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RESUMO 

 
Esta pesquisa analisa as concepções de formação profissional estruturantes do 
“Programa Aprendizagem”, realizadas no SENAC-PE, como parte integrante da 
Política Pública para Jovens, o PNPE (Programa Nacional de Estímulo do Primeiro 
Emprego), através de um estudo descritivo-exploratório, em que foram priorizadas 
as falas dos sujeitos que vivenciam o Programa. Do ponto de vista metodológico, 
reconhecendo que os olhares dos sujeitos possuem diferentes focos de acordo com 
a aproximação do objeto analisado e sua práxis, optamos por um processo 
biossocial dos entrevistados, agrupando-os de acordo com suas atividades 
profissionais ligadas ao objeto de análise: Grupo dos Requerentes; Grupo dos 
Organizadores e Grupo dos Executores. Adotou-se como técnica a Análise de 
Conteúdo, segundo sua modalidade ‘Temática’, inicialmente com toda a 
documentação que regulariza o Programa Aprendizagem, buscando identificar os 
aportes teóricos que fundamentam a concepção desse Programa; em seguida com 
os sujeitos envolvidos em sua execução através de entrevistas semi-estruturadas. 
Os resultados permitem inferir que as políticas públicas de educação profissional 
para jovens implantadas em nosso país, em geral, apresentam-se como mecanismo 
de redução da violência juvenil e ratificam a consciência da importância estratégica 
da juventude para a sociedade. O Programa Aprendizagem não foge à regra e tem 
como objetivo a inserção do jovem no mercado de trabalho. Concordamos que as 
políticas públicas para os jovens devam existir, mas entendemos que a 
profissionalização precoce não é solução ao enfrentamento da desigualdade social 
e, sim, o direito que todo jovem deve ter de estudar até a idade adulta, com a 
proposta de uma Educação Profissional Humanista, através de uma Educação 
integral que supere a dualidade persistente no sistema educacional brasileiro. 

 

 

Palavras-chave: Programa Aprendizagem; políticas públicas de formação 
profissional para jovens; educação e trabalho. 
 

 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

This research analizes the structuring conceptions of the professional training 
programme “Programa Aprendizagem” conducted at SENAC-PE, as part of the 
public policies for the youth, the PNPE(National Programme for the Creation of the 
First Job), through a descriptive – explorative study, in which, the testimonies of the 
participant subjects were prioritized under a methodological perspective, admiitting 
that the subjects have different targets according to the proximity to the object of 
analysis as well as its praxis, we have decided on a biosocial process concerning the 
surveyed subjects, grouping them according to their professional areas linked to the 
object of analysis: Group of Requisitors, Group of Organizers and Group of 
Executors. The adopted analysis technique was the Content Analysis, according to 
its theme modality, inicially including all the documentation which validates the 
Learning Programme, it seeks to identify the theoretical sources which back up the 
conception of such programme, next with the participants, in its excecution through 
semi-structured interviews. The results allow us to infer that the public policies of 
professional education for the youth adopted in our country in a general sense, 
present themselves as a mechanism for the reduction of juvenile violence and ratify 
the awareness of the strategic importance of the youth for our society. The learning 
programme (Programa Aprendizagem) no exception to the rule, aims the inclusion of 
the youth in the work market. We agree that such public policiy directed to the youth, 
should exist, however we understand that the early professionalization does not hold 
the solution to face social unequalities, but the right of any young citizen to access 
education to adulthood, with the proposal of a professional education with a strong 
concern for human dignity, through a universal education that could go beyond the 
persisting duality in the brazilian educational system. 
 
Key words: Learning Programme, Public Policies of Professional Training for the 
youth, Education and Work. 
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INTRODUÇÃO 

Num contexto marcado pela forte valorização da educação básica e da 

formação profissional, enquanto instrumento de fortalecimento da competitividade 

econômica da nação brasileira, situamos a nossa pesquisa, a qual tem como 

objetivo Analisar as concepções de formação profissionais estruturantes do 

programa aprendizagem realizadas no SENAC-PE. 

Nesse contexto a educação em nosso país encontra-se em um patamar de 

destaque nas políticas públicas. Nunca se falou tanto de necessidades sociais da 

educação; nunca o poder público deu tanta importância a esse fenômeno (LEFORT, 

1999). Por outro lado, essa mesma educação encontra-se desacreditada, e as 

escolas públicas, em sua maioria, sucateadas. Que fenômeno contraditório é esse?  

Ao focarmos a nossa atenção na educação profissional observamos que a 

mesma vem sendo destacada enquanto fator importante para a inserção do Brasil 

na globalização de forma competitiva. A lógica é que o processo educativo, 

modificando sua estrutura e contribuindo de forma mais ativa para formação de um 

número maior de trabalhadores qualificados, contribuirá para a inserção da 

economia brasileira no cenário internacional (OLIVEIRA, 2005)1.  

Ações governamentais foram realizadas a fim de qualificar mais trabalhadores 

em menos tempo, para que mais rápido o país apresentasse condições de 

competitividade. Oliveira destaca que o empresariado apontava ser esse também 

um caminho de inclusão social dos mais pobres, pois: 

Alcançar uma maior produtividade por parte da indústria nacional 
significava, no entendimento da CNI (1988), além de uma maior 
participação da nossa economia no mercado mundial, criar a 
possibilidade de integrar novos contingentes populacionais ao 
mercado consumidor, o que representaria o aumento do padrão de 
vida de boa parte da população excluída deste mercado (OLIVEIRA, 
R. 2001:170). 

Nesse contexto tornou-se senso comum que não se poderia simplesmente 

reproduzir a educação profissional ofertada até o momento. Reestruturações 

                                                
1 Estudo mais aprofundado do tema encontra em: OLIVEIRA, Ramon de. Empresariado Industrial e 
a Educação Brasileira: qualificar para competir? São Paulo: Cortez, 2005. 
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deveriam ser feitas para formar o profissional exigido no mercado globalizado. 

Questões relevantes da educação brasileira quanto à oferta da educação 

profissional deveriam ser solucionadas, por isso uma reforma no ensino técnico 

precisava ocorrer (OLIVEIRA, 2005).  

Segundo Freitas (1999), as reformas educacionais ocorridas na década de 

90, mais especificamente no governo FHC, foram sustentadas no tripé “ciência, 

tecnologia e educação”. A educação passou a ser vista como promotora do 

desenvolvimento, assumindo a função associativa entre política, cultura, economia e 

padrões cognitivos valorativos dos indivíduos. Essas reformas proclamaram, em 

forma de fetiche, o fim da sociedade do trabalho e a emergência de uma nova ordem 

social centrada na informação. Porém, para esse autor, a mudança paradigmática 

não surge das evoluções da Ciência e da Tecnologia, pois essas por si só não têm 

esse poder. As transformações sociais surgem da política, que, para dar legitimidade 

às suas posições, utilizam-se da ciência.  

Outros autores concordam com essa visão, como Pinto (1991:79), que aponta 

para a necessidade de focar a tecnologia não como uma variável independente, 

mas, sim, como produto das relações sociais. Num mesmo sentido, Frigotto (1991) 

adverte que as visões apologéticas da tecnologia e das demandas de qualificação 

crescente para todos escondem que, se de fato a mudança da base técnica do 

processo produtivo mudou o conteúdo e a organização do trabalho, não mudou ipso 

facto a relação social que os comanda. 

A nova forma de organização do trabalho, baseada na superação do modelo 

taylorista/fordista, trouxe as máquinas como substituto do trabalhador para os 

trabalhos repetitivos. Deste modo, o trabalhador precisaria de maior qualificação 

para uma reintegração através de atividades mais ricas e variáveis, com promessa 

de poder obter “tempo livre”. Porém, segundo Frigotto (1991), muitos sem entender 

exatamente que mudanças estavam ocorrendo e a origem dessas mudanças, 

anunciaram o fim do trabalho, a liberação do tempo livre para atividades criativas 

inscritas no mundo da ´liberdade humana´, quando, para milhões de desempregados 

e subempregados, esse ´tempo livre´ sob relações sociais capitalistas significa 

degradação das condições de vida, tensão e desespero. 

Uma maior qualificação e a universalização do ensino básico também foram 

apresentadas como possibilidade de resgate da dignidade, da cidadania, como uma 

probabilidade de liquidar a dívida social de longa data, que não permitia o direito à 
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educação à maioria da população. Programas de educação profissional para a 

competitividade foram promovidos em larga escala. No entanto, Freitas (1999, p.3) 

afirma que era necessário desconfiar dos programas de formação profissional que 

se auto-apresentavam como respostas únicas e inquestionáveis às demandas e aos 

impactos da Ciência e da Tecnologia, vistos como elementos neutros, capazes de, 

por si sós, resgatarem a cidadania e a democracia dos indivíduos.  

Outro fenômeno que emergiu nos anos 90, e que merece reflexão, são as 

novas formas de relações governo e sociedade civil2.  

O Estado, buscando reestruturar-se, encontra nos movimentos sociais 

organizados, os quais vinham há décadas anteriores reivindicando direitos e 

espaços de maior participação social, uma oportunidade estratégica de diminuir sua 

atuação no campo social. Dessa forma, transfere parte de suas responsabilidades à 

iniciativa privada e às ONGs (DELUIZ, GONZÁLES e PINHEIRO, 2003).  

A atuação dessas instituições na esfera pública não estatal é alvo de várias 

análises, nas quais são encontradas opiniões ambíguas sobre a importância de suas 

ações. Alguns autores, como Montaño (2002), percebem as atividades das ONGs 

como um instrumento funcional para o projeto neoliberal. Para esse autor, o 

capitalismo encontra-se em sua fase madura, em que se utiliza de todas as esferas 

da vida social para transformação dos meios de acumulação capitalista. O capital 

busca reinstrumentalizar a sociedade civil, transformando-a em instância dócil e 

harmônica, conforme os postulados neoliberais. 

Porém, existem autores como Gohn, Raichelis e Di Piero (2001) que, apesar 

da dimensão crítica de suas pesquisas, entendem que a atuação das ONGs, numa 

perspectiva ético-política, pode representar novas possibilidades de participação da 

sociedade civil nos processos de formulação de políticas governamentais, bem 

como no controle dos serviços públicos prestados, para que, assim, grupos que 

historicamente estiveram numa condição de dominados possam, de forma 

organizada, ter representatividade nas deliberações públicas. 

Assim, as vertentes de análise das atuações das ONGs levam-nos a perceber 

que: 

                                                
2 Não é intenção fazer uma análise da atuação das ONGs na Educação Profissional, mas apenas tecer alguns comentários 
para que assim seja possível melhor entender sua participação no Programa Aprendizagem. Para maior aprofundamento do 

tema sugere-se a leitura de autores como GOHN (2000), MONTAÑO (2002) e OLIVEIRA, A. (2001). 
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Se, por um lado, a participação das ONGs nas políticas públicas 
aponta para um esvaziamento do papel do Estado na área social, 
contraditoriamente, ela traz a possibilidade de atuação a partir de 
uma perspectiva ético-política, que se subordine à racionalidade 
societária através da ruptura do monopólio estatal da esfera pública, 
alargando os espaços de co-gestão democrática das políticas 
públicas nos quais as ONGs podem atuar (DELUIZ, GONZÁLES e 
PINHEIRO, 2003:34). 

Outra questão destacada por esse estudo é a de que a parceria ONG e 

Estado deveria ser uma oportunidade de ampliar as discussões sobre as Políticas de 

Educação Profissional, mas isso não se concretiza, servindo apenas de meio para 

viabilizar a execução dos serviços educacionais, efetivando assim sua privatização. 

Ademais, as propostas e práticas das ONGs são limitadas pela falta de 

articulação entre Políticas Públicas de Educação, Trabalho e Desenvolvimento 

Econômico, âmbito nacional, estadual e municipal. Essa falta de integração leva a 

atuação das ONGs a se efetivarem através de duas alternativas: ou elas continuam 

atuando como parceiras que executam os serviços educacionais sem 

questionamentos às políticas vigentes, ou passarão a se constituir como parceiras 

que utilizam os espaços públicos para discutir as diferentes concepções de 

educação profissional e elaborar propostas que interessem efetivamente aos 

trabalhadores. Dessa forma, 

é possível depreender que o deslocamento da responsabilidade pela 
oferta de Educação Profissional do Estado para os organismos da 
sociedade civil e os impasses e desafios postos pelo processo de 
reestruturação produtiva aos trabalhadores têm levado as ONGs a 
atuar, de modo incisivo e proativo, na esfera da formação 
profissional. Esta atuação vem se delineando, com suas contradições 
e ambigüidades, através da formulação de propostas de intervenção 
e da discussão sobre o direcionamento e a gestão das Políticas 
Públicas de Educação Profissional (DELUIZ, GONZÁLES e 
PINHEIRO 2003:34) 

Ampliando as reflexões quanto à relação Governo e Sociedade Civil, no que 

tange à oferta de Educação Profissional, os estudos de Deluiz, Gonzáles e Pinheiro 

(2003) denunciam que os cursos escolhidos para os jovens e adultos de baixa renda 

e baixa escolaridade nas ONGs pesquisadas são os de qualificação para serviços 

pessoais e domésticos, por considerá-los mais “adequados” a esse público. Ou seja, 
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ocupações que não exigem maiores níveis de escolaridade, levando os participantes 

para o mercado informal desqualificado. 

Mantém-se nas Políticas Públicas de formação profissional a lógica de 

qualificação aligeirada para atividades “pouco nobres”. Desde a implantação do 

Decreto 2.208/973 até o ano de 2003, ocorreram vários movimentos para sua 

revogação. Já no início do Governo Lula, buscando cumprir um compromisso 

assumido com a sociedade em sua proposta de governo, deu-se, a partir do Decreto 

5.154/044, a revogação do Decreto 2.208/97. 

Para Ciavatta, Frigotto e Ramos (2005), no início do Governo Lula, o 

Ministério da Educação afirmava que iria reconstruir a educação profissional como 

política pública: 

corrigindo distorções de conceitos das práticas decorrentes de 
medidas adotadas pelo Governo anterior, que de maneira explicita 
dissociaram a educação profissional da educação básica, aligeiraram 
a formação técnica em módulos dissociados e estanques, dando um 
cunho de treinamento superficial à formação profissional e 
tecnológica de jovens e adultos trabalhadores (Brasil, MEC, 2005:02 
apud CIAVATTA, 2005:1089). 

Porém, segundo os mesmos autores, o que podemos observar é uma política 

de Educação Profissional processando-se através de programas focais e 

contingentes. Os autores citam como exemplo os programas Escola da Fábrica, 

PROEJA (Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos) e o PROJOVEM (Inclusão de Jovens). Aqui, 

tomamos a liberdade de acrescentar o PNPE (Programa Nacional de Estímulo ao 

Primeiro Emprego para Jovens). Esses programas voltados para os jovens 

confirmam que o Brasil vem acurando a crença da importância da juventude como 

ator principal no processo produtivo. 

                                                
3 Esse Decreto promove a reforma do ensino técnico-profissional e, ao determinar em seu Art. 5º que 
a “educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e independente do 
ensino médio”, promove a separação e desarticulação entre o Ensino Médio e a Educação 
Profissional. 
4 O Decreto 5.154/04 veio permitir a integração do Ensino Médio com a Educação Profissional, 
porém, por ter sido concebido em meio a um conjunto de disputas, tornou-se um documento 
contraditório e híbrido, pois há também um sentido geral conservador nas mudanças pela 
(des)integração da educação básica e profissional (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005) 
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Nesse sentido, em 19 de dezembro de 2000, foi promulgada a Lei nº 10.097, 

que ficou conhecida como a Lei da Aprendizagem, que objetiva promover o 

rompimento com a postura assistencialista, trazendo uma nova concepção da 

Aprendizagem, agora adequada aos princípios do ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente – , em especial ao da sua proteção integral. 

Em outubro de 2003 houve a reatualização da expectativa com o público 

jovem, quando o governo Lula instituiu o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 

Emprego – PNPE, através da Lei nº 10.748/2003, e depois atualizado pela Lei nº 

10.940/2004. Dentre as ações articuladas pelo PNPE, visando à qualificação social e 

profissional de jovens e sua entrada no mercado de trabalho, está o Programa 

Aprendizagem, que, com essa inclusão, ganha uma grande expressividade, 

passando a ser uma política pública permanente e relevante. Essa Lei também 

passa a exigir da DRT5 – Delegacia Regional de Trabalho – sua atuação como 

órgão regulador da Lei, fazendo-a cumprir-se através de autuações nas empresas e 

nos Serviços Nacionais de Aprendizagem. 

Esse Programa foi concebido com o objetivo de “transformar as expectativas 

de jovens em situação mais crítica de pobreza em possibilidades sustentáveis de um 

futuro decente, por meio do acesso e permanência no atual mundo do trabalho” 

(BRASIL. 2006:04). 

O Programa Aprendizagem tem como público-alvo jovens de idade entre 14 e 

24 anos incompletos e que estejam matriculados e freqüentando a educação básica. 

Trata-se de um contrato especial de trabalho por tempo determinado de, no máximo, 

dois anos. Os jovens beneficiários são contratados por empresas como aprendizes 

de ofício previsto na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, do Ministério do 

Trabalho e Emprego, ao mesmo tempo em que são matriculados em cursos de 

aprendizagem, em instituições qualificadoras reconhecidas, responsáveis pela 

certificação. 

A ação denominada Aprendizagem visa preparar os jovens para realizar 

atividades profissionais e saber lidar com diferentes situações no mundo do trabalho. 

Para isso,  

                                                
5 A partir de 2008 essa Delegacia foi promovida a Superintendência passando a chamar-se 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE, como ainda os sujeitos pesquisados não 
haviam se adaptado a esse termo, optou-se neste trabalho em permanecer utilizando a expressão 
Delegacia Regional do Trabalho – DRT. 



24 
 

 

a formação técnico-profissional deve ser constituída por atividades 
teóricas e práticas, organizadas em tarefas de complexidade 
progressiva, preferencialmente em programas correlatos às 
atividades desenvolvidas nas empresas contratantes, sempre em 
funções que exijam formação profissional (BRASIL. 2006:12). 

Considerando que o Programa Aprendizagem está disseminado em todos os 

estados do país, e tendo alcançado no estado de Pernambuco, no período de 2002 

a 2007, um total de 6.041 (seis mil e quarenta e uma) matrículas, interessamo-nos 

em investigá-lo. 

O desejo dessa investigação também encontra razões de ordem pessoal e 

profissional. Isso porque as experiências vividas como supervisora pedagógica 

desse Programa fizeram emergir inquietações e a necessidade de responder a 

diversas questões, tais como: Como a equipe responsável pela solicitação das 

demandas, organização e execução dos cursos avaliam o Programa Aprendizagem? 

Que formação profissional esses jovens aprendizes vêm recebendo? Quais as 

concepções norteadoras da prática pedagógica dos que fazem esse programa no 

SENAC/PE? Como os docentes desses cursos percebem a formação profissional 

que eles estão dando a esses jovens? Que competências esses cursos se propõem 

a desenvolver e qual a articulação dessas competências com a ação desenvolvida 

pelo jovem no ambiente da empresa?  

Percebemos, porém, que essas inquietações não eram apenas nossas, mas 

são pertinentes aos profissionais do Programa Aprendizagem comprometidos com 

um projeto de educação integral. Assim, essas inquietações representavam 

potencialmente um número de profissionais que executavam direta ou indiretamente 

esse Programa e não dispunham de condições para analisá-lo de forma mais 

profunda. 

Os trabalhos que se debruçaram na análise desse Programa serviram como 

ponto de partida para nossa investigação. Zenote (2004) discutiu o projeto de 

formação Aprendizagem Comercial do SENAC São Paulo; Moreira (2004) estudou a 

Formação Profissional de adolescentes, nos cursos de aprendizagem industrial do 

SENAI-CEARÁ; Soares (2006) realizou seus estudos tendo como campo empírico o 

Programa Aprendizagem, denominado “Projeto Mundo do Trabalho”, da ONG São 

Marinho, no Rio de Janeiro; por fim, Barbosa (2006) estudou a profissionalização do 

jovem aprendiz do SENAC de São Luís/MA. 
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Percebemos então que ainda não haviam sido desenvolvidos estudos desse 

Programa no âmbito do Estado de Pernambuco. Nesse sentido, considerando o 

significativo número de jovens que vêm se formando através deste Programa6, 

necessário se fez o desenvolvimento desta investigação, que tem como objetivo 

geral Analisar as concepções de formação profissional estruturantes do Programa 

Aprendizagem. Enquanto objetivos específicos definimos os seguintes: 

• Analisar os pressupostos políticos e pedagógicos que norteiam o projeto de 

formação profissional do Programa Aprendizagem. 

•  Apreender a análise que os profissionais responsáveis pela execução do 

Programa Aprendizagem fazem a seu respeito. 

• Evidenciar a relação entre as concepções de formação profissional que 

norteiam o programa e as dos docentes do programa. 

Este trabalho se constitui num estudo descritivo exploratório, em que foram 

priorizadas as falas dos sujeitos que vivenciam o Programa. Adotou-se como técnica 

a Análise Temática, pois mostra-se suficiente para o alcance dos objetivos 

propostos. 

As entrevistas realizadas foram analisadas baseando-se na técnica de 

Análise de Conteúdo, segundo sua modalidade ‘Temática’. Conforme Bardin, a 

técnica da Análise Temática “consiste em descobrir os ‘núcleos de sentido’ que 

compõem a comunicação e cuja presença, ou freqüência de aparição, podem 

significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido” (BARDIN, 1979:105). 

Com base nesse princípio, procuramos identificar as idéias centrais (núcleos de 

sentido) nas respostas das entrevistas dos sujeitos pesquisados, através de um 

olhar explorador, buscando descobrir como eles vêem o Programa Aprendizagem 

sob diferentes pontos de vista. 

 Na perspectiva de dar organicidade, dividimos a pesquisa em quatro fases, 

discriminadas em seguida. 

                                                
6 Segundo entrevista com a Delegada Regional do Trabalho, em 2007, participaram do Programa 
Aprendizagem cerca de 2.000 (dois mil) jovens, só no Estado de Pernambuco. Os dados computados 
são apenas referentes aos números de autuação (empresa x quantidade de aprendizes), porém, em 
alguns casos, o número pode ter sido efetivamente maior. Isso ocorre quando a instituição, operadora 
do Programa, acrescenta algum participante, seja por opção da própria instituição, ou da empresa 
participante do Programa. 
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A primeira fase apresenta um aprofundamento teórico através de pesquisas 

bibliográficas referente à educação profissional no Brasil, às transformações do 

mercado de trabalho e suas implicações na formação dos trabalhadores. 

Seguindo esse percurso, na segunda fase, analisamos toda a documentação 

que regulariza o Programa Aprendizagem, buscando identificar os aportes teóricos 

que fundamentam a concepção desse Programa, tais como: as Leis que o regem; o 

Termo de Referência do Programa elaborado pelo Governo Federal; Referenciais 

Nacionais de Educação Profissional do SENAC e o Plano de Curso do SENAC/PE. 

Numa terceira fase, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os 

sujeitos envolvidos na execução deste Programa.  

Buscando restringir o abrangente campo de atuação do SENAC nas diversas 

áreas profissionais que o Programa atende, elegemos o curso “Auxiliar 

Administrativo de Comércio de Bens e Serviços” como objeto de investigação  

A escolha do curso decorreu do nosso interesse em privilegiar as áreas 

originárias do SENAC, ou seja, Gestão e Comércio, e priorizar o curso com o maior 

número de jovens no programa.  

Por fim, quanto aos sujeitos pesquisados, optamos não só por aqueles que 

elaboram e executam os cursos, como também os gestores que detêm o poder de 

decisão quanto às condições necessárias para a execução do Programa. Dessa 

forma, os sujeitos pesquisados foram:  

• A Auditora Fiscal do Trabalho, responsável pela convocação das empresas, 

pela escolha da Região e da área de realização dos cursos. 

• A diretora do SENAC/PE, responsável pela autorização da execução do 

programa, bem como pela quantidade de cursos e alunos por turma. 

• A Coordenadora de Formação Profissional do SENAC/PE, responsável pela 

equipe que coordena as áreas profissionais que realizam a elaboração dos 

planos de cursos. 

• A técnica da coordenadoria de formação profissional do SENAC, responsável 

pela execução do Programa em âmbito Regional. 

• Duas (2) supervisoras pedagógicas da U.O. (Unidade Operacional), 

responsáveis pela execução do curso “Auxiliar Administrativo de Comércio de 

Bens e Serviços”. 
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• Três (3) instrutores responsáveis pela disciplina Profissionalizante e pelas 

visitas supervisionadas nas empresas contratantes. 

Por reconhecer que os olhares dos sujeitos possuem diferentes focos de 

acordo com a aproximação do objeto analisado e sua práxis, optamos por um 

processo biossocial dos entrevistados, agrupando-os de acordo com suas atividades 

profissionais ligadas ao objeto de análise. Assim, formaram-se três grupos 

denominados: 

a) Grupo dos Requerentes – constituídos pelos profissionais que demandam 

os cursos e as turmas do Programa Aprendizagem. 

b) Grupo dos Organizadores – composto pelos profissionais que organizam 

os cursos dos Programas, desde a elaboração dos Planos de curso até seu 

acompanhamento pedagógico. 

c) Grupo dos Executores – composto pelos docentes da disciplina 

‘profissionalizante’ do curso em análise. Optamos pelos docentes dessa disciplina 

por ser a que acompanha o desenvolvimento prático do aprendiz na empresa e suas 

atividades teóricas na Instituição Formadora. 

Na última fase, realizamos a Análise Temática, que, sendo essa uma 

modalidade da Análise de Conteúdo, apóia-se numa concepção da comunicação 

como processo e não como algo dado (MINAYO, 1994). Assim, as entrevistas foram 

submetidas a tratamento como totalidade através do seguinte percurso: 

1. Transcrição de cada entrevista, constituindo um texto. 

2. Leitura exaustiva dos textos transcritos, de forma a identificar trechos 

significantes para desvelar os objetivos propostos. 

3. Seleção dos trechos mais relevantes apresentados nas falas, realizando 

um recorte em unidades de significação que se constituíram em tópicos 

sobre o tema. 

4. Relação da literatura pesquisada com o discurso daqueles que vivenciam 

empiricamente o objeto pesquisado. 

Objetivando apresentar os resultados desta pesquisa, este trabalho está 

organizado conforme descrevemos em seguida. 

No Primeiro capítulo iniciamos uma análise da inserção do jovem no Mercado 

de trabalho, em oposição à concepção que destaca a profissionalização precoce 



28 
 

 

como solução ao enfrentamento da desigualdade social. Em seguida, buscamos 

discutir e caracterizar o “Programa Aprendizagem” como parte integrante da Política 

Pública para Jovens, o PNPE (Programa Nacional de Estimulo do Primeiro 

Emprego).  

No segundo capítulo procuramos caracterizar o campo de pesquisa (SENAC), 

realizando um breve histórico de sua atuação nacional e regional e refletindo 

especificamente sobre essa atuação no Programa Aprendizagem. 

No terceiro capítulo dedicamo-nos à análise do Programa, ao mesmo tempo 

em que apresentamos reflexões e debates sobre os temas que emergiram durante a 

investigação. Todo esse movimento foi realizado a partir das falas dos profissionais 

responsáveis pela execução do Programa Aprendizagem no SENAC. 

Por fim, tecemos as considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 - PROGRAMA APRENDIZAGEM 

Inserção do Jovem no Mercado de Trabalho 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura – UNESCO, uma significativa parcela dos jovens brasileiros vive em situação 

de vulnerabilidade e, conseqüentemente, sob o risco de exclusão. De acordo com o 

seu Relatório de Desenvolvimento Juvenil, 6,7 milhões de jovens não trabalham nem 

estudam. Eles representam 20,3% da população de 15 a 24 anos (UNESCO, 2004). 

Na última década foram inúmeras as iniciativas de organizações governamentais e 

não governamentais voltadas a esse público. No censo 2003, o IBGE aponta 34 

milhões de jovens na faixa etária de 15 a 24 anos. 

Sabemos que o desemprego no Brasil tem sido um inimigo da cidadania, pois 

tem se agravado perversamente, impedindo muitos de exercerem o seu direito 

humano de trabalho, o qual pode lhe dar condições de acesso aos bens mais 

básicos, como alimentação, moradia, educação e saúde. As taxas de desemprego 

juvenil registradas no Brasil têm se mantido em patamares equivalentes ao dobro 

das taxas encontradas entre a população adulta. Segundo dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2003, a taxa total de desemprego da 

população adulta variou em torno de 9%, enquanto o desemprego juvenil atingiu 

18% para os jovens entre 16 e 24 anos. Esses jovens fazem parte de uma classe 

social menos favorecida, de baixa renda e, em sua maioria, também têm uma baixa 

escolaridade.  

Fatores como esses por si só já impactam negativamente no desenvolvimento 

intelectual, cognitivo e psíquico do ser humano. Acrescente-se a esse quadro a 

inexistência de experiência profissional prévia, o que resultará numa situação grave, 

no que se refere à falta de acesso a um trabalho digno. 
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Necessário se faz buscar um maior conhecimento de quem são esses 

jovens7. 

Quando se estuda a juventude é preciso compreender as diversidades 

sociais, econômicas e culturais que a categoria encobre. Portanto, é importante 

esclarecer inicialmente que não existe um conceito unívoco de juventude, por isso 

alguns autores fazem a opção de usar a expressão juventudes. Sendo assim, torna-

se indispensável esclarecer de que jovem estará aqui sendo tratado como aquele de 

classe social menos favorecida que necessariamente precisa ingressar cedo no 

mercado de trabalho8. 

A opção por esse perfil de jovem que será aqui alvo de análise não significa 

que os jovens abastados não tenham problemas, porém esses são de natureza 

adversa a esse estudo. É possível encontrar análise dos problemas desses jovens 

em Píer Paolo Pasolini (1990) e Célia Ferreira Novais (2003). 

Admite-se, porém, que, independente da classe social, ao se refletir sobre a 

adolescência, reconhece-se que, historicamente, essa fase etária é marcada por 

certa instabilidade e em muitos casos evidenciada por problemas sociais. A visão 

construída é que essa etapa humana é revelada por conflitos e crises, próprios da 

idade, fase em que se busca a liberdade e autonomia. Por isso, muitas vezes se 

comete o que os mais velhos consideram como “loucura”. Essa visão poderia 

justificar o número de jovens vítimas ou acusados de violência, se não fosse 

considerado o caráter histórico e a realidade social concreta no qual eles estão 

inseridos. 

Ao se levar em consideração a realidade social, encontram-se diferentes 

concepções de adolescência, como já citado anteriormente. Segundo Barbosa 

(2006:35): 

                                                
7 A intenção aqui exposta é apenas identificar quem é o sujeito participante do Programa 
Aprendizagem. Não se tem a presunção de discutir profundamente os problemas dos jovens na 
sociedade brasileira, pois esse não é o nosso objeto de estudo. Para quem deseja aprofundar-se no 
tema, recomenda-se a leitura de autores como ABRAMO (2004), GROPPO (2000) e SPOSITO (1993, 
2000 e 2007), entre outros. 
8 Frigotto (2004:181) explica que essa inserção “não é uma escolha, mas uma imposição de sua 
origem social e do tipo de sociedade que se construiu no Brasil”. Ainda segundo esse autor, mesmo 
nesse universo de jovens encontram-se diferentes particularidades, mas, “do ponto de vista 
psicossocial e cultural, tendem a sofrer um processo de adultização precoce. A inserção no mercado 
formal ou ‘informal’ de trabalho é precária em termos de condições e níveis de remuneração. Uma 
situação, portanto, muito diversa da dos jovens de ‘classe média’ ou filhos dos donos de meios de 
produção, que estendem a infância e a juventude. Nesses casos, a grande maioria inicia sua inserção 
no mundo do trabalho após os 25 anos e em postos de trabalhos ou atividades de melhor 
remuneração” (FRIGOTTO, 2004:182). 



31 
 

 

Para os adolescentes das classes mais favorecidas, esta etapa pode 
se estender até a idade adulta, após a conclusão dos estudos 
superiores, quando ocorrerá a inserção nas atividades profissionais, 
normalmente para os cargos com melhor remuneração. 

Pode-se assim, reconhecer que o processo de construção da adolescência se 

dá, segundo essa autora, de forma individual e coletiva, partindo das necessidades 

sociais e econômicas dos grupos a que estão inseridos. Por isso, uma visão 

estereotipada desse grupo social pode não trazer a realidade à luz da ciência.  

Porém, não se pode deixar de reconhecer o peculiar momento de vida que é 

a juventude, quando conflitos pessoais, incertezas e sonhos fazem parte do 

cotidiano desse ator, tendo como objetivo o fortalecimento de sua identidade. 

Segundo D´Agostinho: 

Se entendermos juventude como um momento de vida em que se 
fortalece a identidade, esta só é concebida pela relação social 
permeada pelo reconhecimento de si próprio e pelo conhecimento 
das diferenças. Tudo isso só é possível por meio da convivência em 
grupo (2007:15-16). 

Na busca dessa convivência, o jovem procura grupos sociais diferentes, 

tendo-os no âmbito escolar, familiar e na comunidade. Ter um emprego é um ideal 

na vida de muitos jovens, já que isso fortalece sua identidade tanto no âmbito social, 

quanto no psicológico. Traz implícita uma autonomia financeira e um rompimento (ou 

redução) com a dependência familiar. 

Essa fase da vida (a juventude) é impregnada de aspirações, sonhos e ideais. 

O jovem sonha com mudanças, com uma sociedade melhor, espera ansioso poder 

entrar no mundo produtivo para contribuir com transformações na sociedade.  

Mas, ao se deparar com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e 

exigente de qualificações e experiências, o jovem se vê impossibilitado de entrar 

nessa concorrência desleal, individualista e cruel, criando um complexo de 

inferioridade, por achar que a culpa é sua em não ter as “competências” exigidas 

pelo mercado. Muitas vezes, não consegue identificar que o problema, na verdade, é 

do sistema social capitalista contemporâneo.  

