e 94% para o segundo grupo etário, respectivamente 

(IPEA, 2009). 

                                                 
25 O MTE não dispõe de dados precisos antes de 2005 referentes à raça/etnia, à idade, à escolaridade e ao gênero 

dos jovens participantes do Consórcio, pois nesse período as informações ainda não eram coletadas através de 
um sistema informatizado, e sim informadas pelas entidades Âncora e Executoras, com base nas fichas 
cadastrais preenchidas pelos próprios jovens, procedimento que resultou na inconsistência de alguns dados. 

 
Estrutura e Formação da Estação da Juventude 
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Formação 
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Inserção 
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Gráfico 1 – Jovens qualificados por gênero CSJ Salvador – 2003/2007 
 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2009. 

 

Já o atendimento por faixa etária mostra um padrão bastante homogêneo com foco de 

maior atendimento, em todos os anos da faixa etária, entre 19 e 21 anos. O Consórcio de 

Salvador atendeu predominantemente os jovens de 19 a 21 anos, seguidos pelos de 16 a 18 

anos e, por fim, os demais jovens na faixa etária de 22 a 24 anos. Essa predominância pode 

estar relacionada à exigência do Consórcio de priorizar o atendimento de jovens que 

estivessem cursando o ensino fundamental ou médio, com participação de apenas 30% dos 

jovens egressos do ensino médio. No entanto, levando em conta o critério de vulnerabilidade, 

deveria ocorrer predominância da faixa etária de 16 a 18 anos, idade em que se encontram os 

jovens que ainda estão cursando ensino fundamental e que, portanto, possuem mais 

dificuldade de ingressar no mundo do trabalho, devido à baixa escolaridade. 

 Porém, considerando que no Brasil o risco de ser assassinado cresce na faixa etária dos 

15 aos 19 anos, e alcança seu pico entre a população de 20 a 29 anos, sobretudo para 

indivíduos do sexo masculino (37% do total de homicídios e assassinatos ocorre nessa faixa 

etária, configurando-se como a mais importante causa de mortalidade), supõe-se que o 

atendimento dos jovens entre 22 e 24 anos também deveria ser prioridade para o CSJ.  
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Gráfico 2 – Jovens qualificados por faixa etária CSJ Salvador – 2003/2007 
 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2009. 
 

Em relação à escolaridade observa-se uma mudança significativa de perfil de 

escolaridade entre o primeiro ano e os anos seguintes. Enquanto em 2003 prevaleceu a 

presença de jovens com ensino fundamental completo e incompleto, nos anos posteriores 

predominou a participação dos jovens com ensino médio incompleto e completo, sendo que 

em 2006 o número de jovens com ensino médio completo ultrapassou a cota estabelecida pelo 

MTE atingindo 31%. Essa mudança deve-se provavelmente à constatação das entidades 

executoras da dificuldade de inserção dos jovens com baixa escolaridade no mercado de 

trabalho. Os empregadores priorizam a contratação de trabalhadores com ensino médio 

completo, mesmo para a execução de atividades que não exigem este nível de escolaridade. 

Sabe-se que a escolaridade, antes de ser uma exigência das mudanças do processo produtivo, 

é um critério de seleção diante do enorme excedente de mão de obra. 
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Gráfico 3 – Jovens qualificados por escolaridade CSJ Salvador – 2003/2007 

 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2009. 
 

O gráfico 4 mostra os jovens qualificados por cor/raça no Consórcio de Salvador em 

2007. Como o MTE não dispõe de dados seguros sobre este aspecto não foi possível trabalhar 

com a série histórica. Ainda assim, merece destaque a predominante participação de jovens 

negros alcançando 62%, seguidos de pardos com 29%, e brancos com 5%, indígenas e 

amarelos somam 4%. Há predomínio significativo de atendimento de jovens afrodescendentes 

o que pode ser explicado pela prevalência da população negra em Salvador ou pela prioridade 

de atendimento definida no Termo de Referência do Consórcio. Mas, também é preciso levar 

em consideração que essa predominância pode traduzir a maior taxa de desemprego entre os 

jovens negros (18,9%) em relação aos jovens brancos (17,1%), talvez os primeiros procurem 

no CSJ uma alternativa ao desemprego (IBGE, Censo 2000). 
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Gráfico 4 – Jovens qualificados por cor/raça CSJ Salvador – 2007 
 

 

Fonte: Avante, 2007. 

 

Certamente o ponto mais crítico do programa é o que diz respeito à inserção. 

Cruzando os dados de inserção com os dados do Gráfico 3, que demonstra o perfil de 

escolaridade dos jovens, verifica-se que no primeiro ano, quando predominou a presença de 

jovens com ensino fundamental completo e incompleto, o indíce de inserção atingiu apenas 

15,6%. Nos anos seguintes, cresce o número de jovens com ensino médio incompleto e 

completo, ao passo que verifica-se o aumento do percentual de inserção. No segundo ano esse 

percentual atinge 29% de jovens inseridos, chegando a 30% nos anos seguintes. Esse quadro 

reafirma a problemática de inserção de jovens com baixa escolaridade, o que coloca em 

discussão o próprio desenho do CSJ, que define como público prioritário do Programa jovens 

cursando ensino fundamental e médio. Como garantir a inserção dos jovens com baixa 

escolaridade, uma vez que não corresponde às exigências do mercado de trabalho? Essa é uma 

questão central para o Consórcio. Associado a isso fica claro que 70% dos jovens não foram 

inseridos e continuaram privados de oportunidades de ingressar na vida profissional. 
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Gráfico 5 – Jovens qualificados e inseridos CSJ Salvador – 2003/2007 
 
 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2009. 

 

Ainda é importante registrar que não há garantia de que os jovens inseridos sigam sua 

trajetória profissional de forma contínua, dadas as condições da inserção.  

A coordenadora da Avante, ao concluir a 4ª Edição do Consórcio (2007), pontuou as 

conquistas e os desafios do Programa. Como conquista, ela realça cinco importantes pontos: 

a) Trabalho em rede: que permitiu a ação coletiva, a presença do CSJ em diferentes 

comunidades e a construção de identidade comum, mas respeitando a identidade de cada 

organização; b) construção de um currículo único, elaboração de um material específico e a 

garantia da formação continuada dos educadores; c) Acompanhamento e avaliação das ações 

e transparência nas informações; d) A Estação e Balcão da Juventude que se firmaram como 

espaços seguros, acolhedores e geradores de uma rede social para o jovem; e) Compromisso 

com a inserção que culminou com a revisão da oferta de alguns cursos, ajustes nos currículos 

e acompanhamento dos egressos. 

Apesar dessa ampla experiência, os desafios são muitos, destaca a coordenadora: 

 
Há um conceito de inserção comum a todos? 
Como estabelecer um diálogo permanente com os empregadores, no sentido 
de apoiar e orientar o jovem nos primeiros passos do emprego? 
Como acompanhar os jovens que terminaram a qualificação, inseridos ou 
não? 
Como estabelecer um diálogo mais permanente com a escola (qualificação 
profissional X educação pública) trocando saberes, experiências e agindo em 
parceria? 



102 
 

Como incorporar nas metas de programas de qualificação profissional de 
jovens, o ingresso no ensino superior? 
Como fortalecer uma rede social de apoio e ampliação as famílias e jovens? 
(MARCÍLIO, 2007). 
 
 

3.3 O Consórcio Social da Juventude de Recife 2004-2006 

 

 O Consórcio de Recife contou com duas edições realizadas nos anos de 2004/2005 e 

2005/2006. O processo de formulação de CSJ Recife foi bastante intenso e participativo, 

agregando aproximadamente 50 organizações nos momentos de discussão, seleção e formação 

do Consórcio, acompanhado pela Delegacia Regional do Trabalho de Pernambuco (DRT-PE). 

 Em 2004, o CTC atuou como âncora sendo substituído no ano seguinte pela Visão 

Mundial. Nas duas versões a rede foi composta por 13 ONGs, havendo alternância de apenas 

duas entidades entre uma edição e outra. As organizações executoras do Consórcio Recife 

possuem perfil diversificado, no entanto, o enfoque em direitos aparece explícito na missão da 

maioria delas, algumas com atuação específica em áreas como direito à saúde, à moradia, à 

equidade de gênero e étnico-racial, entre outros. Porém, cinco organizações (CMM, Retome 

sua Vida, Umbuganzá, Etapas e Visão) possuem como principal missão a defesa, promoção e 

proteção dos direitos das crianças, adolescentes e jovens. O tema da juventude também 

aparece nos eixos programáticos de duas entidades (Umbugazá e Etapas), que se referem à 

intervenção em políticas de juventude. O tema da qualificação profissional é citado por cinco 

organizações, ora como eixo programático, ora como atividade. A geração de renda é foco da 

CMM e Visão Mundial. 

 

Quadro 12 – Composição e perfil das entidades do CSJ Recife – 2006 
 
 
Entidade Missão 
Casa Menina Mulher (CMM) 
Fundada em 1994 

Educar crianças, adolescentes e jovens do sexo feminino e em condição de 
vulnerabilidade social, valorizando a Cultura Popular e favorecendo o 
fortalecimento do Núcleo Familiar, o Protagonismo Infanto-Juvenil, a 
Qualificação Profissional e o exercício pleno da Cidadania, rumo a uma 
Sociedade justa e Solidária. 

Centro de Articulação Retome Sua Vida 
Fundado em 1992 

Promover ações que visam a garantia dos direitos da infância, adolescência e 
da juventude no estado de Pernambuco, fortalecendo política e 
pedagogicamente uma grande rede de entidades. 

Centro de Cidadania Umbuganzá 
Fundado em 1998 

Contribuir na consolidação dos Direitos Humanos, tendo em vista a garantia 
dos direitos da criança e do adolescente, através do fortalecimento 
institucional, do estímulo ao protagonismo infanto-juvenil e familiar, 
objetivando potencializar a proposição de políticas públicas. 

Centro Nordestino de Medicina Popular 
Fundado em 1988 

Promover a melhoria da qualidade de vida da população, com ênfase no 
direito humano à saúde. 

Equipe Técnica de Assessoria, Pesquisa e 
Ação Social (ETAPAS) 
Fundada em 1982 

Defender e promover o direito à cidade na perspectiva da população 
historicamente excluída com enfoque em gênero e raça, priorizando a 
juventude e o acesso ao solo urbano e à moradia 
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Fonte: Sites e blogs das organizações. 
  

O CSJ Recife definiu seus objetivos em consonância com as orientações do MTE: 

 
• Criar oportunidades de ocupação para os jovens, incluindo o 

autoemprego e o serviço voluntário; 
• Melhorar a qualificação da força de trabalho de jovens; 
• Melhorar a autoestima e participação cidadã da juventude na vida 

social e econômica do país; 
• Dar escala às experiências bem sucedidas da sociedade civil 

organizada; 
• Constituir a Casa da Juventude (VISÃO MUNDIAL, 2006). 
 

 
 Dois objetivos apresentados pelo Consórcio de Recife provocam reflexão. Primeiro 

ponto: não fica claro se a noção de “ocupação” seria sinônimo de “inserção”; se assim for 

percebe-se uma contradição conceitual, pois serviço voluntário não significa inserção no 

mundo do trabalho. Não sendo sinônimos, pode-se concluir que se trata de um objetivo 

voltado para o “controle do tempo da juventude”. Essa perspectiva fundamenta-se na visão de 

juventude como problema, que precisa ter seu tempo “ocupado” para não oferecer perigo para 

a sociedade. Segundo ponto: as experiências bem sucedidas da sociedade civil só ganharão 

escala na medida em que forem assumidas pelo Estado enquanto políticas públicas; diferente 

disso, essas experiências continuarão sendo pontuais. Assim, não cabe a um Consórcio se 

responsabilizar por esse objetivo. 

 A seleção dos jovens levou em conta os critérios estabelecidos pelo Programa, 

associada à identificação das necessidades e potencialidades dos jovens. A divulgação foi 

feita pelas próprias entidades executoras nas comunidades onde já atuavam. Como a demanda 

superou o número de vagas oferecidas por cada organização, foram realizadas entrevistas, 

testes, levantamento de condições socioeconômicas, para selecionar aqueles mais próximos ao 

perfil esperado. 

 O CSJ Recife recebeu jovens de 11 cidades da Região Metropolitana do Recife: Abreu 

e Lima, Cabo, Camaragibe, Igarassu, Jaboatão, Moreno, Olinda, Paulista, Vitória de Santo 

Antão, São Lourenço da Mata e Recife. 

Grupo Mulher Maravilha Lutar por justiça social através da promoção dos direitos humanos numa 
perspectiva de gênero e etnia, pelo acesso à cidadania da população vítima de 
exclusão social e empoderamento das mulheres para a construção de uma 
nova sociedade. 

Movimento Tortura Nunca Mais Resgate histórico das lutas políticas no Brasil, a promoção do respeito aos 
direitos do cidadão e a manutenção do Estado democrático. 

Visão Mundial (Âncora 2006) 
Fundada em 1958, atua no Brasil desde 
1975 

Organização não governamental cristã, brasileira, de desenvolvimento, 
promoção de justiça e assistência, que, combatendo as causas da pobreza, 
trabalha com crianças, famílias e comunidades a fim de que alcancem seu 
potencial pleno. 
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 Do ponto de vista metodológico, o CSJ Recife orientou-se pelas determinações do 

Termo de Referência, cumprindo 200h de formação básica e 200h de qualificação 

profissional, além de apoiar-se conceitualmente no PNQ, sobretudo em suas dimensões: 

epistemológica, social e política e pedagógica. 

 Segundo o CTC (2005, p. 13), no âmbito da proposta de formação integral, “buscou-se 

a relação entre trabalho e educação e a atuação política e social dos jovens”. Para tanto, a 

qualificação social e profissional contemplou três eixos: a Formação Básica, a Formação 

Específica e a Intervenção Social. Do ponto de vista metodológico, essa perspectiva foi 

traduzida nos seguintes princípios:  

 
- valorizar, priorizar e tomar o conhecimento dos jovens como pontos de 

partida do processo de ensino aprendizagem, individual e coletivo;  
- viabilizar a construção participativa e coletiva do conhecimento;  
- articular os aspectos advindos da mudança no mundo do trabalho com 

áreas de conhecimento geral e profissional, abordando e relacionando o 
processo de construção e reconstrução histórico e social do homem e da 
sociedade a valores éticos e exercício da cidadania na comunidade;  

- propiciar o debate/ação dos jovens junto à comunidade e poder público 
visando potencializar a construção de alternativas de trabalho e renda, 
baseado nos princípios de sustentabilidade e solidariedade (VISÃO 
MUNDIAL, 2006, p. 05).  

 
 

 Esses princípios gerais não foram suficientes para garantir uma direção político-

pedagógica ao CSJ Recife. Todas as entidades executoras desenvolveram as atividades 

relativas à formação básica, às oficinas de qualificação profissional e às ações de intervenção 

social. Não houve, portanto, nenhum processo formativo em conjunto, assim como ocorreu 

em Salvador.  

 Analisando o conteúdo da formação básica, o que se observou foi uma enorme 

diversidade de temas abordados, mesmo considerando as grandes áreas definidas pelo próprio 

coletivo (direitos humanos, ética, cidadania, inclusão digital, educação ambiental, políticas 

públicas, participação e gênero), com tendência de cada organização privilegiar aqueles 

conteúdos mais próximos ao seu universo de atuação, cumprindo precariamente os demais 

conteúdos propostos, a exemplo do apoio à elevação de escolaridade, que foi tratado, em 

muitos casos, como reforço escolar reproduzindo a dinâmica da escola. 

 A qualificação profissional foi organizada considerando as áreas de: indústria, 

tecnologia, comunicação, arte e cultura, turismo, saúde e alimentação. Os principais critérios 

para a escolha dos cursos foram: a experiência técnica das entidades executoras e a opção por 

cursos que possibilitassem o trabalho autônomo de imediato para os jovens. Ainda assim, a 
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Visão Mundial (2006, p. 21) afirma que “os cursos refletem o perfil do mercado de trabalho 

do Recife e Região Metropolitana, permitindo mais eficiência na inserção desses jovens no 

mundo do trabalho”. 

 
Quadro 13 – Oficinas de Qualificação Profissional - CSJ Recife 2006 

 
Curso Entidades 

Computação gráfica/Mecânica/Caldeiraria/ 
Eletricidade predial/Escritório de Informática/ 

Assist. Admin. 

Centro de Trabalho e Cultura  

Produção de Alimentos integrais/Manipulação de 
fitoterápicos e cosmética natural 

Centro Nordestino de Medicina 
Popular  

Serigrafia Centro Coletivo Refazendo 
Auxiliar de Cozinha/ Educador de trânsito  Centro de Prevenção às Drogas 

Gestão de Serviços/Auxiliar de educação infantil ETAPAS 
Telemarketing/Escritório de Informática/ Assist. 

Admin 
Menina Mulher 

Manutenção de Microcomputador Marcelino Champagnat 
Pastelaria/ Telemarketing/ 

Teleatendimento/Escritório de Informática/ Assist. 
Admin 

Grupo Mulher Maravilha 

Manutenção de Microcomputador/ Confecção de 
roupas/Buffet 

Lar Presbiteriano Vale do 
Senhor 

Eletricidade predial/Culinária/Marcenaria/ 
Teatro/Serralharia/Alvenaria 

Retome Sua Vida 

Montagem teatral/Confecção de instrumentos de 
percussão. 

Umbuganzá 

Hidráulica/Alvenaria/ 
Refrigeração/Técnicas Verticais 

Movimento Tortura Nunca Mais 

Turismo Visão Mundial 
 

Fonte: Visão Mundial, 2006. 

 

 O CSJ Recife não utilizou a noção de arcos ocupacionais para estruturar as oficinas-

escola/cursos de qualificação. Em seu lugar, introduziu a noção de áreas temáticas 

organizadas em: Indústria e tecnologia, Arte e cultura, Turismo e empreendedorismo, Saúde e 

promoção da qualidade de vida, Segurança alimentar26. Ainda assim, identifica-se a atenção 

das entidades executoras em discutir com os jovens as mudanças ocorridas no mundo do 

trabalho e suas implicações para os trabalhadores, inclusive no campo dos valores e da ética.

   

                                                 
26 A proposição de cursos organizados por áreas temáticas foi utilizada no ano de 2005, com a seguinte 

distribuição: Indústria e tecnologia (Escritório Informatizado, Informática gráfica, Manutenção de 
microcomputador, Material gráfico, Atendimento ao público, Marcenaria, Alvenaria, Serralharia, Eletricidade 
Predial, Refrigeração); Arte e cultura (Teatro, produção de vídeo, Formação de educadores em arte e cultura, 
Artes Plásticas, Artesanato/reaproveitamento de materiais, Grafitagem, Customização de roupas, Desenhos de 
letreiros e grafitagem); Turismo e empreendedorismo (Formação/inserção de jovens no setor turístico de 
Pernambuco, Contador de histórias, Agente de Trânsito); Saúde e promoção da qualidade de vida (Formação 
em Arte-saúde, Educador social, Educação para saúde); Segurança alimentar (Culinária, Pastelaria e Laticínios, 
Cozinheiro auxiliar). 



106 
 

 Em Recife, além da formação básica e da qualificação, foi oferecida uma área 

chamada de Intervenção Social que incluiu atividades culturais, seminários temáticos, 

pesquisas sobre a realidade da juventude em Recife e Pernambuco e a participação de espaços 

de políticas públicas para a juventude. É importante destacar que houve uma preocupação 

explícita em fomentar a participação dos jovens na formulação e no controle social da política 

de juventude, traduzida no esforço de articular os jovens do Consórcio com grupos juvenis 

organizados, como a Rede de Jovens. 

 O Serviço Voluntário foi um tema bastante polêmico no CSJ Recife, pois  

 

[...] para os jovens do CSJ Recife essa ação muito mais se aproximou de uma 
obrigação do que da percepção de identificar locais ou iniciativas que 
necessitassem de voluntariado e por consciência do jovem, por se sentir 
parte da sociedade, de reconhecer-se como responsável por sua comunidade 
e dessa maneira oferecer sua contribuição (CTC, 2005, p. 22). 
 
 

 Os jovens identificavam uma profunda contradição na forma como foi imposto o 

trabalho voluntário, que se caracterizou por uma obrigação, à qual estava vinculado o 

recebimento da bolsa auxílio. O MTE insistiu no argumento de que não era um trabalho 

obrigatório e que a bolsa auxílio não significava remuneração pelo trabalho. Na prática, isso 

não se confirmou resultando na descaracterização do trabalho voluntário. Para cumprir essa 

exigência, os jovens atuaram em escolas, ONGs, associação de bairro, em postos de saúde, 

muito mais motivados pela solidariedade do que pela oportunidade de ampliar sua experiência 

profissional, visto que dificilmente havia relação entre o trabalho voluntário e a qualificação 

da qual participavam. 

 O centro da juventude foi denominado Casa da Juventude, espaço pensado para 

abrigar os jovens atendidos pelo consórcio e outros oriundos dos movimentos juvenis 

existentes na cidade. A proposta da Casa da Juventude era articular os jovens para discutir e 

fomentar políticas públicas de juventude; estimular as atividades artístico-culturais e 

promover a discussão sobre cooperativismo e economia solidária. Também era um espaço no 

qual os jovens podiam comercializar seus trabalhos. Algumas organizações realizavam parte 

das suas atividades de qualificação no espaço da Casa da Juventude como a inclusão digital e 

os encontros de cidadania. Ainda eram oferecidas atividades em parceira com outras 

organizações não participantes do Consórcio. 

 O propósito, que a princípio parecia democrático, de integrar na Casa da Juventude 

outros jovens ligados ao movimento juvenil não atingiu os resultados esperados, pois, se por 
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um lado fortaleceu as organizações juvenis, por outro não se constituiu como espaço 

frequentado pelos jovens do Consórcio. Primeiro, pelo fato da qualificação acontecer na sede 

das organizações, o que os distanciava geograficamente da Casa da Juventude. Depois, porque 

os jovens do Consórcio já não reconheciam aquele espaço como exclusivamente seu, diante 

da presença marcante dos movimentos juvenis organizados (ETAPAS, 2006). 

 A estrutura do CSJ Recife foi organizada conforme mostra o diagrama abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 O Conselho Deliberativo era co-responsável pela tomada de decisões coletivas, sendo 

composto, em 2005, pelos: Centro Nordestino de Medicina Popular, Centro de Trabalho e 

Cultura, Associação Trapeiros de Emaús, Etapas e Centro de Prevenção às dependências. 

 A coordenação era constituída pela coordenação geral, exercida pela entidade âncora, 

além das coordenações de: comunicação, inserção, financeira, qualificação e monitoramento e 

Casa da Juventude, para as quais foram selecionados profissionais específicos. 

 O Conselho Consultivo que agregou governo, empresários e ONGs foi integrado pela: 

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), Centro de Integração Empresa 

Escola (CIEE), Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE)/Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC)/Serviço Social do Transporte (SEST)/ Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Transporte (SENAT), Incubadora Tecnológicas de Cooperativas Populares 

(INCUBACOOP/UFRPE), Instituto Ação Empresarial, DRT-PE, prefeituras de Recife, 

Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Cabo de Santo Agostinho, além da Visão Mundial. 

 No que se refere à participação dos jovens foi instituída uma instância denominada 

Ouvidoria Jovem que tinha como objetivo representar os jovens intermediando, entre estes e 

as instâncias de gestão, suas reflexões e decisões acerca do CSJ. Participaram da ouvidoria 17 

jovens escolhidos pelo coletivo juvenil do Consórcio para representá-los. Ao que parece, essa 

instância funcionou mais como um espaço de apresentação de problemas do CSJ do que como 

um efetivo espaço de participação na gestão do Programa.  

MTE/DRT-PE 

Âncora 

Coordenação 

Entidades 
Executoras 

Conselho 
Deliberativo 

Conselho 
Consultivo 
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 Sobre o perfil dos jovens atendidos pelo CSJ Recife e os resultados da qualificação e 

inserção há alguns números expressivos. Em relação à questão de gênero percebe-se inversão 

entre os anos; em 2004 prevaleceu a presença de homens, enquanto em 2005, houve 

predomínio das mulheres. No entanto, essa alternância não é expressiva. 

 

Gráfico 6 – Jovens qualificados por gênero CSJ Recife – 2004/2006 
 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2009. 

 
Em Recife, a maioria significativa dos jovens atendidos encontra-se na faixa etária de 

16 a 18 anos, enquanto que em Salvador a maioria é de 19 a 21 anos. Ainda atendendo a 

jovens de menor idade, Recife teve melhores taxas de inserção. Isso talvez indique que Recife 

conta com menor taxa de distorção idade-série, assim, mesmo absorvendo uma faixa etária 

mais nova, prevalecem jovens com ensino médio completo e incompleto. 
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Gráfico 7 – Jovens qualificados por faixa etária CSJ Recife – 2004/2006 
 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2009. 