Na busca de minimizar essa lacuna na vida dos jovens, os últimos governos 

brasileiros vêm implantando políticas públicas compensatórias. No governo Lula, por 

exemplo, as políticas públicas para a juventude ganharam destaque na agenda 
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política nacional, em que o governo ratifica a consciência da importância estratégica 

da juventude para a sociedade.  

Na busca pela inovação na concepção de políticas públicas que 
considerasse as singularidades do segmento, o governo federal 
instituiu em 2004 um grupo interministerial para levantar os principais 
programas federais para os jovens, desenvolvendo novas ações e 
consolidando práticas que garantam direitos e oportunidades. O 
resultado imediato desse trabalho foi a definição da Política Nacional 
de Juventude. Um ano depois, foram criados a Secretaria Nacional 
de Juventude, o Conselho Nacional de Juventude [...]9. 

A criação de políticas públicas para juventude, objetivando torná-la um perigo 

menor para sociedade, está presente na prática dos governos brasileiros em toda 

sua história. Independente de suas concepções políticas e sociais, a 

profissionalização precoce, como algo natural e normal, apresenta-se como solução 

inovadora no enfrentamento de questões decorrentes da desigualdade social. 

As políticas públicas para a juventude, normalmente relacionadas ao trabalho 

e à educação, tanto no plano econômico-social quanto no ético-político, são 

consideradas tão imprescindíveis quanto complexas. São imprescindíveis por “existir 

uma necessidade real para milhares de jovens de ingressar precocemente na luta 

pela sobrevivência” e são complexas por resultar dos “impasses estruturais da 

economia e da cultura da elite brasileira que se mantém sócia menor e subordinada 

aos centros hegemônicos do capital e aposta na cópia, no atalho, e em transformar 

a exceção em regra” (FRIGOTTO, 2004:204). 

O governo atual não foge à regra, convivendo com essa real dificuldade de 

lidar com essa complexidade e necessidade de promover políticas públicas para 

jovens. Acreditamos que as políticas públicas devam existir, mas seguindo o sentido 

contrário das atualmente estabelecidas. Ou seja, incentivar a retirada dos jovens que 

se inseriram precocemente no mercado de trabalho, para que esses possam ter o 

mesmo direito que os filhos de pais abastados têm, ou seja, de estudar até a idade 

adulta. São políticas que garantam aos filhos dos trabalhadores e dos 

desempregados a escolaridade básica (ensino fundamental e médio) através de 

uma educação integral, com o Estado garantindo a renda necessária para que esses 

                                                
9 Disponível em: http://brasilumpaisdetodos.blogspot.com/2007/06/governo-lula-investe-em-polticas-
para.html. Acessado em 01/02/2008. 
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jovens possam ter opção de estudar, em vez de trabalhar para contribuir com a 

renda familiar. Frigotto defende com propriedade que: 

as campanhas para punir pais que fazem seus filhos trabalhar 
precocemente ou punir as empresas que os empregam não só são 
cínicas como, em vez de garantir direitos à educação, à cultura e ao 
lazer, agravariam sua situação, lançando-os na mendicância, na 
prostituição, ou tornando-os presas fáceis do tráfico e do crime 
(2004:206). 

Diante de tudo isso, o Governo Federal implementou, através da Lei 10.748, 

de 22 de outubro de 2003, como política pública para jovens, o Programa Nacional 

de Estímulo ao Primeiro Emprego para Jovens – PNPE10, que emerge diante da 

necessidade de inserir o jovem no mercado de trabalho, buscando articular diversas 

ações e estratégias que descrevemos em seguida. 

1.2. Objetivos e Ações do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 

Emprego para Jovens – PNPE 

O público-alvo do PNPE são jovens de 16 a 24 anos, com escolaridade 

máxima até o Ensino Médio completo, renda per capita familiar de até meio salário 

mínimo e sem nenhum registro formal de trabalho. 

1.2.1. Estratégias para implementação do PNPE 

• Preparação do jovem para o primeiro emprego, através de sua qualificação 

social e profissional e trabalho comunitário. 

                                                
10 Segundo o MTE, o PNPE atendeu até setembro de 2005 1,063 milhão de jovens. Desse total, 
foram inseridos no mercado de trabalho formal mais de 630 mil jovens. O Governo Federal já investiu 
R$123,23 milhões, que beneficia jovens de 16 a 24 anos, sem qualificação profissional, com renda 
per capita de meio salário mínimo, ou seja, em situação de risco social. Disponível em: 
http://www.mte.gov.br/noticias/ conteudo/temp_46.asp. 
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• Inclusão social do jovem em condições de vulnerabilidade, por meio da 

percepção de auxílio-financeiro mediante a prestação de serviços 

comunitários, quando inscritos nos cursos de qualificação. 

• Inserção do jovem no mundo do trabalho por intermédio de estímulo 

financeiro ao empregador, responsabilidade social das empresas, assinatura 

de termos de cooperação técnica com empresas públicas e privadas, e 

empreendedorismo. 

• Estabelecimento de parcerias com entidades públicas e organizações da 

sociedade civil, a fim de viabilizar as ações de qualificação social e 

profissional e de inserção do jovem no mundo do trabalho. 

Dessa forma, o PNPE, para sua implantação serviu-se de dois eixos: 

“qualificação” e “inserção”. Podemos explicitar esses eixos através do seguinte 

diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante parcerias com governos e sociedade civil, por meio de linhas como 

Consórcios Sociais da Juventude, Serviço Civil Voluntário / Juventude Cidadã e 

Empreendedorismo Juvenil, o eixo da qualificação tem como finalidade propiciar 

qualificação social e profissional aos jovens, principalmente àqueles em situação de 

maior vulnerabilidade social, visando sua preparação para inserção no mundo do 

trabalho, disponibilizando cursos de qualificação social e profissional. 

O eixo da inserção tem como finalidade promover a inclusão do jovem 

habilitado no primeiro emprego, estimulando a sua contratação por meio da 
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concessão de incentivo financeiro ao empregador ou de ações em parcerias com 

empresas privadas e públicas, por meio das linhas: Subvenção econômica; 

Responsabilidade social; Empreendedorismo e Aprendizagem / Estágio. 

1.2.2. Descrições das Linhas de Ações do PNPE11 

a) Consórcios Sociais da Juventude 

O Consórcio Social da Juventude é uma ação do Programa Nacional de 

Estímulo ao Primeiro Emprego, em parceria com a sociedade civil na execução do 

Programa, com foco em dois eixos de organização: fomento à geração de postos de 

trabalho formais e preparação para o primeiro emprego. Procuram a aproximação 

com os jovens submetidos a maior risco social, realizando um atendimento de 

natureza complementar aos serviços prestados pelo SINE e DRT, a fim de alcançar 

uma parte significativa do público jovem e garantir a eficiência da política pública de 

geração de emprego e renda para a juventude. 

Vale ressaltar que os Consórcios Sociais da Juventude não se restringem à 

ação de qualificação profissional do PNPE, constituindo-se em uma das etapas para 

a inserção dos jovens no mundo do trabalho. Os Consórcios, compostos pela 

entidade-âncora, pelas entidades executoras e pelos parceiros locais, deverão ter 

metas de inserção de jovens atendidos no mundo do trabalho, durante a vigência do 

convênio, e deverão alcançar jovens que, em virtude de suas condições 

socioeconômicas, têm maior dificuldade de inserção na atividade produtiva, ou seja, 

de maior vulnerabilidade frente ao mercado de trabalho, e que atendam aos 

requisitos estabelecidos pela Lei nº 10.748, de 22 de novembro de 2003. 

O Consórcio Social da Juventude deverá ser constituído por entidades ou 

movimentos da sociedade civil organizada, que desenvolvam ações dirigidas ao 

público juvenil, relacionadas à qualificação ou à inserção do jovem no mundo do 

trabalho, e sua rede deverá ser composta por entidades ou movimentos sociais 

                                                
11 Disponível em: http://www.mte.gov.br/dados_estatisticos/anuario_qual_prof.asp. Acessado em: 
12/08/2008. 
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legalmente constituídos e buscar o apoio e a parceria de órgãos e entidades 

públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. 

Da sua criação em 2003, até 2005, havia 39.835 jovens atendidos nessa 

modalidade do PNPE, através de 23 consórcios. Desses, foram inseridos no 

mercado de trabalho – com carteira assinada – cerca de 12 mil jovens. Desde a 

criação dos consórcios até 2005, o Governo investiu R$108,723 milhões no 

programa.  

Para o período 2007-2008 o Consórcio Social da Juventude realizou convênio 

com 30 Instituições em todo o Brasil, para atender um total de 70.270 jovens, 

distribuídos pelas Unidades Federativas, conforme tabela abaixo. 

 

QUADRO 1 
DEMONSTRATIVO POR UNIDADES FEDERATIVAS DE INSTITUIÇÕES E 

NÚMERO DE JOVENS DO CONSÓRCIO SOCIAL DA JUVENTUDE: CONVÊNIOS 
FIRMADOS PARA PERÍODO DE 2007/2008  

Convênios  
Consórcios Sociais da Juventude – 2007 / 2008 

UF Qtd. de Instituições Nº JOVENS 
AL 02 2.000 
BA 01 3.000 
DF 02 3.850 
ES 02 2.900 
MA 02 3.000 
MS 01 1.000 
MG 01 6.000 
MT 01 1.000 
PA 01 2.000 
PE 01 1.200 
PR 02 2.100 
RJ 02 6.500 
RN 01 1.900 
SC 02 5.000 
SP 09 28.820 

Total 30 70.270 
O Consórcio Social da Juventude tem como legislação a Portaria Nº 356, de 

08/07/2005, que autoriza a abertura de conta bancária, tendo como titular a 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE, do MTE, destinada ao 

pagamento centralizado do auxílio financeiro de que trata o art. 3º-A da Lei nº 9.608, 

de 1998, no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os 

Jovens - PNPE, mediante a utilização de cartão magnético emitido em nome do 

jovem beneficiário.  
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b) Serviço Civil Voluntário / Juventude Cidadã 

O antigo Serviço Civil Voluntário, hoje Projeto Juventude Cidadã, por meio de 

parcerias com as Secretarias de Trabalho dos Estados e Prefeituras, enfoca a 

formação para cidadania e direitos humanos conjugada à prestação de serviços à 

comunidade, para qualificar os jovens e inseri-los na atividade produtiva, seja por 

meio de emprego formal ou de atividades autônomas e empreendedoras. Oferece 

oportunidades formativas inovadoras e criativas de desenvolvimento pessoal, social 

e profissional para que os jovens participantes possam construir um caminho ao 

exercício pleno da cidadania, mediante sua formação integral, aliada à vivência 

concreta da prestação de serviços voluntários à comunidade, por meio de ações de 

qualificação socioprofissional para inserção na atividade produtiva. 

A Juventude Cidadã é Legislada, assim como o Consórcio Social da 

Juventude, pela Portaria Nº 356, de 08/07/2005. Porém, outra importante Portaria de 

n. 120, de 31 de agosto de 2006, também legisla a Juventude Cidadã. Essa Portaria 

considera, para cumprimento das metas de inserção ocupacional dos jovens no 

mercado de trabalho, não apenas a inserção no trabalho formal, como também 

formas alternativas de trabalho e renda, estabelecidas em convênios celebrados 

pelo MTE no âmbito do PNPE, podendo ser através de: registro e abertura de 

microempresa pelo jovem ou participação como sócio ou cotista; registro como 

profissional autônomo; financiamento para implantação de empreendimento próprio; 

aquisição de espaço físico para funcionamento do empreendimento; prestação de 

serviços a terceiros, mediante contrato; participação em associação ou cooperativa 

em funcionamento e aquisição, pelo jovem, de equipamentos e insumos produtivos 

(MTE, Portaria 120/2006). 

c) Empreendedorismo Juvenil 

A política de empreendedorismo baseia-se na parceria com entidades sociais 

para concessão de qualificação e assistência técnica aos empreendimentos da 

juventude, estejam eles ligados aos Consórcios Sociais da Juventude ou a Arranjos 
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Produtivos Locais. É um Programa que atende jovens que desejam montar seu 

próprio negócio. Cerca de 4.500 jovens participaram do processo de capacitação e 

elaboraram projetos.  

 

d) Aprendizagem�� 

A aprendizagem, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e 

regulamentada pela Lei nº 10.096 de 2000, trata-se de uma ação que articula a 

qualificação profissional do jovem à sua inserção no mercado de trabalho. Por esse 

motivo, torna-se um dos principais instrumentos de ação do PNPE, uma vez que 

atua justamente no eixo qualificação-inserção. 

e) Subvenção econômica 

Foi criada pelo Governo Federal através da Lei nº 10.748/2003 para melhorar, 

por meio de um conjunto de medidas, as condições de acesso ao mercado de 

trabalho. Alterada pela Lei nº 10.940/2004, aumentou o valor do incentivo pago às 

empresas que participavam do PNPE, além de criar facilidades operacionais através 

do sistema de informações, PNPE WEB, criado pela CGI/SPOA, do Ministério do 

Trabalho e Emprego. A Subvenção econômica concedia um incentivo financeiro de 

até R$ 1.500,00 por ano a cada vaga ofertada por empresas a jovens que buscam o 

Primeiro Emprego. 

                                                
12 Aguardam-se alterações nessa ação do PNPE, tendo em vista que representantes do Ministério da 
Educação (MEC), do Ministério Público do Trabalho (MPT), da Secretaria Nacional da Juventude e do 
MTE vêm discutindo políticas que possam tornar a Lei do Aprendiz mais acessível a empresas e aos 
jovens de 14 a 24 anos. Um dos principais temas discutidos foi a integração de cotas para deficientes 
na Aprendizagem para que a pessoa deficiente seja incluída, primeiramente, como aprendiz, 
buscando diminuir o problema da falta de profissionais qualificados no mercado. Assim a 
Aprendizagem será usada como política de redução de desigualdades, que elevará o 
desenvolvimento econômico e social do país. Disponível em: http://www.mte.gov.br/noticias/conteudo 
/temp_46.asp. �
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O pagamento é feito por meio de transferências bancárias bimestrais, em seis 

parcelas de até R$ 250,00.  

Em 28 de dezembro de 2007 a ação foi revogada pela Medida Provisória nº 

411, que criou o PROJOVEM Trabalhador. Porém, as Empresas que aderiram ao 

Programa nessa modalidade até o dia 14 de dezembro de 2007 continuam tendo 

seus direitos garantidos e continuarão a receber pagamentos das parcelas devidas 

até a data final de um ano após a abertura do termo – período vigente do termo.  

Para a manutenção destes termos é obrigatório que as empresas continuem 

comprovando a regularidade do recolhimento de tributos e de contribuições devidas 

ao FGTS, INSS e conjunta SRF/Dívida Ativa da União, a fim de recebimento das 

parcelas devidas, e solicitem a substituição no local que fizeram a adesão ao 

programa, em até 30 dias, dos jovens ocupantes dos postos criados e que não 

permanceram no posto pelo período de um ano. 

Essa subvenção econômica não atinge os participantes do Programa 

Aprendizagem, tendo em vista que este é fundamentado na Lei 10.927, a qual 

“obriga” as empresas a contratarem aprendizes de acordo com o percentual exigido 

por Lei (art. 429 da CLT), por isso são autuadas pela DRT. 

f) Responsabilidade social 

A empresa contrata os jovens inscritos no Programa abrindo mão da 

subvenção econômica, recebendo, assim, o selo de Empresa Parceira do Primeiro 

Emprego para uso institucional. Também vem ganhando espaço com a expansão 

das vagas da Aprendizagem, por meio da elevação da cota das empresas, que são 

obrigadas a reservar de 5 a 15% das vagas para jovens aprendizes. Segundo 

quadro abaixo, até 2007, 134 empresas optaram pela responsabilidade social, 

totalizando 1.780 jovens inseridos, com carteira de trabalho assinada. De acordo 

com o MTE, existem 40.000 vagas a serem ocupadas, já negociadas com as 

empresas. 
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QUADRO 2 
DEMONSTRATIVO POR UNIDADE FEDERATIVA DOS CERTIFICADOS 

EMITIDOS EM 2007 DO SELO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

Responsabilidade Social - Planilha de Certificados – 2007 por Unidade Federativa 

Qtd Empresas Modalidade e Contratação UF Número  
de Jovens 

07 Responsabilidade Social MG 11 
06 Responsabilidade Social Santarém / PA 13 
07 Responsabilidade Social PB 313 

02 Responsabilidade Social MS 02 

03 Responsabilidade Social PA 13 
66 Responsabilidade Social SP 848 

03 Responsabilidade Social SE 04 

01 Responsabilidade Social BA 01 

18 Aprendizagem PE 57 
21 Responsabilidade Social SC 518 

134  
Total  1.780 

Fonte http://www.mte.gov.br/politicas_juventude/acoespnpe_RespSocial_default.asp. Acessado em 
09/09/2008. 

PROJOVEM 

A partir de 2008, a Lei 11.692, de 10 de junho de 2008, revoga a Lei 10.748 

de 22/10/2003, que criou o PNPE, assegurando os beneficiários e executores dos 

Programas disciplinados por essa Lei, e institui o Programa Integrado de 

Juventude (PROJOVEM), visando ampliar o atendimento aos jovens entre 15 e 29 

anos excluídos da escola e da formação profissional. Foi criado a partir da 

integração de seis programas já existentes – Agente Jovem, Saberes da Terra, 

ProJovem, Consórcio Social da Juventude, Juventude Cidadã e Escola de Fábrica – 

e tem como meta sair dos atuais 467 mil jovens atendidos e atingir 4,2 milhões de 

jovens até 2010. Vai funcionar nas modalidades ProJovem Adolescente, ProJovem 

Urbano, ProJovem Campo e ProJovem Trabalhador. 

O ProJovem Adolescente é voltado a jovens de 15 a 17 anos que vivem em 

situação de risco social ou integram o Bolsa Família, egressos de medida 
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socioeducativa de internação ou em cumprimento de outras medidas 

socioeducativas em meio aberto, egressos do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil - PETI ou egressos ou vinculados a programas de combate ao abuso e à 

exploração sexual. É uma reformulação do antigo Agente Jovem e passa a integrar 

o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), Com duração de 24 meses, 

o Projovem Adolescente tem como objetivo complementar a proteção social básica 

da família, criando mecanismos para garantir a convivência familiar e comunitária e 

criar condições para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema 

educacional. Assim, o Programa visa oferecer proteção social básica e assistência 

às famílias, além de contribuir para a elevação da escolaridade e redução do uso de 

drogas e dos índices de violência, gravidez precoce e de ocorrência de doenças 

sexualmente transmissíveis. 

O ProJovem Urbano tem duração de 18 meses e oferece formação no 

ensino fundamental, cursos profissionais, aulas de informática e auxílio financeiro de 

R$ 100,00 por mês, que, de acordo com a Lei, poderão ser pagos em até 20 

auxílios. O público-alvo são jovens entre 18 e 29 anos que sabem ler e escrever e 

que não concluíram o ensino fundamental. O Programa tem como objetivo elevar a 

escolaridade visando à conclusão do ensino fundamental, à qualificação profissional 

e ao desenvolvimento de ações comunitárias com exercício da cidadania, na forma 

de curso, conforme previsto no art. 81 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Para 2008, há 250 mil vagas, e até 2010 o governo federal pretende beneficiar 900 

mil jovens em todo o país. 

O ProJovem do Campo-Saberes da Terra tem como objetivo elevar a 

escolaridade dos jovens da agricultura familiar, integrando a qualificação social e 

formação profissional, na forma do art. 81 da Lei nº 9.394/96, estimulando a 

conclusão do ensino fundamental e proporcionando a formação integral do jovem, 

na modalidade educação de jovens e adultos, em regime de alternância, nos termos 

do regulamento. Atenderá aos jovens com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e 

nove) anos, residentes no campo, que saibam ler e escrever, que não tenham 

concluído o ensino fundamental. Os jovens receberão auxílio de R$ 100,00 por mês 

que, de acordo com a Lei, poderão ser pagos em até 12 auxílios. Está previsto o 

atendimento de 35 mil jovens e 42% do total de vagas serão destinadas aos 

municípios beneficiados pelo programa Territórios da Cidadania. 
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No ProJovem Trabalhador, os participantes receberão um auxílio mensal de 

R$ 100,00, durante seis meses, mediante comprovação de freqüência. Tem como 

objetivo preparar o jovem para o mercado de trabalho e ocupações alternativas 

geradoras de renda, por meio da qualificação social e profissional e do estímulo à 

sua inserção no mercado. Os cursos de qualificação serão de 350 horas/aula. 

Podem participar do programa os jovens desempregados e que sejam membros de 

famílias com renda per capita de até um salário mínimo. O programa será 

desenvolvido em parceria com os estados, sociedade civil e iniciativa privada e visa 

estimular e fomentar a geração de oportunidades de trabalho, negócios, inserção 

social e visão empreendedora.  

Percebemos, assim, que as Políticas de Juventude vêm-se confrontando com 

o desafio de formular e desenvolver ações efetivas do enfrentamento da questão do 

jovem e o mercado de trabalho, buscando atuar na promoção de mais e melhores 

oportunidades de trabalho, emprego e geração de renda.  

Dentre essas ações, o Programa Aprendizagem se destaca por atuar no 

âmbito da qualificação e da inserção, consecutivamente. No entanto é importante 

destacar que esse Programa não teve sua origem no momento da implantação do 

PNPE, ou seja, através da Lei 10.748/2003, nem tão pouco através da Lei 

10.097/2000, que ficou conhecida por Lei da Aprendizagem. A Aprendizagem 

começa a aparecer na história do país ainda Século XIX, mas só foi regulamentada 

no princípio do Século XX, como veremos no tópico a seguir. 

1.3. Programa Aprendizagem 

No Brasil, no século XIX, surgiram os primeiros programas planejados para 

menores abandonados, trazendo o conceito de aprendiz. Esses programas 

apresentavam um cunho marcadamente assistencialista. No princípio era restrito a 

estabelecimentos militares, com uma mistura de objetivos sociais e econômicos na 

formação desses aprendizes. Com a criação dos Liceus de Artes e Ofícios, na 

metade desse mesmo século, a formação desses aprendizes passou a ocorrer em 

oficinas públicas e privadas, passando a ter uma feição mais escolarizada e mais 

profissionalizada. Daí surge, em 1909, a rede de escolas de aprendizes e artífices, 
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embrião da atual rede federal de educação técnica e tecnológica, que foi criada no 

Governo Federal de Nilo Peçanha, através do Decreto nº 13.064, de 12 de junho de 

1918.  

Em 1930, surge o Ministério da Educação e Saúde Pública, o qual impulsiona 

o ensino profissionalizante. Isso ocorre devido ao período marcado pela 

industrialização e acompanhado de fluxo migratório das regiões agrícolas para os 

centros urbanos, provocando profundo desequilíbrio social. 

O Governo Federal, na Constituição de 1937, posicionou-se diante do 

problema de formação profissional considerando “dever do Estado” sua oferta, 

determinando como sendo de responsabilidade das classes produtoras a criação de 

escolas vocacionais e pré-vocacionais para os setores mais pobres da sociedade. O 

Art. 129 da Constituição estabelece que: “É dever das indústrias e dos sindicatos 

econômicos criar, na esfera de sua especialidade, escolas de aprendizes destinadas 

aos filhos dos operários ou de seus associados”. 

Em 22 de janeiro de 1942, através do Decreto-Lei 4.048, o governo do 

presidente Getúlio Vargas cria a primeira entidade especializada em aprendizagem: 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Mas foi em 16 de julho de 

1942, através do Decreto-Lei nº 4.481, que a aprendizagem, especialmente na 

indústria, como espécie de contrato de trabalho nas empresas privadas, foi 

regulamentada.  

Por motivos desconhecidos, o Decreto-Lei 4.481/42 caiu em descrédito, 

sendo o mesmo modificado pelo Decreto-Lei 9.576/46, que determinava, no 1º 

Artigo, que: 

Os estabelecimentos industriais de qualquer natureza são obrigados 
a empregar e matricular nas Escolas mantidas pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (SENAI), um número de aprendizes 
equivalentes a 5% no mínimo e 15% no máximo, dos operários 
existentes em cada estabelecimento e cujos ofícios demandem 
formação profissional (BRASIL, Decreto-Lei n. 9.576/46). 

Em 1946, época em que o país padecia com a situação econômica provocada 

pela Segunda Guerra Mundial, a formação profissional continua sendo uma 

necessidade, um desafio. Daí surge a idéia da criação de um órgão responsável 

pela preparação de mão-de-obra também para o setor terciário. Assim, em 



44 
 

 

decorrência da Lei Orgânica do Ensino Comercial, é criado pelo Decreto-Lei nº 8.621 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).  

Na mesma data de nascimento do SENAC, 10 de janeiro de 1946, foi criada a 

normatização da aprendizagem no comércio, através do Decreto-Lei nº 8.622, cujo 

1º Artigo declara: 

Os estabelecimentos comerciais de qualquer natureza que tiver mais 
de nove empregados são obrigados a empregar e matricular nas 
escolas de aprendizagem do SENAC um número de trabalhadores 
menores como praticantes, que será determinado pelo Conselho 
Nacional, de acordo com as práticas ou funções que demandem a 
formação profissional, até o limite próximo de 10% do total de 
empregados de todas as categorias em serviço no estabelecimento 
(Decreto-Lei n. 8.622/46, Art. 1º). 

Na década de 90 se institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, através 

da Lei nº 8.069, de 13/07/90, passando a considerar adolescente a pessoa entre 12 

e 18 anos. Essa Lei dispõe sobre o direito à profissionalização e à proteção no 

trabalho, proibindo, através do Art. 60, qualquer trabalho de menores de 14 anos de 

idade, salvo na condição de aprendiz. 

O ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – provoca uma revisão da 

legislação que até então regulamentava o trabalho de menor, culminando com a 

promulgação da Lei nº 10.097, de 19/12/2000. Essa Lei traz um novo conceito de 

Aprendizagem, passando a ser um marco nesse Programa. O adolescente passa a 

ser visto e tratado como pessoa em desenvolvimento, sujeito a direitos civis, 

humanos e sociais garantidos na Constituição Federal e nas leis, e ressalta o direito 

constitucional à profissionalização, assegurado no Art. 227 da Constituição Federal 

de 1988. 

Dessa forma, entendemos que a Lei nº 10.097 ,de 19 de dezembro de 2000 

(a Lei do Aprendiz, como foi conhecida), nasceu para reavivar os princípios e regras 

normatizados no Decreto-Lei nº 4.481 e no Decreto-Lei nº 8.622, aperfeiçoando-os. 

A Lei do Aprendiz alterou dispositivos na CLT, para a inserção de normas protetoras 

ao menor de 18 anos, necessárias a sua capacitação profissional e obtenção de sua 

primeira experiência laboral. 

Outra importante alteração da CLT, trazida por essa Lei, foi a inclusão em seu 

Art. 429 de que: 



45 
 

 

Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a 
empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de 
Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, 
no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores 
existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação profissional (Decreto-Lei n. 10.097/2000. Art. 227). 

Desta forma, inclui na Lei a obrigatoriedade da participação dos outros “S”13 

até o momento excluído, como, por exemplo, SENAT, SENAR, SESCOOP. 

Em seu Art. 430, também define que, na hipótese de os Serviços Nacionais 

de Aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas suficientes para atender à 

demanda dos estabelecimentos, esta poderá ser suprida por outras entidades 

qualificadas em formação técnico-profissional metódica, sendo elas as Escolas 

Técnicas de Educação e as entidades sem fins lucrativos (ONGs), desde que 

tenham por objetivo prestar assistência ao adolescente ou ofertar educação 

profissional, e que estejam registradas no Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. Essas entidades deverão contar com estrutura adequada 

ao desenvolvimento dos programas, e o Ministério do Trabalho e Emprego fixará 

normas para avaliação da competência das entidades mencionadas.  

Dessa forma, a Lei abre espaço para que as instituições sem fins lucrativos 

que trabalhem com crianças e adolescentes possam também executar o Programa 

Aprendizagem, que até então era exclusivamente ofertado pelos Serviços Nacionais 

de Aprendizagem. 

Atualmente, essa lei sofreu alterações, primeiro com a edição da Medida 

Provisória nº 251, de 14 de junho de 2005, que instituiu o projeto Escola de Fábrica. 

Recentemente, a referida Medida Provisória foi convertida na Lei nº 11.180, em 23 

de setembro de 2005. Ainda em 2005, o Decreto Lei nº 5.598 regulamentou a 

contratação de aprendizes, alterando o recorte da idade, passando a ser de 14 a 24 

anos. 

Tudo isso nos leva a crer que a Aprendizagem profissional visa proporcionar 

ao jovem sua inserção no mercado de trabalho, possibilitando sua primeira 

experiência trabalhista. Como define o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, 

Aprendizagem é a “formação técnico-profissional metódica que permite ao jovem 

                                                
13 “S” refere-se às instituições: SENAI, SENAC, SESI, SESC, SENART, SENAR, SENAT, SESCOOP. 
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aprender uma profissão e obter sua primeira experiência como trabalhador” 

(BRASIL, MTE,2006:13). 

O embasamento legal do Programa Aprendizagem pode ser assim 

considerado: 

• Decreto-Lei nº 01/05/1943 – que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). 

• Decreto-Lei nº 8.621 de 01/01/1946 – que dispõem sobre a criação do 

SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). 

• Decreto nº 31.546 de 06/10/1962 ,revogado pelo Decreto nº 5.598, de 1º de 

dezembro de 2005 – que dispõe sobre o conceito de aprendiz. 

• Lei nº 8.069, de 13/07/1990 – que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). 

• Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998 – Modifica o sistema 

previdenciário social, estabelece normas de transição, altera o XXXIII do Art. 

7º da Constituição Federal – com a proibição do trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

• Lei nº 10.097 de 19/12/2000 – que altera dispositivos da Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/1943. 

• Portaria MTE nº 702 de 16/12/2001 – que estabelece normas para avaliação 

da competência das entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a 

assistência ao adolescente e à educação profissional, e que se proponham a 

desenvolver Programas de Aprendizagem nos termos do art. 430 da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), revogada pela Portaria MTE nº 

615, de 13/12/2007, que Cria o Cadastro Nacional de Aprendizagem. 

• Instrução Normativa SIT/MTE nº 26, de 20/12/2001 – que baixa instruções 

para orientar a fiscalização das condições de trabalho no âmbito dos 

programas Aprendizagem. 

• Lei nº 10.748/2003, atualizada pela Lei 10.940/2004 – que cria o Programa 

Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens (PNPE) e 

acrescenta dispositivo à Lei nº 9.608 de 18/02/1998. 
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• Lei nº 11.180/2005, de 23/09/2005 – que institui o Projeto Escola de Fábrica, 

autoriza a concessão de bolsas de permanência a estudantes beneficiários do 

Programa Universidade para Todos (ProUni), institui o Programa de 

Educação Tutorial (PET), altera a Lei nº 5.537, de 21/11/1968, e a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 01/05/1943. 

• Decreto nº 5.598, de 01/12/2005 – que regulamenta a contratação de 

aprendizes. 

• MTE - Portaria nº 615/2007 – que Cria Cadastro Nacional de Aprendizagem, 

destinado à inscrição das entidades qualificadas em formação técnico-

profissional metódica. 

Buscando orientar os participantes e executores do Programa, o Ministério do 

Trabalho e Emprego ainda traz como principais documentos norteadores o Termo de 

Referência14 e o Manual da Aprendizagem15. 

O Termo de Referência, que trata das concepções da ação do Programa, 

define sua atuação em duas funções: uma delas, a de “preparação para o mundo do 

trabalho a ser utilizada em favor da juventude mais vulnerável, por ser uma ampla 

porta de entrada no mercado formal de trabalho” (MTE:Brasília, 2005:04); a outra, a 

de “fiscalizar o cumprimento das cotas de contrato a que estão submetidas as 

médias e grandes empresas, em cumprimento à Lei 10.097 de 2000”. Os Auditores 

Fiscais do Trabalho, coordenados pela Secretaria de Inspeção do Trabalho – 

SIT/MTE, devem realizar essa fiscalização. 

Fica a cargo da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE, mais 

especificamente o seu Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para 

Juventude – DPJ, a missão de sensibilizar as empresas públicas para, ao cumprirem 

sua cota de contratação de aprendizes, busquem jovens cadastrados no PNPE 

(Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego), estimulando o cumprimento 

da lei e “monitorando pedagogicamente o desenvolvimento e a implementação de 

Programas de Aprendizagem eficazes, que propiciem o complemento da formação 

                                                
14 BRASIL. Aprendizagem - PNPE - Termo de Referência. Disponível em: 
www.mte/aprendizagem.gov.br. Acessado em setembro/2006  
15 BRASIL. Manual da Aprendizagem: O que é preciso saber para contratar um aprendiz. Brasília, 
abril, 2006.. 
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social do jovem beneficiário, oferecendo-lhe qualificação profissional condizente com 

o seu desafio de construir uma vida pessoal, social e profissional digna e produtiva” 

(MTE, Brasília, 2005:04). 

Essa Secretaria - SPPE, através de seu Departamento – DPJ, tem como meta 

inserir o maior número de aprendizes em empresas públicas. O objetivo é que o 

jovem possa desde cedo ser: 

protagonista da construção da ética, da transparência, da 
responsabilidade pelo uso dos recursos públicos, vivenciando as 
dificuldades e burocracias existentes, enfim, participando do que 
ocorre no interior dos órgãos públicos e tomando conhecimento dos 
fatores responsáveis por menor ou maior eficiência e eficácia dos 
serviços prestados à população (MTE, Brasília, 2005:05). 

Ainda de acordo com esse documento, o Programa deve desenvolver uma 

formação Técnico-Profissional metódica, trazendo o entendimento de que essa 

formação é uma aprendizagem através de atividades teóricas e práticas, 

metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva, desenvolvidas 

no ambiente de trabalho. Porém, por não esclarecer que as atividades práticas 

devam ser concomitantes às teorias, cada instituição que oferece o Programa tem 

seu plano de curso diferente, seguindo, pelo menos teoricamente, o que orienta o 

documento quanto à organização curricular, considerando “as competências 

requeridas para o desempenho da ocupação, as referências curriculares nacionais 

aprovadas pelo Ministério da Educação e a interação com empregadores e 

trabalhadores do ramo econômico para o qual se destina a formação profissional” 

(Brasil, MT, 2005:06). No entanto, para que essas diferenças não sejam tão 

gritantes, esse mesmo documento traz um item sobre o Projeto Pedagógico do 

Programa, o qual é composto de dois núcleos. O primeiro é formado pelos 

conteúdos de Direitos Humanos e Cidadania, Temas Transversais, Apoio e Estímulo 

à Elevação de Escolaridade e Inserção Digital e tem como objetivo: 

[...] oferecer conhecimentos destinados à qualificação e habilitação 
aos aprendizes, caracterizando-se pela articulação entre formação e 
trabalho, sendo que as aptidões, competências e habilidades que 
devem ser trabalhadas nas dimensões pessoal, social e profissional 
(MTE, Brasília, 2005:13). 
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O segundo núcleo, o profissionalizante, reúne a teoria e a prática específica, 

visando contribuir para o reconhecimento e a valorização dos direitos humanos e da 

cidadania, e para o desenvolvimento do aprendiz beneficiário como: 

Pessoa, mediante a aquisição de níveis crescentes de autonomia, de 
definição dos próprios rumos, de exercício de seus direitos e de sua 
liberdade; 

Cidadão, consciente da importância do papel protagônico da 
juventude e da necessidade da sua efetiva participação no 
aprimoramento da democracia, na defesa dos direitos civis, políticos 
e sociais e no exercício da solidariedade para a mudança social; e 

Trabalhador, qualificado social e profissionalmente para a inserção 
ativa, cidadã, no mundo social e do trabalho e para o exercício do 
protagonismo, do empreendedorismo e da economia solidária (Brasil, 
MT. 2005:13) 

Em seu Anexo encontra-se um Quadro Referencial de Conteúdos, servindo 

de norteamento para elaboração dos cursos. O modelo de competências aparece 

como foco norteador do princípio curricular. 

O Ministério do Trabalho e Emprego, ainda buscando construir um padrão nos 

cursos ofertados, homologou em 13/12/07 a Portaria MTE nº 615, em que 

destacamos: 

Art. 1º. Criar o Cadastro Nacional de Aprendizagem, destinado à 
inscrição das entidades qualificadas em formação técnico-
profissional metódica, relacionadas no art. 8º do Decreto nº 5.598, de 
1º de maio de 2005, buscando promover a qualidade técnico-
profissional, dos programas e cursos de aprendizagem, em particular 
a sua qualidade pedagógica e efetividade social. 

A partir dessa Portaria a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – 

SPPE, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, passa a se responsabilizar pela 

operacionalização do cadastro e validação dos programas e cursos. Quando se 

tratar de cursos de formação inicial e continuada, a validação se dará por dois anos, 

podendo ser revalidado por igual período. Já para os cursos Técnicos de Nível 

Médio, o MTE se limitará a sua adequação para inclusão no cadastro de 
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aprendizagem, sendo ainda obrigatória a validação do curso pelo Ministério da 

Educação. 

Essa Portaria, em seu § 4º do Art. 4º, diz: 

Na elaboração da parte específica dos cursos e programas de 
aprendizagem, as entidades deverão contemplar os conteúdos e 
habilidades requeridas para o desempenho das ocupações objeto da 
aprendizagem, preferencialmente, organizados conforme a regulação 
da formação inicial e continuada de trabalhadores e pelos Arcos 
Ocupacionais constantes do Anexo I desta Portaria. 

Esses Arcos Ocupacionais, de que trata o Anexo I da Portaria, são 

“agrupamentos de ocupações relacionadas que possuem base técnica próxima e 

características complementares”. São ocupações identificadas pelo MTE para o 

público jovem de 18 a 24 anos, ocupações assalariadas, auto-emprego ou economia 

solidária. Servem de orientação para vários programas, como: Programa Nacional 

de Qualificação - PNQ; Programa Nacional Primeiro Emprego (PNPE), em particular 

nos Consórcios da Juventude; Ministério da Educação e Cultura - MEC, no âmbito 

do Programa de Educação do Campo; e, ainda, no âmbito do Pró-Jovem, Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens. Para melhor entendimento, a seguir transcreve-se a 

relação desses arcos. 
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QUADRO 3 
Relação Arco de ocupações - Ocupação - Código CBO  

Versão 5.2  
ARCO  OCUPAÇÕES  CÓDIGO CBO  

1. Telemática  

a) Operador de Microcomputador  
b)Telemarketing (vendas)  
c) Helpdesk (assistência)  
d)Assistente de vendas (informática e 
celulares)  

a) 4121-10  
b) 4223-10  
c) 3172-10  
d) 3541-25  
 

2. Construção e Reparos I 
(Revestimentos) 

a) Ladrilheiro  
b) Pintor  
c) Gesseiro  
d) Trabalhador da manutenção de edificações 
(revestimentos)  

a) 7165-10  
b) 7233-10/7166-10  
c) 7164-05  
d) 9914-05  
 

3. Construção e Reparos 
II (Instalações) 

a) Eletricista Predial  
b) Instalador-reparador de linhas e 
equipamentos de telecomunicações  
c) Instalador de sistemas eletrônicos de 
segurança  
d) Trabalhador da manutenção de edificações 
(instalações elétricas e de telecomunicações)  

a) 7156-10  
b) 7313-20  
c) 9513-05  
d) 9914-05  
 

4. Turismo e 
Hospitalidade  

 

a) Cumim (auxiliar de garçom)  
b) Recepcionista  
c) Guia de turismo (Local)  
d) Organizador de evento  

a) 5134-15  
b) 4221-05  
c) 5114-05  
d) 3548-20  

5. Vestuário  
 

a) Costureiro  
b) Reformadora de roupas  
c) Montador de artefatos de couro  
d) Vendedor de comércio varejista (vestuário)  

a) 7632-10  
b) 7630-15  
c) 7653-15  
d) 5211-10  
 

6. Administração  
 

a) Arquivista/arquivador  
b) Almoxarife  
c) Auxiliar de escritório/administrativo  
d) Contínuo/Office-boy/Office-girl  

a) 4151-05  
b) 4141-05  
c) 4110-05  
d) 4122-05  

7. Serviços Pessoais  
 

a) Cabeleireiro escovista  
b) Manicure/pedicure  
c) Maquiador  
d) Depilador  

a) 5161-10  
b) 5161-20/5161-40  
c) 5161-25  
d) Sem CBO  

8. Serviços Domésticos I  
 

a) Faxineiro  
b) Porteiro  
c) Empregado doméstico nos serviços gerais - 

Caseiro  
d) Cozinheiro no serviço doméstico  

a) 5121-15  
b) 5174-10  
c) 5121-05  
d) 5132-10  
 

9. Serviços Domésticos II  
 

a) Cuidador de idosos  
b) Passador de roupas  
c) Cuidador de crianças (Babá)  
d) Lavadeiro  

a) 5162-10  
b) 5164-15  
c) 5162-05  
d) 5163-05  

10. Esporte e Lazer  
 

a) Recreador  
b) Monitor de esportes e lazer  

c) Animador de eventos esportivos16  
d) Agente comunitário de esporte e lazer  

a) 3714-10  
b) 3714-10  
c) 3763-05  
d) Sem CBO  
 

 

                                                
16 Alterado na versão 5.2. (incluído o vocábulo esportivo). 
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QUADRO 3 - Continuação 
Relação Arco de ocupações - Ocupação - Código CBO  

Versão 5.2  
ARCO  OCUPAÇÕES  CÓDIGO CBO  

11. Metalmecânica  
 

a) Serralheiro  
b) Funileiro industrial  
c) Assistente de vendas (automóveis e 

autopeças)  
d) Auxiliar de promoção de vendas – 

administrativo (lojas de automóveis e 
autopeças)  

a) 7244-40  
b) 7244-35  
c) 3541-25  
d) 4110-05  
 

12. Madeira e Móveis  
 

a) Marceneiro  
b) Reformador de móveis  
c) Vendedor lojista (móveis)  
d) Auxiliar de desenhista de móveis  

a) 7711-05  
b) 7652-35  
c) 5211-10  
d) Sem CBO  

13. Arte e Cultura I  
 

a) DJ/MC  
b) Assistente de coreografia (a alterar)  

c) Animador de eventos culturais17 
d) Assistente de produção  

a) Sem CBO  
b) 2628-05  
c) 3763-05/37 63-10  
d) Sem CBO  
 

14. Arte e Cultura II  
 

a) Revelador de filmes fotográficos  
b) Fotógrafo social  
c) Operador de câmara de vídeo (cameraman)  
d) Finalizador de vídeo  

a) 7664-10/7664-15  
b) 2618-15  
c) 3721-15  
d) 3744-15  
 

15. Saúde  
 

a) Atendente de laboratório de análises clínicas  
b) Recepcionista de consultório médico ou 

dentário  
c) Atendente de farmácia-balconista  
d) Auxiliar de administração (hospitais e 

clínicas)  

a) Sem CBO  
b) 4221-10  
c) 5211-30  
d) 4110-05  
 

16. Gestão Pública e 3º 
Setor  

 

a) Auxiliar administrativo  
b) Coletor de dados em pesquisas  

c) Agente de projetos Sociais18 
d) Agente comunitário  

a) 4110-10  
b) 4241-05  
c) Sem CBO  
d) Sem CBO  

17. Educação  
 

a) Monitor de recreação  
b) Reforço escolar  
c) Contador de histórias  
d) Auxiliar administrativo (escolas/bibliotecas)  

a) 3714-10  
b) 3341  
c) 2625-05  
d) 4110-10  
 

18. Transporte  
 

a) Cobrador  
b) Ajudante de motorista (entregador)  
c) Assistente administrativo (transporte)  
d) Despachante de transportes coletivos  

a) 5112-15  
b) 7832-25  
c) 4110-10  
d) 5112-10  
 

19. Alimentação  
 

a) Chapista  
b) Repositor de mercadorias (em 

supermercados)  
c) Cozinheiro auxiliar  
d) Vendedor ambulante (alimentação)  

a) 5134-35  
b) 5211-25  
c) 5132-05  
d) 3541-30  
 

 

                                                
17Alterado na versão 5.2. (incluídos o vocábulo culturais e o número de CBO 3763-10). 
18Alterado na versão 5.1.  
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QUADRO 3 - Continuação 
Relação Arco de ocupações - Ocupação - Código CBO  

Versão 5.2  
ARCO  OCUPAÇÕES  CÓDIGO CBO  

20. Gráfica  
 

a) Guilhotineiro - na indústria gráfica  
b) Encadernador  
c) Impressor (serigrafia)  
d) Operador de acabamento (indústria gráfica)  

a) 7663-20  
b) 7687-05  
c) 7662-05  
d) 7663-15  
 

21. Joalheria  
 

a) Joalheiro na confecção de bijuterias e jóias 
de fantasia  

b) Joalheiro (reparações)  
c) Gravador (joalheria e ourivesaria)  
d) Vendedor de comércio varejista (jóias, 

bijuterias e adereços)  

a) 7510-10  
b) 7510-15  
c) 7511-15  
d) 5211-10  
 

22. Agro-extrativista  
 

a) Criador de pequenos animais (apicultura ou 
avicultura de corte ou avicultura de postura)  

b) Trabalhador em Cultivo regional 
(fruticultura, olericultura)  

c) Extrativista florestal de produtos regionais 
(madeira; alimentos silvestres; fibras, ceras 
e óleos; gomas e resinas)  

d) Artesão regional (cerâmica, bordados, 
madeira, palha e materiais orgânicos)  

a) 6234-10/6233-
05/6233-10  
b) 6225/6223  
c) 6321/6324/ 
6323/6322  
d) 7521-05/ 7523 - 
10/7682 -05/8332-05  
 

23. Pesca/piscicultura  
 

a) Pescador artesanal (pescado de água doce e 
salgada)  

b) Auxiliar de piscicultor  
c) Trabalhador no beneficiamento do pescado 

(limpeza, salgador, defumador e 
subprodutos dos peixes)  

d) Vendedor de pescado - Peixeiro (comércio 
varejista)  

a) 6311-05/6310-20  
b) 6313-25  
c) 8414-84/8481-10/ 
8481-05  
d) 1414-10  

 
 

Segundo dados do MTE existem 208 mil jovens em processo de qualificação 

e 47 mil já inseridos por essa modalidade, que funciona em parceria com o Sistema 

S. 

Em 2006 a Fundação Roberto Marinho, em parceria com CIEE, desenvolveu 

iniciativas para cumprir a Lei do Aprendiz. O Projeto se chama Aprendiz Legal e 

beneficiou aproximadamente 5 mil jovens em todo o país nos últimos dois anos.  

A fundação Roberto Marinho desenvolveu um método de ensino direcionado 

à qualificação profissional. Nesse método os jovens que participam do Aprendiz 

Legal recebem formação teórica em salas de aula instaladas no CIEE e contam com 

diferentes mídias, como livros, cd-rom, jogos, vídeos e um ambiente virtual. Após 

essa primeira etapa, os participantes são encaminhados às empresas parceiras do 

projeto para colocarem em prática o que aprenderam. 
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Hoje, com exceção do Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Santa 

Catarina e Paraná, a metodologia está sendo desenvolvida em todos os demais 

estados da Federação. 

Falando especificamente do estado de Pernambuco, tem-se nos últimos 4 

(quatro) anos um número crescente e relevante de jovens participantes do 

Programa, como pode ser visto a seguir: 

 

QUADRO 4  
QUANTITATIVO DE JOVEM APRENDIZ ATENDIDO NO ESTADO DE 

PERNAMBUCO NOS ÚLTIMOS 04 ANOS 
 

Número de Jovem Aprendiz Atendido nos Últimos 4 anos 

Ano Pernambuco Só no SENAC 

2003 530 315 

2004 1.086 784 

2005 1.185 979 

2006 1.240 1.026 

2007 2.000 1.326 

Fonte: Relatório Anual do DRT
19

 e Relatório Anual SENAC 
 

Os números apresentam o SENAC como o principal operador do Programa 

no estado de Pernambuco, o que justifica a investigação da implementação desse 

programa nessa instituição.  

Procuramos, aqui, apresentar algumas características representativas do 

Programa Aprendizagem, compreendendo, entretanto, que é no processo de 

execução que o Programa se consolida, incorporando as suas características às 

peculiaridades da Instituição Formadora. Partindo desse entendimento, o próximo 

capítulo apresenta a caracterização do Campo de Pesquisa.  

                                                
19 Segundo entrevista com a Delegada Regional do Trabalho, os dados computados são apenas 
referente aos números de autuação (empresa x quantidade de aprendizes), porém em alguns casos o 
número pode ter sido efetivamente maior. Isso ocorre quando a instituição, operadora do programa, 
acrescenta algum participante, seja por opção da própria instituição, ou da empresa participante do 
programa. 
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CAPÍTULO 2 - CARACTERIZANDO O CAMPO DE PESQUISA 

2.1. Estrutura e Organização do SENAC Nacional 

Em âmbito nacional, o SENAC é organizado e administrado pela 

Confederação Nacional do Comércio (CNC), que congrega e representa os 

sindicatos da classe empresarial do comércio e serviços. Para financiamento de 

suas ações, recebe das empresas filiadas à CNC uma contribuição equivalente a 1% 

sobre a folha de pagamento, mas esse valor não é descontado dos salários dos 

trabalhadores. 

A estrutura organizacional do Sistema SENAC compreende a Administração 

Nacional e 27 Administrações Regionais. Integram a Administração Nacional:  

Conselho Nacional - órgão deliberativo máximo do Sistema SENAC, de 

estrutura tripartite (governo, empresários e trabalhadores), dirigido pelo presidente 

da Confederação Nacional do Comércio (CNC);  

Conselho Fiscal - órgão de fiscalização orçamentária, contábil e financeira, 

composto por dois representantes do comércio e três representantes indicados pelo 

governo;  

Departamento Nacional (DN) - órgão executivo da Administração Nacional, 

responsável pela coordenação das políticas e diretrizes nacionais do Sistema 

SENAC e pela assistência técnica aos Departamentos Regionais (DRs). 

Em cada estado, o SENAC possui estrutura organizacional semelhante à 

nacional, com a Administração Regional compondo-se de um Conselho Regional 

(órgão deliberativo) e de um DR (órgão executivo). 

A finalidade principal do DN é promover o cumprimento da missão do Sistema 

SENAC, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna e 

externa, integrando, orientando e acompanhando as ações dos DRs, garantindo o 

respeito às diferenças e à autonomia local. É objetivo do DN: promover as ações de 

educação profissional nos DRs; propiciar o desenvolvimento de ações de inclusão 

social; articular ações e parcerias internas e externas; otimizar os recursos 
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disponíveis; produzir, sistematizar, integrar e disseminar conhecimentos e 

informações para o trabalho institucional. É o DN que elabora os documentos do 

Referencial da Educação Profissional SENAC, os quais fazem parte de uma série de 

documentos chamados “Série Documentos Técnicos”. 

Atualmente, o SENAC possui 470 Unidades Operativas (UO)20 distribuídas 

por todo o Brasil, especialmente projetadas e estruturadas para cada curso 

profissionalizante, além de 67 carretas-escolas que atuam no Programa SENAC 

Móvel. Essas “Escolas Sobre Rodas” estão equipadas com móveis adequados ao 

ambiente e às programações desenvolvidas, salas climatizadas, computadores, 

videocassete, televisão e antena parabólica. Cada carreta-escola reproduz, no seu 

interior, o ambiente de trabalho da área a que se destina (Turismo e Hospitalidade, 

Informática, Gestão, Imagem Pessoal e Saúde) e busca atingir pessoas que residem 

nas periferias das grandes cidades ou no interior do país, capacitando-as para o 

desempenho de atividades profissionais. Em 2000, foi lançada a unidade fluvial, que 

atende a população ribeirinha de municípios do Amazonas, a balsa-escola, que, com 

dois andares e 180 metros quadrados, oferece cursos de diversas áreas de atuação 

do SENAC, como Saúde, Gestão e Informática. Trabalhando por iniciativa própria ou 

em parceria com prefeituras e outros órgãos municipais, o SENAC Móvel é, hoje, um 

dos principais programas institucionais que busca democratizar o conhecimento. 

O SENAC possui 72 Empresas Pedagógicas, como lanchonetes, salão de 

beleza/estética/podologia e um posto de gasolina, propiciando aos alunos vivência 

numa empresa real, aberta ao público e oferecendo mercadorias e serviços. As mais 

conhecidas são os hotéis-escola e os restaurantes-escola. 

Os cursos também podem ser realizados in company, oferecendo aos 

empregados de uma empresa a educação profissional que se espera deles. As 

atividades podem ocorrer nas unidades da Instituição, nas dependências das 

empresas ou em outros locais, e são desenvolvidas segundo as necessidades das 

empresas, ou seja, com atendimento personalizado. 

Em 1989 o SENAC começou a investir no ensino superior, lançando o seu 

primeiro curso, que foi Tecnologia em Hotelaria, oferecido pela Regional de São 

Paulo. 

                                                
20 Terminologia utilizada para designar as escolas que integram o Sistema SENAC. 
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Em 2006, o SENAC completou 60 anos, totalizando 43 milhões de 

atendimentos em formação e capacitação de pessoas para o setor de Comércio e 

Serviços e Turismo, contribuindo para a valorização do trabalhador, por meio de sua 

capacitação profissional, em quinze áreas de formação (Artes, Comércio, 

Comunicação, Conservação & Zeladoria, Design, Gestão, Idiomas, Informática, 

Imagem Pessoal, Lazer & Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Saúde, Turismo 

e Hospitalidade, Tecnologia Educacional e Telecomunicações), com três tipos de 

ensino de ensino: presencial, a distância e semipresencial. 

Em 2007 o SENAC realizou 2.142.739 atendimentos, dos quais 1.121.553 

foram matrículas, 1.006.959 pessoas em atendimentos diversos e 14.227 

encaminhamentos de egressos ao mercado de trabalho. A instituição se faz 

presente em mais de 2.838 municípios. 

2.2. Percurso Histórico do SENAC Nacional 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, criado em Janeiro 

de 1946, encontra-se há mais de 60 anos atuando no Brasil com reconhecida 

qualidade através da Educação Profissional, valendo-se da contribuição de receita 

compulsória proveniente dos empresários do comércio. 

O surgimento dessa Instituição se deu na década de 40, que foi marcada pelo 

martírio da Segunda-Guerra (1939-1945), que deixou um padecimento econômico, 

mas também um sentimento de otimismo, difundindo a possibilidade de construção 

de um novo mundo. Inovações tecnológicas originadas na própria guerra trazem o 

fetiche de felicidade, esperança de novos empregos, perspectivas de 

industrialização, invenção do computador. Tudo isso aparece como impulsionadores 

da construção de um mundo de paz. Para o Brasil representava também a 

perspectiva de um novo projeto de desenvolvimento. 

A formação profissional passou a ser uma necessidade, um desafio, diante do 

qual, já na Constituição de 1937, o governo havia se posicionado, estabelecendo no 

artigo 129: “É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de 

sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários 

ou de seus associados”. 
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Nesse contexto, surge a preocupação de formar profissionais para o setor 

comercial. Cria-se uma Comissão Interministerial responsável pela análise e 

identificação de alternativas para obtenção de meios que assegurassem a difusão e 

o aperfeiçoamento do ensino comercial. Assim, 

“no dia 04 de janeiro de 1946, documento assinado por todos os 
integrantes da Comissão e pelo Presidente da Confederação 
Nacional do Comércio, João Daudt d’Oliveira, partícipe dos debates, 
encaminhava ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio dois 
projetos, dispondo sobre a criação do SENAC e sobre a 
aprendizagem dos comerciários, e que viriam a se formalizar nos 
decretos-lei No 8.621 e No 8.622” (CÉSAR, 20066: 28). 

Assim sendo, em 10 de janeiro de 1946, através do então Ministro do 

Trabalho, Indústria e Comércio, Roberto Carneiro de Mendonça, foi decretado o 

nascimento do SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Como parte 

integrante do discurso ficou o documento conhecido como Carta da Paz Social, 

composto de onze itens, em que se propunha “o mais estreito entendimento entre 

empregadores e empregados, o qual permitia àqueles o exercício livre e estável de 

suas atividades e a estes uma existência digna e a crescente participação na 

riqueza produzida” (CÉSAR, 2006:28). Dessa forma: 

Os dados históricos nos permitem conferir que a origem do SENAC 
está intimamente relacionada aos interesses dos empresários do 
comércio e serviços e se destinava ao treinamento de mão-de-obra 
“utilitária” e imediata, para atender ao mercado que se encontrava 
submetido a uma economia de pós-guerra (NUNES, 2006:99). 

Durante esses 62 anos de existência, o SENAC esteve em constantes 

mudanças pedagógicas, buscando adaptar-se à realidade do mercado de trabalho, a 

fim de atender seu objetivo: educação para o trabalho.  

Na década de 60 estabelece como missão “atender à demanda para ingresso 

no mercado de trabalho” (SENAC/DN, 2000:22), buscando atender aos profissionais 

que necessitavam ingressar no mercado formal e/ou informal, ajustando suas ações 

em harmonia aos princípios de educação da época, que vivenciava o modelo 

tecnicista. Naquele momento o SENAC tinha o treinamento como finalidade maior da 

prática educativa. De acordo com Deluiz (2005), durante o processo de 

modernização industrial (1940-1970), o SENAC teve um importante papel, 
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atendendo à filosofia de formação profissional adequada aos interesses imediatos e 

emergentes do mercado de trabalho. 

Durante os governos militares, a partir de 1964, as entidades do sistema “S” 

tiveram uma franca expansão. Os grandes projetos nacionais, como estratégias de 

desenvolvimento, demandaram mão-de-obra em massa. A exemplo, o PIPIMO – 

Programa Intensivo de Formação de Mão de Obra, criado no Governo João Goulart, 

buscava treinamento acelerado para suprir a força de trabalho de diversos setores 

da economia. O SENAC se engajou nesse programa governamental e dessa forma 

pôde expandir consideravelmente suas matrículas no âmbito nacional (MANFREDI, 

2002:104). 

Na década de 80, conforme Plantamura (1995:06), o SENAC procurou definir 

sua estratégia de ação. Ampliou sua atuação com objetivos direcionados à formação 

profissional em todos os cursos, buscou a valorização profissional através de ações 

sociais, promoção do aluno, colocação no mercado e orientação para o trabalho, 

além de efetivar ações destinadas ao desenvolvimento empresarial. 

Ainda consoante o autor, entre a década de 70 e meados de 80, o debate 

sobre educação e trabalho ganharam forma, tendo como marca autores como 

Frigotto e Kuenzer. O SENAC entrou nesse debate com proposta inovadora da 

transição do tecnicismo para a polivalência, que também foi funcional ao capital 

(PLANTAMURA, 1995:06). 

Na década de 90 buscou alterar suas ações em coerência com as novas 

formulações da organização do trabalho. Em 1993, através de um movimento 

nacional, foram revistas as ações da instituição, sistematizando toda a base 

conceitual, para fundamentar as mudanças pretendidas tanto no âmbito das áreas 

ocupacionais como ao que se refere à formação de formadores (PLANTAMURA, 

1995:06).  

Como mecanismo de superação à retração econômica e à redução de seus 

subsídios, que vêm ocorrendo como reflexo da Lei nº 9.317, de 05/12/199621, o 

                                                
21 Essa Lei dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, 
institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES. A criação do SIMPLES reduz os encargos das ME e EPP, 
pois as empresas que aderirem ao SIMPLES deixam de contribuir para o Sistema “S”, uma vez que 
optam pelo pagamento desse novo imposto unificado, o que trouxe fortes influências na subvenção 
do Sistema “S” “e, conseqüentemente, sobre os mecanismos de financiamento dos cursos 
promovidos pelo SENAC, decorrendo daí a necessidade de muitas programações serem total ou 
parcialmente, custeada pelos alunos” (NUNES, 2006:100) 
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SENAC muda seu modelo de gestão, passando a utilizar o Planejamento 

estratégico, e em 2006 estabelece como missão: Educar para o trabalho em 

atividades de comércio de bens, serviços e turismo. 

Vivendo dois desafios básicos – primeiro, manter o equilíbrio entre a missão 

social e sua sustentabilidade; segundo, atender ao crescimento da demanda com 

preservação da qualidade dos serviços –, o SENAC “busca aumentar o foco nas 

ações de inclusão social, estabelece diretrizes orçamentárias e assumi uma maior 

participação no esforço de empregabilidade dos seus egressos” (CÉSAR, 2006:101) 

Com foco na empregabilidade do seu aluno e em consonância com o Decreto 

Lei nº 5.154/04, em 2005, o Departamento Nacional elaborou documento que busca 

subsidiar os Departamentos Regionais para a implantação de itinerários formativos, 

oferecendo caminhos que o aluno pode percorrer no seu processo de formação para 

tornar-se mais empregável. 

Conforme esse decreto, itinerário formativo é o “conjunto de etapas que 

compõem a organização da educação profissional em determinada área, 

possibilitando o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos” (Decreto-Lei n. 

5.154/2004. Art. 3º § 1º) 

Os currículos dos cursos do SENAC, que já haviam sido estruturados pelo 

modelo de competência, passam a ser modularizados, buscando flexibilizar sua 

organização e possibilitando ao aluno saídas intermediárias ao final de determinados 

módulos.  

Atendendo ao decreto 5.154/2004, o qual define sobre as modalidades de 

formação profissional, oferece as possibilidades de formação descritas no quadro 

seguinte. 
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QUADRO 5 
MODALIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDAS PELO SENAC 

 

Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores 

Aprendizagem 

Destinados a proporcionar o desenvolvimento das competências 

necessárias ao exercício profissional, na forma da Lei nº 10.097/00, a 

maiores de 14 e menores de 24 anos empregados no setor de 

comércio de bens e serviços e encaminhados pelas empresas ao 

SENAC na condição de aprendizes.  

Capacitação 

Cursos que proporcionam o desenvolvimento de competências 

necessárias ao exercício de uma profissão, com identidade 

reconhecida pelo mercado de trabalho, destinados a pessoas com 

escolaridade variável. Conferem certificado de qualificação para o 

trabalho. 

Aperfeiçoamento 

Cursos e programas com características variadas, destinados a 

profissionais, para complementação, atualização ou aprofundamento 

de competências que visam o seu desenvolvimento diante das 

mudanças no mundo do trabalho. Conferem certificado de 

aperfeiçoamento. 

Programas Socioprofissionais e 

Culturais 

Também com características variadas, destinados ao 

desenvolvimento de competências relacionadas tanto ao 

aprimoramento pessoal e ao exercício da cidadania, quanto à 

realização de atividades geradoras de renda. Conferem certificado de 

participação. 

Programa Compensatórios de 

Educação Básica 

Permitem suprir carências nas competências desenvolvidas, no 

âmbito da educação básica, que sejam requisitos para a educação 

profissional. Conferem certificado de participação 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

Qualificação Técnica 

Cursos que têm como requisito mínimo de acesso o ensino 

fundamental completo e que integram a organização curricular de 

uma habilidade profissional técnica de nível médio. Conferem 

certificado de qualificação técnica. 

Habilitação Técnica de Nível Médio 

Cursos aprovados pelo sistema de ensino e destinados a pessoas que 

estejam cursando ou sejam egressas do ensino médio. Conferem 

diploma de técnico de nível médio. 

Especialização 

Cursos vinculados a uma habilitação técnica de nível médio, 

propiciando o domínio de novas competências àqueles que não são 

habilitados e desejam se especializar em um determinado segmento 

profissional. Conferem certificado de especialização. 
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QUADRO 5 - Continuação 
MODALIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDAS PELO SENAC 

 

Educação Superior 

Qualificação Tecnológica 

Cursos estruturados e organizados em etapas de terminalidade, que 

incluem saídas intermediárias, possibilitando a obtenção de 

certificados de qualificação para o trabalho após sua conclusão com 

aproveitamento. Conferem certificado de qualificação profissional 

tecnológica. 

Graduação 

Cursos que propiciam uma profissionalização de nível superior e 

dependem de aprovação do Sistema Nacional de Educação. 

Conferem diplomas de graduação tecnológica, bacharelado ou 

licenciatura, registrados em universidades indicadas pelo MEC. 

Pós-graduação 

Compreende programas de doutoramento e mestrado (acadêmico e 

profissional), recomendados pelo Capes/MEC, bem como cursos de 

especialização, incluindo master in business administration (MBA) e 

aperfeiçoamento de nível superior. Conferem diploma de mestrado 

ou doutorado e certificado de especialização, MBA ou de 

aperfeiçoamento. 

Cursos Seqüenciais 
Desenvolvidos por campos específicos de saber, de diferentes níveis 

de abrangência. Conferem certificados de educação superior. 

Extensão 
Cursos e programas destinados à atualização cultural ou tecnológica. 

Conferem certificados de aproveitamento ou participação. 

Fonte: SENAC: há 60 anos formando profissionais de sucesso/Ana Maria César – Recife: SENAC, 
2006. 
 

Os cursos da Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores são os de 

maior demanda, principalmente os da modalidade capacitação, que têm como 

público majoritário “jovens de baixa escolaridade e, portanto, sem oportunidade de 

acesso a níveis mais elevados de ensino e, simultaneamente, apresentam 

necessidade premente de ingresso no mercado de trabalho” (SENAC/DN, 2005:04). 

São cursos não regidos por dispositivos legais, o que permite que a escolaridade 

mínima de oferta e carga horária fiquem a critério da instituição de ensino. 

Os Departamentos Regionais (DR) de todo o país têm autonomia quanto ao 

lançamento de novos cursos, desde que estejam alinhados ao Decreto 5.154/2004, 

o que permite ao aluno a construção de seu itinerário profissional. Assim, o aluno 

pode iniciar seus estudos no nível de Aprendizagem e seguir para os outros níveis, 

sendo aproveitadas as suas competências adquiridas na modalidade anterior. 
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O trabalho de educação profissional que o SENAC vem desenvolvendo ao 

longo de sua trajetória tem despertado reconhecimento da sociedade. Porém, por 

ser uma instituição subsidiada pelos empresários do comércio e seus cursos 

profissionalizantes estarem vinculados às demandas do setor produtivo, sua 

formação tem recebido críticas por parte dos educadores progressistas por 

entenderem que o processo de formação profissional vivenciado na instituição 

estaria sob o controle dos empresários. Dessa forma, sua ação educativa estaria 

subordinando os trabalhadores às leis do mercado e não ao princípio da cidadania 

(NUNES, 2006) 

Porém, todas as instituições de educação profissional credenciadas para o 

ensino técnico incorporam-se à política nacional de qualificação, que tem como 

perspectiva responder às exigências do mercado de trabalho. Assim: 

“as críticas possuem raízes históricas que, no SENAC, datam da sua 
origem e se estendem à educação profissional como um todo. 
Contudo, preparar para o trabalho e para a cidadania, embora se 
apresentem como perspectivas dicotômicas, no nosso entendimento, 
podem ser trabalhadas como ações intercomplementares na medida 
em que o conhecimento da realidade social e profissional torna-se 
condição indispensável aos trabalhadores-cidadãos que buscam 
transcender aos interesses imediatos das categorias profissionais, 
procuram intervir nas relações de trabalho, ou que desejam tomar 
para si o controle do seu trabalho e da sua educação e têm como 
perspectiva os interesses sociais e políticos dos trabalhadores” 
(NUNES, 2006:105). 