 
 Já no que diz respeito à escolaridade, o quadro não é diferente daquele apresentado 

pelo Consórcio de Salvador. A maioria significativa do contingente é de jovens com ensino 

médio incompleto e completo, atingindo 70% em 2004 e 77% em 2005. Certamente esta seja 

uma forte explicação para os melhores resultados da inserção obtidos em Recife desde o 

primeiro ano de funcionamento do Consórcio. 

 

Gráfico 8 – Jovens qualificados por escolaridade CSJ Recife – 2004/2006 
 
 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2009. 

 



110 
 

 No CSJ Recife, a participação de jovens pardos foi superior aos jovens negros, 42% 

para 29% respectivamente. Os jovens brancos totalizaram 23%, enquanto os jovens indígenas 

e amarelos atingiram 3% cada grupo. 

 

Gráfico 9 – Jovens qualificados por cor/raça CSJ Recife – 2004/2005 
 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2009. 

 

 Logo em 2004 o CSJ Recife atingiu a meta inserindo 38,1% dos jovens. No ano de 

2005 essa meta caiu quase sete pontos percentuais, ainda assim foram inseridos 31,5% dos 

jovens. 

Gráfico 10 – Jovens qualificados CSJ Recife – 2004/2006 
 

 
 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2009 e Visão Mundial, 2006. 
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 Apesar do CSJ Recife ter atingido a meta de inserção já no primeiro ano, esse não foi 

um tema fácil para a rede, que discutia sobre quem de fato deveria assumir a responsabilidade 

da inserção, se as entidades executoras ou se o MTE. As entidades executoras argumentavam 

que não há uma relação direta entre qualificação e inserção, por isso não poderiam ser 

cobradas pela inserção dos jovens. Superada, pelo menos em tese, essa discussão, o CSJ 

Recife empenhou-se em elaborar uma proposta de indicadores de inserção via formas 

alternativas de geração de renda, para torná-la tão relevante quanto a inserção no mercado 

formal.  

 Essa iniciativa do CSJ Recife compartilhada por outros consórcios subsidiou a 

Coordenação geral de empreendedorismo juvenil (MTE) na elaboração dos indicadores de 

inserção em alternativas de geração de renda, que foram definidos como: registro de 

microempresa, registro como autônomo, cadastro em centros de intermediação de mão-de-

obra, financiamento para implantação do negócio, aquisição de espaço físico para 

funcionamento do negócio, prestação de serviços a terceiros, funcionamento de grupo 

associativo ou cooperativado, aquisição de equipamentos e insumos produtivos. 

 Paralelo à contribuição para construção dos indicadores, o CSJ Recife realizou uma 

sistematização das áreas temáticas da formação, do número de jovens atendidos, das metas de 

inserção, dos parceiros das entidades, do conteúdo programático dos cursos. Esse banco de 

dados foi utilizado como referência para encaminhamento e inserção dos jovens. Além da 

coordenação geral de inserção, cada instituição definiu uma pessoa responsável pela área.  

 A avaliação do primeiro ano do Consórcio aponta muitos problemas no desenho do 

programa. Para os jovens, a curta duração da qualificação, a inserção em ocupações diferentes 

da formação, o atraso no pagamento da bolsa auxílio, o voluntariado obrigatório e a falta de 

acompanhamento pedagógico foram os principais problemas do CSJ. Os educadores 

concordaram com os jovens sobre o tempo insuficiente tanto para formação quanto para 

inserção, destacando ainda a contradição entre a escolaridade solicitada pelo projeto e aquela 

exigida pelo mercado, e a falta de socialização das atividades e metodologias entre as 

entidades executoras, o que, segundo eles, enfraqueceu a ideia de Consórcio. Compartilhando 

essas proposições, as entidades executoras reforçam que o perfil do grupo qualificado, 

divergente das exigências do mercado, assim como dos cursos oferecidos, dificultou a 

inserção. 

 Mesmo diante das dificuldades apontadas todos afirmam a importância do CSJ, 

destacando que essa foi uma experiência que possibilitou o resgate da autoestima dos jovens 
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que passaram a se reconhecer com mais capacidade de enfrentar os desafios do mundo do 

trabalho e da vida. 

 

3.4 As experiências do CSJ de Salvador e de Recife: uma análise comparativa 

 

 Ao analisar duas experiências do CSJ buscou-se identificar como fatores internos 

interferiam na materialização das concepções de educação profissional e de juventude destas 

redes e, por consequência, do próprio programa. 

 Uma constatação importante é que o CSJ de Salvador e o de Recife seguiram as 

orientações do termo de referência, ou seja, implementaram o programa segundo sua 

formulação inicial, tanto no que se refere aos aspectos político-pedagógicos quanto àqueles 

relacionados à gestão. 

 Em relação à proposta político-pedagógica, observa-se uma construção mais coletiva 

no Consórcio de Salvador. A opção por formular o módulo básico como aquele comum a 

todas as entidades executoras e deixá-lo a cargo de entidades especialistas nos temas 

possibilitou uma unidade sem, no entanto, comprometer as contribuições específicas de cada 

organização. Essa também parece ter sido uma oportunidade de intercâmbio de práticas 

pedagógicas e de um redimensionamento na relação educador-educando.  

 Ao que parece, a continuidade da entidade âncora no consórcio de Salvador permitiu 

um acúmulo de conhecimento que foi se consolidando e ganhando sentido e significado para 

os jovens e para as entidades ao longo das quatro edições. Também é possível que as 

experiências anteriores da entidade âncora como também de algumas entidades executoras, a 

exemplo do Instituto Integrar, tenham aportado práticas de organização curricular, de 

sistematização de conteúdos e de metodologias, que pareceram ter alicerçado a estruturação 

pedagógica do CSJ.  

 Para o Consórcio de Recife, a ausência de intercâmbio de experiências demonstra ter 

sido um dos pontos de fragilidade. No caso da formação básica, o que se verificou foi uma 

diversidade de conteúdos, priorizados segundo o domínio técnico de cada entidade. É certo 

que boas práticas foram desenvolvidas nessas experiências, no entanto, como foram 

vivenciadas de forma isolada não puderam ser reconhecidas como práticas do Consórcio. E 

aqui vale concordar com educadores quando afirmam que isso esvazia o próprio sentido de 

ser do CJS. 

 No que se refere à qualificação profissional, os dois Consórcios se assemelham. Não 

se percebe nenhum avanço no sentido de desenvolver uma qualificação profissional mais 



113 
 

ampla que articule o trabalho, a cultura e a ciência. Observa-se que a formação específica 

volta-se para o treinamento de determinada ocupação, muitas vezes deslocada das demandas 

do mercado. Não há evidências que nos cursos sejam priorizadas as bases técnicas-científicas 

da formação, talvez se restrinjam ao saber fazer. Tampouco se observa a articulação entre 

formação básica e formação específica dentro do próprio Consórcio. É, no mínimo, curioso 

observar que a formação básica assim como tudo o que se referiu à inserção foi tema de 

reflexão e ação no âmbito dos CJS, ao passo que a formação específica não surgiu como uma 

questão político-pedagógica. Assim, cada entidade seguiu fazendo a seu modo sem nenhuma 

interlocução com o coletivo. Mesmo assim, ambos seguem afirmando a educação integral 

como orientadora da prática. 

 É importante resgatar que a motivação principal do MTE para articulação da sociedade 

civil no CSJ foi a sua capacidade de trabalhar com jovens em maior condição de 

vulnerabilidade social e não a experiência com formação profissional. 

 Em relação ao atendimento do público prioritário, os dois Consórcios cumpriram com 

o proposto. No que se refere à faixa etária, Recife teve presença predominante de jovens entre 

16 e 18 anos, enquanto Salvador contou com maior número de jovens entre 19 a 21 anos. Em 

relação ao enfoque étnico-racial, destaca-se a forte presença dos afrodescendentes. No que diz 

respeito à escolaridade, apesar de seguidos os critérios estabelecidos, foram privilegiados os 

jovens com ensino médio completo e incompleto, o que se justifica em função da dificuldade 

de inserção de jovens com mais baixa escolaridade. Aqui reside a maior contradição do 

Consórcio: os jovens que cursam o ensino fundamental, apesar se estarem em condição de 

maior vulnerabilidade, não atendem às exigências do mercado de trabalho, por isso 

dificilmente são inseridos. A “promessa” de inserção dos mais vulneráveis não é passível de 

ser cumprida em sua globalidade. 

 Ainda em relação às proposições político-pedagógicas, verificam-se diferentes 

abordagens em relação ao tema da participação juvenil entre os CSJ de Recife e de Salvador. 

Enquanto o primeiro demonstra uma forte preocupação com a participação dos jovens nas 

políticas públicas de juventude, o segundo priorizou a ampliação do acesso aos serviços 

públicos da área jurídica, de saúde, de assistência social, etc. Essas diferentes abordagens, no 

entanto, não resultaram em uma participação efetiva dos jovens na gestão do Programa, 

reduzindo sua participação à identificação de problemas e representação dos pares. 

 Embora o CSJ de Recife tenha sido mais explícito quanto a discordâncias com 

algumas determinações do MTE como, por exemplo, o serviço civil voluntário, o CSJ de 
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Salvador apresentou maior capacidade de ir além do proposto pelo MTE. O Balcão Juventude, 

Grupos de Projeto de Vida e os Grupos de Desenvolvimento foram alguns exemplos disso.  

 Em síntese podemos concluir que o CSJ foi um grande laboratório de práticas político-

pedagógicas que merecem ser analisadas e discutidas na perspectiva de construir de fato 

políticas de juventude e de formação profissional que tenham como núcleo fundamental a 

garantia de direitos. 

 Mas, que concepções alicerçaram estas práticas? Em que medida elas convergem com 

a proposição do PNQ e do CSJ? 
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CAPÍTULO 4 

 

4. CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS ENTRE CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL DO GOVERNO E DAS ENTIDADES EXECUTORAS E SUAS 

IMPLICAÇÕES PRÁTICAS NO CSJ 

 

Na análise documental apresentada nos capítulos anteriores, foram evidenciadas as 

bases da política de educação profissional do governo Lula, bem como o histórico, a missão, 

os eixos programáticos e as formas de atuação das entidades executoras do CSJ, revelando 

como esses pressupostos se expressaram nos Consórcios de Recife e Salvador. Essa análise 

foi feita à luz da discussão do conceito de juventude presente nas políticas públicas voltadas 

para essa faixa etária.  

Avançando na busca da identificação das convergências e divergências de concepções 

acerca da educação profissional, será agregada a essa reflexão inicial a visão dos diferentes 

atores envolvidos no desenvolvimento do Consórcio Social da Juventude. A perspectiva é ir 

além da formulação do programa e observar como as concepções se materializaram na prática 

e quais foram os seus resultados.  

Esse diálogo elucidará questões relevantes como: Quais as concepções de educação 

profissional presentes nestes coletivos? Qual a finalidade da educação profissional no 

contexto do Consórcio? Como estas concepções se expressaram nas práticas político-

pedagógicas, considerando a estrutura proposta pelo consórcio? Quais os pontos de 

convergência e divergência entre as diferentes concepções de educação profissional em 

análise? 

 

4.1 O CSJ em ação: limites e possibilidades  

 

O olhar sobre os limites e possibilidades do CSJ fomenta uma discussão central: qual o 

papel das ONGs na formulação, execução, monitoramento e avaliação das políticas de 

Educação Profissional? Essa questão faz emergir essencialmente a discussão acerca da relação 

entre o público-privado na efetivação de políticas públicas, debate que se intensifica 

especialmente a partir do final da década de 80 e início dos anos 90, quando o Estado 

brasileiro começa a colocar em prática as orientações das políticas neoliberais, que visam 

“restaurar o mercado como instância de mediação societária” (RAICHELIS, 2008, p. 31).  
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Porém, a discussão entre o público e o privado demanda uma reflexão mais ampla 

sobre a relação Estado-sociedade civil, sendo importante destacar a concepção que orienta a 

análise do presente estudo.  

É na concepção de Estado ampliado de Gramsci onde encontramos os elementos que 

melhor fundamentam a relação Estado-sociedade civil. Na visão de Gramsci, o Estado 

congrega duas esferas: o Estado no sentido restrito, ou seja, entendido como aparelho 

coercitivo, e a sociedade civil, constituída por um conjunto de organizações responsáveis pela 

elaboração e/ou difusão das ideologias, a exemplo dos sindicatos, dos partidos, das Igrejas, do 

sistema escolar, da organização material da cultura (imprensa, os meios de comunicação de 

massa) e das organizações profissionais (RAICHELLIS, 2008).  

Semeraro (2001, p. 74), aprofundando o conceito de Estado ampliado na perspectiva 

gramsciana, explica que 

 
Gramsci defende uma relação dialética da ‘identidade-distinção entre 
sociedade civil e sociedade política’, duas esferas da ‘superestrutura’, 
distintas e relativamente autônomas, mas inseparáveis na prática. Pois, 
enquanto a primeira – compreendendo organismos privados e voluntários, os 
partidos, as diversas organizações sociais, os meios de comunicação, as 
escolas, as igrejas, as empresas, etc. – se caracteriza pela elaboração e 
difusão das ideologias e dos valores simbólicos que visam a ‘direção’, a 
segunda esfera – compreendendo instituições mais públicas, como governo, 
a burocracia, as forças armadas, o sistema judiciário, o tesouro público, etc. 
– se caracteriza pelo conjunto dos aparelhos que concentram o monopólio 
legal da violência e visa a ‘dominação’. Na realidade, porém, estas duas 
esferas estão intimamente unidas, uma vez que a articulação do consenso e 
coerção garante a supremacia de um grupo sobre toda a sociedade e a 
verdadeira estruturação do poder. ‘A supremacia de um grupo social se 
manifesta de duas maneiras: como ‘dominação’ e como ‘direção’ intelectual 
e moral (SEMERARO, 2001, p. 74). 
 

 

Assim, para Gramsci, a concepção de Estado ampliado pode ser representada pela 

equação: “Estado = sociedade política + sociedade civil, hegemonia encouraçada de coerção” 

(SEMERARO, 2001, p. 75). 

Nesse sentido, Semeraro esclarece que, para Gramsci, a função que a sociedade civil 

ocupa dentro do Estado é clara: “é o lugar onde se decide a hegemonia, onde se confrontam 

diversos projetos da sociedade, até prevalecer um que estabeleça a direção geral na economia, 

na política e na cultura (SEMERARO, 2001, p. 76). Por sua vez, o Estado verdadeiramente 

democrático, ou seja, aquele em que a unidade da sociedade civil e sociedade política é 

entendida dialeticamente, “atua para promover a democracia, a liberdade, a elevação das 

massas à condição de sujeitos ativamente participativos numa sociedade que aprende a se 
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autodeterminar”. Dessa concepção surge a função ‘ética’ e ‘educativa’, de ‘impulso histórico’ 

e de ‘elevação moral e intelectual’ das massas que o Estado democrático deve passar a 

desempenhar (SEMERARO, 2001, p. 77). 

Ainda segundo Semeraro (2001), na proposição de Gramsci sobre Estado ampliado, 

ganha destaque o conceito de hegemonia ao qual é atribuído novo sentido. O autor observa 

que, para Gramsci, a concepção de hegemonia construída pelo proletariado deve seguir uma 

trajetória diferente, bem como deve dispor de formas e instrumentos distintos daqueles 

utilizados pela hegemonia burguesa. Se por um lado a hegemonia burguesa busca encobrir as 

contradições estruturais e conciliar interesses opostos, forjando consensos manipulados e 

articulações impostas, de forma a não alterar as condições de desigualdades sociais e 

exploração econômica, por outro lado a hegemonia proletária deve se constituir em 

 
[...] uma relação pedagógica entre os grupos que ‘querem educar a si 
próprios e têm interesse em conhecer todas as verdades, inclusive as 
desagradáveis’. No processo de formação da nova hegemonia, portanto, deve 
ser posto, como base, a transparência, ‘dizer a verdade’, instaurar relações 
pedagógicas e chegar às transformações econômicas e sociais, fundamentais 
para construção duma verdadeira democracia (SEMERARO, 2001, p. 81). 
 

 

Na visão de Semeraro (2001, p. 82), a concepção de hegemonia propagada por 

Gramsci significa mais do que ação político-prática; ela se constitui em “conquista da 

capacidade teórica e cultural que avança até a posse real e completa duma concepção de 

mundo coerente e unitária”. Nessa perspectiva, o autor explica que qualquer movimento que 

de fato queira construir a hegemonia na sociedade precisa além de apresentar uma crítica ao 

projeto vigente, expor também propostas mais abrangentes de sociedade. 

Assim, é no âmbito da sociedade civil, um espaço amplo e contraditório, onde são 

gestados os diversos projetos hegemônicos, no contexto de uma multiplicidade de atividades 

econômicas, políticas, culturais, religiosas e educativas onde se estabelecem ‘lutas de 

sistemas, lutas entre modos de ver a realidade’. A sociedade civil caracteriza-se, portanto, 

como 

 
Terreno de controvérsias ideológicas, de concepções contrapostas de valores 
e interesses, mas também de diálogo e de consenso, a sociedade civil, para 
Gramsci, é uma categoria dinâmica, de movimento, capaz de ‘combinar’ na 
ação grupos sociais diferentes, forças convergentes e situações conjunturais 
dentro de amplos objetivos estratégicos (SEMERARO, 2001, p. 83). 
 

 
 Dessa forma, Semeraro (2001) afirma que 
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A concepção de hegemonia, de fato, supõe diferenças, multiplicidade, 
conflitos e interdependência entre partes sociais. De modo que o grupo que 
se propõe a ser hegemônico deve mostrar as suas capacidades de ‘persuasão’ 
e de ‘direção’, muito mais do que a força e a dominação. A hegemonia, 
afinal, tem íntima ligação com a democracia, entendida como forma de 
busca pública da verdade, como consenso obtido através duma escola 
permanente de liberdade e autonomia, como construção de uma 
racionalidade coletiva, animada pelas paixões e pelos afetos de indivíduos 
conscientes de suas diversidades. A hegemonia, então não é a incorporação 
passiva das massas no Estado, sancionada só pelo sistema parlamentar, mas 
é acima de tudo a permanente movimentação de iniciativas que elevam a 
capacidade subjetiva e a participação dos indivíduos (SEMERARO, 2001, p. 
85). 
 

 
 No entanto, Semeraro (2001, p. 87) observa que Gramsci tinha clareza que “para que 

um sistema hegemônico seja universal e tenha consistência e durabilidade deve estar apoiado 

não apenas num forte simbolismo ético-político, mas também numa economia socialmente 

orientada”. Não é possível pensar que a sociedade civil heterogênea e dispersa consiga chegar 

à hegemonia por via dos movimentos sociais parciais; é preciso construir um terreno sólido da 

produção, ou seja, criar uma nova economia e fundar uma nova concepção de Estado. 

 Coutinho (2001) destaca que o conceito de sociedade civil ganhou força no Brasil a 

partir da década de 70 quando se intensificaram os processos de corrosão da ditadura militar, 

motivada em grande medida pela emergência de novos movimentos sociais. Nesse contexto, 

sociedade civil tornou-se sinônimo de tudo que se contrapunha ao Estado ditatorial. Para ele, 

isso resultou em uma interpretação problemática desse conceito. 

 

[...] o par conceitual sociedade civil/Estado, que forma em Gramsci uma 
unidade na diversidade, assumiu os traços da dicotomia radical, marcada 
ademais por uma ênfase maniqueísta. Nessa nova leitura, ao contrário, do 
que é dito por Gramsci, tudo o que provinha da ‘sociedade civil’ era visto de 
modo positivo, enquanto tudo o que dizia respeito ao Estado aparecia 
marcado com sinal fortemente negativo (COUTINHO, 2001, p. 9). 
 
 

 Essa visão maniqueísta da relação sociedade civil e Estado, no entanto, não se 

sustenta, uma vez que “nem tudo o que faz parte da sociedade civil é “bom” (ela pode, por 

exemplo, ser hegemonizada pela direita), e nem tudo que provém do estado é “mau” (ele pode 

expressar demandas universalistas, que se originam das lutas das classes subalternas)” 

(COUTINHO, 2001, p. 10). 

 Nessa perspectiva, o autor reafirma que, na visão de Gramsci, a sociedade civil 

configura-se como  
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[...] uma arena privilegiada de luta de classes, uma esfera do ser social, onde 
se dá uma intensa luta pela hegemonia; e precisamente por isso, ela não é 
‘outro’ do Estado, mas – juntamente com a ‘sociedade política’ ou o 
‘Estado-coersão’ – um dos seus inelimináveis momentos constitutivos 
(COUTINHO, 2001, p. 10). 
 

 
 Conforme analisa Coutinho (2001), a visão maniqueísta da relação Estado-sociedade 

civil, que prevaleceu a partir da década de 70, mascarou o caráter contraditório das forças 

sociais que formavam a sociedade civil brasileira. Isso, segundo o autor, pode ter facilitado a 

hegemonia das forças liberais no processo de democratização do Estado brasileiro.  

 É fundamental destacar que historicamente 

 

O padrão de intervenção do Estado brasileiro concentrou-se no 
financiamento da acumulação e da expressão do capital, em detrimento da 
consolidação de instituições democráticas e da institucionalização do acesso 
público a bens, serviços e direitos básicos de extensas camadas da população 
trabalhadora (RAICHELIS, 2008, p. 68). 
 
 

 Assim, nos anos 80, ganha força a ideologia neoliberal que impõe a concepção de 

Estado alicerçada na ideia de Estado mínimo, que se traduz, entre outras características, na 

transferência de responsabilidades do Estado para o mercado.  

 As bases dessa nova relação correspondem 

 
[...] por um lado, às necessidades criadas pela nova etapa do processo de 
acumulação capitalista, o que faz com que o Estado transfira parte da 
responsabilidade de suas ações para a iniciativa privada e reforme seus 
quadros e sua estrutura de funcionamento. Por outro lado, são frutos das 
lutas empreendidas por movimentos e organizações sociais das décadas 
anteriores que reivindicavam direitos e espaços de maior participação social 
(DELUIZ; GONZALEZ; PINHEIRO, 2003, p. 30). 
 
 

Fomenta-se, a partir dessa concepção, a proposição de participação popular no 

enfrentamento dos problemas sociais, diante da incapacidade do Estado em responder às 

demandas sociais. Amplia-se com isso o estímulo à parceira com a comunidade para a 

realização de projetos de enfrentamento à pobreza. Embora sejam muitas as críticas à 

conformação desse novo espaço de participação popular, ele traz uma forte contradição, pois 

mesmo estando vinculado ao deslocamento da responsabilidade do Estado no âmbito das 

políticas sociais, traz a marca das novas experiências no processo de democratização social e 
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política do país. Essa contradição cria as bases para diferentes análises sobre a constituição do 

que se convencionou chamar de esfera pública não estatal e a política de parceria. 

O espaço público não estatal pode ser caracterizado como um lugar ocupado por 

diversas instituições que se localizam entre o mercado e o Estado, ou seja, é um espaço que 

 

[...] abarca um conjunto de organizações da sociedade civil, entre elas as 
ONGs, que vêm atuando no desenvolvimento de projetos, na prestação de 
serviços sociais e assessoria a organizações populares de defesa de direitos, e 
está relacionada à desregulamentação do papel do estado na economia e na 
sociedade (DELUIZ; GONZALEZ; PINHEIRO, 2003, p. 30). 

 
  

Os referidos autores identificam duas importantes interpretações para o conceito de 

espaço público não estatal. De um lado situa-se a interpretação de cunho liberal que afirma a 

concepção da esfera pública não estatal a partir de um viés econômico instrumental, e como 

tal  

 
[...] reduz o cidadão à condição de consumidor e as organizações sociais à 
condição de prestadores de serviços públicos, abstraindo totalmente as 
questões ético-políticas implicadas no conceito de esfera pública 
democrática (DI PIERO, 2001 apud DELUIZ; GONZALEZ; PINHEIRO, 
2003, p. 30). 
 
 

 De outro lado, situam-se os autores que  

 

[...] tendem a entender a esfera pública não-estatal numa perspectiva ético-
política, tentando perceber elementos que anunciem as novas possibilidades 
de participação da sociedade civil nos processos de deliberação do objeto de 
interesse público, na formulação de políticas governamentais e no controle 
da qualidade e quantidade dos serviços públicos prestados (DELUIZ; 
GONZALEZ; PINHEIRO, 2003, p. 30). 
 
 

Essa reflexão remete a uma importante questão levantada por Deluiz, Gonzalez e 

Pinheiro (2003): a atuação das ONGs visa acalmar conflitos sociais gerados pelo aumento da 

desigualdade ou busca integrar os excluídos na vida social e política? 

Para responder a essa pergunta é relevante pontuar o que é uma ONG e em que 

contexto surge esse novo ator social. Segundo Gohn (1997, p. 54 apud CAMBA, 2009, p. 23). 