Isso ainda nos leva a concordar com a autora de que o currículo real da 

maioria das instituições de educação profissional, inclusive do SENAC, embora se 

apresente como aspiração a essa perspectiva de ações intercomplementares, não 

revela a sua essência. Todavia, no interior de toda instituição podem existir 

profissionais capazes de atender essa perspectiva de ações intercomplementares, 

conforme expressa Nunes (2006): 

“[…] entre os demais profissionais, educadores e empregadores 
comprometidos com a educação dos trabalhadores; [...] em 
contraposição aos interesses do capital, difundem por meio de 
produções escritas, documentos, palestras e por meio de ações que 
dão materialidade à Educação Profissional, uma visão ampla e crítica 
da nova ordem econômica, dos processos de trabalho e em defesa 
da classe trabalhadora (NUNES, 2006:105).  
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O respeito às diferenças e à autonomia local, propiciado pelo DN, faz com 

que os DRs possam ter experiências que legitimam essa afirmação da autora, como 

poderemos ver na seção a seguir, que apresentará uma visão sobre o DR 

Pernambuco. 

2.3. O SENAC Pernambuco – Um olhar sobre sua Trajetória  

O DR-PE foi criado em 14 de outubro de 1946 e está submetido à Federação 

do Comércio de Pernambuco – FECOMERCIO. Quando inaugurado, chamava-se 

Departamento Regional Nordeste Oriental, com sede em Recife, e o seu raio de 

atuação abrangia os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio 

Grande do Norte. Na mesma década, todos esses estados instalaram seus 

Departamentos Regionais próprios. 

A procura pelos cursos do SENAC em Pernambuco é crescente. Em 2007 

realizou 108.378 atendimentos, dentre os quais 51.725 foram matrículas realizadas 

nas áreas profissionais, conforme distribuição apresentada no quadro a seguir. 

 

QUADRO 6 
MATRÍCULA POR ÁREA PROFISSIONAL -  (Ano 2007) 

ÁREAS Nº MATRICULAS 
Artes 1.005 
Comércio 7.908 
Comunicação 591 
Conservação e Zeladoria 365 
Design 522 
Gestão 10.165 
Idiomas 6.946 
Imagem Pessoal 6.343 
Informática 3.838 
Lazer e Desenvolvimento Social 0 
Meio Ambiente 183 
Saúde 2.862 
Tecnologia Educacional 1.988 
Telecomunicações 308 
Turismo e Hospitalidade 8.259 
Atividades Correlatas (sem área) 442 
TOTAL 51.725 

 Fonte: Síntese da Produção Dez. 2007 
 
 

As atuações do SENAC Pernambuco vão para além da oferta de cursos, 

oferecendo à população os seguintes serviços: Restaurante-Escola, Lanchonete-
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Escola e Salão de Beleza-Escola. Buscando atender seu compromisso social, 

realiza nas comunidades ações como aferição de pressão, corte de cabelos, 

palestras e oficinas pedagógicas. 

Esses dados de realidade mostram a dimensão social da instituição no seu 

compromisso com a geração de emprego e renda, estabelecido desde a existência 

da instituição ao ser promulgado o decreto-lei do Programa Aprendizagem, pois o 

objetivo do programa sempre foi à geração de emprego e renda ao jovem aprendiz.  

Interessante se faz buscarmos conhecer um pouco a história do SENAC-

PE22, quando, no seu nascimento, em 1946, os cursos de Aprendizagem, 

destinados a menores praticantes do comércio, tinham as seguintes modalidades:  

• Curso Elementar (CAE), para menores que não tivessem atingido o nível de 

conhecimentos necessários ao ingresso em outros cursos, com duração entre 

4 e 8 meses. 

• Curso para Praticantes (CAP), com o objetivo de habilitar profissionais para o 

exercício de determinada atividade que exigisse formação sistemática, tendo 

duração de dois anos. 

• Curso de Preparação Funcional (CAPF), destinado ao ensino de determinada 

parte técnica e eventual adestramento necessários a melhorar o preparo geral 

e a capacidade funcional do trabalhador menor que exercesse atividade para 

a qual se tornava difícil uma formação sistemática. Tinha dois anos de 

duração. 

Além dos cursos de Aprendizagem, que são o alvo deste estudo, o SENAC 

também oferecia: Cursos de Adaptação (CAD), para menores candidatos ao 

emprego no comércio, os conhecimentos e a técnica indispensáveis às funções 

iniciais, ou preparar candidatos ao exame de admissão ao curso comercial básico, 

com duração de dois anos; Cursos de Continuação (CC), para jovens e adultos já 

empregados no comércio que não tivessem curso algum e quisessem adquirir 

noções práticas de atividades comerciais ou pretendessem acesso aos cursos de 

formação. Esse curso era dividido em 3 modalidades – fundamental (CEF), com 4 a 

8 meses de duração, habilitação (CCH), entre 8 e 16 meses de duração, e curso 

intensivo (CCI), num período entre 8 e 16 meses; Cursos de Especialização (CE), 
                                                
22 Dados pesquisados no livro “SENAC: há 60 anos formando profissionais de sucesso”. Autora: Ana 
Maria César, editora SENAC, 2006. 
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para jovens e adultos que tivessem conhecimentos adquiridos num dos cursos 

regulares (praticantes, de preparação, de habilitação ou intensivos), objetivando 

determinada atividade no comércio, com duração entre 2 e 6 meses. 

O curso de Aprendiz do SENAC deveria atender duas categorias de alunos: o 

compulsório e o voluntário. Os voluntários eram os jovens que tinham interesse em 

participar do curso e chegavam ao SENAC espontaneamente. Os compulsórios 

deveriam vir para o curso pela determinação da Lei, que, na época, caberia ao 

próprio SENAC realizar a autuação das empresas com mais de 9 empregados. A 

direção da Instituição alegava muitas dificuldades em atender essa exigência, 

primeiro, por falta de um quadro de funcionários efetivos destinados a essa 

fiscalização, depois, pela incompreensão do comércio: “Referimo-nos ao atraso e 

incompreensão ainda existentes no comércio local, regulado por práticas empíricas, 

havendo um generalizado desconhecimento e descrença em relação aos novos 

métodos de trabalho organizado” (CÉSAR, 2006:40).  

Porém, a questão não estava apenas na falta de esclarecimentos, pois, 

mesmo depois de uma ampla divulgação das obrigações impostas, em editais e 

apelos nos órgãos de classe patronais e de empregados, não apareciam candidatos 

aos cursos de Aprendizagem.  

O motivo real estava no fato de que o menor praticante deveria freqüentar as 

aulas no SENAC no horário de trabalho, e isso não era bem visto pelos empresários, 

pois, para eles, isto significava uma redução do tempo de trabalho e, 

conseqüentemente, prejuízos financeiros. A saída que o Departamento Regional 

encontrou no momento, de certa forma, cedendo às pressões dos empresários, foi 

instalar escolas noturnas com matrículas voluntárias, embora o que de fato 

caracterizava a aprendizagem fosse o estudo no horário normal do trabalho. 

Outro problema a ser controlado era a evasão. Algumas táticas foram criadas, 

entre elas o horário, que deveria iniciar às 18 horas, mas foi atrasado uma hora, a 

fim de evitar atrito com os órgãos de classe. De acordo com os relatórios da 

instituição (1954), mesmo assim, tiveram que tolerar retardamento de ingresso nas 

aulas, uma vez que muitos menores eram mantidos no trabalho, a portas fechadas 

além do horário legal, para efetuarem arrumação e limpeza. Além disso, o SENAC 

sofria ameaças de demissão do praticante, se pretendesse este “desatender às 

ordens superiores”.  
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Outro aspecto que levava à evasão era a deficiência escolar de muitos 

alunos. Buscando superar mais esse obstáculo, 

O Departamento Regional de Pernambuco investiu em mais uma 
estratégia, a criação de um curso preparatório, não previsto nas 
diretrizes gerais da Instituição, para propiciar a um grande número de 
menores conhecimentos básicos de português, caligrafia e 
aritmética, para que pudessem ingressar no curso de aprendizagem 
elementar (SENAC, DN, 2006:22). 

 Buscando interiorizar as ações dos cursos de Aprendizagem, em 1951, o 

SENAC instalou, por tempo determinado, aulas gratuitas de português; 

correspondência e datilografia, nas cidades de interior com população comerciária 

mais densa. Os pontos iniciais foram as cidades de Caruaru e Garanhuns. 

Na década de 60, o SENAC Pernambuco se preocupou com a pesquisa de 

mercado, denominada Mercado de Mão-de-Obra Comerciária do Recife, e a dos 

alunos egressos, denominada Destino Profissional de um Grupo de Concluintes do 

SENAC. As pesquisas demonstravam a preocupação da Instituição em focar suas 

finanças naquilo para a qual foi destinada: formação profissional para o mercado de 

trabalho.  

Ainda na década de 60, o SENAC lançou uma fonte de receita alternativa: a 

cobrança de taxas, mesmo que pequenas, aos cursistas. A justificativa dada pela 

Instituição foi o valor da arrecadação permanecer o mesmo diante do desafio da 

interiorização, da oferta de mais oportunidade de cursos, bem como o compromisso 

da instituição com professores, que deveriam ser bem pagos, e com material 

didático caro. Assim, inicia o redirecionamento dos cursos para Aprendiz, para os 

profissionais do comércio. 

Na década de 70, o DR-PE lança as empresas comerciais fictícias 

denominadas ECTS – Empresas Comerciais de Treinamento SENAC23, o que 

acarretou mudanças no seu corpo docente. 

                                                
23 A ECTS é uma empresa de treinamento típica da instituição, utilizando uma metodologia que 
oferece ao aluno um embasamento teórico-prático, em que são transmitidas informações elementares 
sobre a empresa e a documentação, e uma segunda etapa, na qual o aluno tem oportunidade de 
exercitar distintas tarefas, passando por vários setores mediante um sistema de rodízio previamente 
planejado. Ao lado do conhecimento sobre a atividade, adquire também hábitos e atitudes 
profissionais (CÉSAR, 2006:115). 
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Até essa época o corpo docente era composto unicamente por professores 

vinculados ao ensino oficial. Porém, com a evolução do seu ensino próprio, 

buscando alcançar o objetivo de preparar mão-de-obra caracterizada pela qualidade, 

o DR sentiu necessidade de maior contato com os profissionais do comércio, 

buscando aí o seu quadro técnico de instrutores, que passaram a atuar no processo 

de ensino-aprendizagem. Outro ponto de destaque para essa época foi a criação da 

Unidade Móvel, descentralizando o ensino da Instituição para os interiores e 

subúrbios distantes dos Centros de Formação Profissional. 

Em 1983, o SENAC Pernambuco implantou o ensino por competência, cuja 

característica principal era a aceitação do ritmo do próprio aluno. O curso de 

datilógrafo copista, por ser o de maior clientela, serviu como piloto. Em 1988 o 

“Projeto Carreta” leva as escolas do SENAC a diversos locais, através de carretas 

equipadas na área de saúde e higiene e beleza, verdadeiras escolas sobre rodas. 

Sempre buscando acompanhar as necessidades do mercado, o DR-PE, na 

década de 90, cria um novo modelo pedagógico, alinhado ao modelo denominado 

produção flexível, que corresponde ao novo contexto econômico. O foco desse novo 

modelo pedagógico passa a ser o perfil do profissional. Assim, reestrutura toda base 

curricular dos seus cursos. 

Os anos de 1996, 1997 e 1998 foram marcados pelo I, II e III Seminários 

Nacionais de Tecnologia e Educação. Em 1999, esse Seminário transformou-se em 

Congresso Brasileiro de Tecnologia e Educação. Em 2003 se tornou um evento de 

caráter internacional, passando a ser Congresso Internacional de Tecnologia e 

Educação. 

Buscando adequar-se à LDB, o DR-PE adentrou a década de 2000 

trabalhando com 15 áreas profissionais, 12 delas em cumprimento à resolução nº 

04/99: artes, comércio, comunicação, design, gestão, imagem pessoal, informática, 

lazer e desenvolvimento social, meio ambiente, saúde, telecomunicações, turismo e 

hospitalidade. 3 áreas foram definidas pelo próprio Sistema SENAC: conservação e 

zeladoria, idiomas e educação tecnológica. 

Para o estudo presente pode-se constatar que o fato de maior relevância no 

DR-PE, ocorrido já no início da década, foi a retomada do Programa Aprendizagem. 

Em 2002 o DR atendeu 66 jovens; no ano seguinte passou para 315, e em 2004, 

para 1.086. 
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Buscando adequar suas programações à realidade de mercado, em 2004 o 

DR-PE criou os Comitês Consultivos Técnicos Profissionais, destinados a avaliar as 

competências, os procedimentos metodológicos e os itinerários formativos dos seus 

cursos, para uma melhor definição do perfil profissional compatível com o mercado 

de trabalho. 

Ainda em 2004, através das Portarias nº 286 e nº 287, criou a Central de 

Oportunidades Profissionais do Egresso (COPEG) e a Assessoria de Comunicação 

e Marketing (ASCOM). A ASCOM tem a incumbência de planejar e desenvolver 

atividades de Marketing institucional. Já a COPEG tem como objetivo favorecer a 

inserção dos egressos dos cursos do SENAC no mercado de trabalho e de avaliar a 

adequação dos referidos cursos aos perfis profissionais exigidos, ensejando as 

atualizações e os ajustamentos que se façam necessários. 

Em 2007 a COPEG teve a seguinte atuação: 

 

QUADRO 7 
ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO NO MERCADO 

POR ÁREA PROFISSIONAL 
 

Área TOTAL DE 
COLOCADOS 

Artes 11 
Comércio 1.677 
Comunicação 0 
Conservação e Zeladoria 16 
Design 7 
Gestão 314 
Idiomas 0 
Imagem Pessoal 255 
Informática 21 
Lazer e Desenvolvimento 0 
Meio Ambiente 0 
Saúde 208 
Tecnologia Educacional 0 
Telecomunicações 0 
Turismo e Hospitalidade 1.056 
Atividades Correlatas (Sem área) 0 
Total 3.565 

Fonte: Síntese da Produção Dez. 2007 
 

Em 2006 o SENAC, no seu Planejamento Estratégico, passa a ter a ousada 

visão de futuro para 2010:  

Ser a melhor e mais conceituada instituição de educação 
profissional, em níveis técnico e tecnológico, no Estado de 
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Pernambuco, além de referência no Nordeste nas áreas de comércio 
e gestão, imagem pessoal, turismo e hospitalidade, saúde, com 
sustentabilidade e atenção máxima as demandas e às necessidades 
do mercado local (SENAC, 2006:02). 

Ao final de 2007, em seu relatório anual, o SENAC destacou sua atuação em 

147 municípios, a realização de convênios e parcerias com 62 empresas e 

organizações, e sua receita própria ter atingido 45,74% dos recursos captados. 

Desta forma, esse breve histórico da instituição nos leva ao entendimento de 

que o seu trabalho, focado na Educação Profissional, está sempre voltado a formar 

o trabalhador demandado pelo mercado de trabalho. Assim, essa instituição vem 

sendo, por um lado, alvo de aplausos da sociedade e, por outro, de críticas por parte 

dos educadores progressistas.  

Na busca de atender a necessidade de ajustar “as linhas norteadoras da 

prática pedagógica do Sistema SENAC, às tendências do mundo do mercado e aos 

dispositivos da LDB 9.394/96” (SENAC/DN, 2002:03), o SENAC elabora diretrizes de 

ações pedagógicas publicadas na Série de Documentos Técnicos. No tópico a 

seguir discutiremos publicações do SENAC que referendam suas ações de 

Aprendizagem. 

2.4. Referenciais para a Ação do SENAC no Programa Aprendizagem 

Em 2006 o DN lançou o documento “Programa de Aprendizagem Comercial: 

referenciais para a ação SENAC”. Esse documento tem o objetivo de referendar as 

ações do SENAC no Programa Aprendizagem, que até a presente data não tinha um 

eixo norteador, estando a critério de cada DR a forma e o modelo de elaboração dos 

cursos. Esse documento traz em seu corpo: o conceito de Aprendiz e toda sua 

historicidade, contextualizando todas as etapas e transformações ao longo dos seus 

60 anos; os eixos norteadores da Aprendizagem que se apresentam de forma 

condizente com o Art. 3º da LDB 9394/96; referências para organização da estrutura 

curricular dos cursos, sua metodologia e avaliação; a parceria necessária com as 

empresas para execução da Aprendizagem; a oferta da Aprendizagem por outras 

Instituições e todos os dispositivos Legais da Aprendizagem. 
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O documento, em consonância com a LDB 9394/96, apresenta como fator 

primeiro para a estruturação do Programa Aprendizagem os eixos norteadores 

apresentados a seguir: 

 

Observância aos princípios básicos da educação nacional, que 
incluem: igualdade de condições para o acesso e a permanência; 
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas; respeito à liberdade; apreço à tolerância; garantia de 
padrão de qualidade; valorização da experiência extra-escolar; e 
vinculação entre educação, trabalho e práticas sociais (SENAC.DN, 
2006:11). 

Independência e articulação com os Ensinos Fundamental e 
Médio. O Programa de Aprendizagem, enquanto programa de 
educação profissional se assenta solidamente sobre os fundamentos 
da educação básica. O candidato à Aprendizagem Comercial que 
não tenha concluído o Ensino Fundamental ou ensino Médio, 
portanto, deve ser encaminhado, preliminarmente, para cursar esse 
nível de ensino, respeitando-se as identidades próprias, tanto dos 
Ensinos Fundamental e Médio, quanto da Aprendizagem Comercial 
(SENAC.DN, 2006:11). 

Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos, que são os 
mesmos princípios curriculares definidos pelo Conselho Nacional de 
Educação, tanto para a educação básica quanto para a educação 
profissional, na perspectiva comum do desenvolvimento de aptidões 
para a vida social e produtiva (SENAC.DN, 2006:11). 

A Estética da Sensibilidade, relacionada diretamente aos conceitos 
de qualidade e de respeito ao outro, implica o desenvolvimento de 
uma cultura do trabalho centrada no gosto pelo trabalho bem-feito e 
acabado. Ela orienta para uma organização curricular de acordo com 
valores que fomentam a criatividade, o espírito inventivo e a 
liberdade de expressão, a curiosidade pelo inusitado e a afetividade, 
para facilitar a constituição de identidades capazes de conviver com 
o incerto, o imprevisível e o diferente (SENAC.DN, 2006:11). 

A Política da Igualdade, fundamentada no direito do cidadão à 
educação e ao trabalho, cujo exercício permite às pessoas 
promoverem a sua própria subsistência e com isso alcançar 
dignidade, auto-respeito e reconhecimento social como seres 
produtivos. Ela conduz à superação das várias formas de 
discriminação e de privilégios no âmbito do trabalho, pela ênfase nos 
valores da solidariedade, do trabalho em equipe, da responsabilidade 
e do respeito ao bem comum (SENAC.DN, 2006:11). 
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A Ética da Identidade, centrada na constituição de competências 
que orientem para a autonomia dos aprendizes no gerenciamento da 
sua vida profissional e de seus itinerários de profissionalização. 
Pressupõe trabalho contínuo e permanente com os valores da 
competência, do mérito, da capacidade de fazer bem-feito, em 
contraponto ao favoritismo, privilégios e discriminações de toda e 
qualquer ordem e espécie, fundamentados em testemunhos de 
solidariedade, responsabilidade, integridade e compromisso com o 
bem comum (SENAC.DN, 2006:11). 

Desenvolvimento de Competências profissionais para a 
laboralidade, entendida como possibilidade e intencionalidade de 
transformar conhecimentos, habilidades e valores mobilizados e 
articulados em trabalho produtivo. É uma referência fundamental, em 
termos de preparo do trabalhador para manter-se em atividade 
produtiva e geradora de renda em contextos socioeconômicos 
cambiantes e instáveis e cada vez mais exigentes de qualidade e de 
produtividade (SENAC.DN, 2006:12). 

Flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização curricular 
como afirmação da autonomia conquistada pela instituição 
educacional na concepção, elaboração, execução e avaliação do seu 
projeto pedagógico. A construção dos currículos dos cursos do 
Programa de Aprendizagem Comercial se consolida em função do 
perfil profissional de conclusão que se deseja, conciliando as 
aspirações e demandas dos trabalhadores, dos empregadores e da 
sociedade. Essa flexibilidade requer da unidade de educação 
profissional agilidade na proposição, atualização e incorporação de 
inovações, correções de rumos, adaptação às mudanças e 
organização do trabalho pedagógico de forma interdisciplinar 
(SENAC.DN, 2006:12). 

Identidade dos perfis profissionais de conclusão dos cursos, 
claramente estabelecidos a partir das competências específicas de 
cada ocupação, objeto da Aprendizagem Comercial. Os perfis 
profissionais devem ser identificados no mercado de trabalho e 
caracterizados nos itinerários formativos planejados pela unidade 
educacional como utilidade para o cidadão, para a sociedade e para 
o mundo do trabalho (SENAC.DN, 2006:12). 

Atualização permanente dos cursos e currículos, com respostas 
adequadas às novas demandas, sem concessões a apelos 
meramente circunstanciais e imediatistas, com finalidades 
exclusivamente mercadológicas, para que o programa de 
Aprendizagem Comercial mantenha a necessária consistência 
técnica e político-social (SENAC.DN, 2006:12). 

Organização dos cursos do Programa de Aprendizagem 
segundo itinerários formativos, possibilitando contínuo e articulado 
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aproveitamento de estudos ao longo dos seus percursos formativos e 
de profissionalização dos jovens (SENAC.DN, 2006:12). 

Articulação com a Educação Básica, objetivando a elevação dos 
níveis de escolaridade dos trabalhadores e otimizando a sinergia 
entre os objetivos da Educação Básica e do Programa de 
Aprendizagem, quais sejam: preparação básica para o trabalho e a 
cidadania; desenvolvimento da capacidade de aprender, para 
continuar aprendendo; relação entre educação, trabalho, ciência, 
tecnologia e competências profissionais; compreensão dos 
fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos 
(SENAC.DN, 2006:12). 

Observância às diretrizes do Programa Deficiência & 
Competência, programa de inclusão de portadores de deficiência 
nas ações educacionais do SENAC (SENAC.DN, 2006:13). 

Priorização de atendimento a alunos da Educação Básica, para 
candidatos ao Programa de Aprendizagem que não tenham 
concluído o Ensino Fundamental, direito público subjetivo do 
cidadão. Deverão comprovar matricula e freqüência nesse nível de 
ensino. Os candidatos que já tenham concluído o ensino 
Fundamental deverão ser estimulados a elevar o seu nível de 
escolaridade até a conclusão do Ensino Médio, etapa de 
consolidação da Educação Básica, assumidos como direito de 
cidadania (SENAC.DN, 2006:13). 

Compromisso com a preservação do meio ambiente e com a 
sociodiversidade, o que supõe o uso dos recursos naturais de 
forma qualitativamente adequada e em quantidades compatíveis com 
sua capacidade de renovação e respeito às diversas formas de 
sociedades e culturas, com sua variedade de modos de vida, de 
relações sociais e de construções culturais (SENAC.DN, 2006:13) 

Os itens demonstram a preocupação em ter o mercado de trabalho como 

referência para a construção dos currículos dos cursos do Programa Aprendizagem, 

preocupação essa que já é apresentada nos Referenciais Normativos do Ministério 

do Trabalho e Emprego - MTE, e que é seguida à risca pelo Referencial Institucional. 

O mesmo documento apresenta como referência dos cursos da 

Aprendizagem sua organização curricular estruturada a partir das competências 

profissionais específicas de uma dada ocupação, associadas a um conjunto de 

competências gerais, “que respondam à configuração de perfis profissionais mais 

complexos, dadas as atuais exigências para inserção e permanência dos indivíduos 

no mundo do trabalho” (SENAC.DN, 2006:14). 
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A orientação é que as bases tecnológicas sejam tratadas de forma 

interdisciplinar e contextualizadas, para que possibilite ao aprendiz vivenciar 

situações reais do mundo do trabalho. Apresenta uma lista de competências gerais a 

serem contempladas no perfil profissional de conclusão dos cursos (listadas a 

seguir), que visam “assegurar, além da laboralidade, a melhoria da qualidade de 

vida e cidadania, permitindo uma ação efetiva no meio social” (SENAC.DN, 

2006:14). 

As Competências Gerais destacadas no processo de formação desenvolvido 

pelo SENAC são: 

Apresentar comportamento social e ético nas relações humanas, 
compatíveis com o ambiente profissional; 

Compreender os conceitos da cidadania, democracia e justiça 
baseados na eqüidade, a partir de conteúdos vinculados ao 
cotidiano, aplicando-os em situações sociais e profissionais; 

Identificar e classificar os diferentes tipos de resíduos sólidos 
descartados no ambiente profissional, como recicláveis ou não, 
separando-os e acondicionando-os de forma adequada; 

Adotar comportamento crítico em relação ao consumismo e ao 
desperdício, aplicando no seu dia-a-dia procedimentos adequados de 
conservação e utilização dos recursos naturais; 

Desenvolver hábitos de higiene como uma das formas de promover a 
saúde; 

Demonstrar qualidade no atendimento ao cliente, tratando-o com 
cortesia e respeito, e oferecendo-lhe os melhores produtos e 
serviços; 

Administrar o próprio processo de trabalho, planejando atividades e 
distribuindo o tempo, de acordo com rotinas, materiais e 
equipamentos; 

Comunicar-se e argumentar, com desenvoltura, junto àqueles com 
quem se relaciona, mostrando respeito pelas diferenças individuais; 

Empregar o diálogo como forma de esclarecer conflitos e tomar 
decisões coletivas; 
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Estabelecer relações, baseadas na cooperação, que favoreçam o 
desenvolvimento do trabalho em equipe; 

Adotar procedimentos de segurança no trabalho, a fim de evitar 
acidentes; 

Identificar características, possibilidades e limites na área de atuação 
assim como outras profissões relacionadas com aquela para a qual 
está sendo capacitado; 

Posicionar-se quanto às perspectivas profissionais no seu campo de 
atuação, reconhecendo a importância do seu papel profissional 
(SENAC.DN, 2006:14): 

O desenvolvimento dessas competências gerais implica a abordagem dos 

seguintes assuntos: 

 

Apresentação pessoal: corpo, emoção e saúde 
 
• Auto-estima; 
• Comportamento; 
• Comunicação; 
• Sexualidade; 
• Drogas; 
• Perspectivas pessoais e profissionais. 

 
Cidadania 
• Família, comunidade, amizade, cooperação; 
• Violência, diversidade, discriminação, preconceitos; 
• Direitos, deveres e cuidados com o meio ambiente; 
• Patrimônio público. 
 
Construção social e mundo do trabalho 
• Mercado de trabalho e diferentes ambientes profissionais; 
• Noções de organização e hierarquia; 
• Ética profissional; 
• Trabalho em equipe; 
• Qualidade no atendimento e respeito ao cliente; 
• Segurança pessoal; 
• Empreendedorismo; 
• Importância do planejamento, da leitura, da informática e da 

matemática; 
• Valores da cultura do trabalho (SENAC.DN, 2006:15). 
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Sabendo que os assuntos a serem trabalhados são subjetivos, o que permite 

uma lacuna entre a teoria e seu desenvolvimento em sala de aula, e procurando 

diminuir as diferenças que se estabelecem no percurso entre o que foi formulado e 

sua implementação, o DN lançou a Coleção Se Liga Nessa, composta por 1 livro 

para o professor, intitulado “Conversa entre professores”, e mais 3 livros para os 

aprendizes. 

O Livro 1, direcionado aos aprendizes, chamado “Corpo, emoção, 

comportamento e saúde”, apresenta histórias de ficção, nas quais os personagens 

estão às voltas com situações comuns a todos os jovens de nossa época: auto-

estima, apresentação, sexualidade, drogas, saúde e realização dos sonhos. Assim, 

busca trabalhar o primeiro assunto das Competências Gerais: Apresentação 

pessoal: corpo, emoção e saúde.  

O Livro 2, chamado “Você e os outros”, busca fugir de uma leitura linear para 

melhor atrair a atenção do público jovem. Esse livro tem o formato editorial de um 

almanaque, apresentando de forma ágil e divertida grande quantidade de 

informações, buscando ampliar o campo temático: a família, a comunidade, os bons 

e os maus exemplos, a cultura, que forma e determina nosso modo de ser, a 

diversidade, o meio ambiente e cidadania. Assim, busca trabalhar o segundo 

assunto das Competências Gerais: Cidadania. 

O Livro 3, chamado “Você e o trabalho”, procura abordar questões e dúvidas 

comuns para todos os que vão enfrentar o mundo do trabalho, seja ele formal ou 

informal. O formato escolhido foi o jornalístico, partindo de casos, reportagens e 

depoimentos, que trazem para o jovem a visão de profissionais experientes e 

também os desafios de quem começa a trabalhar. Assim, busca contemplar o 

terceiro assunto das Competências Gerais: Construção social e mundo do trabalho.  

Isso tudo leva-nos ao entendimento de que, através de uma linguagem clara, 

buscando atrair a atenção dos jovens, a coleção “Se Liga Nessa” foi elaborada numa 

perspectiva de desenvolver o que é pertinente às Competências gerais, ou seja, os 

padrões, normas, valores, comportamentos que devem compor a identidade 

profissional de trabalhadores úteis à produção. Todas essas competências não 

passam de imposição das novas formas de sociabilidade capitalista, “tanto para 

estabelecer um padrão de acumulação, quanto para definir as formas concretas de 

integração dentro da nova reorganização da economia mundial” (FRIGOTTO, 

2003:144). 
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Quanto às Competências específicas, essas são definidas a partir da 

construção do perfil profissional de conclusão do curso, que, por sua vez, é definido 

“a partir da análise das ocupações que compõem as áreas profissionais (ou de 

grupos de ocupações afins a processo ou atividade produtiva) e das competências 

gerais do profissional da área” (SENAC.DN, 2002:32). 

Como forma de aproximação maior do objeto pesquisado, o tópico a seguir 

apresentará elementos do curso escolhido para ser investigado, o que contribuirá 

para o entendimento da análise que buscamos empreender. 

2.5. O Curso Auxiliar Administrativo de Comércio de Bens e Serviços 

O SENAC em todo Brasil passou por um processo de reorientação 

pedagógica a partir da LDB 9.394/96, passando o discurso institucional a pautar-se 

nos princípios das políticas da educação profissional traçadas por essa LDB, e a 

formação por competência é entendida conforme esse dispositivo legal. Por sua vez, 

o Programa Aprendizagem já nasce pautado pelas reestruturações pedagógicas 

desenvolvidas no SENAC. 

Em 2002 o Programa Aprendizagem em Pernambuco inicia com um único 

curso, o de Aprendiz em Operações em Almoxarifado. Em 2003 lança mais um curso 

para atender os empresários de super e hipermercados, o de Aprendiz Auxiliar em 

Supermercados e Similares. Porém, o curso de almoxarifado não consegue ser bem 

avaliado, tanto por parte da DRT como pelo SENAC, por entenderem esses que 

nessa profissão existe uma limitação das funções do aprendiz na empresa, bem 

como muitas empresas terceirizam sua logística. Por esse motivo, em dezembro de 

2003, o SENAC Pernambuco lança o curso Auxiliar Administrativo de Comércio de 

Bens e Serviços. No ano corrente, em julho de 2008, o SENAC Pernambuco oferece 

os cursos em andamento no Programa Aprendizagem conforme apresentados no 

quadro seguinte. 

 

QUADRO 8 
QUANTITATIVO DE ALUNOS DO PROGRAMA APRENDIZAGEM  

JULHO/2008 
Cursos Alunos 
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Inscritos Evadidos 
Auxiliar Administrativo de Comércio de Bens e 
Serviços 

471 7 

Operações em Supermercados 343 1 
Serviços Hoteleiros 39 0 
Auxiliar de Garçom 42 0 
Serviços de Lanchonete 41 0 
Total até jul/2008 936 8 

 

Podemos, assim, confirmar que o curso em análise, “Auxiliar Administrativo 

de Comércio de Bens e Serviços”, é o de maior número de matrículas dentro do 

Programa Aprendizagem. Em 2008, do total de 936 matrículas realizadas no 

Programa, até a presente data, 471 são exclusivamente do Curso em análise, 

distribuídos por 13 turmas consecutivas. 

Do período de dez/2003 a dez/2007, a Unidade Operativa foco desta 

pesquisa matriculou 3.244 jovens no Programa, dos quais 1.489 foram 

especificamente para esse curso. 

Como todo curso da Instituição formadora em estudo, esse também é 

planejado a partir do modelo de competência. No entanto, conforme pesquisa 

realizada por Nunes (2006), como competência é uma noção polissêmica ainda não 

bem compreendida pelos docentes da instituição, esses criam, como diz Martins 

(1989), uma didática prática em antítese à didática teórica, demonstrando nela os 

germes de uma teoria pedagógica alternativa.  

Ao término do curso de Auxiliar Administrativo de Comércio de Bens e 

Serviços, o profissional deve ser capaz de: 

Compreender os conceitos de cidadania, direitos civis, políticos e 
sociais; 

Compreender o conceito de trabalho como direito humano e 
exercício da cidadania; 

Desenvolver suas atividades com conhecimento técnico, qualidade e 
espírito de equipe, pautado em princípios éticos, principalmente no 
que diz respeito à postura profissional; 

Utilizar a comunicação como forma de expressão no 
desenvolvimento das relações sociais e comerciais; 
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Identificar a organização como empresa comercial, com base nas 
políticas e objetivos dela; 

Executar serviços de venda e auxiliar os setores administrativos 
financeiros, logístico e de recursos humanos (SENAC.DR, 2006:02) 

Esse curso busca atender as empresas das áreas de comércio e de gestão 

oriundas de diversos segmentos, como: magazines, super e hipermercados, 

empresas de prestação de serviços, escolas, clínicas e hospitais, entre outros. O 

curso busca, dentro dessa heterogeneidade, contemplar o que há de comum na 

área administrativa. 