 
A expressão ONG foi criada pela ONU na década de 1940 para designar 
entidades não-oficiais que recebiam ajuda financeira de órgãos públicos para 
executar projetos de interesse social, dentro de uma filosofia de trabalho 
denominada “desenvolvimento de comunidade”. 
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 As ONGs surgem não só para atender às necessidades de grupos específicos, mas 

atuam também através de influência política com vistas a impulsionar mudanças globais. 

Segundo Scherer-Warren (1995, p. 165 apud CAMBA, 2009, p. 25), 

Pode-se definir as ONGs como organizações formais, privadas, porém com 
fins públicos, sem fins lucrativos, autogovernadas e com participação de 
parte dos seus membros como voluntários, objetivando realizar mediações 
de caráter educacional, político, de assessoria técnica, prestação de serviços 
e apoio material e logístico para populações-alvo específicas ou para 
segmentos da sociedade civil, tendo em vista expandir o poder de 
participação destas com objetivo último desencadear transformações sociais 
ao nível micro (do cotidiano e/ou local) ou ao nível macro (sistêmico e/ou 
global). 
 
 

 No Brasil, as ONGs começaram a surgir na década de 70, no contexto da emergência 

de novos atores sociais, muitos oriundos dos movimentos populares urbanos, que 

reivindicavam moradia e acesso a bens e serviços públicos e outros advindos do que ficou 

conhecido como “novos movimentos sociais” caracterizados pela luta ao reconhecimento dos 

direitos sociais e culturais modernos: de gênero, de orientação sexual, de raça, de direitos 

humanos, etc. Todos voltados para a conquista de mais liberdade e justiça (GOHN, 2008). 

 Camba (2009) destaca que as ONGs mais atuantes no Brasil são aquelas denominadas 

ONGs cidadãs, caracterizadas por reivindicarem os direitos de cidadania, atuando 

predominantemente nos espaços urbanos popular e não popular. 

 Gohn (2008) estabelece a diferenciação entre as ONGs cidadãs e aquelas que 

constituem o terceiro setor. Para a autora, as ONGs cidadãs são aquelas com um “perfil 

ideológico e político definido”, que começaram a aparecer na década de 70, enquanto o 

terceiro setor constituiu-se na década de 90, através do surgimento de entidades mais 

vinculadas a empresas e fundações. 

 Aprofundando a diferenciação entre elas, Gohn (2008, p. 92) explica que  

 

[...] as primeiras se fundam numa cultura política que prioriza nos processos 
de mudança e transformações sociais, a conquista, defesa ou ampliação de 
diferentes tipos de direitos da população como um todo e a emancipação 
sócio-política de amplas camadas da população que se encontram totalmente 
excluídas do acesso ao mercado de trabalho, dos benefícios da civilização 
moderna para uma vida digna e com justiça social. As segundas atuam 
segundo critérios vagos de um humanismo liberal, que visa ajudar o 
próximo, de preferência via trabalho voluntário, criando instituições bastante 
atreladas as políticas públicas, segundo os critérios preconizados por essas 
políticas que, como sabemos, falam em nome do social e da coisa pública, 
mas priorizam, na ação concreta, o atendimento emergencial, sem atuar nas 
causas dos problemas. 
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Para Silva (2009), as ONGs podem ser classificadas em orgânicas e mercantis. As 

primeiras caracterizam-se por direcionar sua práxis para uma dimensão contra-hegemônica, 

buscando melhorar e fortalecer a própria sociedade civil, com objetivo de impulsionar 

transformações no espaço local, bem como nos espaços globais. As ONGs mercantis se 

justificam pelas ações de solidariedade, filantropia e de responsabilidade social, mediante 

benefícios fiscais e subsídios governamentais; essas compõem o terceiro setor.  

Considerando estas diferentes características podemos concluir que há ONGs 

comprometidas com a inclusão social e política das parcelas mais vulneráveis da sociedade, e 

há ONGs atuando para acalmar a tensão social originada das desigualdades sociais que 

marcam o Brasil.  

Essa proposição, no entanto, não encobre que nas últimas duas décadas prevaleceu a 

relação clientelista entre Estado e organizações sociais. O que se presenciou foi a 

terceirização da execução das políticas sociais, transformando os cidadãos em clientes e as 

organizações em prestadoras de serviço, como bem definiram Deluiz, Gonzalez e Pinheiro 

(2003). Para ter em conta um bom exemplo dessa relação no âmbito da educação profissional 

basta relembrar o caso do PLANFOR. 

Mas, de outra parte, não se pode negar que a atuação dos novos atores sociais, entre 

eles as ONGs cidadãs, impulsionou o processo de democratização do país e contribuiu 

efetivamente para a ampliação da participação popular nos espaços de decisão política, a 

exemplo dos conselhos, fóruns, redes e articulações entre a sociedade civil e o poder público. 

O foco passa a ser a democratização da gestão da coisa pública como caminho para inverter as 

prioridades do poder público, no sentido de garantir investimentos não apenas em ações 

emergenciais, mas, sobretudo em ações que garantam a universalização dos direitos. 

Aqui vale resgatar a compreensão de Gramsci sobre a sociedade civil como uma arena 

de disputas pela hegemonia, pela direção política dos projetos de sociedade. Nessa direção 

cabe destacar que  

 

Os movimentos sociais, inclusive as ONGs, com suas iniciativas e 
inovações, com suas pressões políticas, com sua interlocução com o Estado e 
os partidos, com suas críticas ao mercado e a contestação do poder 
financeiro, podem se tornar instrumentos fundamentais de resistência e de 
questionamento político (SEMERARO, 2003, p. 269). 

 

4.1.1 Capacidade técnica das organizações para ministrar a qualificação profissional 
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A capacidade técnica e a experiência das organizações não governamentais no 

trabalho com jovens em situação de vulnerabilidade social foi o principal argumento do MTE 

para estabelecer a parceria entre o Estado e as organizações da sociedade civil. 

Para as instituições esta parceira foi importante, pois expressava o reconhecimento do 

governo em relação à capacidade técnica das ONGs, principalmente no que se refere à 

educação profissional, legitimando assim diferentes organizações a atuarem nessa área. Os 

depoimentos que seguem revelam bem essa percepção. 

 

O que é que tem de positivo no estabelecimento do Ministério quando 
ele decide consórcio? Na minha avaliação é o reconhecimento de que 
existe um conjunto de organizações que são capazes de fazer isso, 
fazem bem, no local, e não necessariamente são apenas as 
universidades ou sistema S. [...] O governo reconhecia a capacidade e 
a experiência das ONGs, então fazia em parceria (ETAPAS, 2009, 
ENTREVISTA). 
 
Uma coisa que chamou a atenção desde o início foi o reconhecimento, 
isso tinha no termo de referência do consórcio, é o reconhecimento do 
governo do trabalho das organizações. Ele dizia: “nós não chegamos 
nesse público e vocês chegam, isso aí”[...] pela primeira vez estava 
sendo reconhecido o trabalho das organizações. [...] Então era essa 
uma coisa que era importante essa relação, essa responsabilidade da 
gente, essa possibilidade de trabalhar nessa rede. Uma coisa que a 
gente considerava importante, essa relação com as ONGs, essa 
valorização. (CTC, 2009, ENTREVISTA). 

  
[...] o grande ganho de ações governamentais, de políticas públicas 
foi essa aproximação com o terceiro setor. É claro que você tem no 
terceiro setor muitos picaretas que vivem disso, mas eu acho que a 
gente tem situações em que o terceiro setor ele é representativo, ele 
representa, ele dá legitimidade pra isso. [...] Eu acho que a política 
pública, quando ela é feita de forma isolada, centralizada, ela se 
distancia do beneficiário. (PRACATUM, 2009, ENTREVISTA). 
 

Enquanto as organizações destacam o reconhecimento do governo como um ganho 

social, um indicativo de legitimidade, Gohn (2008, p.104) esclarece que  

 

[...] a legitimidade decorre de processos onde há um poder de uma pessoa ou 
entidade – sobre uma dada coisa ou fenômeno social, decorrente da 
autoridade que lhe é atribuída para o exercício daquele poder. Nas ONGs, 
essa legitimidade é obtida porque a sociedade reconhece a inoperância do 
Estado para resolver aqueles problemas.  

 Segundo Deluiz, Gonzalez e Pinheiro (2003), é a partir de 1996 que as ONGs 

começam a atuar na educação profissional do MTE/PLANFOR. Conjunturalmente, este 
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período corresponde à reforma do Estado que, como foi discutido anteriormente, introduz a 

perspectiva de Estado mínimo. 

 Dessa forma, o que se presenciou no governo Fernando Henrique e que parece 

continuar no governo Lula é a flexibilização do papel do Estado na oferta dos serviços sociais, 

e que passou a atuar como controlador e gestor dos serviços públicos, enquanto transferiu para 

as organizações da sociedade civil a responsabilidade da execução destes serviços via 

programas de parcerias com as ONGs. 

 Embora essa crítica ainda prevaleça no âmbito das políticas sociais do governo Lula, 

amplia-se também o entendimento da capacidade das organizações governamentais aportarem 

novas experiências para políticas públicas.  

 Assim, se por um lado o CSJ pode ter se configurado como a desresponsabilização do 

Estado com a política de educação profissional voltada para os jovens, por outro poderá ter 

aportado na política pública uma significativa experiência acumulada pelas ONGs no trabalho 

com jovens em situação de vulnerabilidade.  

 É importante destacar que o CSJ não se constituiu como uma rede homogênea de 

ONGs; ao contrário, ele articula uma diversidade de entidades que trilharam diferentes 

trajetórias na atuação nas políticas públicas, em especial nas políticas de juventude e de 

educação profissional. Nesse cenário de rede certamente  

 
[...] convivem entidades que buscam a mera integração dos excluídos por 
meio da participação comunitária em políticas sociais exclusivamente 
compensatórias, ao lado de entidades que buscam a transformação social por 
meio de mudança do modelo de desenvolvimento que impera no país, 
inspirados num novo modelo civilizatório em que a cidadania, a ética, a 
justiça e a igualdade social sejam imperativas, prioritárias e inegociáveis 
(GOHN, 2008, p. 113). 
 

 

 Embora o reconhecimento da capacidade técnica das ONGs tenha sido um ponto de 

convergência entre estas e o governo, no que se refere às ações específicas de formação 

profissional, essa capacidade parece ter se mostrado insuficiente. Para analisar este ponto com 

mais profundidade buscou-se identificar inicialmente como foram definidos os cursos/oficinas 

oferecidos pela ONGs.  

 Apesar do MTE afirmar que a definição dos cursos/oficinas respondeu as demandas do 

mercado de trabalho e da cadeia produtiva local, esse não foi o principal critério de escolha, 

segundo afirmam as entidades executoras.  
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 Em Salvador, por exemplo, os critérios para definição dos cursos variaram entre 

experiência das organizações até a preferência dos jovens. Esse distanciamento das 

necessidades do mercado local trouxe grandes dificuldades para o processo de inserção dos 

jovens, como mostram os depoimentos a seguir.  

 
Aí a qualificação profissional no primeiro ano foi uma loucura, 
porque é assim: Quem dizia que fazia qualificação profissional 
continuou fazendo exatamente o mesmo que dizia que fazia antes. 
Nós, por exemplo, que nunca tínhamos feito nada de qualificação 
profissional, a gente buscou áreas que a gente tinha mais condição de 
convocar e contratar bons instrutores, de definir. Então a gente ficou 
em administração e serviços de escritório e atendimento, foram as 
áreas que a gente pegou. Mas tinha de tudo, [...] Então, a escolha dos 
cursos ficou a critério das organizações e você que fosse dizer que 
aquele curso não servia. Então esse foi um embate que eu nem entrei, 
até porque eu também era nova no pedaço. Bom, na hora da inserção 
problemas, problemas sérios pela escolaridade dos jovens, pela 
determinação do Ministério e problema pela qualidade e tipo de 
oferta da qualificação profissional. (AVANTE, 2009, ENTREVISTA). 

Então, a gente trabalhou com serigrafia porque foi um pouco do que 
a gente ouviu dos meninos que era o que eles gostavam. E sair dessa 
coisa assim, que menina tem que aprender afazeres domésticos, 
copeira. Sair um pouco da área de serviços. (PRACATUM, 2009, 
ENTREVISTA). 

Sim, nós oferecemos os mesmos cursos por conta de acreditarmos que 
a gente tinha propriedade para dar esses cursos. Nós tínhamos 
pessoas capacitadas, tínhamos material didático, tínhamos 
experiência, já tínhamos inovações, já tínhamos aprimoramento 
desses cursos e desses materiais e equipamentos. Então pra nós é bem 
fácil trabalhar com aquilo que fazemos bem. Por isso o CESEP 
preferiu trabalhar aquilo que já sabe trabalhar. (CESEP,2009, 
ENTREVISTA). 

 
 O CSJ de Recife utilizou como critérios para a escolha dos cursos a experiência das 

entidades executoras e a possibilidade da ocupação favorecer o trabalho autônomo de 

imediato. 

Doces e salgados porque a facilidade é muito grande de você fazer o 
curso e começar a vender [...] Então no informal essa área de 
alimentação é rápido o resultado (GRUPO MULHER MARAVILHA, 
2009, ENTREVISTA). 
 
[...] foram cursos escolhidos porque se entendia que, pelos meninos 
serem de baixa escolaridade que eles teriam uma inserção maior no 
mercado de trabalho porque se entende que pedreiro não precisa de 
escolaridade, eletricidade pode-se fazer um biscate, então eram 
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cursos pensados mais para a área informal. (CENTRO DE 
ARTICULAÇÃO RETOME SUA VIDA,2009, ENTREVISTA). 
 
A gente trabalhou a partir do potencial das organizações. Aí tinha a 
que não tinha condições de inovar, porque trabalha em cima da 
mesmice, mas era de fato que tinham condição, tinham experiências 
naquelas áreas e tinham estrutura para aquelas áreas. (CTC, 2009, 
ENTREVISTA). 

 

 Observou-se que na maioria dos casos os cursos foram desvinculados da necessidade 

do mercado de trabalho, prevalecendo aqueles que apresentavam maior possibilidade de 

geração de renda via trabalho informal. Essa desvinculação também pode explicar a evidente 

desarticulação entre a qualificação e as vagas que foram ocupadas pelos jovens do CSJ, 

conforme será apresentado posteriormente. Tampouco houve articulação entre os cursos 

oferecidos com outros processos de formação que possibilitassem a continuidade dos estudos 

após a conclusão do CSJ. 

 Os critérios utilizados pelas ONGs para seleção dos cursos podem refletir a fragilidade 

da formação específica no âmbito do CSJ. Chama a atenção a opção das entidades por cursos 

de baixa exigência de base tecnológica, ou seja, priorizam-se os cursos nas áreas de serviços 

que exigem pouca estrutura física, mínimo aporte técnico e de recursos humanos.  

 É certo que o padrão ocupacional do jovem foi profundamente alterado nos anos 90 

diante da baixa capacidade da economia de gerar postos de trabalho mais qualificados e em 

quantidade suficiente para acolher a PEA. Assim, os empregos criados foram em geral 

precários e muito ligados à área de serviços básicos: limpeza, segurança, serviços ligados à 

alimentação, etc. O rebaixamento do padrão de inserção ocupacional no segmento formal do 

mercado de trabalho atingiu, sobretudo, os jovens pertencentes a famílias pobres e classe 

média (POCHMANN, 2007).  

 Assim, Pochmann (2007) destaca que os jovens estão cada vez mais distantes dos 

setores modernos da economia e vinculados, em geral, às alternativas de trabalho marcadas 

pela baixa produtividade e pela alta precariedade. Nesse sentido, o autor adverte que essa 

situação demanda uma atenção especial à condição de trabalho da juventude.  

 O que se percebe no âmbito do CSJ é a adequação da formação às demandas do 

trabalho precarizado, o que só reforça a situação de desvantagem dos jovens vulneráveis 

socialmente.  
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4.1.2 A relação da educação básica e educação profissional no projeto de formação do 

CSJ 

 

 A revogação do Decreto nº 2.208/97 e a aprovação do Decreto nº 5.154/2004, apesar 

do seu controvertido processo, constituiu um marco do governo Lula, no sentido de 

possibilitar a construção de alternativas que indiquem caminhos para superação da dicotomia 

entre formação geral e formação específica presente na educação brasileira, que tem na 

desarticulação entre ensino médio e educação profissional e tecnológica sua mais forte 

expressão.  

 No que se refere à formação profissional inicial, o Decreto nº 5.154/2004 indica que a 

qualificação e a requalificação dos trabalhadores devem ser organizadas em itinerários 

formativos relacionados às diferentes especialidades ou ocupações dos setores da economia e 

promover, simultaneamente, a elevação de escolaridade dos trabalhadores. Segundo Frigotto, 

Ciavatta e Ramos (2005a, p. 40), com a proposição de itinerário formativo buscou-se superar 

“a oferta fragmentada e descontínua de formação profissional que não redundavam em 

créditos para os trabalhadores, seja para fins do exercício de uma ocupação, seja para o 

prosseguimento de estudos”, ao passo que a articulação entre a educação básica, 

especialmente a educação de jovens e adultos, e a educação profissional inicial foi afirmada 

como uma necessidade. 

 O PNQ está alinhado a este marco normativo ao definir como um dos seus objetivos 

específicos a “elevação da escolaridade dos trabalhadores/as, através da articulação com as 

políticas públicas de educação, em particular com a Educação de Jovens e Adultos” 

(BRASIL, Resolução n⁰ 333, 2003).  

 Seguindo nessa perspectiva, o CSJ explicita seu propósito de “estimular a elevação de 

escolaridade” (BRASIL, MTE, SSPE, 2006, p.26), sendo uma condição do programa que o 

jovem esteja em processo de escolarização, ou seja, cursando o ensino fundamental ou o 

ensino médio, sendo aceitos apenas 30% de egressos deste último nível de ensino. 

Reconhecendo a baixa qualidade da escola pública, o CSJ oferece ainda atividades de reforço 

de leitura, escrita e raciocínio lógico-matemático.  

 Em uma primeira análise pode-se deduzir que há uma coerência entre o que propõem o 

marco legal, o PNQ e o CSJ, na medida em que anunciam a articulação entre estas duas 

políticas, com vistas ao desenvolvimento simultâneo da qualificação profissional e a elevação 

da escolaridade dos trabalhadores jovens e adultos. 
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 No entanto, na prática essa pretendida articulação não se confirmou. No contexto do 

CSJ o que prevaleceu foi a total dissociação entre esse Programa e a política de educação. O 

diálogo com a escola se deu através da comprovação das matrículas dos jovens ou em 

situações esporádicas motivados por necessidades específicas, conforme demonstram os 

depoimentos abaixo. 

 
[...] tem que ter um diálogo com escola, porque que a escola, porque 
que isso não conseguimos fazer sozinhos o máximo que a gente 
conseguiu era quando um jovem levava uma queixa da escola para o 
balcão era a gente tentar com aquele jovem, daquela escola, tentar 
alguma coisa, mas assim uma coisa institucionalizada, no diálogo: 
“Oh, o que é que a gente está fazendo aqui? O que é que vocês estão 
fazendo aí? Como a gente pode potencializar?”, nunca, nunca... e 
sem isso você não junta as pontas, fica sempre uma coisa para um 
lado, uma coisa para o outro. (AVANTE, 2009, ENTREVISTA). 
 
A gente já trabalha tentando estreitar essa relação com a escola. 
Então também faz parte da nossa forma de atuar. Coincide com a 
proposta pedagógica do Consórcio naquele momento, porque a gente 
trabalha o que eles chamam de “elevação da escolaridade” de jovens 
que estão estudando, ensino fundamental e tal. [No entanto], a gente 
estabeleceu no Consórcio uma relação maior com as escolas, por 
causa também do voluntariado, porque muitos jovens fizeram 
voluntariado nas escolas. Eles não tinham que procurar um local pra 
eles irem? Então uns foram para uma organização comunitária, a 
gente discutiu muito isso, onde era possível. Mas muitos foram fazer 
voluntariado nas escolas públicas. (ETAPAS, 2009, ENTREVISTA).  
 
O Retome tem a proposta, e foi feito no primeiro ano, de acompanhar 
esse jovem na escola. Então tinha uma assistente social que chegava, 
fazia a lista, via em que escola cada jovem estava e ia visitá-lo, 
porque ele tinha que estar estudando para estar na instituição. Foi 
feita a visita a todas as escolas pra ver as maiores dificuldades dos 
jovens e do que essa escola deixava de oferecer, porque a gente bota 
sempre, sempre a culpa no jovem, não é? É o jovem que não tem 
interesse, é o jovem que não quer estudar, é o jovem que não quer 
nada, mas que escola é essa? Que tipo de educação? Então foi feito 
mais ou menos o perfil dessas escolas, as escolas que não tinham 
atrativos, que não tem aula, que tem greve, não sei o que. Mas 
confesso que nessa perspectiva do que realmente a escola pode estar 
contribuindo na educação profissional, de que forma a gente pode 
trocar. [...] mas tinha essa consciência da importância da gente estar 
trocando um pouco com a escola, mas essa coisa não funcionava 
muito na prática, diante das demandas. (CENTRO DE 
ARTICULAÇÃO RETOME SUA VIDA, 2009, ENTREVISTA).  
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 A qualificação profissional dos jovens de baixa escolaridade, ou seja, cursando o 

ensino fundamental, tornou-se para as entidades executoras uma questão complexa quando 

relacionada à inserção. Embora fosse prioridade para o CSJ atender os jovens do ensino 

fundamental, isso na prática inviabilizava o cumprimento da meta de 30% de inserção. Há um 

evidente descompasso entre o perfil de escolaridade do público prioritário para o CSJ e as 

exigências do mercado.  

A questão da escolaridade ela interfere muito. Inclusive quando as 
empresas nos solicitam, porque as empresas ligam sempre para o 
CESEP solicitando jovens e aí elas traçam o perfil do jovem e nos 
fazem solicitações. No momento que essa solicitação é feita, a maioria 
quer ensino médio completo. E existe uma grande quantidade de 
jovens que não concluíram o ensino médio, por falta de condições 
financeiras e até de pagar o transporte pra chegar até a escola 
pública, que já não é o suficiente, porque a escola pública hoje não 
oferece algumas capacitações que são de extrema necessidade no 
mercado. Exemplo, ao curso de informática básica, que não é mais 
um curso, é uma cultura, cultura digital que todos deveriam ter e que 
o jovem vai para a escola pública hoje e retorna sem essa cultura 
digital. (CESEP, 2009, ENTREVISTA). 
 
Eu sempre tive um conflito muito grande com o Consórcio. Ou seja, a 
gente tinha aquela, inclusive, por exemplo: Só trinta por cento dos 
jovens é que podiam ser de ensino médio. Setenta por cento tinha que 
ser do ensino fundamental. Isso já está dizendo que a gente tem que 
atender do ensino fundamental [...] Então pra mim sempre foi muito 
confuso, porque era um projeto pra esses meninos, mas na hora de 
inserir é justamente esse menino que fica de fora, porque se você 
olhar os números, os que foram inseridos foram justamente esses 
trinta por cento da entidade que eram ensino médio. (CENTRO DE 
ARTICULAÇÃO RETOME SUA VIDA, 2009, ENTREVISTA). 
 
Eu não vou mentir, eu não vou inventar que uma jovem que está na 
sétima série e uma jovem que está fazendo primeiro e segundo qual é 
que vai ter mais possibilidade, mais oportunidade? Isso foi um dos 
entraves dentro do próprio Consórcio. Com a Casa Menina-Mulher 
eu não trabalhei com este critério de trabalhar o nível fundamental, 
pra não ser irresponsável. Como é que eu posso alimentar uma 
esperança, uma expectativa que de fato ele vai esbarrar lá. Quando 
articula uma rede de empresas está lá o jovem ou fazendo o segundo 
grau ou ter concluído. Inclusive a gente tinha um percentual que 
quem tivesse concluído era só de trinta por cento. Até mesmo nessa 
questão pra não frustrá-las, a Casa Menina-Mulher trabalha com o 
segundo grau, a partir do primeiro ano ou ter concluído (CASA 
MENINA MULHER, 2009, ENTREVISTA). 
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Como revelam as falas anteriores, a alternativa encontrada pelas entidades executoras 

foi priorizar o ingresso de jovens cursando o ensino médio e os egressos desse nível de 

ensino, o que foi negociado com MTE depois de muitos embates.  

 

Aí foi uma briga enorme que a gente comprou com o Ministério. Eles 
tinham uma meta de inserção de trinta por cento e não admitiam o 
jovem com ensino médio completo. Você ia tentar inserir, a primeira 
coisa era o ensino médio. Aí a gente peitou uma briga, foi uma briga 
de todos os consórcios. [...] Então vai ser trinta por cento de 
inserção, então vai ser trinta por cento de jovens com ensino médio 
completo. Os outros setenta por cento a gente pode recrutar do ensino 
fundamental e trinta por cento dos jovens pra inserir no consórcio 
tem que ter ensino médio completo. Conseguimos essa vitória no 
Ministério. [...] E aí a gente também se articulou pra começar a 
recrutar, primeiro terceiro anista, para não ser como no primeiro ano 
que entrou menino até de quinta série. [...] Aí nós no segundo ano 
também fomos um pouco mais competentes de entender, porque isso 
foi um entendimento do próprio programa; então a gente começou a 
convocar, o perfil do jovem começou a mudar um pouco também, 
ficou mais jovens de ensino médio. A gente garantia, vamos deixar 
dez por cento para ensino fundamental, mas o resto, trinta por cento 
para ensino médio completo e o resto fica no ensino médio, porque se 
não ninguém insere ninguém. (AVANTE, 2009, ENTREVISTA). 

 

 Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005a, p. 40) refletindo sobre o significado da formação 

profissional inicial a caracterizam como aquela que “refere-se a cursos que ‘iniciam’ os 

trabalhadores em uma área profissional como uma primeira formação”, enquanto a formação 

continuada seria aquela advinda de todas as experiências de formação do trabalhador depois 

de sua formação inicial (desenvolvimento, aperfeiçoamento, atualização), podendo ser na 

mesma área ou em áreas distintas. O que estes autores chamam a atenção é que “a formação 

inicial, independente da escolaridade, somente existe no Brasil porque ainda não se 

universalizou a educação básica”.  

 Na visão de Frigotto (2007), a educação básica assim como a educação profissional 

nunca foram assumidas pela sociedade brasileira como uma necessidade, mas como uma 

forma de conter a tensão social frente às condições de exclusão da maioria da população. 

Disso resulta a frágil relação entre educação básica e formação técnico-profissional. O que 

pode ser explicado em função do modelo de desenvolvimento seguido pelo país “que se ergue 

pela desigualdade e se alimenta dela”.  
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Ou seja, a sociedade que se produz na desigualdade e se alimenta dela não só 
não precisa da efetiva universalização da educação básica, como a mantém 
diferenciada e dual. Assim é que as políticas educacionais, sob o ideário 
neoliberal da década de 1990 e sob um avanço quantitativo no ensino 
fundamental e uma mudança discursiva aparentemente progressista no 
ensino médio e na “educação profissional e tecnológica”, aprofundam a 
segmentação, o dualismo e perpetuam uma relação débil entre ambas 
(FRIGOTTO, 2007, p. 1138). 
 
 

 Esse ideário parece ainda prevalecer em muitas das ações de educação profissional do 

governo Lula. No que diz respeito à experiência do CSJ, a desarticulação entre educação 

básica e a qualificação profissional parece aproximá-lo mais da experiência do PLANFOR, de 

cursos aligeirados e sem uma base científica, técnica e cultural, do que das proposições do 

PNQ. O resultado já se conhece: jovens que não estão “preparados nem para as exigências 

profissionais, nem para o exercício autônomo da cidadania” (FRIGOTTO, 2007, p. 1140). 

  Assim, embora o princípio de articulação entre a educação profissional e a educação 

básica seja compartilhado entre governo e ONGs, nenhuma ação efetiva foi realizada nesse 

sentido, demonstrando talvez a baixa capacidade do CSJ em promover articulação com outras 

políticas. 

 

4.1.3 A inserção dos jovens no mundo do trabalho: a efetividade social do CJS em 

discussão 

 

O Consórcio Social da Juventude em sua formulação agrega a inserção como parte da 

qualificação, quando estabelece que 30% dos jovens devem ser inseridos no mundo do 

trabalho. Sendo essa uma meta contratual, o seu não cumprimento acarreta penalidades para 

entidades executoras, como a devolução dos recursos. A inserção, então, passa a ser um 

indicador de eficiência do CSJ. 

 Embora a inserção fosse prevista em contrato, ela não foi facilmente aceita pelas 

entidades executoras, como relata a Coordenadora Nacional do CSJ 

 

Então Consórcio foi o primeiro programa da história nacional dos 
ministérios, onde a gente vai investir numa meta de inserção. Isso de 
certa forma era temido, elas [as entidades] ficavam com muito medo. 
- “Ora, nós não somos responsáveis pela abertura de postos de 
trabalho, como é que eu posso me responsabilizar por isso?” E isso 
muitas vezes foram momentos difíceis que a gente passou, mas o que é 
que a gente percebeu? – Que a gente mudou até a concepção dessas 
entidades, por causa da responsabilidade delas. A responsabilidade 
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acaba aí?-Não, até porque a gente teria que ver se a qualificação que 
a gente estava pedindo estava completa. Então eles têm uma meta de 
inserção que se não cumprir devolve o dinheiro. Então a gente 
repassou um pouco dessa responsabilidade para as entidades (MTE, 
CSJ, 2009, ENTREVISTA). 

  

 Para o Ministério, a inserção se constituía em uma oportunidade de confirmar a 

qualidade e a adequação dos cursos contratados e de responsabilizar as entidades por essa 

qualidade. A inserção passa a ser tratada como um indicador de efetividade e pertinência da 

qualificação. 

 Essa relação linear entre qualificação e inserção não foi observada na prática do CSJ, 

basta verificar que parte significativa dos jovens foi inserida em ocupações distintas da 

formação, como bem afirmam a Avante, a Pracatum, o CESEP e a ETAPAS. 

 

Porque também tem isso, não necessariamente inseria na formação. 
Isso a gente dizia até no início também pra nem o jovem ficar na 
expectativa e nem a instituição achar que aquela formação ia garantir 
nada. (AVANTE, 2009, ENTREVISTA). 

É que muitas vezes eles não foram inseridos no mercado exatamente 
para o que eles fizeram, entendeu? [Mas] em outra ocupação. Em 
muitos casos foi isso. (PRACATUM, 2009, ENTREVISTA). 
 
Existiam solicitações, que as empresas solicitavam e a gente 
conseguia vagas assim que não tinham nada a ver com a capacitação. 
Porque foi feita a capacitação técnica, porém esse jovem foi bastante 
capacitado no que se refere ao jovem como ser humano, ele foi 
bastante capacitado como atendente, como lidar com o público, as 
relações humanas. Então toda essa parte que o jovem quando entrou 
no Consórcio era totalmente alheio a esses saberes. Então isso foi um 
grande crescimento. (CESEP,2009, ENTREVISTA). 
 
Por que a maior parte deles vão trabalhar em outras coisas? –Porque 
hoje em dia a gente sabe que o mercado está exigindo escolaridade 
mínima, ou ter concluído ou estar no ensino médio (ETAPAS,2009, 
ENTREVISTA). 
 
 

 Como afirma Pochmann (2007), embora a existência de políticas de trabalho para os 

jovens revele a preocupação da sociedade em apoiar o ingresso dessa população no mercado 

de trabalho, há diferentes interpretações sobre o funcionamento do mercado, o que impacta 

nas estratégias de geração e manutenção do primeiro emprego, que podem ter seu foco no 

plano microeconômico e no plano macroeconômico. 
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 Segundo o autor, no plano microeconômico  

 

o mercado de trabalho é entendido como independente do funcionamento da 
economia, cabendo exclusivamente ao indivíduo adaptar-se ao contexto dos 
empregos existentes e procurar favorecer-se de seu próprio esforço e postura 
qualitativa, como forma de superação da concorrência em relação aos outros 
(POCHMANN, 2007, p. 75). 
 
 

 É nessa perspectiva que a qualificação profissional ganha importância, bem como a 

formação comportamental do jovem para o ingresso no mercado de trabalho, que se traduz na 

orientação de como organizar seu currículo, de como se comportar, como se vestir, como se 

articular com as redes sociais para a procura de trabalho. No entanto, Pochmann (2007) apesar 

de ressaltar que não deixa de ser importante que os jovens compreendam os limites e as 

possibilidades quanto à sua decisão de inserção ocupacional e suas estratégias de 

desenvolvimento da trajetória profissional, o autor chama a atenção para os riscos de 

privilegiar a dimensão individual. Essa supervalorização do plano microeconômico encobre as 

causas estruturais que impedem a generalização do emprego e acabam por reafirmar o 

enfoque microeconômico. Assim para educação profissional 

 
[...] restariam as alternativas de atuação sobre a oferta de mão-de-obra 
juvenil, por meio de estratégias de empregabilidade e flexibilização do 
mercado de trabalho. O oferecimento de cursos de qualificação e 
treinamento (teoria do capital humano) e a abertura de linhas de crédito para 
o desenvolvimento de negócio próprio (auto-emprego) direcionam as ações 
governamentais no campo da empregabilidade, com a finalidade ideológica 
tanto da redução do custo da formação do trabalhador por parte da empresa 
quanto o favorecimento de ações individuais na geração própria de ocupação 
e renda. Nessa direção, a alternativa da ocupação e renda deixa cada vez 
mais de ser um problema de ordem pública para assumir a dimensão 
individual, em que o comportamento de cada um (na qualificação ou na 
absorção de crédito) é o que pode ou não definir o crédito (POCHMANN, 
2007, p. 75).  
 
 

 Para Pochmann (2007), é na teoria do capital humano onde pode se encontrar os 

elementos da valorização da educação de forma isolada; no entanto, o autor alerta que essa 

tese não se sustenta no Brasil, considerando que o avanço da escolaridade do jovem não tem 

sido acompanhado por uma melhor inserção e trajetória no mercado de trabalho. Para ele, a 

teoria da reprodução27 explica melhor o papel da formação profissional, na medida em que  

                                                 
27 Segundo Pochmann (2007, p. 78), o pressuposto central da teoria da reprodução “assenta-se no fato de o 

sistema educacional refletir, mesmo nas sociedades menos heterogêneas, desigualdades ligadas à origem 
social”. 
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Dependendo da formação inicial, as possibilidades de acesso ao emprego e 
as possibilidades de promoção posteriores tendem a refletir geralmente mais 
as condições de origem social do jovem do que o nível de escolaridade, 
especialmente em países como o Brasil. É por isso que a discriminação e o 
preconceito resultam em maior desigualdade a partir do funcionamento do 
mercado de trabalho e do acesso à educação (POCHMANN, 2007, p. 75).  
 
 

 Em relação à perspectiva macroeconômica o autor afirma que ela está subordinada à 

dinâmica geral da economia, portanto, nem o comportamento empresarial, nem a 

racionalização econômica podem responder sozinhos pelo volume de oferta de empregos. 

Nesse sentido, Pochmann (2007) destaca a importância do investimento público no 

crescimento econômico, considerando que uma maior expansão econômica tende a aumentar 

as ocupações abertas para os jovens. 

 Na visão das organizações do CSJ de Recife, a inserção refletia uma transferência de 

responsabilidade do MTE para as entidades, no que se refere à promoção de oportunidades de 

emprego, trabalho e renda. O grupo também colocava em questão a capacidade das entidades 

captarem vagas de emprego, considerando que a dificuldade de inserção dos jovens não era 

apenas uma questão de qualificação ou de experiência, mas estava, sobretudo, relacionada ao 

desemprego estrutural, fortemente agravado pelo baixo crescimento econômico do país na 

última década. Sem crescimento econômico não haveria abertura de novos postos de trabalho, 

portanto, não era possível garantir novas inserções. Refletia-se ainda que num cenário de 

escassez de postos de trabalho, os adultos têm vantagens em relação aos jovens, mediante 

suas experiências anteriores. Está evidente que para este grupo a estratégia de inserção 

deveria estar embasada no plano macroeconômico, portanto, o governo deveria ser o principal 

responsável por impulsioná-la. Os depoimentos abaixo expressam esta problemática. 

 
Outra questão que eu acho que a gente via assim meio problemático 
também foi a história da inserção. A inserção fornecia uma 
responsabilidade enorme pra entidade capacitadora, porque se o 
próprio governo não dá conta do número de pessoas desempregadas 
no Brasil, por “n” razões, quer dizer, está aí. Quem é que vai abrir o 
campo? Não é a gente. Tem o campo empresarial, tem o governo, 
essa coisa assim. Mas, a gente teria que, como se fosse uma questão 
de uma penalidade, teria que empregar esses jovens. Aí o que é que 
ocorreu? Houve muitos lugares de jovens que até foram empregados 
naquele momento, mas isso foi totalizado num primeiro momento 
como positivo numericamente, mas de fato, logo depois, eles 
perderam o emprego, num tempo muito curto. (GRUPO MULHER, 
2009, MARAVILHA, ENTREVISTA). 
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[...] essa responsabilidade com a inserção, como se fosse 
responsabilidade da gente, e a gente sabe que tem haver com questão 
da economia, do país de forma geral e não podia botar só na mão da 
gente o problema da inserção (CTC,2009, ENTREVISTA). 
 

 A ETAPAS apresenta essa posição de forma explícita em seu relatório institucional. 
 
 
Sabemos também que a capacitação profissional por si só não garante a 
geração de renda se o país não estiver apto a gerar postos de trabalho. A 
dificuldade de inserção dos jovens no mercado de trabalho não se dá por 
falta de qualificação, mas por uma questão de contexto social e econômico 
por que passa o país que tem dificuldade de investimentos em áreas que 
possam possibilitar a geração de renda, prioritariamente para quem não tem 
ainda experiência profissional. Podemos estar coletivamente, todas as 
instituições, procurando facilitar a inserção dos jovens no mercado de 
trabalho, mas, se não houver uma política publica de investimentos, estes 
esforços por si só não serão suficientes para resolver ou mesmo amenizar 
estas dificuldades. Na nossa avaliação, este é o aspecto mais precário do 
Programa. A transferência ou divisão de responsabilidade entre sociedade 
civil e governo não corresponde ao tamanho da demanda que está posta 
quanto à geração de renda dos jovens. Sem falar que as condições da 
sociedade civil em contribuir diretamente com isso é incomparável se 
relacionarmos com a responsabilidade que deve ter o governo com esta 
questão (ETAPAS, 2007).  
 
 

 Para o diretor do Departamento de Qualificação, quando o Consórcio assume a 

inserção de forma desarticulada do sistema público de emprego, há uma substituição de 

papéis. Com esse argumento, ele parece concordar com as organizações quando apontam uma 

transferência de responsabilidades por parte do MTE. 

Aí outra coisa que havia no Consórcio, pra mim equivocadamente e 
eu dizia isso desde o início, que ele faria o papel substituto do sistema 
público de emprego. Não se pensou numa ligação do sistema público 
de emprego e lá. Tanto que até botar dentro a inserção foi uma briga, 
porque a idéia não era essa. (MTE, DEQ, 2009, ENTREVISTA). 

 
 

 Embora seja possível identificar no discurso das entidades executoras do consórcio 

uma considerável presença da concepção macroeconômica como fundamento para geração e 

manutenção do emprego, ainda prevalecem as estratégias baseadas no plano microeconômico, 

resultando no fortalecimento da concepção da empregabilidade, em parte como resposta à 

pressão para o cumprimento da meta de inserção, mas também fundamentado na crença de 

que a qualificação e a orientação comportamental dos jovens é um caminho para o ingresso no 
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mercado de trabalho. Mais uma vez a ação efetiva das entidades executoras aproxima-se mais 

da perspectiva anunciada pelo PLANFOR do que daquelas defendidas pelo PNQ.  

 Para o CSJ Recife, o ingresso do jovem no mercado formal de trabalho não vinha se 

traduzindo em uma efetiva inserção, pois muitas vezes a permanência do jovem no emprego 

era curta e a ocupação conseguida pouco agregava experiência à formação escolhida pelos 

jovens. Essa reflexão também foi compartilhada por Silva (2009) que, mesmo ressaltando a 

contribuição do CSJ de Salvador na formação cidadã dos jovens participantes, afirma que 

 

[...] esse projeto não apontava para o alcance do seu objetivo principal que é 
qualificar para inserir no Mundo do Trabalho, uma vez que dos 30% dos 
jovens inseridos, apenas 4,2% foram inseridos em atividades correlatas à sua 
qualificação. Isso reafirma o que já assinalamos anteriormente: as questões 
do desemprego não estão relacionadas exclusivamente à falta de 
Qualificação Social e Profissional; é importante, então, ratificar que a 
redução da questão da cidadania dos trabalhadores a uma questão educativa 
é uma forma de exclusão da maioria da participação política. Assim, é 
ilusório achar que a qualificação signifique, por si só, emprego. É importante 
lembrar que um problema grave que se apresenta à nossa sociedade é 
também a não empregabilidade dos qualificados (SILVA, 2009, p. 195). 
 
 

 Vale lembrar que o CSJ visa inserir os jovens tanto no mercado formal de trabalho 

como também através de formas alternativas de geração de renda, conforme explicitado em 

seus objetivos específicos.  

 

a) inserir os jovens no mundo do trabalho por meio da intermediação de 
mão-de-obra e promoção de atividades autônomas;  
b) preparar os jovens para o mercado de trabalho e ocupações alternativas 
geradoras de renda;  
c) propiciar qualificação e atividades que possam despertar o espírito 
empreendedor dos jovens. (BRASIL, MTE, SSPE, 2006, p. 26). 
 
 

 Segundo Jorge (2009, p. 85), esse é um ponto central de diferenciação entre o 

PLANFOR e o PNQ; enquanto o primeiro tem foco prioritário no mercado formal de 

trabalho, o segundo amplia a possibilidade de inserção no mundo do trabalho por meio de 

alternativas de geração de renda.  

 Para o autor, as alternativas de geração de renda se configuram como uma 

“possibilidade de emancipação diante das limitações do mercado de emprego formal, por 

meio de outras formas de organização do trabalho e obtenção de renda” (JORGE, 2009, p. 

86). Para ele, a perspectiva de inclusão defendida pelo PLANFOR vincula-se à concepção de 
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cidadania regulada28, na qual o excluído é aquele que está fora do mercado de trabalho e, 

portanto, da possibilidade de consumo. Nessa perspectiva o indivíduo se vê destituído da sua 

própria condição de cidadão, sendo esse um dos motivos que torna tão relevante a noção de 

empregabilidade. No âmbito do PNQ, a exclusão assume outros contornos; parte-se do 

pressuposto de que os excluídos muitas vezes nunca chegaram a se inserir no mercado formal 

de trabalho, e assim a categoria exclusão assume um sentido mais abrangente, de ausência da 

proteção social de uma forma ampla. 

 Embora seja possível identificar esses diferentes enfoques conceituais entre 

PLANFOR e o PNQ, na prática, as alternativas de geração de renda não têm se constituído em 

possibilidades de emancipação dos trabalhadores, ao contrário, o que se verifica é que, na 

maioria das vezes, tem prevalecido nestas iniciativas a precarização do trabalho, seja pelos 

seus baixos retornos financeiros, seja pelas intensas jornadas, ou ainda pela ausência de 

proteção do direito ao trabalho.  

 O que parece evidente é que as alternativas de geração de renda, mais do que um 

caminho para emancipação dos trabalhadores, vêm se legitimando como uma tímida resposta 

ao desemprego, com bem afirma a Coordenadora Nacional do CSJ 

   

Outra questão também, a gente sabia da dificuldade de emprego formal e 
começou-se também as desenhar um trabalho com alternativas geradoras de 
renda. Via empreendedorismo, via cooperativas, via economia solidária 
(MTE, CSJ, 2009, ENTREVISTA). 
 
 

 Mesmo assim, diante das dificuldades de inserir os jovens no mercado formal de 

trabalho, as entidades executoras investiram esforços nas formas alternativas de geração de 

renda.  

 
Todos eles estão inseridos, agora só que muitos, informalmente. [...] 
A questão da escolaridade [...], mas o Consórcio previa o 
atendimento das pessoas mais vulneráveis, dos jovens em situação de 
vulnerabilidade, muitos ainda cursando o ensino fundamental, o 
ensino médio e só uma pequena parcela com o ensino médio 
concluído. E a gente sabe que as empresas em geral pedem segundo 
grau completo. (SOCIEDADE 1º DE MAIO, 2009, ENTREVISTA). 
 

                                                 
28 Segundo Santos (1979, p. 75 apud JORGE, 2009, p. 69), cidadania regulada refere-se ao “conceito de 

cidadania cujas raízes encontram-se, não no código de valores políticos, mas em um sistema de estratificação 
ocupacional, e que, ademais, tal sistema de estratificação ocupacional é definido por norma legal. Em outras 
palavras, são cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se encontram localizados em qualquer uma 
das ocupações reconhecidas e definidas em lei. [...] A cidadania está embutida na profissão e os direitos dos 
cidadãos restringem-se aos direitos do lugar que ocupa no processo produtivo” (SANTOS, 1979, p. 75). 
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Silva (2009) analisando as modalidades de inserção do CSJ Salvador no ano de 2006 

apresenta os seguintes resultados: 

Quadro 14 – Mobilidade de Inserção dos Jovens no Mercado de Trabalho 
 

Tipo de Inserção 
Número de Jovens 

Inseridos 
% de Jovens 

Inseridos 
Emprego formal 63 17% 
Formas alternativas geradoras de renda 192 52% 
Lei do menor aprendiz 81 22% 
Estágios 12 3% 
Autônomo 20 6% 
Total 368 100% 

Fonte: Silva, 2009. 
 

Como é possível observar, apenas 17% dos jovens foram inseridos no emprego formal, 

enquanto 52% foram incluídos via formas alternativas de geração de renda e apenas 6% optou 

pelo trabalho autônomo. Vale salientar que os jovens beneficiados pela Lei do Menor 

Aprendiz e por estágios representam 25% dos jovens inseridos. No entanto, essas formas de 

inserção não deveriam configurar como atividades de trabalho formal e sim como etapas de 

preparação para o trabalho. 

 Segundo dados da Visão Mundial (2006), o CSJ Recife em 2005-2006 atingiu mais de 

60% de inserção no mercado formal, contra 40% de inserções nas formas alternativas de 

geração de renda. 

 Analisando os dados apresentados na tabela abaixo se verifica que esse total de 60% 

corresponde à composição do emprego formal mais as vagas obtidas através da Lei do Menor 

Aprendiz e dos estágios. 

 

Quadro 15 – Mobilidade de Inserção dos Jovens no Mercado de Trabalho 
 

Tipo de Inserção Número de 
Jovens 

Inseridos 
2004 

% de 
Jovens 

Inseridos 
2004 

Número de 
Jovens 

Inseridos  
2005 

% de Jovens 
Inseridos 

2005 

Emprego formal 119 35% 123 40% 
Formas alternativas geradoras de renda 171 49% 117 38% 
Lei do menor aprendiz 14 4% 52 17% 
Estágios 42 12% 14 5% 
Total 346 100% 306 100% 

 Fonte: CTC (2005) e Visão Mundial (2006) 
 

 Como mostram os dados, prevalecem os contratos de trabalho flexíveis, ou seja, 

contratação por experiência, por estágio ou por inserção via alternativas de geração de renda.  
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 Embora a inserção em alternativas de geração de renda tenha se caracterizado como 

uma das formas predominantes de inserção, esse não foi um processo fácil para as 

organizações, tampouco para os jovens. 

 
A nossa última experiência [com grupos produtivos] foi a do primeiro 
consórcio. Nós chegamos ao final dele e ainda passamos dois anos 
acompanhando no grupo o resultado do primeiro consórcio, que se 
chamava “UNIARTE”. Mas depois a gente avaliou que por mais que 
tivesse tido algum resultado, era muito doloroso para os jovens, pelo 
imediatismo que a própria faixa etária tem, pelas necessidades, pela 
característica. Você trabalhar com um grupo de produção, você tem 
pressão familiar, tem uma série de coisas. Então a gente fez um 
esforço mas não se consolidou, mesmo tendo ficado dois anos aí 
produzindo, comercializando, a gente optou por não fazer mais. 
(ETAPAS, 2009, ENTREVISTA). 

 

Teve um menino que juntou o dinheirinho da bolsa dele, ele queria ser 
barbeiro. Comprou os equipamentos e montou um salãozinho lá. Não 
sei se está funcionando até hoje, mas na época deu certo. Tinha outro 
que queria fazer uma Lan House. Outro queria fazer um serviço de 
limpeza de carro. Aí comprou aspirador. Então alguns jovens saíram 
nessa perspectiva de autônomos e deram certo. [...] E tivemos três 
grupos que quiseram fazer cooperativas. Um de mecânica, de 
conserto de máquinas de costura. E parece-me que pelos menos a de 
máquina de costura, Ah! e elétrica, elétrica predial, essas duas parece 
que andaram, andaram com muita dificuldade. Se estão vivas hoje? 
Não sei lhe dizer. Mas começaram, trabalharam, entrou um 
dinheirinho, os meninos estavam animados. Agora, eu acho uma 
alternativa [...] um engano muito frustrante para eles, [...] mas eu 
digo olha, eu não quero mais saber disso não, não me faz bem porque 
você está vendendo ilusão. (AVANTE, 2009, ENTREVISTA). 