Ele é oferecido por 06 Unidades Operativas, sendo 01 na Cidade do Recife – 

a Unidade Móvel – e 05 nas seguintes cidades do Interior do estado: Paulista, Vitória 

de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns e Petrolina. 

Os componentes curriculares do curso estão divididos em dois núcleos. O 

primeiro, Núcleo Básico, que contempla 216 horas, não tem terminalidade, e tem por 

objetivo o desenvolvimento das competências gerais através das Unidades 

Temáticas e suas respectivas Bases Tecnológicas apresentadas no quadro 

seguinte.  

 

QUADRO 9 
ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO EM ANÁLISE 

Núcleo Básico 
 

Carga Horária Total: 216 horas 
Unidade Temática Bases Tecnológicas 

Apresentação Pessoal: Corpo, Emoção e Saúde (24 
horas) 

Auto-estima 
Comportamento 
Comunicação 
Sexualidade 
Drogas 
Perspectivas Pessoais e Profissionais 

Cidadania (32 horas) 

Família, Comunidade, Amizade, Cooperação 
Violência, Diversidade, Discriminação e Preconceito 
Direitos, Deveres e Cuidados com o Meio Ambiente 
O Patrimônio Público 

Construção Social e o Mundo do Trabalho (20 horas) 

Ética Profissional 
Trabalho em Equipe 
Segurança Pessoal / Segurança no Trabalho 
Importância do Planejamento, da Leitura, da 
Informática e da Matemática 
Valores da Cultura do Trabalho 

Melhoria da Escolaridade (76 horas) Comunicação e Matemática como Inserção Social 

Informática (64 horas) Introdução à Informática: Windows, Word, Excel, 
Internet 
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O segundo Núcleo é o Profissionalizante, com carga horária de 104 horas, e 

busca desenvolver as competências específicas através da Unidade Temática 

Empresa e suas respectivas Bases Tecnológicas. 
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QUADRO 10 
ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO EM ANÁLISE 

Núcleo Profissionalizante 
 

Carga Horária Total: 104 horas 
Unidade Temática Bases Tecnológicas 

Identidade da Empresa 
Conceito 
Missão / Filosofia 
Importância Social 
Modelos de Gestão 
Noções de Organização e Hierarquia 
Normas e Procedimentos da Empresa 
Qualidade no Atendimento e Respeito ao Cliente. Uso do Telefone e do Fax 
O Mundo do Trabalho, seus Desafios e Oportunidades 
Mercado de Trabalho e Diferentes Ambientes Profissionais 
Trabalho Empreendedor: Associativismo, Cooperativismo e Auto-Emprego 
Empregabilidade: Mercados, Desafios e Oportunidades 
Departamento / Setores de uma Empresa: Seu Funcionamento e Inter-
relacionamento 
Setor de Marketing 
Setor de Logística 
Setor de Recursos Humanos 
Setor Financeiro 
Departamentalização 

Empresa (104 horas) 

Serviço de Salão e Venda 
Caixa 
Vitrines / Gôndolas 
Reposição de Produtos e Materiais 
Áreas de Promoção 
Atendimento e Recepção 

 

Para o Núcleo Básico são recrutados quatro profissionais, sendo 01 

psicólogo(a), 01 professor(a) de português, 01 professor(a) de matemática e 01 

professor(a) de informática. As aulas são ministradas em dois ambientes, sendo uma 

sala de aula convencional e 01 laboratório de informática. 

Para o Núcleo Profissionalizante, é selecionado apenas um profissional com 

experiência na área de gestão e as aulas são ministradas em sala de aula 

convencional, com algumas atividades extraclasses, como: visitas técnicas, feiras, 

organização de eventos, etc.  

Ao iniciar o curso o jovem fica 15 dias diretamente no SENAC, recebendo 

aulas das Unidades Temáticas do Módulo Básico, buscando, assim, iniciar o 

desenvolvimento de algumas competências gerais, segundo Organizador(a) 01: 

Pra que eles cheguem menos inibidos na empresa, cheguem mais 
fortalecidos e se sintam menos inseguros. 
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Durante esse período busca-se trabalhar as duas primeiras bases 

tecnológicas que dizem respeito à auto-estima e ao comportamento, atendendo 

assim à primeira competência apresentada nos Referenciais de Ação SENAC: 

Apresentar comportamento social e ético nas relações humanas, 
compatíveis com o ambiente profissional (SENAC.DN, 2006:14) 

Após o período de 15 dias letivos, o aluno passa a freqüentar dois dias de 

aulas no SENAC e os outros dias na empresa24. A articulação SENAC-empresa é 

realizada pelo instrutor do Núcleo Profissionalizante da Unidade Temática: a 

Empresa.  

A proposta do Programa é que durante o período em que o jovem esteja na 

empresa ele possa vivenciar as bases tecnológicas estudadas em sala de aula, e, 

para que isso ocorra, as estratégias pedagógicas propostas para a sala de aula são 

aquelas que proporcionem ao aluno a participação ativa através de situações 

diversificadas, possibilitando flexibilidade de comportamento e autodesenvolvimento. 

Para tanto, são adotados alguns procedimentos, como análise e solução de 

problemas, estudo de caso, pesquisa, simulações, dentre outros, de modo a 

mobilizar conhecimentos e simular a percepção analítica, a contextualização de 

informações e a construção e reconstrução do conhecimento. 

Assim, a proposta do curso nos leva a crer que há uma aspiração de articular 

teórica e prática, reflexão e ação. Porém, sabemos que toda proposta, ao ser 

colocada em prática, sofre influências socioculturais, tanto do ambiente como dos 

sujeitos implicados. Por isso, no próximo capítulo buscamos analisar a formação do 

jovem aprendiz do SENAC, tendo como importante indicador a visão apresentada 

pelos sujeitos entrevistados. 

 

                                                
24 Nas empresas que funcionam no sábado, o aluno fica 04 dias na empresa e 02 dias no SENAC. 
Para aquelas que só funcionam até a sexta-feira, o aluno fica 03 dias na empresa e 02 dias no 
SENAC. Assim, a quantidade de dias no SENAC não se altera. Porém, o salário do aluno é calculado 
pelo valor da hora trabalhada. Dessa forma, os que estão nas empresas que atuam nos sábados, 
conseqüentemente, recebem um pouco mais dos que só trabalham até a sexta. Outro ponto 
importante é que as horas que eles estão no SENAC são contabilizadas como horas trabalhadas, 
inclusive os primeiros 15 dias em que eles só estão no SENAC. 
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CAPÍTULO 3 -  MOVIMENTO DE APROXIMAÇÃO DOS SUJEITOS 

PESQUISADOS 

3.1. Caracterização dos Sujeitos Pesquisados 

Sabendo-se que os olhares dos sujeitos possuem diferentes focos, 

dependendo da aproximação ou distanciamento sobre o objeto analisado e sua 

práxis, optou-se aqui por um processo biossocial dos entrevistados, em que os 

critérios foram suas atividades profissionais ligadas ao próprio objeto estudado. 

Assim, o quadro abaixo demonstra a organicidade desse processo. 

 

QUADRO 11 
DEMONSTRATIVO DA ORGANICIDADE DO PROCESSO METODOLÓGICO 

 
Grupos Sujeitos Pesquisados Quantidade 

Auditora Fiscal do Trabalho (DRT) 02 
Diretora Instituição Formadora 01 Requerentes 

Coordenadora de Formação Profissional da 
Instituição Formadora 

01 

Técnica Coordenadora de Formação Profissional da 
Instituição Formadora 

01 
Organizadores 

Supervisora Pedagógica 02 
Executores Docentes 03 

Total de Entrevistados 10 
 

O grupo denominado Requerentes constitui-se de profissionais que 

demandam os cursos e as turmas. Ou seja: 

1. Cabe à DRT, através de suas auditoras fiscais, autuarem as empresas, 

e, de acordo com o número de funcionários em cargos que requerem 

qualificação profissional, determinarem o número de aprendizes 

daquela empresa, bem como convocar a Instituição Formadora para 

oferecer o curso para esses aprendizes. 

2. A direção da Instituição Formadora, por sua vez, determina o número 

de aprendizes e o número de turmas que poderá atender anualmente. 
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3. É papel da Coordenadoria de Formação Profissional definir o curso que 

a instituição formadora vai oferecer aos aprendizes. 

 

Já o grupo denominado Organizadores é composto por profissionais que se 

ocupam da organização dos cursos do Programa, seja em âmbito Regional, como o 

caso da Técnica Coordenadora de Formação Profissional, que responde pela 

elaboração dos Planos de cursos, seja na mediação das reuniões de avaliação do 

programa, tanto entre os empresários, como na DRT, como também entre alunos e 

docentes. Esses profissionais também atuam no âmbito da U.O., como é o caso das 

supervisoras que respondem pelo acompanhamento pedagógico do Programa em 

âmbito local. 

Por fim, o grupo dos Executores é constituído por docentes da disciplina 

‘Profissionalizante’, os quais além de dedicarem uma carga horária teórica, dada a 

formação dos aprendizes, acompanham o desenvolvimento da prática destes na 

empresa, através de visitas periódicas, a fim de supervisionar suas atividades. 

É importante considerar a formação profissional dos sujeitos pesquisados, 

pois concordamos com Nunes (2006:139), quando ela afirma que: “a gênese da 

formação de um profissional torna-se elemento representativo da identidade pessoal 

e sócio-cultural do sujeito educativo”. Assim, o quadro a seguir destaca a formação 

dos(as) entrevistados(as) e como serão aqui nomeados. 

QUADRO 12 
DEMONSTRATIVO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS SUJEITOS 

Grupos Profissão Especialização Nomeado 
Advogado(a) não respondeu Requerente 1 
Advogado(a) Mestre em Sociologia Requerente 2 
Possui três formações: 
Advogado(a); Bacharel em Letras 
e Pedagogo(a) 

Mestre em Planejamento 
Educacional 

Requerente 3 

R
eq

ue
re

nt
e 

Administrador(a) de Empresas Possui duas especializações: 
Recursos Humanos e 
Administração Financeira 

Requerente 4 

Pedagogo(a) Especialista em Educação 
de Jovens e Adultos 

Organizador(a) 1 

Pedagogo(a) Especialista em Recursos 
Humanos em Educação 

Organizador(a) 2 

O
rg

an
iz

ad
or

es
 

Ciências Sociais Especialista em 
Administração Escolar 

Organizador(a) 3 

Ciências Contábeis (cursando) -- Executor(a) 1 
Administrador(a) de Empresas 
(cursando) -- Executor(a) 2 

E
xe

cu
to

re
s 

Secretário(a) Executivo(a) e 
Administração de Empresas 
(incompleto) 

-- 
Executor(a) 3 
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Esmerando o olhar, percebe-se que o grupo dos requerentes possui profissão 

compatível com a função inerente ao cargo, e no grupo dos organizadores existe um 

predominância da formação pedagógica, o que se justifica tendo em vista a função 

específica que esse grupo exerce.  

Porém, o grupo dos executores, que atua diretamente com o aluno, não 

possui nenhum profissional da área de educação, o que, apesar de não ser 

aceitável, é justificado, pois, como se viu no Capítulo 3, a partir da década de 70 o 

SENAC sentiu necessidade de maior contato com profissionais do comércio, 

buscando aí seu quadro técnico de instrutores, que passaram a atuar no processo 

de ensino e aprendizagem. 

Sabemos, porém, que a natureza do tipo de trabalho, a quantidade e a 

diversidade dos campos, áreas e formas de atuação de um profissional lhes traz 

possibilidades transformadoras das experiências vividas na sua profissão. Assim, 

não podemos deixar de considerar como parte dos elementos que caracterizam o 

perfil profissional dos sujeitos suas experiências profissionais. 

A seguir, o quadro mostrará de forma breve as experiências profissionais, 

revelando as histórias de vida profissional dos sujeitos pesquisados. 

 

QUADRO 13 
DEMONSTRATIVO DAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS DOS SUJEITOS 

 
Grupos Nomeado Experiência Profissional 

Requerente 1 Fiscal do Trabalho. 
Requerente 2 Fiscal do Trabalho. 

Requerente 3 Professor(a) de ensino infantil e fundamental; professor(a) de 
ensino superior e pós-graduação; administrador(a) escolar. 

R
eq

ue
re

nt
e 

Requerente 4 Administrador(a) empresa 

Organizador(a) 1 

Chefe de secretaria de escola; supervisor(a) pedagógica; 
diretor(a); professor(a) do 6º magistério; professor(a) de 
educação de adultos; coordenador(a) de apoio da rede 
municipal; coordenador(a) pedagógica; professor(a) 
substituto(a) da UFPE; professor(a) do ensino superior; 
professor(a) ensino infantil e fundamental da rede estadual. 

Organizador(a) 2 
Professor(a) de educação infantil; professor(a) do ensino 
fundamental 1 e fundamental 2 da rede municipal; professor(a) 
do ensino médio; professor(a) do MBA; secretário(a) escolar. 

O
rg

an
iz

ad
or

es
 

Organizador(a) 3 

Professor(a) de escolas particulares e 20 anos na Secretaria de 
Educação; professor(a) do pré-escolar, de 5ª a 8ª série do 
ensino fundamental, professor(a) do magistério, 4º ano 
pedagógico; técnico(a) de alfabetização, fazendo capacitação 
de pessoal e atuando como chefe durante 4 anos numa 
Gerência Regional de Educação em Recife. 

Executor(a) 1 Contabilista. 
Executor(a) 2 Auxiliar administrativo; técnico(a) em eletrônica. 

E
xe

cu
to

re
s 

Executor(a) 3 Secretário(a) executivo(a); empresário(a). 



86 
 

 

Mais uma vez percebe-se que a experiência profissional do grupo dos 

Requerentes, em sua maioria, é voltada para o setor jurídico e administrativo. O dos 

Organizadores, em sua totalidade, possui experiências na área educacional, porém 

os membros do grupo de Executores não possuem experiências relacionadas ao 

magistério, lembrando que os mesmos também não têm formação pedagógica. 

Ressalta-se a extrema necessidade de participação dos mesmos em programas de 

desenvolvimento de docência. Portanto, concorda-se com Nunes (2006:139), ao 

afirmar que: 

quando não existem políticas institucionais de capacitação para 
docente, de modo que seja assegurado o compromisso político-
pedagógico e sócio-cultural da ação pedagógica, há possibilidades 
da formação profissional ser orientada mais para uma ação 
instrumental que enfatiza conhecimentos técnicos, em detrimento de 
uma ação educativa transformadora. 

Na Instituição Formadora, alvo desta análise, cabe àqueles que compõem o 

grupo denominado Organizadores o papel da mediação pedagógica entre os 

componentes do grupo Executores e o aluno25, buscando assim suprir as lacunas 

pedagógicas apresentadas por eles, através de organizações e orientações de 

reuniões pedagógicas, incentivando a formação continuada dos mesmos. 

No entanto, a fala dos componentes do grupo dos Organizadores nos permite 

entender que essa matriz de organização pedagógica não vem apresentando muito 

sucesso. Segundo esse grupo, as reuniões com os instrutores não são periódicas e 

dentre as diversas dificuldades para sua realização dois pontos foram enfatizados 

por todos: 1º) quanto ao agendamento, pois os instrutores não têm dedicação 

exclusiva à instituição, ocupando-se com outros compromissos profissionais, daí 

decorrendo a grande dificuldade de coincidir a disponibilidade dos membros dos dois 

grupos; 2º) a rotatividade dos instrutores, devido à política de contratação da 

                                                
25 A função de supervisor é: “Planejar, acompanhar e avaliar de forma direta e indireta o processo de 
ensino e aprendizagem; proceder a orientações pedagógicas e assistência técnica didática aos 
instrutores; promover e participar de estudos e pesquisas; elaborar relatórios; executar outras 
atividades correlatas”. A função do técnico em coordenação pedagógica de área de formação 
profissional é: “Estruturar programas de curso, orientar as unidades, acompanhar e avaliar a área de 
formação profissional; negociar, planejar acompanhar e avaliar projetos, contratos e convênios; 
conhecer e interagir com tecnologia e softwares da área de educação profissional; executar outras 
atividades correlatas”. Isso de acordo com o edital da seleção pública 2008 no item descrição dos 
cargos. Disponível em: http://embratel.ipad.com.br/ipad/senacpe2008/pdf/edital_senac_pe_processo_ 
seletivo_2008.pdf. Acesso em: 03 mar.2008. 
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instituição. Dentro de um quadro de aproximadamente 20 instrutores, apenas 08 têm 

contratos por tempo indeterminado, ou seja, menos de 50% (cinqüenta por cento). 

O(a) Organizador(a) 2, quando questionado(a) se ”existe algum trabalho de 

capacitação pedagógica com esses docentes?”, apresentou a resposta abaixo 

descrita, que nos remete à compreensão das dificuldades apresentadas. 

Quando é possível fazer... Inclusive, inicialmente foi uma solicitação 

muito grande dos professores. Pediram muito que fizessem reuniões 

pedagógicas todas as sextas-feiras, mas a rotatividade de instrutor é 

muito grande. Só os do profissionalizante, que são 4 ou 5 instrutores 

que são contratados permanentes. Além da rotatividade eles têm 

outros compromissos, não trabalham só no SENAC; fica difícil 

coincidir os horários (Organizador(a) 2). 

Contudo, não podemos desconsiderar que as mudanças ocorridas no mundo 

do trabalho evidenciaram um lugar de destaque à Educação Profissional, onde o 

espaço para o instrutor, ou seja, o profissional não habilitado para docência, tem 

ficado cada vez menor. Isso porque: 

Na transição da hegemonia do paradigma taylorista/fordista de 
organização e gestão do trabalho para os novos paradigmas tendo 
em vista as novas demandas de acumulação que deram origem a 
um novo regime fundado na flexibilização, configura-se uma 
nova concepção de educação profissional que, por 
conseqüência, traz novas demandas de formação de 
professores. A concepção da educação profissional e os espaços 
de atuação a partir das mudanças ocorridas no mundo do trabalho 
trazem novos desafios, tanto para o capital quanto para o trabalho 
(KUENZER, 2007:01 - grifos nossos). 

Assim, concordamos que a formação e experiências profissionais dos 

docentes possibilitam o conhecimento da realidade das especificidades da profissão 

que estejam ensinando, oportunizando aos alunos uma maior aproximação do 

campo de atuação. Porém, não podemos desconsiderar que sua ação docente exige 

também um conhecimento da prática da docência. Ao atuar em sala de aula, seja 

instrutor, mediador ou tutor (Segundo LDB 9.394/96 em seu Art. 61), tornam-se 

“profissionais da educação”, o que exigirá habilidade para tal. 



88 
 

 

Os dados apresentados nesta seção são estimulantes para a análise da 

formação profissional do jovem aprendiz do SENAC. É nesse sentido que, na seção 

seguinte, procuramos identificar O Programa Aprendizagem sob a ótica dos sujeitos 

pesquisados 

3.2 - O Programa Aprendizagem Sob a Ótica dos Sujeitos Pesquisados 

3.2.1 - O Início do Programa Aprendizagem no SENAC Pernambuco  

Em Pernambuco, o Programa Aprendizagem para o Comércio de Bens e 

Serviços teve início no final do ano de 2002. O princípio foi tumultuado no âmbito 

central entre os requerentes. A DRT, como principal interlocutora dos instrumentos 

normativos e legais, sem maiores esclarecimentos, usando a obrigatoriedade da Lei, 

exigiu do SENAC o início da realização do Programa.  

Na época, o SENAC, em parceria com o Governo do Estado, realizava cursos 

para 1.000 (um mil) jovens do Projeto Primeiro Emprego. A DRT exigia que esses 

mesmos alunos, ao concluírem esse Projeto, fossem automaticamente matriculados 

no Programa Aprendizagem. 

Fazia décadas que o Programa Aprendizagem havia sido oferecido pelo 

SENAC-PE, por isso não constituía parte das lembranças dos que lá trabalhavam. 

Sem conhecimento da prática desse Programa, o diretor, na época, não entendeu a 

exigência da DRT e criou resistência, que o levou a ser convidado a prestar 

esclarecimentos no Tribunal de Contas. Só então os esclarecimentos foram 

realizados a contento e o SENAC-PE deu início à realização do Programa. 

 Dessa forma, de acordo com as falas dos entrevistados do grupo dos 

Organizadores, conclui-se que as relações entre SENAC, DRT e Empresas não 

começaram muito amigáveis. Segundo o(a) Organizador(a) 1, a Auditora Fiscal do 

Trabalho, nas reuniões, sempre que possível, esclarecia aos empresários que o 

Programa Aprendizagem era um direito deles, e que tinham de cobrar ao SENAC 

capacitação gratuita para os aprendizes de sua empresa. 
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[…] a própria auditora ficou aborrecida e em alguns momentos ela 

dizia nas reuniões com os empresários: “O SENAC tem débito com 

vocês. Há quantos anos vocês pagam? Descontam em folha?”. Os 

gerentes, os diretores, coordenadores, empresários foram se 

apropriando dessa fala e criou-se um clima pesado entre os 

parceiros (Organizador(a) 1). 

Ainda de acordo com esse sujeito, quando ocorreu a obrigatoriedade, os 

membros do grupo dos organizadores tiveram que aprender as Leis de forma 

autodidata, buscando se inteirar do que seria extremamente necessário para 

acompanhar o Programa, não havendo, dessa forma, um maior aprofundamento do 

que seria o Programa e as Leis que o regem. 

No decorrer do processo, outros DRs, principalmente o DR-São Paulo, 

subsidiou o DR-PE com informações de como proceder para a realização do 

Programa. Hoje, as relações entre o SENAC e a DRT são bastante amistosas, bem 

como a relação do SENAC e as empresas são de parceria. 

Os primeiros cursos do Programa em Pernambuco foram Operador de 

Supermercado e Almoxarife. A escolha dos cursos se deu devido à demanda 

autuada pela DRT, que se constituía de grandes magazines e redes de 

supermercados, e por sugestão dos próprios empresários. Hoje se compreende que 

a opção do curso de Almoxarife, por parte dos empresários, foi para que os 

aprendizes não tivessem muito contato com os clientes e com os outros 

funcionários, pois o entendimento dos gestores das empresas era que os aprendizes 

trariam problemas. 

Acredita-se que a idéia de o Programa ser voltado para jovens, que 

poderiam ser pobres e ociosos, assustava os empresários 

(Organizador(a) 1).  

Aos poucos as empresas foram se adaptando ao Programa e criando 

mecanismos de seleção que lhes deixassem mais confortáveis. Algumas, através de 

seu departamento de Recursos Humanos, aderiram ao Programa como uma 

Responsabilidade Social; outras participaram apenas pela obrigatoriedade. 
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Atualmente, o DR oferta cinco cursos: Operação de Supermercado; Auxiliar 

Administrativo de Comércio de Bens e Serviços; Serviços de Lanchonete; Auxiliar de 

Garçom e Serviços Hoteleiros. Existe uma proposta da DRT, e já aceita pelo DR, de 

atuar na área de saúde a partir de 2009. 

Os planos dos primeiros cursos surgiram de um esboço enviado pelo DR-São 

Paulo junto às orientações enviadas pelo Departamento Nacional. Esse esboço foi 

apresentado em reunião convocada pela DRT com os representantes das empresas. 

Para dar suas contribuições, contou-se ainda com a ajuda de um consultor da área 

de comércio. Havia também a presença de uma técnica responsável pela 

coordenação do Programa, mediando a construção dos planos. Hoje, os cursos são 

sempre avaliados pela empresa nas reuniões que ocorrem no final de cada turma, e 

são atualizados, quando necessário. Essa reformulação do curso é realizada pelos 

instrutores, supervisoras e técnica coordenadora do programa. 

Percebemos, assim, o esforço da Instituição em manter a formação dos 

jovens aprendizes partilhada com as demandas do mercado de trabalho, o que é 

prática das instituições de educação profissional, especificamente as do Sistema S, 

que têm objetivos de formar trabalhador com o perfil exigido pelo mercado 

(BARBOSA, 2006:121). Isso pode caracterizar tanto uma mobilização de forças, 

para ter um melhor aproveitamento do jovem aprendiz na empresa, com maiores 

chances de sua colocação no final do Programa, como também, uma submissão ao 

mercado, oferecendo-lhes mão-de-obra barata e qualificada a sua maneira. 

 Kuenzer (2001) chama a atenção para esse movimento das escolas em 

qualificar o profissional de acordo com as necessidades da economia, e mostra que 

esse é um argumento falacioso, pois os próprios autores da Teoria do Capital 

Humano, revendo suas posições, concluem a impossibilidade dessa articulação, 

devido à dinamicidade e à irracionalidade do mercado de trabalho. Assim: 

[…] a prática tem demonstrado que o preenchimento dos cargos e 
funções na hierarquia do trabalhador coletivo não é determinado pela 
qualificação, mas pela relação entre oferta e demanda de 
profissionais pelo mercado. Quando há muita disponibilidade de certo 
tipo de mão-de-obra qualificada requerida, aumentam os requisitos 
de ingresso, em termos de escolarização e experiência. Quando há 
escassez, as exigências diminuem e as empresas acionam seus 
próprios esquemas de treinamento, não dependendo da escola e dos 
cursos de formação profissional (KUENZER, 2001:34). 
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Porém, no Programa Aprendizagem a preocupação com que os cursos 

atendam à necessidade do Mercado de Trabalho é apresentada já no primeiro 

momento da sua escolha, da sua construção. A fala de um dos sujeitos pesquisados 

exemplificará essa preocupação que permeia todos os envolvidos no Programa. 

(…)a gente faz um estudo (com as empresas) e trabalha por grupos 

de empresas e o SENAC organiza o curso para aquele grupo, ou 

então o curso que o SENAC já tem, ele dá uma burilada para se 

adequar à questão da aprendizagem [daquelas empresas] 

(Requerente 1). 

De acordo com esse mesmo sujeito entrevistado, ao se criar um curso para 

ser ofertado no Programa, a DRT orienta que ele tenha aplicabilidade no Mercado 

de Trabalho. Porém, isso nem sempre ocorre com as ofertas de cursos oferecidos 

por algumas ONGs: 

(…) quando elas chegam aqui [as ONGs] com projeto pobre, eu digo: 

‘isso é projeto pobre para pobre; não quero; nem vem que não 

tem; você não pode vender esse seu curso porque os meninos são 

de periferia, têm pais analfabetos [...] você tem que vender porque 

vocês trabalharam com esses meninos, e esses meninos têm 

potencialidade. É tanto que eles precisam apenas de uma 

oportunidade, e a Lei está dando (Requerente 1). 

 Provavelmente, por serem Instituições que, em sua maioria, buscam 

trabalhar a formação psicológica, e sociocultural, nem sempre oferecem cursos 

direcionados para a formação de profissionais. Algumas dessas Instituições apenas 

enfatizam a questão assistencialista, e os cursos que apresentam precisam sempre 

ser reestruturados, buscando atender ao CBO (Cadastro Brasileiro de Ocupação). 

Porém, manter a formação dos jovens aprendizes de acordo com as 

demandas do mercado de trabalho não é apenas uma opção da Instituição 

Formadora. Essa questão está posta nos Princípios Norteadores e Diretrizes da 

Aprendizagem, contidos no Termo de Referência para Aprendizagem, elaborado 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, explicitando que o Programa de 
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Aprendizagem, desenvolvido pela empresa contratante, deve seguir as seguintes 

diretrizes: 

� Capacitação profissional adequada às demandas e às 
diversidades dos aprendizes, do mercado de trabalho e da 
sociedade;  

 

� Promoção da flexibilidade e da mobilidade no mercado de trabalho 
pela aquisição de competências básicas e contínuas, 
compreendendo conhecimentos, habilidades, atitudes e valores; 
(BRASIL. Aprendizagem - PNPE - Termo de Referência, 2006:05). 

 

Por sua vez, o SENAC elaborou um Documento Norteador que faz parte de 

uma Série de Documentos Técnicos da Instituição, intitulado “Programa 

Aprendizagem Comercial: Referências para a ação SENAC”. Esse documento 

apresenta os Eixos Norteadores da Aprendizagem, nos quais devem ser 

estruturados os Planos de Curso do Programa Aprendizagem para todo o SENAC. 

São 15 os Eixos Norteadores, dentre os quais 03 apresentam a mesma orientação 

exposta no documento do MTE, ou seja, a de manter a Aprendizagem alinhada à 

demanda do mercado de trabalho. São eles: 

7. Desenvolvimento de Competências profissionais para a 
laboralidade, entendida como possibilidade e intencionalidade de 
transformar conhecimentos, habilidades e valores mobilizados e 
articulados em trabalho produtivo. É uma referência fundamental, em 
termos de preparo do trabalhador para manter-se em atividade 
produtiva e geradora de renda em contextos socioeconômicos 
cambiantes e instáveis e cada vez mais exigentes de qualidade e de 
produtividade. 

9. Identidade dos perfis profissionais de conclusão dos cursos, 
claramente estabelecidos a partir das competências específicas de 
cada ocupação, objeto da Aprendizagem Comercial. Os perfis 
profissionais devem ser identificados no mercado de trabalho e 
caracterizados nos itinerários formativos planejados pela unidade 
educacional como utilidade para o cidadão, para a sociedade e para 
o mundo do trabalho. 

10. Atualização permanente dos cursos e currículos, com respostas 
adequadas às novas demandas, sem concessões a apelos 
meramente circunstanciais e imediatistas, com finalidades 
exclusivamente mercadológicas, para que o programa de 
Aprendizagem Comercial mantenha a necessária consistência 
técnica e político-social (SENAC.DN, 2006:12). 
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Os itens são bastante expressivos, demonstrando a preocupação em ter o 

mercado de trabalho como referência para construção dos currículos dos cursos do 

Programa Aprendizagem. Essa preocupação, como vimos, é apresentada nos 

Referenciais Normativos do Ministério do Trabalho e Emprego e seguida pelo 

Referencial Institucional. Isso porque a Aprendizagem, instituída pela Lei nº 10.097, 

de 19 de dezembro de 2000, tem como objetivo: 

transformar as expectativas de jovens em situação mais crítica de 
pobreza em possibilidades sustentáveis de um futuro decente, por 
meio do acesso e permanência no mercado do trabalho, em sua 
nova configuração e exigências (BRASIL. Aprendizagem - PNPE - 
Termo de Referência, 2006:04 – grifos nossos). 

Assim, diante do exposto, entendemos que a formação dos jovens aprendizes 

da instituição formadora em análise procura atender às demandas do mercado de 

trabalho, respondendo às orientações estabelecidas a partir do próprio objetivo do 

Programa, aos Princípios Norteadores estabelecidos pelo MTE, e, por fim, aos 

próprios Eixos Norteadores da Instituição. Esse ponto nos leva a crer que a 

concepção de formação profissional, que dá estrutura ao Programa Aprendizagem 

na instituição analisada, não é mais a de assistencialista, como apresentada no 

início do Séc. XX. A nova concepção de Aprendizagem busca favorecer a condição 

de empregabilidade do jovem, tendo como foco seu ingresso no mercado de 

trabalho, seja pelo emprego formal ou pela inserção em alguma atividade que lhe 

garanta uma remuneração. 

Reconhecemos o trabalho como um direito humano fundamental, pois ele 

possibilita o acesso aos bens mais básicos de sobrevivência. Por isso, defendemos 

uma formação integral, em que o saber não seja apenas produzido no interior da 

escola, mas que a produção do conhecimento tenha como ponto de partida as 

atividades práticas do homem, ou seja, seu trabalho.  

Contudo, não é essa concepção de formação que encontramos no Programa 

Aprendizagem em análise, talvez porque a formação no interior da sociedade 

capitalista, através da ideologia dominante, tem efetivado a conexão, educação e 

trabalho, de forma linear e invertida, ou seja, o trabalho não é o locus onde o homem 

“aprende, compreende e transforma as circunstâncias ao mesmo tempo que é 

transformado por ela” (KUENZER, 2001:26). Ao contrário, na sociedade capitalista 
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ele é reduzido a atividade laborativa ou emprego. Concordamos com Frigotto, que 

defende que: 

não se pode confundir o trabalho na sua essência e generalidade 
ontocriativa com certas formas históricas que o trabalho vai assumir 
– entre elas a servil, a escrava e a assalariada, sendo que nesta 
última é comum se confundir trabalho com emprego ou se apagar as 
questões inerentes à venda da força de trabalho pelo trabalhador 
(2005:59). 

Assim, a história do início do Programa Aprendizagem do Comércio de Bens 

e Serviços no SENAC Pernambuco, resgatada a partir do olhar dos sujeitos 

pesquisados, revela-nos, entre outras questões apresentadas, que, desde seu 

princípio o currículo dos cursos sempre tiveram como objetivo a formação do 

aprendiz de acordo com as demandas do mercado de trabalho. No entanto, 

acreditamos que ter o mercado de trabalho como ponto central da formação do 

jovem aprendiz está longe de garantir uma formação humanista, sendo apenas mais 

uma ação em que “o trabalhador recebe a ‘qualificação’ que é conveniente aos 

interesses do capital, não devendo receber nem mais, nem menos” (KUENZER, 

2001:28). 

Acreditamos que o entendimento da palavra ‘formação’ pode nortear a 

concepção pedagógica de uma formação humana. Assim, de acordo com o 

dicionário da Língua Portuguesa26, a palavra formação, originada do latim 

“formatione”, tem por definição: 

a) acto, efeito ou modo de formar; 

b) constituição;  

c) organização;  

d) desenvolvimento. 

Ao analisarmos essas diversas acepções, percebemos que a formação pode 

ser vista como fôrma, no sentido de dar forma à pessoa, no seu jeito de agir, nas 

relações com os fatos e com as pessoas. Esse é o sentido mais cruel que pode ser 

dado a formação, pois tira do sujeito a idéia de participação ativa, colocando-o numa 

passividade não humana, mas reificada, coisificada. 