 

 Como demonstram os depoimentos, o grande desafio dos empreendimentos solidários 

é sua sobrevivência no mercado de concorrência e o tempo necessário para que o 

empreendimento se consolide e venha a ser rentável, desafio agravado pela urgência dos 

jovens em terem retorno do seu trabalho. Parece haver uma aproximação de opiniões entre as 

entidades quanto à inviabilidade dessas alternativas no contexto do CSJ. A esses elementos 

associa-se o fato de que o CSJ não previa ações de acompanhamento dos grupos produtivos 

após o término da formação. Os jovens seguiram então à deriva ou apoiados pelas entidades 

via outros projetos. 

 Mesmo diante de tantos questionamentos e dificuldades a inserção passou a ser uma 

questão central para muitas organizações, se caracterizando como o principal aprendizado do 
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Consórcio. Nesse sentido, algumas organizações destacam a importância das ações de 

inserção como a constituição de uma rede social para os jovens. 

 
Olha, eu acho que o governo teve boas idéias, por exemplo, a idéia 
que o jovem não pode chegar sozinho no mundo do trabalho, que tem 
que ter um apoio na inserção, isso é muito do consórcio, a gente não 
tem nos outros programas, o consórcio previa um trabalho específico 
de inserção, de convocação de empresários, de visita, previa essa 
mini incubação isso eu acho que foi um saque muito interessante do 
consórcio e foi o que funcionou sem isso não teria se inserido 
ninguém, acabou o curso solta os jovens no mundo, um ou outro ia 
conseguir [...] ou seja, qualquer coisa de profissional você tem que 
ter junto essa incubação, essa coisa de levar até lá, que na classe alta 
funciona da rede social que você tem, eles não têm. Tem que ter 
alguém que faça isso por eles, então não dá para você pensar que 
ninguém se insere profissionalmente com sua cara e seu currículo, 
todo mundo se insere porque tem uma rede, no caso do consórcio eles 
botaram esse grupo de inserção, eu acho que isso foi uma coisa muito 
interessante. (AVANTE, 2009, ENTREVISTA). 

 

 Toda essa reflexão sobre inserção nos remete à analise de Madeira (2006) ao destacar 

que as transformações dos processos produtivos têm exigido um maior nível de qualificação, 

o que implica um maior tempo de preparação para inserção na vida produtiva. A proposta do 

CSJ parece seguir no sentido contrário dessa proposição, reforçando um quadro onde os 

jovens com baixa escolaridade e em piores condições econômico-sociais são aqueles que 

ingressam mais cedo no mercado de trabalho em condições mais precarizadas. Confirma-se, 

portanto, que a tese do prolongamento do ciclo de juventude, o que implica entre outros 

aspectos em postergar o ingresso do jovem no mercado de trabalho para possibilitar a sua 

plena formação educacional, não se efetiva no Brasil de um mesmo modo para diferentes 

juventudes, conforme discutido nos capítulos anteriores deste trabalho.  

 

4.1.4 O empoderamento juvenil: contribuições do processo formativo 

 

 Tanto no que se refere à política de juventude, quanto à política de educação 

profissional, o empoderamento juvenil tem sido anunciado como uma prioridade, 

materializada por meio da participação dos jovens em diferentes espaços de inclusão social. 

Como citado anteriormente, isso não implica em uma visão homogênea do que seja juventude 

no âmbito das políticas públicas, resultando em diferentes concepções orientadoras da política 

para esse grupo etário. No Brasil, parece prevalecer, nos últimos anos, a ideia de jovens como 
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atores estratégicos do desenvolvimento social, concepção muito difundida através da 

perspectiva de protagonismo juvenil. Mas, vem se constituindo também a concepção de 

jovens como sujeitos de direitos, fundamentada na noção de cidadania.   

 No Consórcio Social da Juventude estas duas concepções coexistem, embora haja uma 

orientação no sentido do fortalecimento do protagonismo juvenil. Isso pode ser evidenciado 

na proposta do trabalho voluntário, bem como na constituição de espaços de participação 

juvenil no âmbito da gestão local dos Consórcios. 

 O protagonismo juvenil foi uma expressão disseminada durante a década de 90 e logo 

assumida pelas organizações que tinham os jovens e adolescentes como seu público. Segundo 

Corti e Souza (2005, p. 63), 

 

Trata-se de um princípio educativo de acordo com o qual os adolescentes 
passam a ser vistos como sujeitos capazes de agir no seu contexto social, e 
não com meros aprendizes e espectadores. O protagonismo fundamenta uma 
metodologia para formação de jovens em que a ação direta é tida como o 
principal instrumento para a construção dos aprendizados, que possuem um 
duplo sentido de favorecer o desenvolvimento individual do jovem através 
do aumento progressivo de sua autonomia e iniciativa, e contribuir com os 
serviços e ações em prol da coletividade. 
 
 

 Em que pesem as contradições que marcaram a inclusão do trabalho voluntário como 

uma das ações do CSJ, conforme explicitado em outro momento desse texto, parece que seu 

maior resultado foi promover o reconhecimento social do jovem, como enfatiza o relato 

abaixo. 

 

Assim como no ano passado, na primeira versão do Consórcio, este ano os 
jovens também apresentaram excelentes resultados desta prática, com 
repercussões diretas na vida deles. Para nós, foi surpreendente perceber que 
alguns deles já desenvolviam práticas voluntárias sistemáticas em 
organizações de bairro, igrejas ou escolas públicas. Outros jovens foram 
estimulados pelo próprio Consórcio e perceberam-se nesta ação de forma 
capaz e reconhecendo a aprendizagem destas tarefas e desta forma de atuar. 
Inclusive, existem jovens que continuam com esta prática mesmo depois de 
já ter cumprido a carga horária exigida para a liberação do auxílio financeiro 
(ETAPAS, 2006). 
 
 

A análise dos dados registrados no relatório da Avante (2007) demonstra que os 

jovens avaliaram positivamente o Serviço Civil Voluntário, pois, 89,8% consideraram que a 

atividade contribuiu para a sua formação pessoal, integração social e inserção no mercado de 

trabalho. Ressaltaram que o serviço prestado ofereceu oportunidade de aprendizagens e foi 



142 
 

um fator de transformação pessoal, uma experiência de como será o mundo do trabalho. Em 

entrevistas aos jovens, a Avante (2007, p. 46) coletou depoimentos expressivos, tais como:  

 

- Pra mim está sendo uma experiência boa, lá estou como auxiliar na 
secretaria, então estou aprendendo a lidar com as pessoas, a minha 
comunicação está melhor. Eu acho que faz parte para uma boa 
qualificação e está sendo gratificante. (Jovem do CENAB – 
Construção Naval) 
- Uma forma de integração social, amadurecimento profissional e 
integração com a comunidade. (Conselho Jovem – Avante, 25 de Junho, 
ADESOL, CENAB. 
- Aula de civilidade e incentivo para um país melhor (sociedade unida) 
(Conselho Jovem – Avante, Omi-Dúdú, 1º de Maio, Bom Pastor, CENAB, 
Sofia). 
 
 

 Para Corti e Souza (2005), o limite do trabalho voluntário está no fato de se 

caracterizar como uma atividade individual, centrada na pessoa, o que se contrapõe a outras 

formas de participação voltadas à dimensão coletiva. As autoras esclarecem que, em geral, o 

voluntariado é orientado por um repertório político próprio do mundo adulto e se estrutura a 

partir de ações mais vinculadas às instituições como uma forma de serem reconhecidas por 

elas. Essas, portanto, se constituem como diferenças centrais entre o voluntariado e a ação de 

grupos juvenis autônomos que, em geral, se mobilizam por questões ligadas à sua própria 

condição juvenil. 

 A intervenção dos grupos juvenis autônomos foi muito presente no CSJ Recife. Nesse 

diálogo entre as diferentes juventudes, aquela participante do Consórcio e os grupos 

organizados, várias questões sobre o funcionamento do Consórcio foram levantadas, em 

especial destaca-se o problema da inserção, que segundo os jovens, no modelo proposto pelo 

CSJ, não se configurava num caminho de oportunidades, mas de negação de direitos, na 

medida em que 70% dos participantes não eram inseridos. 

 

Inclusive os jovens do Centro Nordestino eram muito críticos em 
relação a isso. Porque o problema é que a gente tinha uma inserção 
de 30%, pra quem foi inserido era 100% de inserção e quem não foi 
inserido é 0% de inserção, e os jovens do Centro Nordestino 
cobraram muito isso, inclusive publicamente (CTC, 2009, 
ENTREVISTA). 

  

 O Conselho de Jovens do Consórcio, que em Recife foi denominado Ouvidoria, foi um 

espaço de discussão sobre o desenvolvimento do CSJ. Apesar dos conflitos sobre o caráter 
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desse espaço, os jovens traziam para o debate os principais problemas do programa, entre eles 

a inserção. 

 
A Ouvidoria foi construída principalmente por esses jovens que 
achavam que a Ouvidoria devia ser feita por eles, porque eles também 
achavam que eles, como jovens organizados representavam todos os 
jovens, e a gente sabe que aí é outra discussão. Representavam todos 
os jovens do Consórcio e não Consórcio porque “sou politizado, sou 
de organização juvenil e represento o jovem do Estado de 
Pernambuco todo e até do Brasil todo”. Então essa Ouvidoria 
começou a ter problemas, eles construíram avaliações, chegaram a 
ter momentos de fazer reuniões com facilitadores, com representações 
dos jovens, mas em alguns momentos eles trouxeram questões muito 
equivocadas, como se fossem quase olheiros externos que queriam 
apontar só problemas, só dificuldades, coisas que não davam certo, 
principalmente questionamentos sobre inserção. Isso os jovens 
trouxeram bastante [...]. (ETAPAS, 2009, ENTREVISTA). 
 

 

 A ênfase dada à inserção pode revelar a centralidade que tem o trabalho para os 

jovens, reafirmando que ausência de trabalho significa a violação de direitos, a negação da 

própria cidadania. Assim, a possibilidade de inserção no mundo do trabalho parece efetivar, 

consolidar os direitos da juventude.  

 Na Estação da Juventude de Salvador a participação dos jovens foi marcada pela 

integração; foi a oportunidade dos jovens saírem de suas comunidades e estabelecerem 

diálogo com outros jovens, como também com outros contextos urbanos.  

 
Foi bastante positivo, porque foi aquilo que eu disse a você: Quando 
o trabalho está restrito à comunidade já existe um relacionamento 
antigo entre as pessoas. E dessa vez não, eles tiveram que criar 
alguma coisa, inclusive essa relação com os de fora. [...] E eu noto 
que lá na Estação da Juventude foi bastante positiva, eles tinham 
contato com jovens de outras áreas, houve muito conflito também, 
houve conflitos de discriminação de professores de outras áreas com 
os jovens do Subúrbio, houve bastante conflitos. Mas, tudo isso foi 
altamente positivo porque esses conflitos eram debatidos depois, 
dentro da nossa comunidade, com os nossos educadores e foi mais ou 
menos um embate do que é o jovem do Subúrbio diante da sociedade 
soteropolitana, como é que ele é visto. Isso foi uma ferramenta muito 
importante, mas o resultado foi o melhor possível. A nossa 
comunidade fez a abertura com a Filarmônica, as moças se 
apresentaram no desfile de modas, os jovens de lá fizeram oficinas de 
reparos elétricos lá dentro. Quer dizer, foi uma inserção real, dentro 
desse outro mundo que pra eles é bastante... Você sabe que o nosso 
jovem é aquele que quando entra num shopping ou é impedido ou é 
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seguido pelos seguranças. (SOCIEDADE 1º DE MAIO, 2009, 
ENTREVISTA). 

 
A outra coisa que eu acho muito interessante da proposta do 
consórcio foi o centro de juventude[...]então a Estação era um espaço 
aberto para eles, eles aprendiam, eles brincavam, eles se 
apresentavam, eles tinham acesso à biblioteca, tinham acesso à 
internet, tinha o balcão e aí eu digo, também tem que ter um lugar de 
apoio à subjetividade, não dá pra você tratar esse cara como se ele 
fosse um, sei lá, um robô, alguém que senta, ouve, ouve, ouve, fala ou 
alguém que treina, não! É um sujeito com todos os desejos, todas as 
dificuldades, todas as demandas de qualquer sujeito, e com o 
agravante, no caso desse perfil de jovens, de nunca ter tido lugar 
nenhum para receber essa demanda dele. Então você tem que ter um 
apoio, então as coisas do consórcio me dizem isso, me dizem que você 
tem que ter uma atenção integral integrada, você tem que tratar o 
jovem como sujeito de necessidade e de direitos e não um aluno ou 
um iniciante profissional [...]. (AVANTE, 2009, ENTREVISTA). 

[...] os meninos do Candeal, não queriam sair do Candeal para canto 
algum porque fora do Candeal eles não se sentem seguros, então ou 
os jovens ficam presos pela insegurança que a cidade traz para eles, 
que fora dali eles correm riscos maiores ou eles ficam presos porque 
eles não conhecem e não sabem usar a cidade, porque a cidade não é 
acessível para eles [...]então você conhecer um jovem do Candeal, 
conhecer um jovem do Subúrbio encontravam na Estação, então você, 
começou a criar uma idéia assim de que existe o outro não só eu, 
entendeu? Isso foi tão interessante. A Estação foi um lugar, muito, 
muito rico. (AVANTE, 2009, ENTREVISTA). 
 
 

 Talvez o empoderamento dos jovens em condição de vulnerabilidade tenha sido o 

maior resultado do CSJ, tanto em Recife, quanto em Salvador. Seja por eles se sentirem mais 

preparados para o mundo do trabalho, pela possibilidade de formação identitária, por terem 

exercitado o reconhecimento e o respeito ao outro, ou ainda por terem construído o sentido de 

cidadania.  

 

Eles criaram coisas novas. Eles tomaram iniciativa, não ficaram à 
espera. Eles se descobriram, descobriram muito assim a sua 
potencialidade. (SOCIEDADE 1º DE MAIO, 2009, ENTREVISTA). 
 

 
 Apesar de todas essas iniciativas de participação juvenil fomentadas na experiência do 

Consórcio, não se percebe efetivamente a participação dos jovens nos espaços de decisão da 

política pública de juventude e de educação profissional. Isso pode demonstrar a fragilidade 
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com que a concepção de jovens como sujeitos de direitos emerge no âmbito das políticas 

públicas e como foi assumida pelo CSJ. Eis então um grande desafio.  

 

[...] eu me lembro muito que o primeiro teste que eles fazem no 
Consórcio é um texto daquela música de Charles Brow Júnior, 
quando eles falam que o jovem no Brasil nunca é levado a sério e... 
Eu acho que é verdade, é mentira dizer que não. Mas, a gente tem 
grupos organizados super-interessantes jovens. Quando é que eles 
fizeram parte de políticas públicas? Quando é que eles tiveram um 
assento na formulação de políticas públicas, na formação de políticas 
públicas pra eles se formarem? Então pra mim a diferença de 
qualificação e formação está muito nisso, eles precisam ser formados 
entrar [...]. (PRACATUM, 2009, ENTREVISTA). 
 
 

4.2 As concepções de educação profissional: convergências e divergências entre governo 

e entidades executoras 

 

A educação profissional é um campo em disputa onde os diversos atores (governo, 

trabalhadores e empresários) se reconhecem como interlocutores legítimos para disputar a 

hegemonia dos seus projetos educacionais, articulando concepções, processos, conteúdos 

educativos, financiamento, formação (DELUIZ; SOUZA; SANTANA, 2000).  

Como foi explicitado no segundo capítulo, o MTE introduz, a partir do PNQ, o 

conceito de qualificação social e profissional, buscando demarcar a orientação político-

pedagógica defendida pelo governo Lula para esta área. Ao optar conceitualmente pelo termo 

qualificação profissional o MTE afirma que procurou 

 

[...] definir e ressaltar um conceito sociológico que aponta para um conjunto 
de relações sociais entre trabalho e educação. [...] Porque ao considerar 
qualificação apenas como um sinônimo de educação profissional está se 
ressaltando apenas a dimensão educativa e pedagógica do processo de 
qualificação. [...] O mesmo acontece se apenas a dimensão trabalho for 
ressaltada. Nesse caso, os cursos instrumentais estarão voltados apenas à 
produção e ao mercado; no outro, os cursos serão estratosféricos, 
maravilhosos, mas sem nenhuma relação com a vida real do sujeito 
trabalhador, ao contrário precisa-se considerar a qualificação como algo 
situado na interseção do mundo do trabalho com mundo da educação 
(LIMA, 2007, p. 101). 
 
 

 Ao agregar ao termo qualificação profissional a expressão social, o MTE assegurou 

que:  
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[...] não vamos trabalhar somente com o curso. O nosso papel 
enquanto Estado é pensar em atuar dentro das relações sociais, essa 
que seria a nossa premissa de missão institucional. [...] esse objetivo 
social iria atuar em duas áreas. Primeiro, dizer o seguinte: 
Qualificação não é apertar parafuso, é qualificação técnica, não é 
apenas o conhecimento técnico prático. Ele exige uma compreensão 
da realidade social. Formar o trabalhador é formá-lo para o mundo 
do trabalho, não é pra o mercado, não é para o posto de trabalho, é 
para o mundo do trabalho enquanto mundo contraditório. A outra era 
na verdade, que era um papel nosso também, que era o quê? Como é 
que eu revelo e valorizo as experiências do movimento social? [...] um 
dos nossos elementos mais fortes era a gente trazer essa qualificação 
social, [...] Era viver socialmente. Então a gente passou isso, 
reconheceu que isso é possível, isso é real. Ou seja, não é apenas o 
apertar o parafuso, não é o cursinho de aprender a fazer, saber fazer. 
São atividades formativas em que o trabalhador se assenhora de um 
conjunto de conhecimentos que vai lhe permitir transitar no mundo do 
trabalho com autonomia. (MTE, DEQ, 2009, ENTREVISTA). 
 
 

 O marco conceitual apresentado pelo MTE se localiza na perspectiva da educação 

integral, entendida como a articulação das dimensões técnico-científicas; sociopolíticas, 

metodológicas e ético-culturais. Nesse sentido, assume o trabalho como princípio educativo, 

bem como cidadania e valorização dos saberes dos educandos e de suas identidades culturais 

como eixos estruturantes (BRASIL, MET, SPPE, DEQ, 2005). 

 Embora haja pouco aprofundamento desta concepção nos documentos do MTE, conta-

se com uma vasta literatura acerca do tema, considerando que a educação integral, 

fundamentadas nas ideias de Marx e Gramsci, é defendida por vários estudiosos brasileiros do 

campo progressista como alternativa à superação da dualidade que marca a educação no país. 

É importante registrar que há uma ampla discussão sobre a possibilidade de materializar esta 

concepção no contexto da sociedade capitalista, uma vez que na sua essência encontra-se a 

superação da divisão social do trabalho expressa na dicotomia entre trabalho manual e 

intelectual, mas essa discussão não será aprofundada aqui. 

 Segundo Ciavatta (2005, p. 86), o conceito de formação integrada apresenta-se através 

de vários termos (formação integrada, formação politécnica e educação tecnológica) que 

pretendem expressar a ideia de integração. Sua origem está “na educação socialista que 

pretendia ser omnilateral no sentido de formar o ser humano na sua integralidade física, 

mental, cultural, política, científico-tecnológica” (CIAVATTA, 2005, p. 86).  

 

A ideia de formação integrada sugere superar o ser humano dividido 
historicamente pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a 
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ação de pensar, dirigir ou planejar. Trata-se de superar a redução da 
preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado, 
escoimados dos conhecimentos que estão na sua gênese científico-
tecnológica e na sua apropriação histórico-social. Como formação humana, o 
que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o 
direito a uma formação humana completa para a leitura do mundo e para a 
atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua 
sociedade política. Formação que, nesse sentido, supõe a compreensão das 
relações sociais subjacentes a todos os fenômenos (CIAVATTA, 2005, p. 
85). 
 
 

 Na proposta de educação integral, o conceito de politécnica surge como elemento 

central. Saviani (2003) afirma que 

 
[...] a noção de politécnica diz respeito ao domínio dos fundamentos 
científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho 
produtivo moderno. Está relacionada aos fundamentos das diferentes 
modalidades de trabalho e tem como base determinados princípios, 
determinados fundamentos, que devem ser garantidos pela formação 
politécnica (SAVIANI, 2003, p. 140). 
 

 

Segundo Saviani (2003, p. 140), ao dominar os fundamentos e princípios que permitem 

compreender a essência do trabalho, o trabalhador terá a possibilidade de desenvolver as 

diferentes modalidades de trabalho. Isso pressupõe 

 

[...] propiciar-lhe um desenvolvimento multilateral, um desenvolvimento que 
abraça todos os ângulos da prática produtiva na medida em que ele domina 
aqueles princípios que estão na base da organização da produção moderna. 
Como a produção moderna se baseia na ciência, há que dominar os 
princípios científicos sobre os quais se funda a organização do trabalho 
moderno. 
 

 
 A noção de politecnia estrutura-se tomando o trabalho como categoria central. Saviani 

(2003, p. 133), ancorado no pensamento de Marx, afirma o trabalho como a ação do homem 

sobre a natureza para transformá-la. É o trabalho que constitui a realidade humana e que, 

portanto, define a existência histórica dos homens. “Através dessa atividade [o trabalho], o 

homem vai produzindo as condições de sua existência, transformando a natureza e criando, 

portanto, a cultura e um mundo humano”. Assim, conforme se altera o modo como o homem 

produz, muda-se a forma da existência humana. O trabalho é assim uma medição de primeira 

ordem, sendo, portanto, através do trabalho que se compreende a realidade social, econômica, 

política e cultural do mundo. 
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 Para Ramos (2005), a educação integral está alicerçada em dois pressupostos. O 

primeiro refere-se ao entendimento de que homens e mulheres são seres histórico-sociais que 

agem 

 
[...]sobre a natureza para satisfazer suas necessidades e, nessa ação, produz 
conhecimentos como síntese da transformação da natureza e de si próprio. 
Assim, a história da humanidade é a história da produção da existência 
humana e a história do conhecimento é a história do processo de apropriação 
social dos potenciais da natureza para o próprio homem, mediada pelo 
trabalho. Por isso o trabalho é mediação ontológica e histórica na produção 
do conhecimento (RAMOS, 2005, p. 114). 
 
 

 O segundo pressuposto deriva do entendimento de que a realidade concreta é uma 

totalidade, síntese de múltiplas relações. “Totalidade significa um todo estruturado e dialético, 

do qual ou no qual um fato ou um conjunto de fatos pode ser racionalmente compreendido 

pela determinação das relações que os constituem” (KOSIK, 1978 apud RAMOS, 2005, p. 

114). 

 Desses pressupostos resulta um princípio de ordem epistemológica, que consiste em 

“[...] compreender o conhecimento como uma produção do pensamento pela qual se apreende 

e se representam as relações que constituem e estruturam a realidade objetiva (RAMOS, 2005, 

p. 115). 

 Nessa perspectiva, entende-se que na educação integral a ciência, o trabalho e a cultura 

são indissociáveis, o que remete à compreensão do trabalho como princípio educativo. Para 

Gramsci (apud DELUIZ, 2009, p. 33), conceber o trabalho como princípio educativo 

 

Consiste na recuperação da relação entre trabalho e formação humana 
estabelecendo a oposição à visão instrumental do trabalho. Pretende esta 
concepção orientar a atividade escolar para a percepção de que o mundo 
atual é obra dos próprios homens, situando os alunos como agentes dessa 
história. 
 
 

Nesse sentido,  
 
A apropriação do trabalho como princípio educativo visa o desenvolvimento 
de uma visão integrada da realidade natural e social que permita aos alunos o 
enfrentamento crítico dos desafios gerados pela vida social e, também, pelas 
formas de trabalho na sociedade, buscando possibilidade de superação da 
divisão social do trabalho e das condições que bloqueiam o crescimento 
humano (DELUIZ, 2009, p. 33). 
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 Em síntese, a proposta de educação integral busca superar o atendimento às demandas 

do mercado e passa a focalizar a pessoa humana, numa perspectiva de uma formação humana 

que articule as dimensões do trabalho, ciência, cultura e tecnologia. Partindo do pressuposto 

de que a proposta de educação profissional do governo Lula dialoga com a perspectiva de 

educação integral anteriormente apresentada, entende-se que a finalidade última dessa seria 

então “possibilitar às pessoas compreenderem a realidade para além de sua aparência 

fenomênica” (RAMOS, 2005, p. 114), de forma que cada homem e cada mulher possam atuar 

como sujeitos históricos capazes de transformar a si mesmo e ao mundo. 