                                                
26 Consulta realizada no dicionário “Língua Portuguesa On Line” no site: http://www.priberam.pt/dlpo 
/dlpo.aspx, acessado em: 01 nov.2007. 
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Contrapondo-se a essa concepção, podemos conceber “formação” como 

simples informação, significando apenas assimilação de novos conteúdos, sem 

conseqüentes mudanças de atitudes. Nessa visão, existe uma tímida participação do 

sujeito, mas não ativa. Ainda não existe uma relação dialógica, mas encontramos, 

segundo Paulo Freire, uma educação bancária. 

Num outro ponto de vista, a formação diz respeito à expressão de atitudes 

existenciais, mais humana e afetiva, considerando o homem através de uma visão 

holística27. Aqui se encontra uma relação dialógica e participativa. Acreditamos ser 

essa uma vertente coerente para uma formação profissional mais completa, a qual 

decidimos aqui nomear como formação profissional humanista 28. 

A formação humanista deve ocorrer através de uma formação integral, ou 

seja, deve tornar íntegro, tornar inteiro, tratar a educação como uma totalidade 

social. Para que isso ocorra é necessário que a educação geral se torne parte 

inseparável da educação profissional em todos os campos onde se dá a preparação 

para o trabalho. Isso é enfocar o trabalho como princípio educativo, superando a 

dicotomia trabalho manual/trabalho intelectual (CIAVATTA, 2005). 

A idéia de formação humana, assim como a de formação integrada, propõe 

superar o ser humano dividido historicamente pela divisão social do trabalho, 

superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional. Enfim, 

o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto 
trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura do 
mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, 
integrado dignamente à sua sociedade política. Formação que, neste 
sentido, supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a 
todos os fenômenos (CIAVATTA, 2005:85). 

Dessa forma, podemos entender formação humana como o processo de 

conhecimento e de realização individual, que se expressa socialmente e que 

ultrapassa a dimensão do agir unicamente determinado pela necessidade de 

subsistência (RAMOS, 2001).  

                                                
27 A visão holística aqui é posta no sentido de considerar a totalidade do ser humano, não apenas o 
cognitivo, possibilitando um juízo mais real do indivíduo. 
28 Tomamos aqui o conceito de humanismo, segundo Junqueira (2005), “uma nova teoria do 
conhecimento, uma ordem do mundo que não é mais dada e sim construída”. Fonte: 
www.relacionamentopetrobras.com.br/seminarioeducacao/apresentacao_cades_juqueira_Sem_Nac_
Educa1.pdf, consultado em 08/11/2007. 
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Isso tudo apenas nos instiga ainda mais a conhecer a análise que os 

profissionais responsáveis pelo Programa no SENAC fazem a seu respeito, e é isso 

o que veremos a seguir. 

Ao analisar as falas, consideramos as mesmas como um processo de 

elaboração, dinâmico, composto de contradições e imperfeições, e não como um 

processo acabado. 

Através delas foi possível captar as concepções e expectativas que os 

sujeitos pesquisados formam em relação ao Programa.  

As falas foram apreendidas como entrelaçadas às experiências pessoais de 

cada sujeito nas suas vivências pessoais e profissionais, o que significa a 

construção das características próprias de cada um. O significado das falas está, 

portanto, no imaginário social e pessoal dos mesmos e tem como resultado as 

atuações no mundo externo, isto é, na maneira como eles concebem e se 

comportam em relação ao Programa Aprendizagem. 

3.2.2– Análise dos profissionais responsáveis pela execução do Programa 

Aprendizagem 

A nossa opção analítica já apresentada na Introdução deste trabalho tem 

como parte integrante a Análise Temática, que sendo essa uma modalidade da 

Análise de Conteúdo, sustenta-se na idéia da fala como processo e não como algo 

dado. Através desta opção analítica buscamos trechos significantes que desvelaram 

a análise que os sujeitos pesquisados fazem a respeito do Programa Aprendizagem. 

Respeitando o foco dos diversos olhares dos sujeitos, de acordo com suas 

atividades profissionais ligadas ao próprio objeto estudado, traremos os resultados 

das análises de acordo com cada grupo definido anteriormente. 

A análise empreendida acerca do Programa Aprendizagem nos permitiu 

constatar algumas contradições, que também se fizeram presentes nas falas e no 

conteúdo dos documentos analisados. Encontramos no grupo dos requerentes uma 

divergência. A maioria vê o Programa como salvacionista, trazendo bons resultados 

para a sociedade, contribuindo com a diminuição da violência através da mudança 
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de comportamento dos jovens participantes. Para esses sujeitos o Programa visa 

atender a sociedade. 

Eu considero o Programa bom, porque trabalhamos com menores de 

classe social baixa; são meninos que vêm de comunidade pobre, que 

poderiam se envolver com a violência. Em toda formatura tem 

depoimentos de pais dizendo que o Programa mudou a cidadania 

do seu filho, que ele é outra pessoa depois do Programa 

(Requerente 4). 

Penso que jogar jovens no mercado de trabalho pode ser uma forma 

de evitar a violência, porque essas pessoas estão aí sem ocupação, 

vão estar fora da escola, sem expectativa de vida (Requerente 1). 

Sabemos que existe um número significativo de jovens das grandes capitais 

do país que, segundo Frigotto (2004), são violentados em seu meio e em suas 

condições de vida, que se enquadram numa situação que: 

no mundo da física, se denomina ponto de não-reversibilidade. Trata-
se de grupos de jovens que foram tão desumanizados e socialmente 
violentados que se tornaram presas fáceis do mercado da 
prostituição infanto-juvenil ou de gangues que nada têm a perder ou 
constituem um exército de soldados do tráfico (FRIGOTTO, 
2004:182). 

Não é por acaso que a relação juventude, trabalho e educação nas últimas 

décadas tem ocupado espaço relevante no núcleo das políticas públicas do Estado. 

São esses jovens o público-alvo da maioria das políticas públicas estabelecidas no 

país nas últimas décadas. Com a iniciativa da Organização dos Estados Ibero-

Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), e com o apoio do 

Ministério da Saúde, o sociólogo Julio Jacobo Waiselfi realizou uma pesquisa que foi 

publicada com o título “Mapa da Violência dos Municípios Brasileiros29”. A finalidade 

dessa pesquisa foi subsidiar a aplicação de políticas de Estado comprometida com a 

superação das causas e das conseqüências da violência entre e contra os jovens. 

                                                
29 Disponível em: http://www.oei.org.br/mapa_da_violencia_baixa.pdf. Acesso em 23 ago/2008. 
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Nessa pesquisa a cidade do Recife (PE) aparece no topo da lista das capitais 

brasileiras mais violentas. 

Assim, as políticas públicas de educação profissional para jovens implantadas 

em nosso país, em geral, apresentam-se enquanto mecanismo de redução da 

violência juvenil, embora a realidade não nos permita assinalar avanços 

significativos. Tendo como referência o quadro aviltante que reflete a realidade de 

grande parcela da nossa juventude, concordamos com a idéia de que, “por estarmos 

tratando de situações de mutilação da vida de milhares de jovens, as políticas 

públicas terão que enfrentar situações emergenciais de curtíssimo prazo e, ao 

mesmo tempo, tratar das questões estruturais” (FRIGOTTO, 2004:184). Partindo 

dessa afirmativa, e considerando a possibilidade de organização social para 

assegurar o cumprimento de proposições firmadas por meio de políticas públicas 

sintonizadas com os interesses e necessidades da população, é possível vislumbrar 

a possibilidade de que essas políticas, a exemplo do Programa Aprendizagem, 

venham a contribuir para o enfrentamento de situações emergenciais, ainda que, 

paralelamente, passem a requerer esforços no sentido de não permitirem que 

medidas paliativas e compensatórias substituam ações que assegurem o 

desenvolvimento social sustentável. 

Por outro lado, nesse próprio grupo destaca-se que o Programa precisa ser 

questionado e reavaliado, uma vez que, tal como se apresenta, visa atender as 

necessidades de mão-de-obra barata e qualificada. Segundo o/a Requerente 1, 

colocar o jovem mais cedo no mercado de trabalho, inclusive no comércio, que “faz 

suco” do empregado, faz com que ele seja explorado por mais tempo em sua vida. A 

seguir, sua fala expressa bem esse entendimento: 

Se ele for contratado aos 16 anos vai começar a trabalhar 8 horas 

por dia. Qual é a expectativa dessa pessoa de estudar? Então ele vai 

ser um ‘operário’ no nível inicial, e daí ele vai ficar até não agüentar 

mais essa jornada de 10, 12 horas por dia, que se vê no mercado de 

trabalho. Então, claro que o mais velho vai sair, que o mais velho não 

está mais agüentando esse pique também, e o mais novo vai 

agüentar, porque o mais novo vai se tornar o mais velho depois. Os 

cursos do comércio não trazem grandes perspectivas. O curso 

‘operador de supermercado’, que formação dá? Que valorização 
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salarial traz? Talvez apenas evite que esse jovem fique na 

embalagem sem carteira assinada, o que seria pior, mas não 

podemos estar pensando e falando no que seria pior. Cursos com 

formação técnica, como ocorre no SENAI, abrem mais caminhos e 

do ponto de vista salarial são mais valorizados (Requerente 1). 

Esse posicionamento fica mais bem explicitado na fala de Frigotto (2004), ao 

afirmar que cerca de 6 milhões de crianças e jovens são inseridas, precocemente, 

no mundo do emprego ou subemprego. Essa inserção não se dá por escolha, mas 

em decorrência de um modelo de sociedade que vem sendo construído ao longo da 

história do Brasil. Trata-se de um processo de adultização precoce, em que a 

inserção no mercado se trabalho, quer seja formal ou “informal”, é precária em 

termos de condições e níveis de remuneração. Esse processo de adultização dos 

jovens muitas vezes faz com que ele perca todo o seu tempo infanto-juvenil, não 

tendo direito de vivenciar coisas que são peculiares à sua idade.  

De acordo com Miguel Abad (2003), os Programas para juventude são 

criados como estratégias reguladoras de tempo voltadas para o futuro, privilegiando 

a idéia da transição para a vida adulta. Os jovens, partindo das experimentações, 

afirmariam sua vocação para o predomínio do tempo presente. Sposito (2007:34), 

porém, chama a atenção que:  

nesse descompasso, as políticas funcionariam como mais um 
elemento de dominação e de poder sobre os segmentos juvenis, 
retirando desses segmentos qualquer possibilidade de insurgências 
derivada de sua condição no tempo presente.  

No entanto, quando os jovens podem ser ouvidos, os seus desejos são de 

mudanças estruturais de mundo. São anseios por respeito ao direito de um futuro 

onde a escola e o trabalho constituem caminhos para a cidadania; são desejos de 

“experimentar intensamente os tempos presentes na esfera do lazer, da fruição e do 

acesso aos bens culturais, desde que condições mínimas na vida urbana 

estejam asseguradas” (SPOSITO, 2007:35 - grifos nossos). 

Assim, a fala da Requerente 1 oferece elementos sinalizadores da 

necessidade de novas pesquisas que busquem compreender as reais condições de 

vida dos egressos do Programa, especificamente aqueles que, com menos de 
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dezoito anos, atingem o chamado “sucesso”, ao conseguirem ingressar no mercado 

de trabalho, especialmente no setor do comércio. 

Já quanto ao grupo dos Organizadores, percebemos que suas análises 

sempre são voltadas para questões pedagógicas do Programa, o que ratifica os 

diferentes focos dos sujeitos de acordo com sua aproximação do objeto pesquisado. 

Por ser esse o grupo responsável pelo perfil pedagógico do Programa, é natural que 

suas análises estejam voltadas para esse setor. 

 Por isso, apesar de também encontrarmos contradições nas falas dos 

sujeitos desse grupo, o foco é diferente do grupo anterior. Enquanto para o grupo 

dos Requerentes as questões que necessitavam de reavaliação são do âmbito 

político-social, para esse grupo a reestruturação é meramente pedagógica. A fala 

do(a) Organizador(a) 1 expressa a opinião dos sujeitos desse grupo:  

o que precisa é uma nova organização dos cursos ofertados, 

aumentando a carga horária e redirecionando seus objetivos, que 

atualmente tem o foco ainda voltado para o mercado de trabalho, 

não tratando o ser humano em todas as suas dimensões 

(Organizador(a) 1). 

O destaque para a palavra “ainda” diz respeito ao fato de encontrarmos nesse 

grupo um forte otimismo na crença de que o Programa possa, num futuro próximo, 

ter uma formação mais humanista. Essa crença é baseada na trajetória do Programa 

na Instituição, acreditando-se que já houve um considerável desenvolvimento. 

Assim, as entrevistas desse grupo nos deixam o entendimento de que há um 

desejo em comum, que através de uma reestruturação do curso, haja uma formação 

humanista, uma educação integrada. Porém, concordamos com Oliveira, R 

(2005:02) ao alertar que: 

O empobrecimento e a fragmentação da formação das classes 
trabalhadoras não é algo passível de serem totalmente eliminados 
pela estruturação de práticas escolares contrárias à lógica do 
capital. Se isto é fundamental, não consegue ser suficiente (grifo 
nosso). 
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Isso porque a formação das classes trabalhadoras como apresentada é um 

dos “elementos constituidores da própria identidade do sistema capitalista e são eles 

próprios obstáculos à possibilidade da estruturação de outras relações entre os 

homens” (OLIVEIRA, R. 2005:02). 

Contudo, não estamos declarando que a escola deva se resignar a aceitar a 

sociedade como está posta. Ao contrário, acreditamos no papel transformador da 

escola. Porém, não podemos esquecer que a dualidade da educação no nosso país 

está ancorada na própria divisão de classes. Nesse sentido, optar por uma formação 

profissional humanista e ter o trabalho como princípio educativo 

não é, primeiro e, sobretudo, uma técnica didática ou metodológica 
no processo de aprendizagem, mas um princípio ético-político. 
Dentro dessa perspectiva, o trabalho é, ao mesmo tempo, um dever 
e um direito (FRIGOTTO, 2005:61). 

Encontraremos o princípio ético-político do Programa ao analisarmos não 

apenas sua estrutura curricular, mas, e, sobretudo, sua concepção e sua efetivação 

na prática. As análises das entrevistas dos sujeitos pesquisados no Grupo dos 

Organizadores revelam que a concepção que se tem do Programa é que esse deva 

atender a classe social desfavorecida, ou seja, os pobres, como foi no seu início na 

década de 40, e como é o objetivo do PNPE, do qual faz parte o Programa 

Aprendizagem como uma de suas ações.  

A fala de um dos organizadores expressa a sua discordância em relação a 

novos rumos que o programa trilhou. 

Perdeu a essência do que era pra ser. Era pra atender jovens 

carentes com poucas possibilidades, e o que é que a gente vê 

aqui? Menino de celular que eu não tenho, que nem é maior de idade 

e chega de carro ou de moto. O projeto é bonito, sabe?… e é 

muito necessário, mas alguns são jovens que não têm essa 

extrema necessidade. Não posso dizer que são todos, mas é a sua 

maioria. Empresas que colocam uma turma só de filhos de 

funcionários[…]: ‘ah não! eu sou filho do gerente, então eu posso 

faltar quantas vezes eu quiser’. Tem empresa que diz: ‘não precisa 

você ir pra aula no SENAC; o importante é você estar aqui’. Então eu 

não sei se não é bem compreendido por todos os atores envolvidos, 
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ou se fazem de conta que não querem compreender (Organizador(a) 

2). 

Segundo um dos sujeitos pesquisados do grupo dos Requerentes, existe uma 

denúncia formal junto à DRT, realizada por uma supervisora pedagógica da 

instituição pesquisada, sobre o caso de um jovem aprendiz que era filho do 

empresário e não comparecia à empresa, nem às aulas do SENAC. Porém, durante 

a visita do professor da disciplina profissionalizante, o qual faz a supervisão do aluno 

na empresa, os próprios funcionários, talvez por medo, ou por abrigarem tal 

situação, expunham várias desculpas, o que burlou a situação durante certo tempo, 

até que o SENAC conseguisse realmente decifrar tal circunstância e poder 

desvincular esse jovem do programa. 

A seleção dos jovens ocorre de acordo com o Decreto-Lei n. 10.097/2000, 

que em seu Art. 227 diz: “Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados 

a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem [...]”. 

Ou seja, as empresas é que devem primeiro empregar e depois matricular nos 

cursos do SENAC. Dessa forma, a seleção desses jovens é realizada pelas 

empresas, as quais muitas vezes (como disse o sujeito pesquisado), por não 

compreenderem, ou fazerem de conta que não compreendem o objetivo social do 

Programa, tentam tirar proveito dele. 

Por outro lado, existe parte da comunidade empresarial que usufrui do 

programa, explorando a mão-de-obra barata e qualificada, conforme expressa o 

sujeito a seguir: 

Elas [as empresas] querem porque é mão-de-obra barata e tem um 

número muito grande. Os meninos estão eufóricos. É o primeiro 

emprego. A maioria deles se dedica a realizar as atividades com 

muito afinco, enfim, com esperança de continuarem na empresa [...]. 

Tem empresa que mal terminou uma turma e quer colocar outra, 

porque é mão-de-obra barata (Organizador(a) 2). 

Há um segmento do mercado de trabalho, especificamente a área de 

hotelaria e turismo, especialmente a subárea A e B (alimentos e bebidas), que 

encontra dificuldades de contratar jovens para o Programa, seja nos cursos de 
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Garçom ou Atendente de Lanchonete. Por isso, recorrem à Agência do Trabalho, a 

qual encaminha jovens socialmente desfavorecidos. Esse fato nos leva a crer que o 

Programa Aprendizagem não vem conseguindo superar o antigo paradigma de 

formar o pobre para atividades pouco nobres do setor produtivo. Segundo 

Pochmann (2005:233), esse paradigma está longe de ser superado, pois as 

oportunidades de educação e trabalho são desiguais entre jovens ricos e pobres. 

Encontramos os cargos de operários de nível inicial sendo sempre ocupados pelos 

jovens pobres. Essa desigualdade é reafirmada no próprio acesso ao trabalho 

assalariado, nos índices referentes ao contrato formal de trabalho, bem como nos 

índices de desemprego. 

A ocupação Juvenil no Brasil por nível de renda se encontra da seguinte 

forma distribuída: 

 

QUADRO 14 
Ocupação Juvenil por Níveis de Renda (%) 

Faixa Etária de 15 a 24 Anos 
 Maior Renda Baixa Renda 

Trabalho Assalariado 77,1 41,4 

Com Contrato Formal de Trabalho 49,0 25,7 

Trabalho Doméstico 7,9 46,2 

Percebem Rendimento do Trabalho Doméstico 7,0 26,8 

Desemprego 11,6 26,2 

Estudando 80,0 38,1 

Fonte: Pochmann (2005:233). 
 

Os dados nos revelam de maneira clara a desigualdade entre os jovens de 

maior renda e os de baixa renda, principalmente no que diz respeito ao percentual 

dos que estão estudando, chegando a menos de 50% dos jovens de baixa renda em 

relação aos de maior renda. A situação fica mais alarmante ao considerarmos os 

dados da PNAD-2007 referentes aos anos de estudo das pessoas ocupadas no 

Brasil. 
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QUADRO 15 
Anos de estudo das pessoas ocupadas de 10 anos ou mais 

Brasil e Grandes Regiões 2005 (em %) 
 

Grandes Regiões 
Anos de estudo Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-

Oeste 
Sem instrução e menos de 1 
ano 

9,5 12,1 19,5 5,0 4,7 7,4 

1 a 3 anos 11,6 15,4 17,3 8,4 9,4 10,5 
4 a 7 anos 26,8 28,0 26,0 25,2 30,6 28,6 
8 a 10 anos 16,4 16,5 12,6 18,0 18,4 16,9 
11 anos ou mais 35,4 27,5 24,4 43,1 36,5 36,5 
TOTAL (1) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: IBGE. PNAD 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclusive as pessoas com anos de estudo não determinados e sem declaração. 

Resta-nos saber agora qual a relação do tempo de estudo com o nível de 

rendimento dessa população. 

QUADRO 16 
Nível de rendimento dos ocupados, segundo anos de estudo 

Brasil 2005 (em %) 
Anos de estudo 

Nível de 
rendimento 

Sem instrução 
e menos de 

1 ano 

1 a 3 
anos 

4 a 7 
anos 

8 a 10 
anos 

11 a 14 
anos 

15 anos 
ou mais 

Até 0,5 salário mínimo 22,7 16,7 12,7 9,8 3,3 0,3 
Mais de 0,5 a 1 salário 
mínimo 

28,8 26,3 23,5 23,7 15,2 2,4 

Mais de 1 a 2 salários 
mínimos 

18,3 24,1 30,6 34,1 34,3 9,5 

Mais de 2 a 3 salários 
mínimos 

3,0 5,3 8,3 11,0 15,7 9,6 

Mais de 3 a 5 salários 
mínimos 

1,5 3,0 5,7 8,1 15,3 22,6 

Mais de 5 a 10 salários 
mínimos 

0,5 1,1 2,1 3,5 8,7 27,3 

Mais de 10 a 20 salários 
mínimos 

0,1 0,2 0,4 0,6 2,2 16,2 

Mais de 20 salários 
mínimos 

0,0 0,0 0,1 0,2 0,6 7,4 

Sem rendimento (1) 24,0 22,5 15,8 8,2 3,3 1,5 
Sem declaração 1,0 0,7 0,7 0,8 1,4 3,1 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: IBGE. PNAD 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclusive as pessoas que receberam somente em benefícios. 

 

Os dados apenas confirmam o que apresentamos até o momento: quanto 

menor a escolaridade, mais precária é a inserção do jovem no mercado de trabalho. 
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Fazendo uma análise inversa, teremos o quadro de pessoas desempregadas 

por nível de escolaridade: 

QUADRO 17 
Taxa de desemprego segundo nível de escolaridade 

Regiões Metropolitanas e Distrito Federal 2006 (em %) 
Nível de escolaridade São 

Paulo 
Porto 
Alegre 

Belo 
Horizonte 

Salvador Recife Distrito 
Federal 

Analfabeto 12,5 (2) (2) (2) 11,6 (2) 
Ensino fundamental 
incompleto (1) 

15,6 16,6 13,8 25,6 20,3 21,5 

Ensino fundamental completo 19,4 17,4 16,8 24,8 23,0 22,7 
Ensino médio incompleto 30,4 23,2 25,7 36,5 34,2 33,1 
Ensino médio completo 16,4 13,1 13,1 24,1 23,4 18,6 
Ensino superior incompleto 12,7 10,4 14,2 21,0 17,7 16,8 
Ensino superior completo 5,8 5,1 5,9 7,5 6,9 5,8 
Fonte: DIEESE/Seade, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego 
Elaboração: DIEESE 
Notas: (1) Inclui alfabetizados sem escolarização. 
(2) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria. 

Ao examinar com minúcia esses dados, acrescentamos o fato de o Nordeste 

ter uma taxa de analfabetismo de 21,9%, e que apenas 79,3% dos jovens de 15 a 17 

anos freqüentam a escola e 39,9% daqueles com idade de 18 a 24 anos. Ademais, a 

população tem em média 5,4 anos de estudo, e, se olharmos a população ocupada, 

esse número vai para 5,7 anos. Esses números são alarmantes, pois nos levam a 

crer que o contexto social do Nordeste tende a se reproduzir. 

Ainda dentro da concepção de que o Programa deva atender aos pobres de 

sempre, há quem acredite que o Programa exista para inserir os jovens no mercado 

de trabalho, do contrário seria a formação pela formação, e não se poderia mensurar 

seu sucesso. Para esse opinante, ao tomar os dados de inserção dos jovens no 

Mercado de Trabalho30, considera o Programa um sucesso.  

Eu acho que o Programa é uma iniciativa muito rica. A gente tem 

visto um número bastante significativo de jovens continuando no 

mercado devido ao sucesso do Programa. A maioria das empresas 

tem dado um retorno muito bom, aproveitando os aprendizes 

(Organizador(a) 3). 

Buscando um olhar mais próximo do cotidiano do Programa Aprendizagem, 

direcionamo-nos para a fala dos sujeitos do Grupo dos Executores. A análise que 

                                                
30 Segundo dados do Relatório anual do SENAC, em 2007, 40% (quarenta por cento) dos jovens 
egressos do Programa Aprendizagem tiveram inserção no mercado de trabalho. 
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esse grupo tem do Programa é bastante positiva. Essa avaliação é embasada em 

duas razões: 1º) pelos índices de colocação dos jovens no mercado de trabalho; 2º) 

por acreditar que o Programa retira o jovem da ociosidade e, por conseqüência, da 

possível marginalização. 

A fala do sujeito a seguir exprime a opinião que explicita o primeiro motivo: 

Eu acho que é de fundamental importância a oportunidade de 

profissionalizar e capacitar jovens nessa faixa etária, para o primeiro 

emprego. Temos visto que gradativamente as empresas que 

resistiam inicialmente a aceitar os jovens, hoje absorvem o aprendiz 

[...] Quando vamos supervisionar uma turma, encontramos na 

empresa jovens da turma anterior que foram absorvidos, e isso vem 

crescendo. Sabemos que hoje o percentual dos jovens no 

mercado de trabalho é cada vez maior (Executor(a) 3). 

Chamamos a atenção para a opinião do sujeito pesquisado de que o 

percentual de jovens no mercado de trabalho vem aumentando. Contrariando essa 

afirmação, segundo estudos preliminares de agosto de 2007, realizados pelo 

DIEESE, na década atual, a taxa de desemprego aberto da população adulta 

diminuiu levemente (6,1%, em 2005), mas o desemprego dos jovens aumentou 

(19,1%, em 2005), impedindo uma queda da taxa geral de desemprego31. 

Para ilustrar melhor, segue no Quadro abaixo o movimento da taxa de 

desemprego do jovens de acordo com a faixa etária atendida pelo Programa.  

 

QUADRO 18 
Taxas de desemprego, por idade 

Regiões Metropolitanas e Distrito Federal 2003-2006 (em %) 
 

Idade (em anos) 
15 a 17(1) 18 a 24 Regiões 

Metropolitanas 
2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 

São Paulo 51,8 53,5 50,3 51,1 30,1 29,2 26,4 25,4 
Porto Alegre 48,0 50,4 43,3 43,1 27,3 26,4 24,0 25,0 
Belo Horizonte 55,9 57,9 53,3 51,1 30,4 30,8 27,3 24,3 
Salvador 59,3 50,6 49,7 52,2 44,0 41,8 40,6 40,8 
Recife 43,0 45,6 44,3 46,2 39,5 40,5 39,1 39,1 
Distrito Federal 66,9 63,9 63,2 64,7 37,1 34,8 32,6 32,0 

                                                
31 Fonte de pesquisa: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, site: http://www.mte.gov.br/politicas_ 
juventude/ apresentacao.asp acessado em: 05-set-2008. 
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Fonte: DIEESE/Seade, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Os dados de Porto Alegre, Recife e Distrito Federal se referem à faixa etária de 15 a 17 
anos. 
Obs.: Médias anuais. 

 

De acordo com os dados apresentados na cidade de Recife, a faixa etária de 

15 a 17 anos tem uma taxa de desemprego crescente e a faixa etária de 18 a 24 

anos não aparece com redução significativa. 

Recentemente, em junho de 2008, as autoras Maria Carla Carrochano, Maria 

Inês Caetano Ferreira, Maria Virgínia de Freitas e Raquel Souza lançaram uma 

publicação32 baseada na análise de dados da Pesquisa Nacional por Amostragem 

de Domicílios – PNAD de 2006, que traz a apreciação sobre a relação entre jovens, 

estudo e trabalho. Esse estudo denuncia que os jovens representam um dos 

segmentos mais atingidos pelo desemprego, mesmo em conjunturas de aumento de 

oferta de emprego. 

Porém, independente dos dados mostrados, a fala do sujeito pesquisado 

(Executor(a) 3) nos leva ao entendimento de que a sua avaliação positiva do 

Programa se deve ao fato de haver um número significativo de jovens que se 

inserem no mercado de trabalho através dele.  

Concordamos com esse sujeito ao analisarmos que o trabalho, por estar 

relacionado à sobrevivência e à conquista da dignidade humana na maioria dos 

casos, deve ser visto como um direito social a ser promovido pelo Estado, a todos os 

cidadãos e cidadãs. Contudo, quando falamos de jovens, nossas opiniões divergem, 

pois concordamos com Frigotto (2004) que os jovens que têm um trabalho precoce, 

de baixa qualidade e remuneração, acham-se nessa condição por serem filhos de 

trabalhadores com condição de vida precária, quando na verdade deveriam ser 

beneficiados com políticas públicas que lhes retirassem do mercado de trabalho até 

a idade legal de conclusão dos estudos. Nesse caso, poderia haver uma inserção no 

mercado de trabalho de forma mais digna. 

Ratificando a análise positiva do Programa, ainda pelo motivo dos índices de 

colocação dos jovens no mercado de trabalho, a fala dos profissionais responsáveis 

pela execução nos leva ao entendimento de que eles vêm a formação profissional 

do jovem aprendiz como um mecanismo de ingresso ao mercado de trabalho, seja 

                                                
32 Jovens e trabalho no Brasil: desigualdades e desafios para as políticas públicas / Maria Carla 
Corrochano... [et al.]. -- São Paulo: Ação Educativa, Instituto Ibi, 2008. 
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pelo emprego formal ou pela geração de renda. O relato do executor 1, narrando 

uma de suas explanações sobre o programa para um empresário, deixa claro que 

para ele o papel do SENAC é exatamente esse. 

O SENAC prepara para o mercado de trabalho, ou seja, vamos 

preparar [o jovem aprendiz] e entregar pronto a vocês [empresários] 

(Executor(a) 1). 

Outros Executores concordam quanto ao fato de o Programa formar para o 

mercado. Pode-se confirmar isso na fala a seguir: 

Eu acredito que o Programa forme para o mercado de trabalho, sim. 

A gente vê grande parte dos alunos sendo absorvidos pelas 

empresas. Qual o foco do programa? É formar para o mercado, 

procurando dar outra visão ao aluno, o fazendo ter outra perspectiva 

de vida. Isso tem conseguido inseri-lo [no mercado] porque o nome 

da instituição é muito forte, e uma vez eles, tendo essa formação e 

essa experiência registrada na carteira de trabalho, então eles têm 

tudo pra subir todos os degraus (Executor(a) 3). 

Porém, apesar de todos desse grupo concordarem com a idéia de que o 

Programa deva formar para o mercado de trabalho, nem todos acreditam que o 

Programa consiga efetivamente realizar essa proeza. Pode-se notar na fala do 

Executor(a) 2: 

Nessa [resposta] eu vou ser um pouquinho crítica, porque a gente, 

mesmo que não queira aprovar o aluno, mas a gente tem que 

aprovar… tem aluno mesmo que não tem condições de passar, não 

conseguiu assimilar, [...] é quando a gente vai ver que alguns não 

alcançam e têm que ser aprovados, e isso eu deixo bem claro para 

minha supervisora, que eles estão levando o certificado SENAC [...] 

Infelizmente a gente só reprova por falta, o que eu acho muito 

complicado. Pra mim o Programa deixa essa brecha (Executor(a) 2). 
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Apesar de acreditar que o Programa não dê a todos os participantes a 

formação necessária para se inserir no mercado de trabalho, esse mesmo sujeito 

afirma que o fato de o jovem fazer parte do Programa através dessa instituição 

formadora já é uma contribuição eficaz para sua inserção no mercado. 

A contribuição é bem eficaz, bem eficaz mesmo. Quando eles não 

ficam na empresa, eles carregam com ele um peso de qualidade, 

que é o certificado SENAC, e isso abre as portas [do mercado] para 

o jovem (Executor(a) 2). 

Atentamos que a concepção de formação profissional para o mercado de 

trabalho é “um serviço ao capital mais do que ao trabalhador” (KUENZER, 2001:33), 

e ainda que: 

O mercado de trabalho demanda um pequeno grupo de profissionais 
altamente qualificados, alguns técnicos e uma grande massa de 
trabalhores desqualificados, adequar a proposta pedagógica da 
escola a esta realidade significa legitimar seu caráter seletivo e 
excludente (KUENZER, 2001:33). 

O segundo motivo que destaca a positividade do Programa pode ser assim 

explicitado: 

Eu nunca vi um programa tão lindo como esse… ocupar os jovens… 

Aí a nossa diferença de estar num projeto como esse… chega fico 

emocionado. É você estar, não digo fazendo o papel do pai ou da 

mãe, mas sim, colaborando para que os jovens não estejam 

fazendo coisas erradas naquele tempo em que ele está vago, 

porque, no momento em que ele está na empresa pela manhã ele 

tem que estar à tarde no colégio e vice e versa. Então eu considero 

também um trabalho social. Acho lindo (Executor (a) 1). 

Melhor não poderia existir na minha concepção, porque a gente está 

retirando tantos jovens da marginalidade, do comodismo, de não 

fazer nada, daquela ansiedade de estar em casa de pernas pro ar… 

aí vai procurar o que não presta. […] eu acho que esse Projeto pra 
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mim foi um dos melhores que Lula colocou em prática, porque já 

existia, mas não estava vigorando (Executor(a) 2). 

Estudo realizado por Fernandes (2004) mostra o perfil do principal grupo de 

risco na epidemia da violência urbana no país: são jovens de 15 a 24 anos, do sexo 

masculino, com 4 a 7 anos de estudo e fora da escola. Segundo esse mesmo 

estudo, esses jovens, em sua maioria, residem nas áreas de risco, que são os 

bairros pobres. 

Não que a pobreza em si seja causa de violência. As áreas mais 
pobres do país são, em regra, menos violentas que as regiões 
metropolitanas, onde a oportunidade de renda, legal e ilegal, se 
concentra. É que os bairros pobres são mais vulneráveis às 
externalidades geradas pela violência (FERNANDES, 2004:262). 