 Mas, o que pensam os empresários sobre a educação profissional? Diante do processo 

de reestruturação produtiva, os empresários reafirmam em seus discursos a necessidade de 

mão de obra mais qualificada como condição fundamental para o aumento da produtividade, 

da competitividade e da modernização da economia. Na visão dos empresários, as mudanças 

no mundo do trabalho não demandavam apenas investimento em tecnologia, mas, 

principalmente, no capital humano das empresas (OLIVEIRA, 2005, p. 82). O discurso do 

empresariado remete à teoria do capital humano, empregabilidade e competência para 

justificar as condições de desemprego e de baixo desempenho econômico do país. 

 Destaca-se que agora a prioridade não é só educação profissional, mas principalmente 

a ampliação da educação básica dos trabalhadores, pois, na visão dos empresários, é nesse 

momento que se dá a formação de um trabalhador capaz de se adaptar às mudanças pelas 

quais passa o processo de produção. 

 Oliveira (2005, p. 98) alerta que para o empresariado a educação não é um direito de 

cidadania. “Trata-se muito mais de um fator econômico a ser levado em consideração na 

constituição de um projeto de desenvolvimento econômico e social, balizado pelas 

peculiaridades do novo estágio de desenvolvimento do sistema capitalista”. 

 O autor enfatiza ainda que para o empresariado brasileiro o problema da educação não 

está na falta de recursos, mas na má administração dos mesmos. Dessa forma, tomando o 

paradigma mercantil como referência, busca impulsionar propostas que tenham como 

premissa o incentivo à competitividade entre as instituições educativas públicas como forma 

de impactar na melhoria da qualidade da educação. 

 Para Oliveira (2005), a crescente participação do empresariado no sentido de expor e 

defender suas posições no campo educacional deve-se a mudanças na correlação de forças no 

interior da sociedade brasileira.  
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A possibilidade de este sujeito econômico sentir-se à vontade para propagar 
suas ideias deve-se às mudanças no contexto econômico, político e cultural 
que colocaram os trabalhadores numa posição defensiva no conflito entre 
capital e trabalho. A conquista da hegemonia do capital tem sido favorecida 
pela corrente mudança cultural no que se refere aos valores éticos a serem 
perseguidos. A ênfase no individualismo, a valorização do sujeito apenas 
como ser econômico, a significação da vida humana apenas como provedora 
das condições de sobrevivência e de acesso aos bens de consumo imediatos 
impuseram à classe trabalhadora um recuo no seu discurso de contestação à 
ordem capitalista, o que, contraditoriamente, permitiu o capital encontrar um 
terreno fértil para proliferação do seu discurso excludente (OLIVEIRA, 
2005, p. 101). 
 
 

 Os trabalhadores intensificaram sua participação nas discussões sobre educação 

profissional através do movimento sindical, especialmente a partir dos anos 90. Deluiz (1997) 

identifica em suas análises que os trabalhadores organizados não possuem interesses 

homogêneos, o que se expressa de forma clara nas diferentes concepções de educação e de 

formação profissional presentes em suas entidades representativas. Entre estas diferenças 

destacam-se as posições defendidas pela CUT, CGT e Força Sindical.  

 Para a Força Sindical, a educação profissional deve ser complementar à educação 

básica. O envolvimento dos sindicatos com a educação profissional deve se dar no sentido de 

fortalecer a empregabilidade do trabalhador, que depende também, segundo a Força Sindical, 

de políticas públicas de educação, de emprego e de desenvolvimento regional (DELUIZ; 

SOUZA; SANTANA, 2000). 

 Na concepção da CGT, a educação é a chave para o desenvolvimento humano e tem 

como objetivo atender sujeitos e sociedade através de propostas que possibilitem o 

“desenvolvimento integral do indivíduo”, que depende da promoção de políticas educacionais 

compartilhadas entre diversos segmentos sociais e que esteja atrelada ao financiamento de 

políticas de geração de emprego e renda com investimentos na empregabilidade (DELUIZ; 

SOUZA; SANTANA, 2000).  

 Para a CUT, a formação profissional deve superar a perspectiva de adestramento da 

mão-de-obra para o mercado. Contrapondo-se a essa perspectiva economicista, defende que a 

formação profissional deve viabilizar “o encontro (sistemático) entre cultura e trabalho e 

[possibilitar] a compreensão da vida social, da evolução técnico-científica, da história e da 

dinâmica do trabalho”. A participação na discussão sobre educação profissional também deve 

estar articulada à “luta pelo salário digno, liberdade de organização no local de trabalho e 

garantia de emprego” (DELUIZ; SOUZA; SANTANA, 2000). 
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 Embora sejam marcantes as diferenças entre estas concepções, Deluiz (1997) destaca 

que elas reivindicam cada vez mais a vinculação da educação profissional com a educação 

geral, a efetiva participação dos trabalhadores no processo de sua própria formação, a gestão 

tripartite (governo, empresários e trabalhadores) das agências de formação profissional e 

discussão ampliada das formas de financiamento. 

 Destaca-se que a ampliação da participação do movimento sindical na discussão sobre 

a educação profissional ganhou maior visibilidade a partir do desenvolvimento de várias 

experiências29 da Central Única dos Trabalhadores, que tiveram como foco a educação 

integral, implementadas no contexto do PLANFOR, mesmo seguindo na contramão do que 

propunha o referido plano.  

 Como é possível observar, diferentes interesses estão em jogo a partir da ótica dos 

distintos atores sociais. No discurso do governo, a educação profissional é um direito de todos 

os trabalhadores devendo constituir-se em política pública universal que garanta uma melhor 

inserção e atuação no mundo do trabalho, resultando em impacto positivo na vida e no 

trabalho das pessoas. Para os empresários, o que está em questão é a reprodução do capital, 

especificamente, o aumento da produtividade e consequentemente do lucro. A falta de 

qualificação dos trabalhadores é vista por este segmento como o principal entrave ao 

desenvolvimento do país, impactando no seu crescimento econômico. Os trabalhadores, 

embora com visões distintas, advogam sua efetiva participação na formulação, monitoramento 

e avaliação de políticas de educação profissional. Considerando que a CUT parece ter 

propostas mais abrangentes, vale a pena destacar que essa central defende que a educação 

profissional deve necessariamente contribuir para uma formação tecnicamente competente e 

politicamente comprometida com a transformação social. Apontando assim que a educação 

para o trabalho é educação profissional e educação política. Esses diversos interesses também 

estiveram presentes no CSJ, e certamente deixaram suas marcas no Programa, como poderá 

ser visto na análise que segue. 

No consórcio de Salvador aparecem diferentes concepções de educação profissional 

entre as entidades executoras. O CESEP destaca a necessidade de preparar o jovem para o 

mercado de trabalho, tanto formal quanto informal, como condição necessária à sua 

sobrevivência. O entendimento de mercado informal está associado à economia solidária e os 

pequenos negócios são vistos como uma opção frente ao desemprego. Há uma forte 

preocupação com a empregabilidade e, portanto, com a formação “multifuncional” do jovem. 

                                                 
29 Programa Integrar, Programa Integração, Flor de Mandacaru entre outros. 
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O CESEP entende que através da formação profissional forma-se o jovem para a vida; por 

isso a necessidade deles estarem prontos para enfrentar diferentes contextos e condições de 

trabalho. 

 
Nossa capacitação oferece oportunidade para que eles vão para o 
mercado de trabalho formal ou informal. [...] a missão do CESEP é 
preparar o jovem para a vida através da formação profissional e por 
isso entendemos que essa preparação não deve ter um foco único. Nós 
trabalhamos a empregabilidade e esse jovem tem que sair com 
capacidade de ser multifuncional em qualquer área necessária para a 
sobrevivência. Então ele pode trabalhar na empresa privada. 
Incentivamos, ajudamos o jovem a encontrar o trabalho na empresa 
privada, buscamos parcerias com a empresa privada pra inserir esse 
jovem, mas também trabalhamos a economia solidária e o incentivo a 
pequenos negócios pra que esse jovem saia de lá e escolha se vai para 
um pequeno negócio, se vai para a empresa privada, ou se vai para a 
empresa privada e no momento que ele estiver desempregado ele 
saiba construir o seu negócio próprio ou seu grupo de trabalho, 
porque nós incentivamos muito trabalho em grupo como economia 
solidária, esse é o nosso foco. (CESEP, 2009, ENTREVISTA). 
 
 

 Como é possível observar, a tese da empregabilidade prevalece no depoimento acima. 

A ampliação da possibilidade do jovem ingressar no mercado de trabalho está diretamente 

relacionada com sua capacidade de ser multifuncional. Dois elementos podem ser frisados 

nessa proposição. A ideia da multifuncionalidade tem origem no padrão flexível de produção, 

assim diferente da perspectiva de integração do trabalho manual e intelectual; o que se 

dissemina é o sentido do trabalhador polivalente que visa “levar o trabalhador a aumentar sua 

produtividade pelo desempenho de várias funções em um campo de trabalho” (CIAVATTA, 

2005, p. 88). Outro ponto que merece ser destacado é a responsabilização do jovem em se 

manter empregado, seja desenvolvendo as capacidades necessárias para atender o mercado 

formal de trabalho, seja através de uma ação proativa no sentido de empreender seu próprio 

negócio, o que leva à conclusão de que a forma de inserção do jovem no mundo do trabalho é 

uma escolha. 

 Como discutido em outra parte deste estudo, essa análise não reconhece o desemprego 

como um fenômeno estrutural, por conseguinte, se vale da teoria do capital humano para 

justificar a (des)qualificação do trabalhador como elemento determinante do desenvolvimento 

econômico do país, e do próprio trabalhador. Essa concepção está fortemente alinhada com a 

perspectiva que orientou a formação profissional do governo FHC, da qual busca se distanciar 

a proposta do governo Lula.  
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 Para Sociedade 1º de Maio, a educação profissional deve preparar para o trabalho, mas 

também formar o cidadão. Nesse sentido, destaca a importância da escolaridade básica e da 

formação política, entendida como desenvolvimento da consciência crítica e compromisso 

comunitário. 

 
É preparar para o trabalho, mas preparar também o cidadão. Então 
nós sempre tivemos, por exemplo, não tínhamos o reforço escolar, 
português, matemática, como tem agora, mas nós dávamos, por 
exemplo, a formação da cidadania: prevenção da Aids, debate sobre a 
família, trabalhávamos muito com dinâmicas de grupo e preparação 
para que ele pudesse ingressar na vida de fora, porque a gente vive 
num gueto. [...] Naquele tempo a nossa luta é pra que eles fizessem o 
segundo grau. Eles tinham que está na escola pública, mas nós não 
aceitávamos, por exemplo, que ele chegasse à oitava série e largasse, 
ele tinha que dar continuidade. Então essa era a formação. [...] Então 
o nosso jovem realmente saia preparado. Tinha também uma 
formação política. Aliás, tem. A gente faz uma formação política no 
sentido crítico, da consciência crítica, fazendo a diferença entre a 
política da comunidade e a política dos partidos políticos. Então o 
nosso jovem é muito bem preparado para a vida. O nosso enfoque eu 
acho que é a preparação para a vida, através dessas linhas. 
(SOCIEDADE 1º DE MAIO, 2009, ENTREVISTA). 
 
 

 As proposições apresentadas pela Avante no âmbito da educação profissional remetem 

à educação básica. Uma formação de caráter mais geral que possibilite ao jovem dominar os 

conhecimentos científicos e culturais, necessários para aprender a pensar e aprender a 

aprender. Para essa entidade, é preciso considerar que é um fato a necessidade do jovem 

associar trabalho e escola, o que justifica uma formação mais abrangente. 

 
[...] eu vou dizer não o que a gente pensa de educação profissional, 
mas de educação de um modo geral eu acho que a gente tem hoje uma 
situação do jovem que você não pode pensar, como pensava 
antigamente, [...] mas, não tem mais essa linha definidora de vamos 
estudar para depois trabalhar. Para o jovem nessa situação, menos 
ainda, [...] Tem que ter alguma coisa, mas, tem que ter muita coisa na 
área de formação básica, eu digo básica no sentido de ensino a 
pensar, ensinar a aprender, ensinar os códigos intelectuais de uma 
vida... da lógica, da abstração, do raciocínio, tem que ter muita coisa 
de língua, tem que ter muita coisa de ciências, tem que ter muita coisa 
de matemática, porque o mundo demanda isso, então eu acho que 
esse é o grande dilema [...]. (AVANTE, 2009, ENTREVISTA). 
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 A reflexão da Avante resgata um ponto central da proposta de educação integral: a 

articulação entre educação básica e formação profissional. Ciavatta (2005, p. 89), a partir de 

estudos comparados entre diversos países, destaca que a diferença entre os países latino-

americanos e aqueles desenvolvidos é que a educação profissional é implementada nestes 

últimos, tendo a educação regular, fundamental e média, universalizadas, ou seja, “a formação 

profissional ocorre a partir de uma base de cultura científica e humanista”. Segundo a autora, 

estas bases ainda não foram alcançadas nos países em desenvolvimento, sobretudo, pelas 

populações mais desfavorecidas economicamente, para as quais se destinam os programas de 

formação restritos ao mercado. Para a autora,  

 
No Brasil, falta-nos uma base cultural que tome a integração como um 
valor, tanto para criar através do desenho, da informática, etc., como 
para remontar artefatos tecnológicos, de modo a deixar de ver o 
trabalhador sempre como subalterno, um homem, uma mulher sujeito 
a secular dominação (CIAVATTA, 2005, p. 91). 
 

 

 Vale resgatar que Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005a) destacam que a formação 

profissional inicial, a exemplo daquela oferecida pelo PNQ e CSJ, só é necessária porque o 

Brasil ainda não universalizou a educação básica. Assim, embora o governo Lula propague a 

ideia de educação integral, a ausência da universalização da educação básica parece dar lugar 

aos cursos fragmentados, distanciando ainda mais os jovens, principalmente os de baixa 

renda, das oportunidades de trabalho decente. 

 A Pracatum enfatiza a importância do domínio técnico e das bases científicas como 

fundamental, indicando este como o caminho para uma formação profissional consistente, que 

dê alicerce à trajetória profissional dos jovens. Essa perspectiva se alinha a pressupostos da 

educação integral que entendendo que a produção moderna se alicerça na ciência advoga ser 

fundamental o domínio dos conhecimentos científico-tecnológicos de forma que os 

trabalhadores possam atuar em diferentes modalidades da sua área de produção. 

 
Então, por exemplo, quando o menino vem estudar música aqui, ele 
não estuda só um instrumento de percussão, mas ele vai fazer um 
trabalho, ele vai aprender harmonia, ele vai estudar um instrumento 
harmônico, entendeu? Uma coisa que dê essa base, que dê essa 
sustentação pra ele (PRACATUM, 2009, ENTREVISTA). 
 

 Entre as entidades do Consórcio do Recife, a ETAPAS, Grupo Mulher Maravilha e 

CTC demonstraram ainda atribuir grande importância à formação política, ao exercício da 
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cidadania e ao desenvolvimento da capacidade crítica dos jovens com vistas a reconhecer os 

processos de precarização, exploração e iniquidade que caracterizam o mundo do trabalho. A 

expectativa é que estes jovens possam ingressar no mercado de trabalho com uma postura 

ética que privilegie a solidariedade em detrimento do individualismo e da competitividade. 

Assim, na visão destas entidades, eles se tornarão capazes de se posicionar frente às situações 

de exploração às quais serão necessariamente submetidos. 

 
A gente não é uma escola de formação profissional apenas, mas a 
relação disso com a formação política e a formação política do que a 
gente chama, do reconhecimento do jovem como sujeito de direito, 
morador de uma comunidade, com as características que ele tem, mas 
com direitos [...] A gente define dentro dessa perspectiva, da 
educação profissional como formação política e para o trabalho. Há 
aí a formação para o trabalho, o trabalho pode ser nas suas mais 
diferentes formas, executados por jovens sujeitos de direito, porque aí 
você reconhece onde você está trabalhando, de que forma você está 
trabalhando e em que condições você está trabalhando. E aí não 
vamos ser nós que vamos dizer pra ele que essas são as piores 
condições, a gente precisa assegurar que ele reconheça que condições 
são essas. E possa se dar conta de qual o caminho será melhor para 
ele trilhar, que condições são melhores para ele enfrentar. Eu acho 
que essa educação profissional que a gente tenta organizar aqui não é 
uma educação que esteja totalmente embasada ou atrelada ao 
mercado, mas é uma educação que – eu vou usar uma expressão que 
não é nem tão comum pra gente aqui – que liberte mentes, 
capacidades, habilidades e reconhecimento sobre isso (ETAPAS, 
2009, ENTREVISTA). 
 

Para formar os cidadãos e cidadãs, é mais isso. E completando, é o 
seguinte: A gente nunca deixa de ter a discussão sobre o sistema 
capitalista em que a gente está e como é que é esse embate. Então 
você vê até para a questão do mercado de trabalho, a forma, quer 
dizer, tem que, esse trabalhador precisa ter essa compreensão mínima 
do que é que ele vai enfrentar lá fora [...] pra não ir naquela ilusão 
lá, ingenuamente, porque também, sim, aí tem toda a exploração que 
a gente já sabe, a exploração do homem pelo lucro, porque as 
empresas querem o quê? [...] Então se ela não tiver bases mínimas de 
ética, a questão da ética profissional e na vida, se não tiver 
minimamente um conhecimento também de todas essas relações de 
desigualdades, como está construído, quem é que está por trás da 
gente, o que é que está lá em cima, os apelos todos pra você ser o 
melhor, o operário padrão e não sei o que lá, então eu acho que a 
gente não está fazendo nada (GRUPO MULHER MARAVILHA, 2009, 
ENTREVISTA) . 
[...] porque a idéia de formar é a preparação para o trabalho. Mas, 
de que forma também uma preparação para um trabalho forma, 
estabelecendo relações solidárias, por isso no curso a gente trabalha 
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um ajudar o outro, o respeito, na metodologia a questão de errar. 
Ninguém fica rindo do outro, ao contrário, cada erro é respeitado que 
ele consiga levar isso para o seu ambiente de trabalho. Prepara para 
o mundo do trabalho, mas para que o mundo do trabalho seja 
solidário, que consigam se ajudar entre si (CTC, 2009, 
ENTREVISTA). 

 

A formação política quando relacionada à educação profissional parece estar 

profundamente vinculada à possibilidade dos jovens conhecerem as contradições econômico-

sociais expressas, sobretudo, na exclusão social via precarização do acesso e das condições de 

trabalho, de forma a impulsionar o engajamento desses jovens em processos de transformação 

social. Outro foco é o reconhecimento do direito de cidadania ligado a questões de gênero, de 

raça-etnia, de diversidade cultural, de orientação sexual entre outras formas de 

discriminação/exclusão. 

A ideia de formação política parece emergir das bases da educação popular, proposta 

fortemente presente entre os movimentos populares durante as décadas de 70-80. Há nessa 

abordagem uma intensa relação entre “conhecimento e politização”. Paulo Freire é o autor de 

maior referência para a educação popular no Brasil e é ele quem introduz o amplo debate 

sobre conscientização. Para Freire, a politização passa necessariamente pela conscientização, 

que significa tomar posse da realidade. Ao tomar consciência do mundo, de si mesmo e do 

outro, o ser humano vai construindo suas possibilidades de superação das condições de vida e 

impulsionando transformações na realidade. Assim, a conscientização se constitui em um 

olhar mais crítico possível da realidade para conhecê-la e consequentemente transformá-la. A 

conscientização não é um processo exclusivamente individual, é também uma construção 

coletiva à medida que ao conhecer o mundo se compartilham visões sobre esse mundo para 

então agir no sentido de transformá-lo. 

Assim, para as organizações acima referidas, a educação profissional passa 

necessariamente pela formação política. É importante que os jovens compreendam, conheçam 

como se dão as relações de trabalho no mundo capitalista, para se inserir criticamente nesse 

contexto. Essa é uma condição primordial para a superação das condições de opressão vividas 

pelos trabalhadores. A solidariedade aparece como uma possibilidade a ser construída. 

Segundo Gohn (2008, p. 97), solidariedade pode ser compreendida como “as relações sociais 

que grupos e indivíduos estabelecem em busca do acesso ou resgate de direitos de vários 

tipos; a solidariedade recoloca o tema de igualdade”. Aqui o direito em questão é o direito ao 

trabalho, mais precisamente ao trabalho decente. 
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A Casa Menina Mulher e o Centro Retome Sua Vida fazem referência à educação 

integral, entendida como a oferta de formação específica articulada a diferentes conteúdos 

gerais, como noção de cidadania, direitos humanos, inclusão digital, elevação de escolaridade 

e preparação para concorrer a uma vaga no mercado de trabalho. Ambas também se reportam 

à necessidade de abordar a questão do empreendedorismo ou economia solidária, vista como 

opção para aqueles que desejam ter seu próprio negócio ou uma alternativa para aqueles que 

não ingressarem no mercado formal de trabalho. 

 

E aí é essa questão da educação integral mesmo. Então esse 
adolescente não é visto separado do meio onde ele vive e se tenta 
buscar a história desse adolescente, criar as coisas a partir do olhar 
desse adolescente, de uma forma participativa. Então tem uma carga 
horária grande de cidadania, de direitos humanos, uma carga horária 
grande que possibilite ele se perceber nesse mercado de trabalho, que 
possibilite ele participar de uma seleção, sendo orientado sobre o que 
é uma seleção, a parte de empreendedorismo. Tudo bem, se eu não 
quiser trabalhar com carteira assinada, se eu quiser ter meu próprio 
negócio também possibilita essa parte de empreendedorismo. Então é 
essa questão mesmo da vida integral desse jovem (CENTRO 
RETOME SUA VIDA, 2009, ENTREVISTA). 
 

A partir desta concepção, a instituição trabalha a questão específica, 
a questão do módulo básico que é justamente trabalhar a questão de 
cidadania voltada para a questão da ética profissional. A ética 
profissional, a qualidade na prestação do serviço, as relações inter-
pessoais. E hoje a gente introduz a questão do empreendedorismo, 
porque o jovem também pode desenvolver esse outro lado 
empreendedor. E também trabalhando com ferramentas de inclusão 
digital, e, aí a gente também precisa, infelizmente, que aí é um outro 
módulo, que é a questão da elevação escolar, trabalhando alguns 
conceitos que vai contribuir até mesmo para os cursinhos pré-
vestibular. [...] É dessa forma que a gente entende a questão da 
qualificação profissional, não é só a questão específica, mas 
trabalhando o jovem de uma forma integral, de um todo e não só de 
uma parte (CASA MENINA MULHER, 2009, ENTREVISTA). 

 

 Como é possível observar, aqui se encontra uma concepção diferente de educação 

integral se comparada àquela anunciada pelo governo. Enquanto esta última propõe articular 

ciência, cultura e trabalho, tomando o trabalho como princípio educativo, a primeira se 

distancia da proposta de articulação entre a formação sociohistórica e a formação de caráter 

técnico-científico. Também não parece haver uma efetiva relação entre teoria e prática. O que 
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se percebe é a intencionalidade de enfocar a formação para cidadania, com ênfase na 

contextualização dos processos educativos. 

 Nesse contexto, chamam a atenção dois depoimentos que parecem expressar a não 

priorização dos fundamentos científico-tecnológicos próprios de cada ramo profissional, em 

seus processos formativos.  

 
A gente não supervaloriza a questão técnica. Não adianta eu ter uma 
boa formação técnica, se eu não consigo interagir dentro de uma 
equipe de trabalho (CASA MENINA MULHER, 2009, ENTREVISTA). 
 
Então eu diria que no campo da formação é isso, a gente não tem o 
objetivo e não vai conseguir ter super-cursos de grande qualificação, 
de grande formação técnica, até porque nós não temos estrutura 
suficiente, nós não temos salários suficientes, nós não temos estrutura 
nem know how comparado a [...] e nem em linguagem empresarial, 
porque a gente não quer e a gente foge totalmente (GRUPO 
MULHER MARAVILHA, 2009, ENTREVISTA). 
 
  

 Essa não prioridade do conhecimento técnico-científico se justifica em função da falta 

de estrutura e de recursos humanos, mas parece também haver uma negação deste campo de 

conhecimento por sua estreita vinculação com o contexto da produção capitalista.  

 Sobre esse aspecto é importante destacar a contribuição de Ramos (2005) quando 

propõe o currículo integrado: 

 

É a partir do conhecimento na sua forma mais contemporânea que se pode 
compreender a realidade e a própria ciência na historicidade. Os processos 
de trabalho e as tecnologias correspondem a momentos de evolução das 
forças materiais de produção e podem ser tomados como um ponto de 
partida histórico e dialético para processo pedagógico. Histórico porque o 
trabalho pedagógico fecundo ocupa-se em evidenciar, juntamente com os 
conceitos, as razões, os problemas, as necessidades e as dúvidas que 
constituem o contexto de produção de um conhecimento. A apreensão de 
conhecimento na sua forma mais elaborada permite compreender os 
fundamentos prévios que levaram ao estágio atual de compreensão do 
fenômeno estudado. Dialético porque a razão de se estudar um processo de 
produção não está na sua estrutura formal e procedimental aparente, mas na 
tentativa de captar os conceitos que os fundamentam e as relações que os 
constituem. Esses podem estar em conflito ou ser questionados por outros 
conceitos (RAMOS, 2005, p. 120). 
 