Sabemos que o varejo das drogas circula por toda juventude, mas segundo o 

autor, é mais difícil para os poderes armados paralelos imporem sua fonte de 

financiamento em condomínios de classe média, devido às regras de segurança do 

local, bem como as relações dos moradores com autoridades governamentais, que 

podem ser acionadas numa possível ameaça à ordem. Por sua vez, os bairros 

pobres, 

cheios de recursos humanos e culturais, ativos no trabalho e no 
consumo, cada vez mais cientes de seus direitos, são, contudo 
carentes de bens públicos e de capital social. Tornam-se, em 
conseqüência, mais vulneráveis ao crescimento de domínios 
armados paralelos (FERNANDES, 2004:262). 

Assim, o conhecimento empírico demonstrado na fala do(a) Executor(a) 2 é 

ratificado por Fernandes (2004), que mostra como os jovens de bairros pobres, que 

se encontram na ociosidade, são mais facilmente recrutados para a violência e 

marginalidade. Por isso, a necessidade de ocupá-los com ações produtivas. 

Porém, ratificamos aqui que essas ações não necessariamente devam ser o 

ingresso prematuro desse jovem no mercado de trabalho. Existem outras atividades 

construtivas que podem ocupar a vida desse jovem e ajudá-lo a formar-se cidadão 

de direito e com deveres na sociedade. Frigotto (2004:211) chama a atenção que 

atividades no âmbito da cultura e da arte podem ser objeto de políticas públicas: 
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“não só […] economicamente mais baratas que a perspectiva policial e da 

criminalização, mas eticamente imperativo”. 

Políticas desse gênero podem atuar tanto no âmbito da prevenção, como, 

segundo o mesmo autor, experiências já indicam que podem ser um caminho de 

volta para os jovens que já ingressaram na marginalidade. 

Indo de encontro a essa posição, os sujeitos entrevistados do grupo dos 

Executores vêem o Programa como mecanismo de salvação da sociedade, através 

do atendimento aos jovens que fazem parte do grupo de risco e a contribuição para 

inserção no mercado de trabalho. 

A fala seguinte comprova essa ingênua posição: 

 

Quando explodir [o Programa aumentar o número de participantes], 

serão vários jovens no mercado de trabalho e o desemprego será 

bem menor. Eu digo sempre aos meus alunos: ‘emprego tem, o que 

está faltando é gente qualificada para trabalhar no mercado’. E eles é 

que têm que buscar isso. Professor não ensina isso, não; ele apenas 

cuida (Executor(a) 1). 

Nossa avaliação em considerar ingênua a posição apresentada na fala do 

sujeito pesquisado é justificada por reconhecermos que o emprego no Brasil vem 

tendo um leve crescimento, estando, entretanto, longe do quadro desenhado pela 

fala do Executor(a) 1. Dados de pesquisas podem comprovar esse crescimento. 

Ao tomarmos como base os Indicadores do IBGE em sua Pesquisa Mensal de 

Empregos de Julho de 200833, realizada nas Regiões Metropolitanas de Recife, 

Salvador, Belo Horizonte, Rio De Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, percebemos 

que o emprego no Brasil vem tendo um leve crescimento. Segundo essa pesquisa, a 

população ocupada, estimada em 21,7 milhões, de junho para julho não se alterou. 

Em relação a julho de 2007, esse contingente aumentou 4,0%, ou seja, 836 mil 

pessoas a mais no mercado de trabalho no período de um ano. O número de 

trabalhadores com carteira de trabalho assinada no setor privado, estimado em 9,5 

                                                
33 Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento 
/pme_nova/pmecr_200807.shtm. Acesso em 07/09/2008. 
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milhões, quando comparado com julho do ano passado, cresceu 7,8% (687 mil 

postos de trabalho).  

Quanto à população de desocupados, estimada em 1,9 milhão, ficou estável 

no mês, porém, na comparação anual, recuou 12,3%, ocasionando redução de 1,4 

ponto percentual na taxa de desocupação, que passou de 9,5%, em julho de 2007, 

para 8,1%, em julho de 2008, ou seja, a taxa de desemprego também teve uma leve 

redução.  

Para um melhor entendimento, o gráfico a seguir mostra a evolução da Taxa 

de desocupação de junho de 2007 a julho de 2008, no total das seis Regiões 

Metropolitanas abrangidas pela pesquisa. 

 

 

GRÁFICO 1 
Evolução da Taxa de Desocupação de Junho/2007 à Julho/2008 

 
 

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 
Mensal de Emprego. 

 

Se voltarmos à atenção para a Região Metropolitana do Recife, encontramos 

também um queda na taxa do desemprego, se comparado com julho de 2007, 

quando 6,2% da população em idade ativa, ou seja, 191.000 pessoas, encontravam-

se desocupadas. Em julho de 2008 esse número reduziu-se para 4,9%, ou seja, 

153.000 pessoas em idade ativa ainda se encontram desocupadas. 

Podemos analisar o desemprego na Região Metropolitana do Recife, 

considerando um período maior. 
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QUADRO 19 
Estimativa da população economicamente ativa (PEA)(1) e taxa de 

desemprego - Regiões Metropolitanas do Recife 2003-2006 (em 1.000 pessoas) 
 

Regiões Metropolitanas 
Recife Categoria 

2003 2004 2005 2006 
PEA 1.539 1.550 1.536 1.593 
Ocupados 1.182 1.192 1.193 1.254 
Desempregados 357 358 343 339 
Taxa de desemprego (em %) 23,2 23,1 22,3 21,3 

Fonte: DIEESE/Seade, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) População Economicamente Ativa (PEA) é a soma de ocupados e desempregados. 
Obs.: Médias anuais. 

 

De acordo com esse quadro o desemprego tem sido constante e com 

variação muito baixa. Portanto, não podemos afirmar que sua redução será gradual. 

Os dados nos mostram sua redução, mas não sua eliminação. Portanto, a fala do 

sujeito pesquisado de que “emprego tem” não é verdadeira, e, ainda, acreditar que o 

Programa por si só seja capaz de inserir o jovem no mercado de trabalho é uma 

crença um tanto ingênua. Concordamos com Barbosa, ao afirmar que: 

Almejar que se absorva no segmento de comércio bens e serviços 
grandes contingentes de jovens no mercado de trabalho é o mesmo 
que esperar crescimentos significativos da economia em tempos de 
crise (BARBOSA, 2006:105). 

No entanto, essa fala do sujeito nos demonstra uma clara idéia neoliberal de 

que o indivíduo é quem é responsável por sua condição social; é ele que deve correr 

atrás de sua qualificação, tornando-se um ser empregável. Essa é a tese da 

empregabilidade, que, para Frigotto (2004:211), é falsa e cínica. 

Falsa porque a escola não tem capacidade de gerar nem garantir o 
emprego. Ainda mais falsa num contexto de crise endêmica de 
desemprego e, no caso brasileiro, de recessão. Cínica porque culpa 
a vítima por ser pobre e por ter baixa escolaridade e mascara a 
estrutura social geradora de desigualdade. 

Além da concepção “salvacionista” que o sujeito pesquisado tem do 

Programa, o mesmo não cobra a responsabilidade dos empresários na geração de 

novos postos de trabalho. Para ele a obrigação das empresas (parceiras do 

Programa) é apenas de profissionalizar os jovens, não de contratá-los. 
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[…] as empresas têm absorvido bastante, e no entanto as empresas 

não são obrigadas a contratar. O Programa não fala isso; ele não é 

para contratar e sim profissionalizar (Executor(a) 1). 

Percebemos a contradição nas duas falas do mesmo sujeito, pois, como é 

possível ter uma “explosão” do Programa com um aumento da contratação dos 

jovens e, por conseqüência, uma diminuição do desemprego, se não é obrigação da 

empresa contratá-lo?  

Não queremos defender a idéia de que o Programa deva obrigar as empresas 

a contratarem o Jovem Aprendiz, pois isso seria, como citado anteriormente, uma 

ingenuidade de nossa parte. Mas precisamos refletir sobre a formação que esse 

aprendiz recebe ao acreditar que a inserção no mercado de trabalho é 

responsabilidade sua, pois, como disse o sujeito pesquisado, “emprego tem; o que 

está faltando é gente qualificada para trabalhar”. Devemos questionar essa 

(de)formação, pois não passa de uma leitura distorcida da realidade, que coloca o 

problema apenas de um lado, aumentando as exigências e as responsabilidades do 

futuro trabalhador.  

Essa idéia da empregabilidade também foi questionada por Oliveira. R 

(2003:36), ao afirmar que “é um mecanismo que retira do capital e do Estado a 

responsabilidade pela implementação de medidas capazes de garantir um mínimo 

de condições de sobrevivência para a população”. Portanto, acreditar que se tornar 

empregável é o suficiente para entrar no mercado de trabalho nada mais é que uma 

ideologia que busca justificar as contradições da sociedade capitalista, não 

considerando as relações de classe com o intuito de minorar os conflitos atuais. 

Em pesquisa realizada por Barbosa (2006) com os egressos do Programa 

Aprendizagem do SENAC-São Luiz, a autora desvela que falta consistência e 

objetividade ao Programa, tendo em vista que uma experiência do tipo estágio de 

trabalho tem pouca efetividade num país como o Brasil, que não vive o pleno 

emprego. 

É de questionar o que de efetividade pode-se esperar de um 
programa que impõe a contratação temporária e compulsória de 
jovens, sem elevação da taxa de crescimento interno, com o 
agravante de comprovadas taxas de desempregos (BARBOSA, 
2006:105). 
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Enfim, a análise das falas dos sujeitos nos leva ao entendimento de que a 

concepção que eles têm do Programa é que o mesmo deva atender aos jovens 

pobres de sempre, servindo de prevenção, para que, através de uma ocupação 

produtiva, esses jovens não adentrem no mundo da marginalização.  

Isso tudo nos instiga a uma aproximação maior do objeto investigado, 

procurando identificar como os profissionais responsáveis pela execução do 

Programa vêem e realizam a Formação Profissional do jovem aprendiz, sobre o que 

discorreremos no tópico seguinte. 

 

3.2.3 – Como os profissionais responsáveis pela execução do Programa 

Aprendizagem vêem e realizam a Formação Profissional do jovem Aprendiz no 

SENAC 

Reconhecemos que a concepção elaborada pelos profissionais responsáveis 

pela execução do Programa tem expressão nas suas práticas pedagógicas, bem 

como o fato de que toda ação está fundamentada em uma teoria, mesmo que dela 

não se tenha conhecimento. Por isso, consideramos importante analisar qual a visão 

que esses sujeitos têm da Formação Profissional do Programa e como se realiza 

efetivamente essa formação através de suas práticas pedagógicas. 

Os depoimentos dos sujeitos entrevistados afirmam a característica peculiar 

das instituições do sistema “S”, que é a formação para o mercado de trabalho, 

característica essa que é inerente a sua existência. Porém, com a crise de 

empregos, novos padrões de sociedade capitalista, caracterizados pela 

desregulamentação da economia e pela flexibilização das relações e dos direitos 

sociais, não é mais possível preparar apenas para o mercado de trabalho formal, 

dada a sua instabilidade. Assim, o SENAC, como escola de educação profissional e 

partícipe das instituições do sistema “S”, segue a tônica outorgada pela LDB (Lei n. 

9394/96), passando a “preparar para vida”, incluindo em seus currículos o 

desenvolvimento de competências empreendedoras e de autogestão. 

Esse caráter da instituição se confirma em extratos das falas dos sujeitos do 

grupo dos Requerentes, como demonstra abaixo: 
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As instituições do sistema “S” buscam atender ao mercado de 

trabalho, mas também trabalham essa questão do 

empreendedorismo, de autogestão, mesmo que seja um vendedor ou 

controlador de máquinas, mas a idéia da autogestão é formar o 

jovem para ser um futuro gestor, e no caso de não conseguir um 

emprego formal, ele poder ter um auto-emprego, ou seja, gerar renda 

de forma autônoma (Requerente 1). 

A proposta do Programa procura se atualizar sempre. A proposta não 

se restringe a um trabalho só de desenvolver técnicas e habilidades; 

ela é muito mais globalizante; ela procura ver o mundo do trabalho. É 

nesse sentido que vejo a formação do Programa (Requerente 3). 

Como já percebemos nas análises anteriores, esse grupo, o dos 

Requerentes, apresenta-nos uma visão mais ampla do Programa: uma visão sócio-

política. Essa visão se comprova nas falas descritas, em que demonstram que vêem 

que a formação do jovem Aprendiz deva ser uma formação empreendedora para o 

mundo do trabalho. 

Porém, a decisão da área profissional e do curso que o Programa vai oferecer 

é tomada por esse grupo. No entanto, o que temos até o momento são cursos para 

cargos intermediários, que não exigem do aprendiz um perfil de gestor nem oferece 

oportunides para atuar como um profissional autônomo no mercado de trabalho, o 

que contradiz essa posição presente nas falas dos Requerentes. 

Dos cursos que a Instituição oferece até o momento – Auxiliar Administrativo 

em Comércio de Bens e Serviços; Operações de Supermercado; Atendente de 

Lanchonete; Serviços Hoteleiros e Garçom –, apenas o último pode formar um 

profissional para atuar como autônomo no mercado de trabalho, mas para uma 

função ainda intermediária. 

No entanto, reconhecemos que a escola, quando exerce seu papel mediador, 

mesmo em cursos profissionalizantes para cargos intermediários do seu segmento 

produtivo, é possível realizar uma formação mais globalizante. Esse diferencial pode 

ser identificado na sua concepção e ações pedagógicas. 

Por isso, buscando identificar, no âmbito pedagógico, a formação do jovem 

Aprendiz, direcionaremos nosso foco ao grupo dos Organizadores, onde 
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encontramos, na visão da maioria dos sujeitos pesquisados, uma concordância com 

as opiniões apresentadas pelos sujeitos do grupo dos Requerentes, ou seja: que a 

formação do jovem aprendiz realizada pelo SENAC tem seu foco no mundo do 

trabalho, buscando assim desenvolver competências que possibilitem a autonomia e 

o perfil empreendedor do jovem. 

Reconhecemos isso na fala do(a) Organizador(a) 1 descrita a seguir: 

A concepção pedagógica do Programa é diferente das elaboradas 

para os outros cursos da Instituição. Nos nós preocupamos muito 

com a melhoria da escolaridade, apesar da heterogeneidade da 

turma. Essa preocupação é para que o jovem aprenda a ler o mundo, 

como também para que não seja um analfabeto funcional. Outra 

preocupação é não deixar esse menino apenas com a visão restrita 

daquela empresa e daquele setor, mas que ele seja preparado para 

o mundo do trabalho, porque nada vai garantir que ele vai ser 

empregado para o resto da vida, e muito menos que vá ser 

empregado daquela empresa. Por isso, é preciso uma formação 

geral, ampla, que ele traga outros saberes, outros 

conhecimentos, e encontre aqui espaços para criar e 

demonstrar esses saberes (Organizador(a) 1). 

A fala do sujeito pesquisado nos leva a perceber uma concordância no tipo de 

formação profissional que enunciamos até o momento, ou seja, uma formação 

profissional humanista. Acreditamos, porém, que isso só seja possível dentro de 

uma visão gramsciana de uma educação integral. 

No entanto, o que estamos vendo é uma formação que tem como proposta 

apenas levar o jovem a constatar – no sentido de verificar – como está o mundo, 

através da transmissão de conteúdos, da informação, deixando a busca de uma 

visão crítica, reflexiva e questionadora em segundo plano. 

Tendo Gramsci como referência, percebe-se que:  

A crise terá uma solução que, racionalmente, deveria seguir esta 
linha: escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que 
equilibre equanimemente o desenvolvimento da capacidade de 
trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o 
desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual. Deste tipo 
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de escola única, através de repetidas experiências de orientação 
profissional, passar-se-á a uma das escolas especializadas ou ao 
trabalho produtivo (1989:120). 

Por isso, reafirmamos a educação integral como propósito de uma educação 

humanista, buscando superar o tradicional dualismo da sociedade e da educação 

brasileira. A cultura geral não pode estar dissociada do trabalho técnico. É 

necessário que aquele que ocupará uma função mais operativa seja possuidor dos 

conhecimentos gerais, que lhes permitam ter uma visão de mundo mais ampla. 

Nesse sentido, concordamos com Gramsci (1989:137), ao afirmar que, “em qualquer 

trabalho físico, mesmo no mais mecânico e degradado, existe um mínimo de 

qualificação técnica, isto é, um mínimo de atividade intelectual criadora”. 

Porém, o que vemos é uma educação profissional que busca formar para o 

trabalho, tendo a inserção do indivíduo no mercado de trabalho como objetivo 

principal de sua existência. A proposta de uma nova formação só pode ser 

concretizada com a educação profissional integrada à educação básica. Assim como 

Gramsci, Mochcovitch (1988:56) insiste na necessidade de se 

garantir, pelo menos nos níveis básicos de ensino, a existência da 
escola formativa, desinteressada, que representa a verdadeira 
tendência democrática. A escola democrática, que deve ser 
assegurada a todos pelo Estado, quando este é “ético” e “educador”, 
é aquela através da qual a sociedade coloca “cada cidadão”, em 
termos gerais e pelo menos “abstratamente”, na condição de se 
tornar “governante”. 

Essa formação contribuirá para que o aluno adentre no Ensino Médio, 

sabendo optar pelo seu caminho profissional, isto é, uma preparação para a vida. Ao 

contrário, o que vemos hoje é o jovem, em sua maioria, independente de classe 

social, concluir o Ensino Médio sem saber bem o caminho profissional a seguir. Isso 

acontece por ele não conhecer o mundo produtivo e, principalmente, por não “se” 

conhecer. Para aquele que tem pressa em ingressar no mercado de trabalho, 

geralmente segue os estudos buscando a educação profissional, e por não ter bem 

definida qual a sua vocação, faz as escolhas através do que o mercado está 

demandando, sem um itinerário profissional construído. 
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Chegando à educação profissional, em que poderia ter uma formação para o 

mundo do trabalho34, muitas vezes o que encontra é uma enorme simplificação 

desse universo: é um aprender a profissão, aprender as atividades laborais, 

desenvolver um produto com perfeição, etc. Ou seja, o foco é no trabalho, nem 

sempre contemplando as complexas relações humanas e sociais que estão na base 

deste. Ramos (2005) chama a atenção de que nenhum projeto educacional até hoje 

esteve centrado na pessoa humana, e que precisa “recolocar o foco do projeto 

educacional sobre os sujeitos e os conhecimentos que permitem compreender e 

transformar a realidade em que vivem” (RAMOS, 2005:112). 

Para resgatar-se a centralidade do ser humano num projeto educacional que 

integre trabalho, ciência e cultura nos planos da formação geral e profissional, é 

imprescindível um currículo integrado, que vá além dos conhecimentos disciplinados 

e que supere a pedagogia das competências. Um currículo integrado requer 

métodos interdisciplinares e a problematização dos fenômenos, em que o aluno 

possa ver a existência dos conceitos na sua realidade objetiva, tendo a possibilidade 

de superação do senso comum pelo conhecimento científico. Por isso, concordamos 

com Ramos (2005) de que a discussão do currículo integrado é profundamente 

política, pois interfere nos fundamentos e no sentido da educação dos trabalhadores. 

A educação dos trabalhadores precisa ter claro qual o seu objetivo, e este não 

pode ser o de “formação de técnicos, mas de pessoas que compreendem a 

realidade e que possam também atuar como profissionais” (RAMOS, 2005:125). 

Assim, a educação integral é compreendida como uma necessidade social e como 

um mecanismo no qual a categoria trabalho possa encontrar espaço na formação 

como princípio educativo. 

Por isso reconhecemos que, ao perseguirmos a educação integral e 

humanista, estamos perseguindo o trabalho como princípio educativo, e este, “não 

como uma técnica didática ou metodológica no processo de aprendizagem, mas 

como um princípio ético-político” (FRIGOTO, 2005:60), isso porque o trabalho 

permite, concretamente, a compreensão do significado econômico, social, histórico, 

político e cultural das ciências e das artes (RAMOS, 2005). 

                                                
34 Conceito de “mundo do trabalho”, segundo Habsbawm (1987), que inclui tanto as atividades 
materiais produtivas, como os processos de criação cultural que se geram em torno da reprodução da 
vida. 
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Porém, o que vem norteando a educação profissional no Brasil, são conceitos 

que vão de encontro a essa formação que promulgamos. Isso foi constatado na fala 

do(a) Organizador(a) 3: 

Acredito que as competências e atitudes mais relevantes para a 

formação do aprendiz sejam: responsabilidade, capacidade de 

trabalhar em grupo, competência de seguir normas e regulamentos, 

apresentação pessoal, assiduidade e pontualidade.  

Segundo esse sujeito, para o desenvolvimento dessas competências o jovem 

tem aulas com um profissional da psicologia, por ser esse habilitado para trabalhar 

com questões comportamentais e de personalidade. 

Guimarães (2008:96) realizou estudo quanto ao papel dos psicólogos nas 

organizações e na qualificação profissional. Para a autora: 

Tanto a psicologia quanto outras áreas de conhecimento foram 
buscadas para contribuir na solução de problemas em relação à 
disciplina, ao controle de desordem e dos comportamentos 
desviantes, dos problemas nas áreas de saúde, educação, e 
organização do trabalho no interior de uma sociedade dependente e 
atrasada que buscava a modernidade (GUIMARÃES, 2008:96 - grifo 
nosso). 

Porém, de acordo com o Plano de Curso, essas questões são trabalhadas na 

Unidade Temática Ética e Qualidade na Prestação de Serviços 20h (Oficina – 

Ser Profissional). Nessa unidade temática encontramos as seguintes bases 

tecnológicas: 

A - Perfil Pessoal 

• apresentação, auto-imagem e estilo pessoal 
• identidade 
• comunicação 

 

B - Perfil Profissional 
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• relações interpessoais 
• trabalho em equipe 
• compromissos e responsabilidades 
• currículo e entrevista para emprego 

 
Com uma carga horária total de 20 horas/aula para trabalhar todas essas 

bases tecnológicas, acreditamos que o tempo que esse profissional (psicólogo) 

passa com esse jovem é mínimo, sendo insuficiente para “contribuir na solução de 

problemas em relação à disciplina, ao controle de desordem e dos comportamentos 

desviantes” (GUIMARÃES 2008:96). 

Porém, os depoimentos apresentados pelos sujeitos desse grupo nos revelam 

uma supervalorização nas questões de ordem comportamental. Os jovens que 

precisam e querem entrar no mercado de trabalho, quando conseguem participar do 

Programa, logo ao chegarem à Instituição Formadora recebem suas primeiras 

orientações, buscando “delinear o seu comportamento de adolescente, quase 

criança, considerado inadaptado ainda aos padrões de postura do trabalhador 

adulto” (BARBOSA, 2006:86). 

Isso é revelado na fala dos organizadores: 

A gente fala a questão de vestimenta, que ele encare isso aqui 

como o trabalho dele, que a partir daquele momento ele vai estar 

aprendendo a ser um trabalhador, estar entrando no mercado de 

trabalho. Orientamos as meninas e os meninos na questão de não 

usar boné, brincos … as meninas não utilizarem maquiagem 

muito pesada e não usar piercings. Afinal, estamos preparando 

para o mercado de trabalho, não para aquela empresa específica. 

Orientamos também em relação ao horário (Organizador(a) 2). 

Quando a gente abre o curso eu chamo a atenção para 5 itens que é 

muito importante para o jovem em formação para o mundo do 

trabalho. O primeiro item é a pontualidade; o segundo, a 

assiduidade; depois vem o vestuário: é proibido bermudão, camisa 

regata, e [para] as garotas não é permitida blusa tomara que caia, 

bermuda, umbigo de fora. Chamo a atenção como eles devem 

chegar no trabalho: o vestuário, higiene, unhas cortadas, unhas 

feitas, nada muito exagerado. O quarto item é a disciplina: disciplina 
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aqui é igual à participação; o menino indisciplinado é aquele que não 

participa. Por último, a avaliação: a gente não quer saber a 

quantidade de coisa que ele aprendeu, a gente quer saber a 

qualidade do seu trabalho lá na empresa (Organizador (a) 3). 

Estando o Programa baseado no modelo de competência, o comportamento 

do trabalhador qualificado é considerado elemento fundamental. Sobre esse fato 

Nunes (2006:17) afirma que: 

 

Proveniente do modelo de gestão empresarial, a noção de 
competências centra sua atenção nos conhecimentos, habilidades e 
comportamentos, atributos pessoais do trabalhador, os quais 
devem se manifestar durante o desempenho de sua atividade 
profissional (grifo nosso). 

Isso nos leva a refletir quanto ao profissional que se quer formar e nos remete 

ao pensamento de Silva (1999), quando afirma que os interesses das grandes 

corporações são declaradamente prioritários e a educação está voltada para esses 

interesses, sendo redefinida como mercadoria, e sua produção deve atender 

“precisas especificações de seu usuário final: a empresa capitalista. Nessa 

perspectiva, não se problematiza nem a natureza do trabalho capitalista, nem a 

concepção de educação daí derivada” (SILVA, 1999: 75). Assim, importante 

retornarmos a Nunes (2006:130), em sua afirmativa de que: 

Nessa perspectiva, a ação educativa torna-se uma “fiel escudeira” 
dos padrões, normas, valores, comportamentos e tudo que deve 
compor a identidade profissional de trabalhadores úteis a produção, 
mas alienados da sua essência humana. Alheia às contradições do 
sistema produtivo, essa postura equivocada reserva as pessoas que 
têm como única opção a formação para o trabalho, a possibilidade de 
construir competências que lhes permitam acompanhar as 
transformações do mundo do trabalho. 

Podemos encontrar alguns estudos quanto à disciplina no ambiente de 

trabalho na formação do trabalhador. Cunha (2000), Kuenzer (2001) e Frigotto 

(2001) mostram como os cursos de formação profissional valorizam muito a 

disciplina/comportamento padrão ao Mercado: 
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Em suma, o contraponto da eficácia do curso de aprendizagem do 
SENAI é um enquadramento intelectual que condiciona o aprendiz a 
se limitar à reprodução dos conhecimentos já elaborados, além do 
que conduz a uma acomodação ao status de operário e de 
conformismo à ordem social (CUNHA apud BARBOSA, 2006:88). 

O comportamento “correto” do mercado de trabalho é uma expressão da 

hegemonia vivenciada na sociedade capitalista, que, conforme alerta Gramsci, 

constitui mesmo o limite do senso comum para a maioria das pessoas que se acham 

sob seu domínio.  

Na atualidade, o comportamento determinado pelo mercado diz respeito ao 

trabalhador saber comunicar-se, saber trabalhar em equipe, ser adaptável a 

situações novas e saber solucionar problemas. 

Esse discurso reforça a crença de que, para aqueles que conseguem 

desenvolver esse perfil, o mercado de trabalho está aberto. Já para os que não 

adquirem essas competências, sobra-lhes o desemprego. Nesse discurso, a falta de 

trabalho para ‘alguns’ aparece de maneira meramente conjuntural, diante da não 

adaptação dos trabalhadores frente à nova realidade, que exige requalificação ou 

maior qualificação. Desta forma, desloca-se o problema central, que é a inexistência 

de empregos, e centra-se na falta de competência do trabalhador para se adaptar à 

reestruturação do mundo produtivo. Ou seja, individualiza-se o problema, 

culpabiliza-se o sujeito por sua condição de desempregado, por não ter garantido 

seu emprego pela falta de estudos e de qualificação. Assim, o desemprego em 

massa é visto como falta de ‘qualificação’ e ‘readaptação’ diante das novas 

transformações no mundo do trabalho. 

Muitas vezes a corrida para alcançar o comportamento requerido pelo 

mercado faz o jovem amadurecer precocemente, devido à carga de 

responsabilidades por tarefas que estão acima de suas capacidades físicas, mentais 

e emocionais.  

O comportamento almejado para a inserção no mercado de trabalho é 

estruturado a partir da pedagogia das competências, sendo essa a concepção de 

formação eleita nas políticas públicas de educação profissional. 

Oliveira, R. (2003:40) faz uma reflexão sobre o fato de as políticas 

educacionais estarem subordinadas a conceitos como o da competência, que 

“produzem uma vinculação submissa da escola à produção”. A escola, dessa forma, 
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passa a ser concebida como um espaço restrito da formação para o trabalho, 

desvinculando a sua responsabilidade de prover conhecimentos práticos e teóricos. 

Isso nos mostra que o modelo de competência como uma concepção de formação 

estruturante das Políticas Públicas de educação profissional não se apresenta 

apenas como uma tentativa de melhor adequar a educação aos imperativos da nova 

ordem econômica, mas também como “estratégias das elites visando retirar da 

materialidade das relações capitalistas a responsabilidade pela exclusão social e 

pelo desemprego em massa” (OLIVEIRA, R. 2003:32). 

Teóricos comprometidos com o tema educação e trabalho vêm estudando e 

criticando o modelo de competência. Alguns, na perspectiva de ressignificação, sob 

a ‘matriz crítico-emancipatória’, como Deluiz (2001) e Nunes (2006); outros 

defendem a impossibilidade de sua ressignificação, alegando ser uma “tarefa fadada 

a ser inviabilizada pela própria realidade” (RODRIGUES, 2007:01). Importante citar 

Ramos (2001), que defendia a ressignificação, porém, em 2003, resgata a 

discussão, questionando a possibilidade de essa noção orientar a construção de 

uma pedagogia contra-hegemônica. 

O conceito de competência, assim como o de empregabilidade, faz parte de 

um conjunto de noções que contribuem para uma elaboração ideológica que explica 

a questão social do ponto de vista do sujeito individual. Esse conceito tem seus 

fundamentos filosóficos e ético-políticos radicalmente opostos à perspectiva de uma 

educação comprometida com a possibilidade de os trabalhadores tornarem-se 

dirigentes, não permitindo que todos os indivíduos tenham acesso aos 

conhecimentos como meio de compreensão da realidade. 

Portanto, para haver uma pedagogia das competências contra-hegemônica, 

não se poderia admitir os princípios dessa própria pedagogia. Na perspectiva de que 

não pode haver uma ressignificação do modelo de competências, Rodrigues (2007) 

alega que, “do pondo de vista menos perverso”, a ressignificação desse conceito 

requer uma humanização do capital, algo que é impossível de acontecer na 

reprodução capitalista. O que se tem hoje como humanização são “fragmentos da 

mesma, exatamente na contraposição e afastamento do capital. Mesmo sendo 

parcial, o sentido não pode ser de legitimar o capital, ou de simplesmente humanizá-

lo, como a pós-modernidade representa-o cabalmente” (RODRIGUES, 2007:07). 

O modelo de competência tem uma lógica perversa de fazer com que o 

trabalhador pense sob a ótica empresarial. Ou seja: 
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a idéia é fazer o trabalhador sentir-se responsável pela sobrevivência 
da empresa. Em outras palavras, o sucesso empresarial é o sucesso 
do trabalhador. Objetivando assegurar esta nova forma de pensar, 
surgem conceitos e práticas tentando afirmar ser o sucesso algo de 
cunho eminentemente individual (OLIVEIRA, R. 2005:09). 

Rodrigues (2007) ainda alerta que, na sua essência, esse modelo não deixa 

dúvidas de que o trabalhador deve, no mínimo, respeitar e, na média, defender os 

interesses das empresas, ou melhor, dos empresários. Por isso, os projetos de 

formação profissional atendem aos objetivos almejados pelo capital. 

A fala dos autores nos leva ao entendimento de que o modelo de 

competências corresponde às políticas neoliberais, que enfraquecem o Estado 

provedor, a fragilização do movimento sindical. Leva os trabalhadores a não mais se 

organizarem para uma luta em comum, pois passam eles a serem concorrentes um 

dos outros e a terem como único objetivo a defesa de seus empregos. O controle 

não se dá pelo chicote nas costas: o que hoje controla os trabalhadores e os fazem 

se tornar cada vez mais competitivos, mais competentes, é o chamado “exército de 

reservas”, composto pelos milhares de competentes desempregados, aguardando a 

abertura de uma vaga no mercado. Esse controle também se esconde atrás de 

conceitos como autonomia, criatividade, novos processos de subsunção da vida 

social. “Todos esses paradigmas do saber ser, juntos com o saber fazer, contribuem 

para o aumento da exploração dos assalariados, por parte do capital. Os 

trabalhadores são seus próprios capatazes” (RODRIGUES, 2007:13). 

A questão central do fetiche é tratar a força de trabalho enquanto uma 

mercadoria e sujeita a leis pertinentes à mesma. Portanto, as competências são 

partes da ação do capital, no tratamento enquanto mercadoria da força do trabalho 

e, por isso, “é incompatível a versão ‘light’ do modelo das competências dentro das 

formas vigentes de exploração da força de trabalho. Também é impossível 

ressignificar o significado na lógica dos trabalhadores, se não ocorrer uma ruptura 

com a forma mercadoria da força de trabalho” (RODRIGUES, 2007:14). 

Entendemos que, no projeto de educação integral de formação humanista, 

politécnica, não cabe a pedagogia das competências, pois, segundo Ramos, 

(2005:124): 

A superação da pedagogia das competências a partir da 
compreensão de seus pressupostos filosóficos e políticos e, por isto, 
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de seus limites para formação humana, é urgente e pressuposto 
desta proposta (de educação integral). É preciso repetir que sua 
reiteração como orientação curricular para o ensino médio e a 
educação profissional é a negação do ser humano como sujeito 
pleno de potencialidades e a insistência na adaptação de 
personalidades à flexibilidade do mercado de trabalho. O currículo 
integrado que aqui defendemos se opõe radicalmente a isto, 
afirmando a educação como meio pelo qual as pessoas se realizam 
como sujeitos históricos que produzem sua existência pelo 
enfrentamento consciente da realidade dada, produzindo valores de 
uso, conhecimentos e cultura por sua ação criativa. 