 

 Partindo dessa perspectiva, um processo de produção pode ser estudado em diferentes 

dimensões: econômica, produtiva, social, política, cultural e técnica. Segundo a autora, por 

esse caminho percebe-se que “conhecimentos gerais e conhecimentos profissionais somente 



159 
 

se distinguem metodologicamente e em suas finalidades situadas historicamente; porém 

epistemologicamente, esses conhecimentos formam uma unidade” (RAMOS, 2005, p. 120). 

 A educação profissional como direito dos trabalhadores foi citada apenas pelo CTC, 

que destaca que a mesma não pode ser vista como uma ocupação para o jovem, mas como um 

direito de acesso ao saber: 

 
Mas a gente trabalha com questão da educação profissional como um 

direito dos trabalhadores. Não é porque o jovem está desocupado, 
sem ter o que fazer, eu não aceito isso. Para vir para cá porque está 
sem ter o que fazer é pouco. Então quem vem pra cá é porque tem 
interesse de participar dessa experiência e ele tem o direito de fazer 
um curso. É a questão do direito dele ter um curso. Então os cursos 
têm que ter conhecimento sobre tudo. (CTC, 2009, ENTREVISTA). 
 
 

 Embora seja relevante identificar que a perspectiva da educação profissional como um 

direito apareça nas falas das entidades executoras do CSJ, é preocupante a baixa incidência 

desta concepção que se constitui basilar no sentido de garantir a educação profissional como 

política pública universal, portanto, como direito de cidadania. 

 Como foi possível verificar, são diversas as concepções presentes tanto no CSJ Recife 

quanto no CSJ Salvador. Sabemos que as concepções, posicionamentos, visões institucionais, 

não são formulados a partir de compreensões particulares, mas eles estão relacionados aos 

projetos políticos compartilhados coletivamente.  

  Assim, observa-se que há entre as organizações um compromisso com a ampliação do 

universo de conhecimento dos jovens e a formação para a cidadania, na tentativa de superar a 

concepção de educação profissional centrada na ocupação, no saber fazer, aquela destinada 

historicamente aos trabalhadores e seus filhos. Especialmente entre as entidades do Consórcio 

do Recife percebe-se que há preocupação de expor para os jovens o que é o trabalho em um 

contexto capitalista, de forma que estes jovens não se submetam às formas mais degradantes e 

precárias de trabalho e, por outro lado, possam ocupar seu espaço na vida produtiva de forma 

menos individualista e mais comprometida com o bem coletivo. 

Isso, no entanto, não nos parece suficiente para apontar avanços teórico-práticos, no 

sentido de construir uma proposta de educação integral, conforme anunciada pelo governo 

federal. A formação para o trabalho foi abordada pela maioria das organizações como um 

elemento secundário, não havendo indícios de articulação entre a formação sociohistórica e a 

formação de caráter técnico-científico, um dos pilares de uma educação profissional 
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fundamentada na educação integral. A interseção entre mundo do trabalho e educação ainda 

parece ser uma perspectiva distante. 

Na ausência de concepções convergentes entre as entidades executoras, o que se 

verifica é a oferta de uma formação profissional fragmentada. Para algumas entidades esta 

deve ser orientada para a empregabilidade, para outro grupo de entidades a prioridade é a 

formação política, a formação para a cidadania, e para um terceiro grupo prevalece a ideia de 

educação integral, mas sem ênfase na articulação entre teoria e prática. O fato é que esse 

conjunto de concepções não parece direcionar a ação do CSJ para uma proposta de educação 

profissional que garanta a emancipação dos jovens, seja pelo ingresso no mercado de trabalho 

em melhores condições, seja pela via da continuidade dos estudos. 

Assim, conclui-se que apenas reconhecer as experiências das entidades executoras no 

trabalho social com jovens em situação de vulnerabilidade não foi suficiente para apontar 

convergências entre essas entidades acerca do(s) seu(s) entendimento(s) sobre o que vem a ser 

educação profissional entre estas e as propostas do PNQ/MTE e do CSJ. Isso talvez tenha sido 

um dos principais obstáculos à concretização de uma proposta de educação integral no âmbito 

do Consórcio. Sobre esse ponto a ETAPAS destaca 

 
Aí é onde eu digo: Qual é a concepção do Ministério? O Ministério 
permite que a gente faça isto, permite que o outro que quer discutir, 
um exemplo lá, posso exagerar, nem sei se é isso, mas se querem 
discutir a linha das plantas medicinais lá no Centro Nordestino, 
porque é uma intervenção que o Centro Nordestino defende, então 
também pode, pode discutir só na perspectiva de gênero porque a 
Gestus faz isso, também pode. Então termina que tudo o que a gente 
faz no local, tudo faz parte. Mas qual é a unidade disso? Não precisa 
ser a nossa, não, mas talvez não precisasse ser tão [...] (ETAPAS, 
2009, ENTREVISTA). 

 

[...] a orientação sobre a concepção que o Ministério assume, ela não 
é tão assegurada. Quem diz que as treze organizações têm a mesma 
concepção ou concepções semelhantes? Só pelo fato delas fazerem a 
mesma carga horária para a educação profissional, para a formação 
básica, para a formação específica, garante que alguns temas sejam 
ministrados ali para os jovens? Isso pra mim eu acho que não seria 
garantir a mesma concepção (ETAPAS, 2009, ENTREVISTA). 
 

  
 Segundo a Coordenadora Nacional do CSJ (2009), 

 
Foi pensada uma qualificação de quatrocentas horas, mas era uma 
qualificação social e profissional. Primeiro o jovem passava por 
duzentas horas de qualificação social que era uma qualificação mais 
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geral, para a vida, onde você trabalhava valores humanos, ética, 
cidadania, inclusão digital e também até um pouco de reforço escolar. 
Você precisava também capacitar esse jovem até pra ele poder ir pra 
uma entrevista [...] E também a questão da educação ambiental, 
saúde, qualidade de vida. Depois que os jovens saiam dessas duzentas 
horas de qualificação social, eles eram encaminhados para uma 
oficina escola profissional, de acordo com o que estava previsto e a 
gente começou a exigir das entidades que apresentassem o 
diagnóstico do mercado pra que a gente pudesse observar se os 
cursos que estavam sendo demandados o mercado tinha uma venda 
pra isso. Não adianta estar qualificando, por exemplo, no Pará, 
jovens pra esporte e lazer se o forte de lá é o turismo. Então isso 
precisava ser de qualquer forma avaliado. Então a gente começou a 
exigir também das entidades que os projetos apresentassem o 
diagnóstico do mercado e isso deu também uma repercussão muito 
grande (MTE, CSJ, 2009, ENTREVISTA). 
 
 

 O depoimento acima evidencia alguns elementos centrais na reflexão acerca da 

concepção de educação profissional que orientou as ações do CSJ. Em primeiro lugar, a 

qualificação profissional deveria ser orientada para atender as demandas do mercado de 

trabalho, seja em seu conteúdo, seja na orientação dos jovens em como se comportar na busca 

por um emprego. Embora as formações básica e específica contem com a mesma carga 

horária, estas não foram oferecidas de forma integrada, mas como campos independentes. A 

elevação de escolaridade é apoiada através do reforço escolar. 

Para o Diretor do Departamento de Qualificação, na prática, houve um afastamento da 

concepção original do Consórcio, como também do que propunha o PNQ/MTE30, 

 
[...] eu comecei a ter notícias de que tinham problemas nos 
Consórcios em relação a que formação era dada. Qualificação social, 
qualificação profissional, [...] pra aprender que ser negro é bom, que 
a questão de gênero é uma questão de classe, mas chega na hora da 
qualificação, que lhe daria um outro elemento ligado com aquele é o 
saber fazer do nível mais primário possível [...] e eu fiquei muito 
triste porque eles se afastaram completamente da visão, da concepção 
de consórcio original, essa coisa de, vamos tomar conta e procurar a 
parte de educação profissional era como uma obrigação a cumprir. 
Não em todos, mas eu via esse sentimento que era mais uma 
obrigação a cumprir e que muitos de certa forma até reproduziam 
mecanicamente, pegavam um instrutor do Sistema S lá, pagavam e 
estavam tranquilos. Davam o curso para os meninos sem nenhuma 

                                                 
30 É importante esclarecer que até 2007 o Consórcio Social da Juventude ficou sob a responsabilidade do 

Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para Juventude, enquanto as demais ações de qualificação 
desenvolvidas pelo Ministério do Trabalho estavam a encargo do Departamento de Qualificação. 
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vinculação com aquela qualificação social, com raras exceções 
(MTE, DEQ, 2009, ENTREVISTA). 
 
 

 As diferentes concepções resultaram em distintos modos de entender a finalidade do 

CSJ. Para a Pratacum, o CSJ qualificou os jovens, mas não os formou. 

 
Eu acho que qualificar é você dar um upgrade no currículo desses 
meninos. Você tem meninos de 16 a 24 anos, que estudaram na escola 
ruim, tem uma dificuldade de interpretação, sabem ler, sabem 
escrever, agora, se eles forem ler um texto são engessados, porque 
vêm dessa escola que a gente estava falando. E aí ele tem um upzinho, 
então se ele vai lá concorrer com alguém e tem uma postura bacana, 
ele vai sim, se ele for concorrer com um menino que não teve nenhum 
tipo de qualificação ele está qualificado. Formar é muito diferente. 
Formar é quando realmente ele está voltado para aquilo quando faz 
parte da formação não só profissional, mas pessoal desse menino, 
quando ele se vê parte desse processo, tem outro interesse dele. 
(PRACATUM, 2009, ENTREVISTA). 

 

 Na visão do CESEP e da Sociedade 1º de Maio, a finalidade do Consórcio era formar 

o cidadão e proporcionar o desenvolvimento do ser humano, pois o conhecimento técnico os 

jovens poderiam adquirir na própria prática, durante o processo de trabalho. 

 
Para nós o valor maior desse trabalho é a questão humana, é a 
capacitação do jovem como ser humano, porque as habilidades 
técnicas eles vão adquirir, até na própria empresa, no próprio 
trabalho, o jovem aprende muito e aprende rápido. Então o técnico 
não é tanto uma dificuldade, porque ele aprende, mas as relações 
humanas, a forma de se comportar, de se vestir, de atender o público, 
toda essa dinâmica aí é o que mais precisa ser trabalhado no jovem. 
(CESEP, 2009, ENTREVISTA). 
 
Pra mim foi a formação do cidadão pra se inserir dentro da sociedade 
em geral, no trabalho, como pessoa. Eu acho que foi isso. 
(SOCIEDADE 1º DE MAIO, 2009, ENTREVISTA). 

 Para a Avante, o CSJ se constituía em uma ação afirmativa. Ou seja, ao Consórcio 

caberia desenvolver uma metodologia que viabilizasse o acesso de jovens em situação de 

vulnerabilidade social à educação profissional e à inserção no mundo do trabalho. Trata-se de 

uma política focalizada, por isso 

 
[...] no fundo eu acho que a gente queria coisas diferentes, eu apostei 
numa ação afirmativa que não é, eu acho que no fundo o que o 
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governo quer é fazer isso aí é botar programa de qualificação de 
jovem, está treinando jovem par ao mercado de trabalho ou está 
compensando as lacunas da escola [...]. (AVANTE, 2009, 
ENTREVISTA). 
 
 

 Essa ideia era compartilhada pela Casa Menina Mulher e pelo Retome sua Vida, 

ambas organizações do CSJ Recife. 

 
Justamente oferecer uma formação para um perfil de jovem que vivia 
e que vive hoje em situação de muito mais vulnerabilidade (CASA 
MENINA MULHER, 2009, ENTREVISTA). 
 
 [...] mas que era exatamente de possibilitar a esses jovens com menos 
condições de ingressar nesse mercado, com menos condições de ter 
acesso a essa educação profissional, de conseguir esse espaço 
(CENTRO RETOME SUA VIDA, 2009, ENTREVISTA). 
 
 

 E reafirmada pela Coordenadora Nacional do CSJ. 
 

Então o Consórcio Social da Juventude veio exatamente como a 
novidade do Programa Primeiro Emprego, mudando toda a 
concepção, de primeiro se qualificar o jovem para depois encaminhá-
lo ao mercado de trabalho. Então ele foi concebido com isso e 
também com o objetivo de alcançar jovens de maior exclusão social. 
Meninos de 16 a 24 anos com esse recorte de renda per capita até 
meio salário mínimo e, além disso, de baixa escolaridade. E ainda 
tem aquele jovem que é a exclusão dentro da exclusão, como a gente 
costuma falar, que são os jovens portadores de deficiência, jovens do 
campo, jovens em conflito com a Lei que é muito difícil você estar 
reinserindo ou ressocializando esse jovem. Então o Consórcio veio 
como ação afirmativa do Programa Primeiro Emprego, de alcançar 
esses jovens de maior exclusão social e para isso convocou as 
entidades sociais para ajudar na execução do Programa. (MTE, CSJ, 
2009, ENTREVISTA). 

 

Segundo a percepção do CTC, a finalidade do consórcio era a inserção dos jovens no 

mercado de trabalho, e fundamenta sua conclusão afirmando: 

Era a questão do trabalho, voltada para o trabalho, tanto é que tinha 
uma meta, tinha que ter uma meta de inserção (CTC, 2009, 
ENTREVISTA). 
 
 

De um modo geral, na visão das entidades, a finalidade do Consórcio foi atender 

jovens em situação de vulnerabilidade, caracterizando-se como uma política afirmativa, 

portanto focalizada. Essa finalidade, no entanto, aproxima-se mais das propostas de políticas 
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de alívio da pobreza, uma vez que se buscou enfrentar a tensão advinda do desemprego 

juvenil, mas sem oferecer as ferramentas necessárias para que essa oportunidade se constitua 

um caminho de emancipação, já que a inserção no mercado de trabalho é garantida apenas 

para uma pequena parcela dos jovens atendidos, e a formação oferecida não fornece as bases 

para um processo consistente e continuado de educação profissional. Assim, longe de ampliar 

a oportunidade dos jovens em maior desvantagem social, o Consórcio se constitui em um 

caminho de inserção precarizada dos jovens no mercado de trabalho.  

O CSJ, que deveria ser uma arena de disputa de concepções entre governo, 

organizações não governamentais e empresários, não logrou afirmar uma concepção 

emancipatória de educação profissional, como propunha o MTE. A ausência de uma proposta 

de educação profissional efetiva por parte das ONGs, a incapacidade do governo em 

coordenar ações de forma a efetivar sua proposta de educação integral terminaram por 

favorecer a materialização da concepção de educação profissional hegemônica, aquela 

pautada na empregabilidade e na teoria do capital humano, marcada pela oferta de cursos de 

baixa qualidade, em sua maioria, desvinculados das necessidades do mercado e desarticulados 

das políticas de desenvolvimento e educação. 

Merece ser destacado que no CSJ se observa a total ausência do movimento sindical 

no processo de execução do Programa, enfraquecendo a disputa pela hegemonia de uma 

concepção de educação profissional que atenda as necessidades dos trabalhadores, uma vez 

que a proposta de educação integral nem está enraizada nos projetos político-pedagógicos das 

ONGs, nem estas estabeleceram uma interlocução efetiva com os trabalhadores no sentido de 

se alinhar com perspectivas emancipatórias de educação profissional. 

 Em síntese, conclui-se que existem divergências em relação a pontos centrais das 

concepções e práticas das entidades executoras do CSJ e a proposta de educação profissional 

do governo Lula apresentada através do PNQ, o que certamente impacta nos resultados do 

Programa. 
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Quadro 16 – Convergências e divergências entre concepções e práticas das entidades executoras e do 
governo Lula 

 

Variável A visão do governo A visão da ONGs 
Análise segundo o 
critério de convergência 
e divergência 

Impasses da prática e 
suas evidências 

Capacidade 
técnica das 
organizações 
para ministrar 
a qualificação 
profissional 

Reconhecimento da 
capacidade técnica das 
ONGs para desenvolver 
ações de educação 
profissional com jovens 
em condições de 
vulnerabilidade social 

Autoafirmação da 
capacidade técnica para 
atuar na educação 
profissional com jovens 
em situação de 
vulnerabilidade, a partir 
da experiência local  

Convergente Capacidade técnica 
das entidades 
executoras para oferta 
de formação 
específica mostrou-se 
insuficiente – cursos 
oferecidos não 
atendiam demanda do 
mercado de trabalho 
formal, resultado em 
inserções precarizadas 

A relação da 
educação 
básica e 
educação 
profissional  

É assumido como 
princípio, como direito 

É considerada uma 
necessidade tendo em 
vista as exigências do 
mercado, mas também é 
visto como um direito 

Convergente Não foi efetivado na 
prática, o programa 
não mostrou 
capacidade de 
articular outras 
políticas 

A inserção dos 
jovens no 
mundo do 
trabalho 

A inserção é considerada 
responsabilidade das 
entidades executoras, 
sendo extensão do 
processo de formação 
(enfoque 
microeconômico) 
Flexibilidade quanto às 
formas de inserção no 
mercado formal e 
informal, sem levar em 
conta as condições de 
precarização da inserção 
dos jovens. 

Considera a inserção 
responsabilidade do 
governo, dado que a 
oferta de postos de 
trabalho está vinculada 
à expansão econômica 
(enfoque 
macroeconômico) 
Critica as formas e 
condições de inserção 
no mercado formal e 
informal.  

Divergente Subordinação das 
entidades executoras 
às exigências do 
governo, favorecendo 
a inserção precarizada 
dos jovens. 

O empodera-
mento juvenil 

Ênfase no protagonismo 
juvenil via trabalho 
voluntário e participação 
nos espaços de gestão do 
Programa 

Reconhecimento dos 
jovens como sujeito de 
direitos  
Fortalecimento da 
autoestima, 
enfrentamento do 
preconceito, 
discriminação e 
afirmação da 
diversidade e exercício 
da cidadania 

Não há divergência nem 
convergência, mas 
complementaridade  

Prevalece a 
concepção de 
protagonismo juvenil 

Concepções e 
finalidades 

Educação profissional 
como direito 
Enfoque na qualificação 
social e profissional 
Formação para o mercado 
de trabalho formal e para 
alternativas de geração de 
renda 

Empregabilidade 
Ênfase na formação 
para cidadania 
Construção de relações 
solidárias com base na 
identidade de classe 
 

Divergente Fragmentação entre 
formação social e 
qualificação 
profissional, 
prevalecendo a 
dualidade histórica da 
educação brasileira  

Fonte: Elaboração própria. 
 
 Mas, quais os impactos dessas convergências e divergências de concepções 

identificadas no CSJ?  

 Tendo em conta que não foi objetivo deste trabalho avaliar o CSJ, buscou-se 

identificar as consequências das incongruências entres as concepções presentes no Programa a 
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partir do diálogo entre os achados deste estudo com outras pesquisas sobre o tema, a exemplo 

das pesquisas de Deluiz (2009) e Silva (2009).  

 A hipótese levantada pela presente pesquisa indicava a possibilidade de haver déficit 

de implementação, ou seja, diferença entre os resultados esperados e aqueles alcançados pela 

ação, no CSJ, entre outros fatores, em virtude da disputa de concepções de educação 

profissional no interior da própria rede do Consórcio.  

 Para analisar os resultados do CSJ, tomaram-se como ponto de partida as três 

dimensões apontadas pela PNQ: epistemológica, efetividade social e política e qualidade 

pedagógica. 

 No que se refere à dimensão epistemológica, que se traduz na concepção e finalidade 

do CSJ, conclui-se que o governo não conseguiu implementar no Programa a concepção de 

qualificação social e profissional, conforme anunciada no PNQ. A perspectiva da educação 

integral deu lugar à formação fragmentada voltada para cursos restritos à ocupação e 

desvinculados das necessidades dos modernos setores produtivos. Isso impactou diretamente 

no processo de inserção dos jovens, primeiro porque apenas um pequeno grupo foi inserido, 

segundo porque aqueles que ingressaram no mundo do trabalho o fizeram em condições 

precarizadas e com poucas possibilidades de continuidade de uma trajetória profissional 

“estável”. 

 Essa conclusão converge com o estudo de Deluiz (2009) que, analisando a atuação das 

ONGs no âmbito do PNQ/CSJ no Rio de Janeiro, indica que em relação à finalidade do 

Consórcio a questão de maior destaque foi a permanente procura do jovem pelo primeiro 

emprego e a dificuldade em conquistá-lo dadas as condições de desemprego e precarização do 

trabalho. O estudo enfatiza por um lado que na visão dos jovens o CSJ foi importante, 

sobretudo, porque se constituiu em uma oportunidade para aprender a se comunicar melhor, 

adquirir mais autoconfiança, ampliar a visão sobre vários temas e mobilizar a vontade de 

continuar os estudos. Ainda assim, Deluiz (2009) destaca o grau de insuficiência e o caráter 

compensatório da política, pois mesmo reconhecendo o esforço das ONGs em dar qualidade 

ao processo de formação e estabelecer parceiras para garantir o processo de inserção dos 

jovens, é fato que 70% deles continuaram desempregados. Nesse sentido, a autora alerta que é 

possível que a inserção de alguns afete a subjetividade dos não inseridos “levando-os muitas 

vezes a se autoculpabilizarem pelo fracasso de sua não inserção no mercado de trabalho” 

(DELUIZ, 2009, p. 165). Ela conclui: 
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[...] no que se refere às finalidades e concepções de educação profissional, 
que as ações de qualificação das ONGs executoras restringem-se, em geral, a 
formação restrita, direcionada aos trabalhos precários que demandam pouca 
qualificação e baixa escolarização. Estas ações se conduzem pela perspectiva 
da empregabilidade e da Teoria do Capital Humano, que tendo como 
pressuposto a sociedade do não-emprego, fomentam a busca de novas 
alternativas de inserção além do mercado formal, estimulando o espírito 
empreendedor e atribuindo ao jovem a auto-responsabilização pela não 
inserção no mercado de trabalho formal. Assim, a concepção de educação 
profissional assumida pelas entidades participantes do PNPE/CSJ se ancora 
na ótica da matriz liberal, tendo à educação a função de reprodução das 
relações sociais existentes (DELUIZ, 2009, p. 165). 
 
 

 Na dimensão pedagógica observa-se que o trabalho não foi tomado como princípio 

educativo, conforme propõe o PNQ, prevalecendo a desarticulação entre teoria e prática. 

Foram privilegiados conteúdos que buscaram ampliar o universo cultural dos jovens, 

principalmente no que se refere a fortalecer sua identidade numa relação de respeito à 

diversidade cultural, de reconhecer as diferenças sociais como fruto da sociedade capitalista, 

de entender e exercitar a cidadania como direito, no entanto, no âmbito da formação para o 

trabalho, percebe-se uma desvinculação entre os conhecimentos científicos e técnicos. Isso 

limita a possibilidade dos jovens construírem uma base de conhecimentos que permita 

transitar entre diferentes funções de um determinado processo produtivo. Por outro lado, não 

favorece ao jovem construir sua autonomia intelectual, condição fundamental para que ele se 

posicione de forma crítica em qualquer ocupação que venha a assumir; dessa forma, o que se 

observa é a busca da adequação dos jovens às condições de trabalho impostas pelo mercado 

que tem como seu principal propósito o lucro. 

 No que tange à qualidade pedagógica, Deluiz (2009) constata que a qualificação 

profissional proposta e implementada pelas ONGs não se alicerça na perspectiva da matriz 

crítica, que advoga uma educação ampliada e integral; prevalece nos projetos e práticas 

pedagógicas a matriz liberal fundamentada no atendimento às demandas do mercado e às 

necessidades de sobrevivência das camadas mais empobrecidas da população. 

 Mesmo diante da tentativa das ONGs em valorizar o conhecimento dos alunos, em 

articular teoria e prática, na medida em que destina a mesma carga-horária para formação 

básica e formação específica,  

 

[...] a proposta de educação profissional implementadas pelas ONGs 
estudadas, apesar da intencionalidade positiva da maioria, de todo o esforço 
e tentativa de promover uma formação que permite ao jovem enfrentar as 
exigências do mercado de trabalho, termina sendo fragmentada e unilateral. 
Apesar de proclamar a preocupação com a construção da consciência crítica 
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e o exercício da cidadania dos educandos, restringem-nos. Apesar de 
reconhecer a importância entre teoria e prática, subsumem-nas às 
competências comportamentais. Essa problemática expressa o conflito de 
“intenções” das ONGs, num contexto em que o mercado dita as normas, 
inclusive no que tange ao tipo de formação profissional que os trabalhadores 
devem ter (DELUIZ, 2009, p. 168). 
 
 

 No que se refere à efetividade social e política, verifica-se que embora os Consórcios 

estudados tenham cumprido sua meta de inserir 30% dos jovens qualificados, em muitos 

casos a vaga ocupada não tinha nenhuma relação com a qualificação, não contribuindo 

efetivamente com o processo de formação dos jovens, tampouco com seu desenvolvimento 

profissional. Ainda assim, é importante registrar que a experiência dos jovens com Serviço 

Civil Voluntário se mostrou bastante relevante para os mesmos, ainda que isso tenha se 

configurado numa forma restrita de participação, caracterizada por ações individuais, no 

âmbito comunitário. A participação nos espaços de decisão política ainda foi tímida, ou seja, 

não há registros de efetiva participação dos jovens na formulação, monitoramento e avaliação 

de políticas de educação profissional ou de juventude a partir do CSJ. Por fim, é fundamental 

destacar que, na visão das ONGs, a abordagem de temas socialmente relevantes, 

principalmente no que se refere à formação da identidade e ao exercício de cidadania, foram 

marcantes para os jovens, no sentido de elevar a auto-estima, de fortalecer a capacidade de 

comunicação e reconhecer a diversidade juvenil. 

 Sobre a questão da efetividade social, Deluiz (2009) esclarece que é importante 

verificar o grau e o tipo de inserção dos jovens no mercado de trabalho, bem como a mudança 

de comportamento, de atitudes e de valores dos jovens. Também é relevante avaliar em que 

medida também se iniciou um novo ciclo de vida para alguns jovens, a partir da relação com 

outros jovens, com diferentes comunidades. Nesse sentido, a autora avalia que a ação das 

entidades executoras pode ter impactado na vida dos jovens contribuindo para “minimização 

de suas vulnerabilidades sociais e para a redução da sua exposição à violência, através da 

conscientização destas condições e do estímulo à continuidade da escolarização” (DELUIZ, 

2009, p. 169). 

 Mas, Deluiz (2009) adverte que embora a efetividade social tenha sido parcialmente 

atingida, esta também deve estar relacionada à efetividade política, assim um resultado 

importante a ser avaliado nas ações de uma política de educação profissional é a participação 

dos sujeitos na esfera pública. Nesse ponto a autora também afirma que a participação ativa 

do jovem restringiu-se às ações de voluntariado na própria comunidade, não havendo uma 

efetiva participação nos espaços de decisão política. Dessa forma, ela pondera: 
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[...] no que se refere à efetividade social e política das ações de educação 
profissional, que a atuação a atuação das ONGs no âmbito do PNPE/CSJ 
segue a lógica das políticas anteriores, com cursos aligeirados e de curta 
duração que, na perspectiva de uma formação unilateral, destinam aos jovens 
das camadas populares uma qualificação voltada para o segmento do 
trabalho repetitivo, de execução e operacionalização, com baixos salários e 
restritas possibilidades de uma trajetória profissional com qualidade. Embora 
as ONGs participantes do PNPE/CSJ se constituam como espaços de disputa 
de diferentes concepções da realidade e de projetos individuais e societários 
em busco da hegemonia, a forma como encaminham suas ações educacionais 
reforçam o apartheid social, reproduzindo e aprofundando as desigualdades 
sociais existentes. 
 
 

Essa análise mostra que embora o CSJ (governo e ONGs) afirme a efetividade de sua 

ação, fundamentado no alcance da meta de inserção de 30% dos jovens, conforme previsto, 

isso não significou a concretização de uma proposta de educação profissional fundamentada 

na perspectiva da educação integral e comprometida com a emancipação dos jovens. O que 

parece é haver a clara reprodução de política baseada no alívio da pobreza e da formação 

precarizada dos jovens. 

Silva (2009) desenvolveu uma interessante pesquisa etnográfica revelando, a partir do 

olhar dos jovens, a contribuição do CSJ para a inserção dos mesmos no mercado de trabalho e 

para sua vida cotidiana. Seu lócus de análise foi o CSJ de Salvador. Apesar do estudo de Silva 

não se destinar a avaliar o Programa, o autor destaca que no processo da pesquisa surgiram 

narrativas nesse sentido, que não poderiam deixar de ser apresentadas no seu trabalho. 

O autor afirma o Consórcio como uma política de focalização na pobreza e que tem no 

seu bojo a transferência de responsabilidade do Estado para instituições do terceiro setor. 

Ainda assim, Silva ressalta que em nenhum momento os jovens invalidaram o Programa, ao 

contrário eles sempre destacaram a contribuição do CSJ “para a inserção dos jovens no 

Mundo do Trabalho e, principalmente, para sua formação identitária, para suas vidas 

cotidianas no sentido da cidadania” (SILVA, 2009, p. 194). 

No entanto, segundo Silva (2009), isso não significa que o CSJ atingiu seu principal 

objetivo de qualificar para inserir no mundo do trabalho. Sobre esse aspecto o autor destaca, 

conforme apresentado anteriormente, que apenas 4,2% dos 30% dos jovens inseridos o 

fizeram em atividades relacionadas à formação. Diante desta reflexão ele reitera que a questão 

do desemprego não está relacionada exclusivamente à qualificação, portanto a questão da 

cidadania dos trabalhadores não pode ser reduzida a uma questão educativa.  

Esse dois trabalhos convergem no sentido de afirmar que o CSJ não atingiu seus 

objetivos em nenhuma dimensão apontada pela política de educação profissional do governo 
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Lula: epistemológica, social e política e pedagógica, embora tenha se constituído em uma 

importante iniciativa política para juventude.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As mudanças no mundo do trabalho e a intensificação do desemprego na última 

década tornaram o desemprego juvenil parte da agenda política no Brasil. O governo Lula, 

buscando enfrentar essa problemática, criou o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 

Emprego para proporcionar oportunidade de vivência profissional ao jovem, no sentido de 

superar um dos principais entraves à inserção desse público no mercado de trabalho: a falta de 

experiência laboral da população juvenil. 

Como uma das ações estratégicas do PNPE, foram implementados os Consórcios 

Sociais da Juventude, voltados para a qualificação de jovens de 16 a 24 anos, sem experiência 

anterior de trabalho e pertencentes a famílias com renda mensal de até meio salário mínimo. 

O CSJ nasceu no marco de uma nova política de educação profissional, anunciada através do 

Plano Nacional de Qualificação Profissional. Ao mesmo tempo, o CSJ inaugurou uma nova 

forma de trabalho, através da constituição de rede formada por ONGs e movimentos sociais, 

liderados por uma entidade âncora com quem o MTE estabelecia convênio.  

Considerando este contexto, o presente trabalho teve como objetivo responder à 

seguinte questão: quais as convergências e divergências, entre a concepção de educação 

profissional do governo Lula e as concepções, diretrizes e práticas das entidades executoras 

do Consórcio Social da Juventude e, em caráter complementar, quais suas causas e 

consequências? 

 A análise do Plano Nacional de Qualificação demonstrou significativos avanços 

conceituais na política de educação profissional, embora, na prática, o PNQ pareça reproduzir 

os pressupostos e diretrizes na política de educação profissional de FHC, focalizada, 

sobretudo, na empregabilidade e no desenvolvimento de competência. 

 Entre os avanços conceituais do PNQ está a proposta de educação integral do 

trabalhador que articule a formação intelectual, técnica, cultural e cidadã. O trabalho 

considerado princípio educativo deve favorecer o entendimento do processo histórico 

relacionado à produção científica e tecnológica. Essa perspectiva formativa exige um projeto 

político-pedagógico que assegure como eixos o trabalho e a cidadania, materializados em um 

currículo que contemple as dimensões: técnico-científicas, sociopolíticas, metodológicas e 

ético-culturais. 

 Mas, a educação profissional é um campo em disputa, por isso sabe-se que uma 

proposta só consegue hegemonia se contar com uma base social que a legitime; é justamente 
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nesse ponto que se encontra o maior desafio do governo quando se propõe a implementar uma 

política de educação profissional relevante para a classe trabalhadora. 

 No âmbito do consórcio foram investigadas duas diferentes experiências: a de 

Salvador e de Recife, considerando que, embora haja uma orientação única para estruturação 

dos CSJ, há mudanças entre eles em função das especificidades locais e das diferentes 

trajetórias das organizações envolvidas. 

 Para compreender as concepções de educação profissional presentes nessas redes 

foram analisados os limites e as possibilidades do CSJ em ação, bem como as finalidades e 

conceitos subjacentes a estas práticas. É importante destacar que, apesar deste estudo 

contemplar a análise de dois Consórcios, ele não retrata a totalidade das experiências do CSJs; 

trata-se de uma análise parcial que visa contribuir com a reflexão acerca dos limites e das 

possibilidades das ações de educação profissional desenvolvidas pelo atual governo. 

 O reconhecimento da capacidade técnica das ONGs no desenvolvimento das ações de 

educação profissional dos jovens em condição de vulnerabilidade foi o primeiro ponto de 

convergência entre os atores da rede. Sobre esse tema emergiu uma significativa reflexão 

sobre a parceria Estado-sociedade civil. Se por um lado essa parceria sugere a continuidade da 

desresponsabilização do Estado com a educação profissional, por outro aponta a possibilidade 

de aportar novas experiências às políticas de educação profissional, dadas as inovações 

propostas pelas ONGs. Na prática, no entanto, esse potencial inovador não se expressou no 

que se referiu à formação profissional. A maioria das organizações ofereceu cursos/oficinas 

desarticulados da formação básica e sem vinculação com o mercado de trabalho.  

 A relação da educação básica com a educação profissional é tida como um consenso 

entre os atores do CSJ. Para o governo este é um princípio; para as entidades executoras se 

transforma em necessidade, dada a exigência do mercado de trabalho em absorver 

trabalhadores que tenham no mínimo a escolaridade básica. Apesar disso, o CSJ não mostrou 

capacidade de articular outras políticas, enfraquecendo um dos eixos da política de educação 

profissional: articulação entre educação, qualificação profissional e desenvolvimento. 

 A questão que demonstrou as maiores divergências entre governo e entidades 

executoras foi a inserção dos jovens. O governo, baseado no enfoque microeconômico, 

transferiu para entidades executoras a responsabilidade pela inserção. Contraditoriamente, 

esse enfoque se alinha à perspectiva da empregabilidade, uma vez que focaliza as qualidades 

individuais, comportamentos e atitudes adequados como critérios para inserção no mundo do 

trabalho. As entidades executoras, no entanto, consideravam que a responsabilidade da 

inserção deveria ser do governo, tendo em vista que esta se vincula à expansão econômica 
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(enfoque macroeconômico). Prevaleceu a perspectiva apontada pelo governo, resultando na 

inserção precarizada dos jovens no mercado de trabalho. 

 Em relação à participação juvenil não é possível identificar nem divergências, nem 

convergências, mas complementaridade de enfoques. O governo deu ênfase ao protagonismo 

juvenil privilegiando ações comunitárias via trabalho voluntário e participação nos espaços de 

gestão do programa. As entidades reafirmam os jovens como sujeitos de direitos, portanto, 

buscaram fortalecer a autoestima dos mesmos, revelaram preconceitos e discriminações como 

forma de afirmar a diversidade como princípio e estimularam o exercício da cidadania, não só 

através do acesso a serviços públicos, mas também via participação nos espaços de decisão 

política. 

 As concepções e finalidade do CSJ é um campo de contradições. Embora o governo 

anuncie a educação profissional como direito, como qualificação social e profissional, 

preparando o jovem tanto para inserção no mercado de trabalho formal, quanto para inserção 

em vias alternativas de renda, o que se concretiza é uma educação profissional voltada para 

empregabilidade, restrita ao treinamento operacional. No entanto, é preciso reconhecer o 

nítido esforço das ONGs em orientar sua prática para a formação para a cidadania e 

construção de relações sociais solidárias.  

 Diante das inúmeras divergências das concepções do governo e das ONGs, e frente às 

dificuldades de implementação prática das proposições do governo, conclui-se que a nova 

proposta de educação profissional não orientou a prática dos Consórcios da Juventude, 

prevalecendo as concepções de educação profissional próprias de cada entidade executora. Ou 

seja, o Consórcio em si, essa rede de organizações formada em torno da política pública de 

educação profissional para os jovens, não incorporou essas novas concepções de educação 

geradas no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego do governo Lula. 

Se por um lado o Consórcio apresenta avanços do ponto de vista da formação geral, 

aquela que engloba a formação para a cidadania, para a vida, para a participação social mais 

ativa por parte dos jovens, por outro lado, do ponto de vista da formação profissional, isso de 

fato não se refletiu. Disso resulta que a formação oferecida por essas organizações ficou no 

campo do saber fazer, da formação restrita à ocupação.  

 É fundamental reafirmar que a educação profissional é espaço em disputa, por isso 

entre as concepções presentes no Consórcio é possível identificar algumas que se aproximam 

da concepção de empregabilidade propagada pela política de educação profissional do 

governo FHC e compartilhada pelos empresários. Outras que se alinham à proposta do 

governo Lula que, por sua vez, parece aproximar-se da concepção apontada pela CUT, e há 
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outras ainda que resumem a educação profissional ao treinamento operacional que nem atende 

às necessidades do mercado, tampouco às dos trabalhadores. O que parece é que as ONGs, 

inclusive as ONGs cidadãs, atuando de forma desvinculada dos movimentos em defesa do 

direito ao trabalho e da educação básica e profissional, não têm força política suficiente para 

construir e disputar a hegemonia de uma proposta de educação profissional que responda às 

necessidades dos jovens trabalhadores, prevalecendo as concepções advindas do poder 

econômico que atrela à educação as necessidades do mercado. 

 Em síntese, persiste a dualidade histórica presente na educação brasileira em que aos 

filhos dos trabalhadores destina-se a educação profissional restrita e de baixa qualidade, 

enquanto as elites têm na formação geral seu caminho “natural”. 

É importante ressaltar que apesar dos limites encontrados na implementação do CSJ, 

este se constituiu em importante iniciativa na busca de superação das precárias condições de 

vida de jovens em situação de desvantagem social. É possível reconhecê-lo como uma ação 

afirmativa do governo em parceria com as ONGs, não apenas no sentido de atender 

emergencialmente a população jovem em situação de maior vulnerabilidade, mas na 

perspectiva de desenvolver bases metodológicas para formulação de políticas, programas, 

planos que de fato atendam à necessidade dos jovens em sua diversidade. Resta saber se o 

conhecimento gerado no CSJ será incorporado como boas práticas nos futuros programas de 

educação profissional destinados aos jovens. 
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REFERÊNCIAS - FONTES PRIMÁRIAS 
 

 
AVANTE. Visão da entidade âncora sobre Consórcio. Salvador. Avante. Entrevista concedida 
à pesquisadora Polyanna Magalhães em 06/08/09. 

CASA MENINA MULHER. Visão da entidade executora sobre Consórcio. Recife. Casa 
Menina Mulher. Entrevista concedida à pesquisadora Polyanna Magalhães em 01/09/09. 

CENTRO RETOME SUA VIDA. Visão da entidade executora sobre Consórcio. Recife. 
Centro de Articulação Retome Sua Vida. Entrevista concedida à pesquisadora Polyanna 
Magalhães em 27/08/09. 

CESEP. Visão da entidade executora sobre Consórcio. Salvador. CESEP. Entrevista 
concedida à pesquisadora Polyanna Magalhães em 03/09/09. 

CTC. Visão da entidade âncora sobre Consórcio. Recife. Centro de Trabalho e Cultura. 
Entrevista concedida à pesquisadora Polyanna Magalhães em 28/08/09. 

ETAPAS. Visão da entidade executora sobre Consórcio. Recife. ETAPAS. Entrevista 
concedida à pesquisadora Polyanna Magalhães em 11/08/09. 

GRUPO MULHER MARAVILHA. Visão da entidade executora sobre Consórcio. Grupo 
Mulher Maravilha. Recife. Entrevista concedida à pesquisadora Polyanna Magalhães em 
22/08/09. 

MET, CSJ. Visão Coordenação Nacional do Consórcio Social da Juventude sobre o 
programa. MTE, CSJ. Entrevista concedida à pesquisadora Polyanna Magalhães em 02/09/09. 

MTE, DEQ. Visão do Ministério do Trabalho/Diretoria de Qualificação (MTE/DEQ) política 
de educação profissional do Governo Lula. MTE, DEQ. Entrevista concedida à pesquisadora 
Polyanna Magalhães em 02/09/09. 

PRACATUM. Visão da entidade executora sobre Consórcio. Salvador. Pracatum. Entrevista 
concedida à pesquisadora Polyanna Magalhães em 03/09/09. 

SOCIEDADE 1º DE MAIO. Visão da entidade executora sobre Consórcio. Salvador. 
Sociedade 1º Maio. Entrevista concedida à pesquisadora Polyanna Magalhães em 03/09/09. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista com entidades âncora e executoras 
 

Roteiro para Entrevista com Entidade Âncora e Executoras 

Identificação: Entidade Âncora (   ) Entidade Executora (   ) 
 
Entidade: _________________________________________________________ 
 
Responsável pelas informações: _______________________________________ 
 
Funções que exerceu no Consórcio: ____________________________________ 
 
Tempo que atuou no Consórcio: _______________________________________  
 
Formação Acadêmica:  ______________________________________________ 
 
Experiência Profissional: _____________________________________________ 

Concepções: 
• Como a sua entidade define educação profissional? 

 
• Em sua opinião, qual a finalidade da educação profissional oferecida pelo 

Consórcio? 
 

• A concepção de educação profissional de sua entidade mudou com 
ingresso no Consórcio? Se sim, destaque em que aspectos? 
 

• Na sua visão, o que significa inserir o jovem socialmente? 
 

• Qual foi o papel do jovem no Consórcio? 
 

• Em sua visão a concepção de educação profissional do CSJ se distância ou 
se aproxima da concepção de sua entidade? Em que aspectos? 
 

• Quais as causas e consequências deste distanciamento ou aproximação? 
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Implantação e execução 
 

• Como foi escolhida a entidade âncora (critérios, o processo, etc.)? 

• Como foram selecionadas as entidades executoras? 

• Como se deu o relacionamento da Entidade Âncora com as entidades  

executoras e com o MTE ?  

• Qual(is) o(s) curso(s)/oficina-escola desenvolvidos pelo Consórcio? 

• Quais fatores determinaram à decisão de realizar o(s) curso(s) acima 
mencionado(s)? 

• Como foi o processo de seleção dos jovens para participar do Consórcio? 

• Como aconteceu o processo de formação dos jovens (proposta curricular, 
conteúdos e habilidades trabalhadas, metodologias utilizadas, processo de 
avaliação, etc.)? 

• Como se deu a capacitação dos professores para desenvolver as atividades 
pedagógicas do projeto? 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista com gestores governamentais 
 

Roteiro para Entrevista com Gestores do Ministério do Trabalho 
 

Identificação:  
 
Órgão: __________________________________________________________ 
 
Responsável pelas informações: _____________________________________ 
 
Funções que exerceu MTE: _________________________________________ 
 
Tempo que atuou nesse cargo: _______________________________________  
 
Formação Acadêmica: _____________________________________________ 
 
Experiência Profissional: ___________________________________________ 

Concepções: 
 

• Em sua visão, a educação profissional/qualificação profissional é direito 
do trabalhador? Por quê? 

• Quais foram às principais mudanças impulsionadas pelo governo Lula no 
campo da Educação Profissional? 

• Que concepção de educação profissional orientou estas mudanças? 

• Qual a diferença entre qualificação profissional e educação profissional? 

• O que significa formação integral dos trabalhadores para o MTE? 

•  Qual a diferença entre empregabilidade e inclusão social? 

• O que são arcos ocupacionais e como se estruturam? 

• Na perspectiva do MTE o que significa trabalho como princípio 
educativo? 

• Quanto à efetividade social das ações de qualificação profissional: é 
factível propor a inserção de grupos mais vulneráveis no mercado de 
trabalho, impulsionada pela qualificação profissional, quando esse exige 
nível de escolaridade básica, que em geral estes grupos não possuem? 

• Como se deu a participação dos jovens na formulação, implementação e 
avaliação dessa política? 

• Em que medida houve integração entre ações entre MEC e MTE? 
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APÊNDICE C – Roteiro para análise de planos de trabalho e relatórios de atividades 

 
Documentos para Análise 

Plano de trabalho (consórcio e entidades executoras); 

Relatório de Atividades entidades executoras; 
 

Roteiro 
 
 

 
  
 
 
Plano de Trabalho e Relatório de Atividades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoramento e avaliação  
 

 
 
 
 
 

 

Entidade Executora: __________________________________________________ 
 
Cursos Oferecidos: ___________________________________________________ 

• Quais as atividades desenvolvidas?  
• Processo de formação dos jovens (proposta curricular, conteúdos e habilidades 

trabalhadas, metodologias utilizadas, processo de avaliação, etc.)? 
• Como se deu a capacitação dos professores para desenvolver as atividades 

pedagógicas do projeto? 
• Quais os problemas enfrentados e suas possíveis soluções?  
• Quais as lições aprendidas?  
• Quais os principais parceiros envolvidos no projeto? 
 

Objetivo: Caracterizar o perfil dos jovens atendidos pelo Consórcio e inseridos no 
mercado de trabalho com o público prioritário do programa, como indicador de 
inserção social. 
Faixa-etária 
Escolaridade 
Etnia/raça 
Renda 
Condições de Prioridade 
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APÊNDICE D – Quadro de variáveis das entrevistas realizadas 
 

Dimensões Diretrizes Proposições 
Política de 
Juventude 

Proposições 
Política de 
Educação 

Profissional /PNQ 

Perguntas orientadoras 

Epistemológica  Desenvolvimento 
político-
conceitual 

Perspectiva de 
geração baseada na 
ótica dos direitos e 
ampliação de 
oportunidades. 

Qualificação Social 
e Profissional como 
construção social e 
como direito de 
cidadania 

- Como a sua entidade 
define educação 
profissional? 
- Em sua opinião, qual a 
finalidade da educação 
profissional oferecida pelo 
Consórcio? 
- A concepção de 
educação profissional de 
sua entidade mudou com 
ingresso no Consórcio? Se 
sim, destaque em que 
aspectos? 
- Em sua visão a 
concepção de educação 
profissional do CSJ se 
distância ou se aproxima 
da concepção de sua 
entidade? Em que 
aspectos? 
- Qual o diferencial do 
trabalho das ONG´s no 
campo da educação 
profissional? 

Social e política Articulação 
institucional 

Integração das 
políticas e 
transversalidade 
 

Integração das 
políticas trabalho, 
educação e 
desenvolvimento. 
 
Superação da 
separação entre 
educação 
profissional e 
educação básica 
(foco elevação de 
escolaridade dos 
trabalhadores) 

- O Consórcio se articulou 
com outras políticas 
públicas? Quais? 
- Qual a sua avaliação 
sobre parceria entre 
ONG´s, empresários e 
governo? 
 

Efetividade 
social e política 
 

Universalização da 
política pública 
com atendimento 
de demandas 
específicas, 
reconhecendo as 
desigualdades e 
diversidades da 
juventude 
(fortalecimento das 
identidades juvenis 
– raça, gênero, 
orientação sexual, 
etc.) 

Eficiência 
(cumprimento de 
metas) e eficácia 
(cumprimento de 
metas financeiras) 
 
 
 
 
 
 

- O consórcio atendeu os 
jovens em situação de 
maior vulnerabilidade? 
- Quais fatores que 
determinaram à decisão da 
instituição sobre que 
cursos oferecer? 
- Como a formação 
profissional oferecida no 
Consórcio se articulou 
com as demandas do 
mercado de trabalho?  
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Benefícios 
econômicos, 
sociais e culturais 
(inclusão social, 
garantia de direitos 
de cidadania) 

Benefícios 
econômicos, sociais 
e culturais (inclusão 
social numa 
perspectiva 
emancipatória) 
 

- Na sua visão, o que 
significa inserir o jovem 
socialmente? 

- Em que medida o 
Consórcio promoveu a 
inserção social dos 
jovens?  
 

 
Jovens atores 
estratégicos 
 

Empoderamento 
dos trabalhadores 
(individual e 
coletivamente) 

- Qual foi o papel do 
jovem no Consórcio? 
 

Interlocutores 
ativos na política 
pública 
(formulação, 
implantação e 
avaliação) 

Participação na 
formulação, 
implantação e 
avaliação da 
política pública 

Pedagógica  Qualidade 
pedagógica 

 Educação integral 
(técnico-científica; 
sócio-política,  
metodológica e 
ético-cultural)  
 
Trabalho como 
princípio educativo 
 
Cidadania como 
princípio educativo 
 
Valorização dos 
saberes dos 
educandos e de suas 
identidades 
culturais 

-Como aconteceu o 
processo de formação dos 
jovens (proposta 
curricular, conteúdos e 
habilidades trabalhadas, 
metodologias utilizadas, 
processo de avaliação, 
etc.)? 

- Como os conteúdos e 
habilidades trabalhados no 
Consórcio contribuíram 
para inserção do aluno no 
mundo do trabalho? 
 

 
 