Porém, temos a clareza de que não é o modelo de competência a causa do 

aumento da exploração dos assalariados por parte do capital, nem tão-pouco a 

causa de os trabalhadores “se tornarem seus próprios capatazes”. O modelo de 

competência é, na verdade, apenas um dos efeitos de uma causa muito maior, que 

é a reestruturação do capital. Enquanto nos restringirmos apenas a discutir os 

efeitos dessa crise, não atingiremos a causa principal, e outros efeitos aparecerão. 

Retornando à fala dos sujeitos, encontramos a visão de que formação voltada 

para a inserção do jovem Aprendiz no mercado de trabalho não é vista, por eles, no 

seu aspecto negativo, pois acreditam que ela pode trazer para esse jovem uma 

oportunidade de crescimento profissional, social, uma rede de relacionamentos, bem 

como uma melhoria na condição de sua vida e de sua família, o que pode significar 

uma possível acessão social. 

Por isso, muitos jovens, independente de sua idade, vêem no Programa a 

oportunidade de contribuir com o grupo familiar e de terem certa independência 

financeira.  

Assim, muitos adolescentes buscam participar em qualquer curso do 

Programa, mesmo naqueles com os quais não tenham afinidade, pois “seus olhos 

não são para o futuro da profissionalização e da certificação, mas em razão dos 

benefícios que este oferece, de tal maneira que a remuneração e o transporte 

oferecido funcionam como atrativos para sua entrada e permanência” (BARBOSA, 

2006:84). Para muitos adolescentes o Programa é uma oportunidade de se inserir 

no mercado e poder contribuir com a renda familiar. Em alguns casos, essa é a 

própria renda familiar, conforme o relato seguinte: 

Tinha um menino que, porque estavam todos na sua casa 

desempregados, ele sustentava a família com o dinheiro de aprendiz, 
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com o salário de aprendiz, que é o salário mínimo/hora. Ele 

trabalhava só 4 horas/dia, então era R$ 104,00 que ele recebia. e 

[…] quando terminou o curso ele foi efetivado; ele chega pra mim e 

diz: “professor(a), olha eu fui efetivado na empresa, minha carteira foi 

assinada com o salário de R$ 800,00 e eu ainda ganho as gorjetas e 

as horas extras”. Que dizer, esse menino foi receber cerca de R$ 

1.000,00. Para quem recebia R$ 104,00, ele estava felicíssimo [...] 

(Organizador(a) 2). 

Isso é uma peculiaridade dos programas sociais que oferecem bolsa, bem 

como dos estágios remunerados, os quais muitas vezes garantem o sustento da 

família, deixando de ter a característica de ajuda de custo ao estudante. 

Por outro lado, lembra BARBOSA (2006) que os filhos das classes mais 

favorecidas nessa mesma faixa etária estão se preparando com longas jornadas de 

estudos para apenas inserir-se no trabalho quando adulto e perfeitamente 

qualificado. Isso demonstra a dicotomia existente e insistente na educação 

brasileira, que reserva aos pobres a entrada precoce no mercado de trabalho e a 

impossibilidade de crescimento profissional por falta de qualificação. 

A inserção juvenil no mercado de trabalho no Brasil revela um quadro 
dramático: as características dos postos de trabalhos ocupados pelos 
jovens de 16 a 24 anos são, em sua maioria, relegados a posições 
de baixa qualidade, com vínculos empregatícios precários e de 
menor remuneração, situados na camada inferior do setor informal. 
Quase sempre esses jovens aceitam trabalhar submetendo-se a 
condições que comprometem sua escolarização, por vezes 
impossibilitando-os de concluírem ou prosseguirem os estudos 
(BARBOSA, 2006:120). 

Para essa autora, esses jovens, devido a sua condição social, procuram uma 

ocupação obstinadamente, porém, se pudessem estar apenas se dedicando às 

atividades de escolarização e aprendizagem profissional, certamente as taxas de 

desemprego cairiam substancialmente, uma vez que seu ingresso na força de 

trabalho seria adiado, como também estariam adquirindo preparo educacional e 

profissional, o que lhes possibilitaria, no momento da entrada no mundo do trabalho, 

uma concorrência mais leal com aqueles de classe socialmente mais favorecida. 
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No entanto, o que se percebe são Políticas Públicas que buscam 

profissionalizar os jovens cada vez mais cedo, antecipando seu ingresso no 

mercado de trabalho. 

Ao direcionarmos a análise para as ações pedagógicas, encontramos nos 

depoimentos daqueles pertencentes ao grupo dos Executores, em sua maioria, uma 

opinião que ratifica as apresentadas até o momento pelos outros dois grupos, ou 

seja, de que a formação profissional do jovem aprendiz deva ser focada no mercado 

de trabalho, através de emprego ou geração de renda. 

Os sujeitos a seguir representam muito bem a visão de formação posta pelo 

grupo. 

O Programa tem uma intenção de que realmente o SENAC prepare 

para o mercado de trabalho (Executor(a) 1). 

No final do Programa o jovem estará apto a escolher se ele quer ser 

um profissional de apoio ou se ele quer ser um empreendedor. Então 

ele estará com a decisão em suas mãos, por que ele terá essa dupla 

formação (Executor(a) 2). 

Segundo os sujeitos desse grupo, para realizarem essa formação profissional 

eles procuram adotar uma metodologia participativa. Porém, na verdade, eles 

buscam atender às orientações descritas no Plano de Curso, em cuja Metodologia 

encontramos: 

Serão adotadas metodologias ativas, que possibilitem a construção e 
reconstrução do conhecimento, a participação ativa do aluno na 
busca de solução de problemas e outras estratégias de ensino 
aprendizagem que possibilitem a integração da teoria à prática 
(SENAC, 2006:03). 

Esse Plano de Curso, por sua vez, está baseado no Documento Técnico do 

SENAC “Programa de Aprendizagem Comercial: Referenciais para a ação SENAC”, 

o qual orienta a organização dos cursos através de uma metodologia que: 

adote como pressuposto que a atividade do aprendiz, a vinculação 
do processo de aprender com o mundo fora da escola e a não 



129 
 

 

fragmentação do conhecimento sejam variáveis indispensáveis ao 
desenvolvimento de competências profissionais e ao respeito às 
características do público-alvo do programa (SENAC, 2006:17). 

Esse mesmo documento também orienta que o Programa adote mecanismos 

que: 

 

favoreçam o contato direto do aprendiz com situações reais, o 
domínio das diversas técnicas de pesquisa e argumentação, enfim, a 
promoção de um conjunto de desafios com vistas à autonomia, ao 
desenvolvimento do espírito crítico, à capacidade de negociar, de 
tomar decisões e de se relacionar com os demais (SENAC, 2006:17). 

Para o atendimento dessas metas, o documento propõe que sejam realizadas 

atividades como: 

Estratégias vivenciais e de natureza lúdico-analógica, nas quais o 
jogo reproduz as características das situações reais com as quais se 
propõe trabalhar. 

Situações de construção e reconstrução coletiva do conhecimento, 
da ação autônoma dos aprendizes, em detrimento de outras 
possibilidades centradas na transmissão e absorção de 
conhecimento. 

Situações de aprendizagem centradas na ação, na reflexão crítica e 
em sua revisão pelos participantes, com base em fundamentos por 
eles obtidos, graças às iniciativas estimuladas e referenciadas pelos 
coordenadores das atividades. 

Situações contextualizadas, a partir de projetos individuais e 
coletivos em construção. 

Aulas práticas realizadas no ambiente de trabalho ou em situação de 
simulação do ambiente real, especialmente, no caso de atividades 
insalubres, observada a obrigatoriedade de treinamento prático nos 
procedimentos de segurança e de saúde. 

Participação em palestras e/ou seminários (SENAC, 2006:17). 
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Assim, os sujeitos do grupo dos Executores acreditam que, sob a orientação 

dos sujeitos do grupo dos Organizadores, eles conseguem desenvolver essa 

metodologia proposta pelos documentos SENAC, através de ações como: Feira do 

empreendedor; Encontro dos Egressos do Programa; Visitas técnicas; Aulas extra-

classe; Seminários; Palestras; Fórum de Debate, etc. 

A fala do sujeito abaixo expressa a preocupação do grupo quanto à aplicação 

dessa metodologia. 

 

Eu evito muito essa história da aula expositiva, dar aula em sala de 

aula. Lá nós temos uma árvore, onde às vezes trabalhamos ao redor 

da árvore; fazemos workshop com oficinas e exposições; saímos do 

SENAC para fazer visitas técnicas, onde aprendem, interajam, eles 

podem observar um outro mundo que não seja dentro da sala de 

aula […]; que ele possa ver sua práxis refletida no mercado e ver 

outros profissionais, outros tipos de serviços, outros tipos de 

profissão, outro tipo de empresa, e a gente procura levar a maior 

gama de informação que a gente puder pra que ele possa, no 

pensamento dele, tridimensionar e ali ele escolher o caminho que ele 

quer seguir (Executor(a) 3). 

Porém, ao serem questionados quanto aos recursos didáticos disponíveis 

para a realização dessa metodologia, foi-nos revelada uma grande escassez, o que 

dificulta bastante a prática dos projetos didáticos. Assim, segundo os sujeitos, as 

ações pedagógicas, citadas anteriormente, são realizadas com muita criatividade e 

poucos recursos. Vejamos os argumentos apresentados por dois dos Executores. 

Os recursos didáticos disponíveis para esse projeto, no momento, ele 

está escasso; a gente tem que estar fazendo milagres (Executor(a) 

2). 

Nós temos 2 televisores e 2 DVDs, para cerca de 20 salas de aula e 

uma infinidade de professores. E então, o que é que a gente faz? A 

gente faz uma escala, e quando consegue vaga … pra daqui a 2 ou 3 
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meses, então a gente tem essa dificuldade, mas que a gente procura 

suprir da melhor forma possível, negociar o horário: ”você fica com 

uma parte, eu fico com a outra” […]. É sempre na negociação, na 

integração, e trabalhar com os recursos que a gente dispõe 

(Executor(a) 3). 

Os recursos didáticos, bem como as instalações físicas, são instrumentos 

extremamente necessários para o sucesso de qualquer metodologia, caso contrário 

corremos o risco de ficarmos apenas fazendo de conta. Na fala seguinte evidencia-

se uma denúncia quanto à maneira diferenciada de tratamento dos alunos desse 

Programa em relação aos demais. 

O que eu gostaria que acontecesse como professor(a) é que todos 

os alunos tivessem o mesmo conforto que os outros que não são 

desse Programa. Que a gente pudesse ter um ar condicionado, 

porque, afinal de contas, o prédio lá fica no poente, […] o calor à 

tarde é muito grande. Temos 40 meninos numa sala de aula muito 

pequena; eles sentem muito calor, às vezes vêm com fome da 

escola, vêm cansados, passam mal com o calor… não só eles mas 

também os professores. Então a gente vê que tem uma sala para 

equipamentos de informática, que é privilegiada com ar 

condicionado, e o restante, não. E então, às vezes a gente questiona 

essa falta de conforto ao aluno, até por conta do padrão da 

Instituição. Então, observando o parâmetro entre as unidades, me 

pergunto: porque o jovem aprendiz precisa passar por esse calor? 

Por que essa falta de material didático? Um livro do SENAC que não 

é disponibilizado ao aluno quando todos os outros cursos são? A 

gente sabe que não existem muitos recursos nem muita verba para 

esse Programa, mas às vezes o aluno diz: “puxa professor(a), não 

posso ter um livro desse?” E me dói saber que já trabalhei em outras 

unidades que os outros têm direito a um livro do SENAC […] que é 

tão precioso para o aluno e que não é cedido. Isso dói a todos nós 

professores (Executor(a) 3). 
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A denúncia do Executor(a) 3 diz respeito ao fato de as instalações físicas nas 

quais ocorrem os cursos desse Programa não estarem dentro dos prédios do 

SENAC, mas num imóvel alugado. Outra questão é quanto aos livros adotados pelo 

Programa, pois, apesar de serem livros da editora SENAC, com excelente qualidade 

atestada e comprovada pelos próprios instrutores e alunos, não são concedidos aos 

alunos. São utilizados apenas para consulta em sala de aula. 

Essa denúncia ganha relevância ao analisarmos o Plano de Curso no que diz 

respeito ao item “Instalações e Equipamentos”, em que está descrito que, para a 

realização do curso serão necessários condições e materiais mínimos: 

 

- Salas de aula devidamente mobiliadas; 
- Flip-chart; 
- TV e Vídeo; 
- Retroprojetor; 
- Aparelho de som. 

 

Porém, concordamos com todos os sujeitos entrevistados desse grupo ao 

alegarem que a força de vontade e a criatividade podem superar essa escassez de 

instalações e equipamentos, conforme a fala seguinte: 

Como toda instituição de ensino que tem as suas dificuldades o 

SENAC não podia ser diferente. particularmente o SENAC Móvel. 

Mas, ao invés de dizer das dificuldades eu vou dizer que a nossa 

vontade, a nossa dedicação de ensinar superam as nossas 

dificuldades, [como] uma falta de equipamentos como televisor, pois 

nós só temos dois televisores e dois DVDs para 20 turmas. Então, a 

vontade supera a dificuldade. Eu confesso: a dificuldade é 

grande, temos que utilizar muita criatividade (Executor(a) 1). 

No entanto, alertamos para uma necessidade identificada durante a análise 

das falas dos sujeitos do grupo de Executores, que diz respeito a uma indispensável 

e constante orientação pedagógica, tendo em vista que os componentes desse 

grupo (professores) não possuem formação pedagógica, o que poderá levar à 

execução de uma metodologia não reflexiva.  
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Sabemos que, por mais que os Planos e Projetos Pedagógicos sejam bem 

elaborados, isso não é suficiente para o sucesso de sua implantação, pois é na 

prática pedagógica diária que se constrói a Formação. 

Os entrevistados pertencentes ao grupo dos Executores, por não terem 

formação para a docência, mostraram uma falta de clareza ao relatarem como se dá 

sua prática pedagógica. Como exemplo, o construtivismo foi citado várias vezes de 

maneira confusa, hora como uma metodologia, hora como uma forma de avaliação e 

hora como uma dinâmica, mas sempre evidenciando o construtivismo como o 

“método” Paulo Freire e que serve para tornar as aulas menos enfadonhas, mais 

dinâmicas e atraentes. 

 

 

Eu trabalho com o método de Paulo Freire. Depois de muito 

observar, de ver o desempenho dos alunos em sala de aula, eu tirei 

as minhas conclusões de que através do próprio construtivismo 

eles dão retorno mais positivo do que uma avaliação teórica. 

Então, quando você passa o assunto depois pede pra que eles 

construam através do que eles entenderam, ou você entrega o livro e 

pede pra eles construírem algo que eles entenderam através daquele 

assunto, o retorno é bem mais positivo, muito positivo, pra mim como 

professor(a) (Executor(a) 2) . 

Bom, a gente tenta implantar sempre o construtivismo, porque é a 

metodologia mais eficaz, mais interessante e mais bem recebida 

pelos alunos. A gente tenta diversificar o máximo que a gente pode. 

Fazer o aluno ser ator das suas próprias competências e se tornar 

facilitador nesse caminho de aprendizado (Executor(a) 3). 

As falas desses sujeitos denunciam o insuficiente conhecimento pedagógico 

relativo ao processo ensino-aprendizagem e uma iniciativa própria de buscá-lo. Por 

isso, acreditamos que seja indispensável a orientação pedagógica para os docentes 

de educação profissional, pois, segundo Nunes (2006:141): 
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Não raro os problemas, relacionados ao processo ensino-
aprendizagem, são associados à falta de preparação dos docentes, 
quer seja para tratar, relacionar-se e mediatizar a construção do 
conhecimento (relação professor/conhecimento; a mediação do 
professor na relação aluno/conhecimento/realidade), quer seja para 
lidar com a ideologização das políticas educacionais ou com as 
limitações e diferenças (culturais, sociais, econômicas, estruturais, 
cronológicas, de gênero, de nível, etc.).  

Porém, esse grupo também apresentou algumas questões que aparecem 

como fatores dificultadores para a formação do Jovem Aprendiz e que não dizem 

respeito aos conhecimentos pedagógicos dos mesmos.  

Por reconhecermos a relevância das dificuldades levantadas, apresentaremos 

de forma concisa a análise dessas dificuldades no tópico a seguir. 

 

3.2.4. Fatores dificultadores para a formação do Jovem Aprendiz 

Um tema merecedor de apreciação, por ter sido exaltado por todos os 

entrevistados, diz respeito à faixa etária dos jovens atendidos pelo Programa, que, 

de acordo com a Lei, é de 14 a 24 anos. Todos os sujeitos, sem exceção, vêem isso 

como fator dificultador do Programa, seja por questões pedagógicas, seja por 

questões psicológicas.  

Isso porque os jovens de 19 a 24 anos têm uma maturidade diferente dos de 

14 a 18 anos. Os desejos, anseios, sonhos, experiência de vida e nível de 

escolaridade são diferentes. A fala a seguir de um dos sujeitos entrevistados 

expressa de forma clara a opinião do grupo dos Requerentes sobre essa questão. 

Eu acho que a legislação deveria subir um pouquinho, para 16 ou 17 

anos e acho que 24 anos chegou a muito, [...] porque ele é um 

programa atrelado no momento do adolescente pela característica 

dele, que é de jovem aprendiz; ele foi sempre pensado para essa 

faixa de idade. Por outro lado, o menino de 14 e 15 anos ainda deve 

estar só na escola. É uma carga de trabalho grande pra ele, porque, 

ao pegar um aluno de 14 e 15 anos [...], ele vai estar um horário na 
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escola, outro horário no curso de aprendizagem ou na empresa 

(Requerente 2). 

Nas últimas décadas tem havido uma luta contra o emprego infantil, mas, 

mesmo assim, não podemos deixar de apontar que ao longo de nossa história 

tornou-se uma constante a mutilação de direitos elementares da infância e da 

juventude de filhos da classe trabalhadora. Concordamos com Frigotto, ao afirmar 

que: 

O agravamento das condições de vida desses jovens está ligado à 
recusa criminosa da elite brasileira em efetivar as reformas (agrária, 
tributária e social) e romper com a relação de partilha subserviente 
com o capital especulativo (FRIGOTTO, 2004:211). 

Por isso, concordamos com o sujeito pesquisado que a Legislação deveria ter 

delineado de melhor forma a faixa etária de atendimento aos jovens, porém 

ratificamos nossa posição de que o ingresso desse jovem no mercado de trabalho 

deva ser retardado, e, quando ocorrer, que seja através de uma formação 

profissional humanista, tendo o trabalho como princípio educativo. 

Para os que compõem os grupos de Organizadores e de Executores, essa 

faixa etária tão extensa prejudica no processo ensino-aprendizagem, visto que os 

conhecimentos e a maturidade cognitiva são diferentes. Isso se agrava ao se 

considerar o contexto social no qual o jovem está inserido, pois, como já foi discutido 

anteriormente neste trabalho, a seleção dos jovens para participar do Programa não 

faz recorte de classe social, por isso, o que parece ser uma ‘inclusão’35 para os 

jovens de classe social desfavorecida, pode materializar uma ‘exclusão’ para os 

mesmos. A fala seguinte exemplifica essa colocação: 

                                                
35 O processo de exclusão includente e inclusão excludente é estudado por Kuenzer (200-), do ponto 
de vista do mercado e da educação. Aqui buscamos importá-lo para o âmbito também do preconceito 
social. Os estudos desenvolvidos pela autora assinalam que, do ponto de vista do mercado, ocorre 
uma exclusão includente, ou seja, o mercado expulsa os trabalhadores do emprego formal, mas os 
reaproveita em pontos mais precarizados ao longo da cadeia. Do ponto de vista da educação, ocorre 
um processo similar e contrário: a exclusão includente, ou seja, professam-se políticas e criam-se 
alternativas educacionais que atendam à inclusão de um número cada vez maior de alunos ao longo 
do sistema educacional. Essa inclusão, contudo, quando se dá em percursos pedagógicos precários, 
constitui-se em falsa inclusão, muitas vezes com caráter meramente formal certificatório, sem que 
dela resulte qualidade de formação. Desta forma, a inclusão excludente na ponta da educação 
apenas reforça, quando não justifica, o consumo predatório da forma de trabalho ao longo das 
cadeias produtivas. 
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Eu acho que 14, 15 e […] 16 anos, nem sempre são maduros. Outro 

ponto é que a maturidade também diz respeito ao local em que ele 

mora, a família que tem. Maturidade também é uma questão social. 

Tinha um adolescente aqui de 14 anos que fazia pena… os outros 

alunos o chamavam de caninha 51, porque ele bebia. Tinha 14 anos, 

não queria nada, nada, nada..., absolutamente nada com a vida, e 

isso tinha a ver com o seu contexto social (Executor(a) 2). 

O adolescente de 14 anos que já adentrou no mundo do álcool é visto pela 

sociedade capitalista como aquele que não quer nada com a vida, quando, na 

verdade, muitas vezes ele é vítima dessa mesma sociedade. Frigotto (2004) alerta 

para o desafio complexo e urgente de definições de Políticas Públicas que garantam 

o direito digno aos jovens de periferia das grandes cidades, empurrados para a 

mendicância, prostituição, atividades do tráfico, dependências químicas, etc. 

Por tratar-se de jovens que foram mutilados em sua existência, o 
caminho de volta é tortuoso, demorado e nem sempre bem-sucedido. 
De imediato, a inclusão na escola ou a inclusão no trabalho não 
lhes são mais atrativas (FRIGOTTO, 2004:210 - grifo nosso). 

A idéia de que o trabalho pode resolver a conduta moral tem origem no século 

passado, quando os cursos profissionalizantes, e até o próprio Programa 

Aprendizagem, serviam para os pobres desvalidos da sorte, marginalizados. 

Entretanto, parece que na sociedade atual, neoliberal, globalizada, os valores são 

outros – os escândalos financeiros e apelos de consumo por toda parte fragilizam a 

crença de que “o trabalho dignifica o homem”.  

Segundo Sennet (1999), as transformações econômicas das três últimas 

décadas alteraram a tradicional imagem do “trabalhador”. Os indivíduos, afetados 

pela competição crescente por empregos inseguros, começaram a adaptar suas 

condutas psicológicas ao perfil social do “vencedor”. A idéia que a sociedade de 

consumo passa de “vencedor” é aquela em que os valores do “ter” sobressaem aos 

do “ser”. Costa (2004:81) chama a atenção que:  

Hoje procuramos os prazeres sensoriais como há dois ou três 
séculos atrás perseguíamos os prazeres sentimentais do romantismo 
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e da vida familiar; os prazeres do reconhecimento pela operosidade e 
pela honestidade do trabalho. 

O jovem aprendiz, assim como qualquer outro jovem, recebe influência da 

publicidade e da moda, em que a liberdade sexual, o consumo de drogas psicoativas 

e o culto à boa forma física são crescentes. Para o grupo de Executores, a faixa 

etária de 14 a 16 anos parece ser mais suscetível a esses apelos, pois a experiência 

dos sujeitos desse grupo é que os jovens dessa faixa etária têm mais facilidade de 

se endividarem no comércio, muitas vezes buscando construir o perfil do tal 

“vencedor” criado pela sociedade capitalista, onde há uma supervalorização do 

vestuário e acessórios. Um dos entrevistados do grupo dos Executores exemplifica 

sua preocupação em evitar tais situações: 

 Eu faço reunião com os pais (principalmente com os jovens da faixa 

etária de 14 a 16 anos), falo da necessidade deles compreenderem a 

mudança que ocorre na vida desse jovem que está participando do 

Programa, de compreender que muitas vezes eles vão chegar 

cansados, desmotivados, que normalmente eles fazem débitos, e 

muitos débitos. Eu tento trabalhar em sala de aula como 

administrar o dinheiro que eles recebem, para que não fiquem 

muito endividados, porque, quando eles estão endividados, é como a 

maioria das pessoas: deixam transparecer, e aí cai a produtividade, 

ficam desmotivados, passam a não querer ir para o SENAC. Quando 

recebem o dinheiro ficam com dor de cabeça porque não sabem o 

que fazer com pouco dinheiro e muitas dívidas (Executor(a)2). 

Dessa forma, de acordo com a fala de todos os sujeitos entrevistados quanto 

à faixa etária atendida pelo Programa, a que mais preocupa é a pouca maturidade 

que um jovem com menos de 18 anos tem para o ingresso no mercado de trabalho. 

O aprendiz nessa faixa etária além de ter que precocemente administrar as questões 

sociais e financeiras, precisa conviver com o fantasma da possível “decepção” em 

não ser contratado pela empresa. Segundo os depoimentos dos sujeitos do grupo 

dos Executores, na maioria dos casos, o adolescente se dedica mais ao trabalho 

buscando ser absorvido pela empresa, no entanto isso é raro acontecer, pois, as 
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empresas têm receio nessa contratação pois vêem o ECA como um agente 

dificultador. 

Então essa faixa etária de 14 a 16 anos é a que mais se destaca na 
empresa e não pode ser aproveitado, porque é muito jovem e a 
empresa não contrata menor de 18 anos, por mais que eu explique 
“não tem problema, pode contratar”, mas ela diz que a 
responsabilidade é maior, que tem o ECA... Aí eles (o jovem) saem 
perdendo (Executor(a) 2). 

Destacamos, ainda, o fato de o jovem de 14 a 16 anos estar vivenciando uma 

fase em que os investimentos nos estudos, na convivência social e familiar se fazem 

muito importantes. Assim, esse jovem, ao adentrar no Programa, vai experimentar, 

de forma ainda imatura, a relação capital-trabalho e a valoração do dinheiro. Essa 

experiência pode fazer com que ele priorize o sucesso na empresa, com o propósito 

de obter no término do Programa sua efetivação no cargo, e, por isso, abdica de 

outros investimentos, como os estudos e as relações sociais e familiares. 

No entanto, como relatado pelo(a) Executor(a) 2, é incomum a efetivação de 

um jovem com menos de 18 anos na empresa. Dessa forma, ao finalizar o 

Programa, o jovem nessa faixa etária encontra-se sem o trabalho, sem a renda 

mensal, e, em alguns casos, sem a educação básica. Porém, já tendo experienciado 

a satisfação de ter uma renda financeira, provavelmente buscará conseguir de 

outras formas, e, não podendo ser trabalhador formal, devido à idade, será alvo fácil 

para o trabalho informal, o subemprego. 

Isso são apenas conjecturas levantadas pelos sujeitos pesquisados, mas 

acreditamos serem relevantes, podendo servir de objetos de futuras investigações 

quanto aos egressos do Programa. 

Devido a todos esses aspectos apontados, a DRT de Pernambuco orienta as 

empresas que procurem contratar jovens com idade a partir dos 18 anos 

incompletos, mas nem todas as empresas seguem essa orientação. Acreditamos 

que isso se deva à falta de sintonia quanto à concepção do Programa entre os 

profissionais responsáveis e os empresários, pois a fala dos sujeitos pesquisados 

nos leva a crer que, para muitos empresários, o que importa é apenas o 

cumprimento da Lei da Aprendizagem.  
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Outro fator dificultador na implementação do Programa, destacado pelo grupo 

dos Executores, diz respeito ao contexto social dos jovens quanto a seus hábitos e 

atitudes. 

Nossa atuação, eu observo, é muito mais voltada para educação do 

que para formação. É justamente isso, é desenvolver os hábitos, as 

atitudes, as habilidades. O aluno não está acostumado a estudar, o 

aluno não está acostumado a prestar atenção, o aluno não está 

acostumado a pesquisar, a construir, a se relacionar, então, primeiro 

ele tem que aprender a ser pra depois compartilhar [... ] Ele só vai 

começar [a] querer aprender já no meio pro fim do curso; aí diz: 

“Puxa! Acabou quando eu estava começando a gostar!” (executor(a) 

3). 

O que o sujeito pesquisado compreende como “educação” refere-se a uma 

“reeducação” do jovem de forma compatível ao que a sociedade capitalista espera 

dele. Do ponto de vista do entrevistado, parece ser distinta da educação que esse 

jovem recebe em seu contexto social. 

Esse aspecto como obstáculo para o sucesso do Programa aparece também 

na fala de outro sujeito entrevistado: 

A questão familiar, como gravidez precoce, pai batendo na mãe... 

isso gera falta de estímulo deles, o que faz às vezes quererem 

desistir. Procuro ter aquele cuidado com esse aluno, mas não posso 

fazer o papel de psicólogo, aí procuro ser o amigo. Mas a verdade é 

que essa questão de educação doméstica é uma das dificuldades 

pra que eles dêem continuidade. É uma situação muito preocupante. 

Outro ponto da educação doméstica é quanto à postura deles. Nós 

trabalhamos o jeito de falar, o modo de tratar, as vestimentas, a 

aparência, tudo isso nós preparamos para o mercado, e confesso 

que pra você mudar isso nos jovens não é fácil. Eu costumo dizer: 

‘você agora vai usar um brinco mais light’; ‘olha, a empresa cobra 

maquiagem mais sutil’; ‘você, deixe esses piercings, isso não vai ficar 

bem pra você’. Quanto aos homens, esses têm o hábito de usar 

chapéu, então eu digo pra eles: ‘você vai tirar o chapéu a partir de 
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agora’. Então são essas características que [fazem] o dia-a-dia deles 

e que a gente não pode bater de frente, porque tem a ver com a 

educação doméstica que eles recebem (Executor(a) 1). 

Outro obstáculo encontrado é o que diz respeito ao papel das empresas como 

agente formador profissional desses jovens. Para o grupo dos executores, nem 

todas as empresas abraçam o Programa e levam a formação do aprendiz a sério. 

Mesmo tendo aquelas que, como dito anteriormente, aceitam bem o Programa, 

existem as que não conseguem atender ao que está proposto na estrutura curricular 

do Programa, e outras que não levam essa estrutura em consideração, priorizando 

apenas as necessidades da empresa que podem ser atendidas por esse jovem e 

não atentando para as necessidades do jovem em aprender com a empresa. 

O SENAC faz a parte dele, tem profissionalizado, mas quando eles 

chegam nas empresas é completamente diferente. Tem que haver 

uma rotatividade nos setores da empresa, para que eles conheçam 

todos os departamentos, mas muitas empresas não fazem isso 

(Executor(a) 1). 

Às vezes a empresa realmente não contribui. Têm empresas que 

abraçam o projeto e é muito bom, mas tem empresa que não dá 

valor nenhum, então deixa o aluno ir do jeito que quer ir, usar a 

postura que quiser usar. Colocam logo eles lá no fundo do “quintal” 

da empresa pra não serem vistos (Executor(a) 2). 

E quando se trata de lidar com as empresas, parece existir certa precaução 

do grupo dos executores, com receio de prejudicar uma possível contratação do 

jovem.  

Eu sinto que eles são carentes de um apoio maior nas empresas. Às 

vezes eles chegam e dizem: ‘professor o senhor vai lá falar por 

mim?’ Eu digo: ‘calma, o professor não pode mandar na empresa, 

estamos ali para trabalhar com a empresa, se eu bater de frente com 

a empresa você é quem perde, porque eu tenho meu emprego’. Até 
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isso a gente tem que conscientizar, porque eles têm uma 

mentalidade de bater de frente e resolver de imediato (Executor(a) 

1). 

Isso demonstra o perfil de um professor subserviente e condescendente com 

as regras estabelecidas pelo mercado de trabalho. Como não poderia ser diferente, 

a formação profissional por ele defendida é de um amouco36.  

Esse mesmo sujeito pesquisado demonstra mais uma vez essa idéia de 

submissão ao referir-se a uma empresa que usa o tratamento com seus funcionários 

bastante difundido no neoliberalismo – a de “associados”: 

Algumas empresas recebem os jovens como se fosse aquela 

obrigação atribuída pelo ministério do trabalho, outras, não. Em uma 

grande rede de super e hipermercados, por exemplo, os alunos não 

são considerados alunos, nem jovens aprendizes; eles são 

considerados associados; eles são chamados como associados, 

assim como os funcionários também são chamados (Executor(a) 1). 

É interessante a expressão “associados” usada com aqueles que não fazem 

parte da sociedade da empresa na hora da distribuição dos lucros, mas apenas na 

hora da distribuição do trabalho, dos esforços para adquirir o lucro, salientando-se 

que essa distribuição é realizada de forma desigual. Ou seja, aos sócios 

trabalhadores a maior carga de horas de trabalho, opostamente aos sócios 

proprietários.  

A idéia do funcionário colaborador vem das novas formas de organização do 

trabalho, nas quais o patronato brasileiro se esforça para incorporar as técnicas e 

métodos japoneses, porém essa “incorporação recebe um tempero da tradição 

autoritária e conservadora da cultura brasileira e assume formas bastantes 

particulares” (GUIMARÃES, 2008:101), o que traz dificuldades na incorporação, 

implantação e sucesso dessas técnicas gerenciais, que requerem condições 

socioculturais e históricas bastante diferentes das vivenciadas no Brasil. 

                                                
36 Homem que na Índia jura morrer pelo seu chefe. Indivíduo servil, que bajula e defende 
sistematicamente os seus superiores. (Conforme dicionário Aurélio on-line, consultado 
http://aurelio.ig.com.br/ dicaureliopos/home.asp?logado=true&pesquisa= em 22/06/20085). 
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A cultura das empresas brasileiras sempre esteve baseada no autoritarismo e 

conservadorismo, não contemplando a participação democrática dos trabalhadores. 

Na tentativa de modernizar suas relações organizacionais, as empresas encontram 

uma forma particular de “modernização conservadora”, na qual não se delegam 

decisões aos trabalhadores da produção e limitam a participação apenas aos 

trabalhadores mais qualificados, técnicos e supervisores. Assim,  

a incorporação de técnicas e métodos japoneses sofrem distorções 
em função do caráter autoritário das relações de trabalho no Brasil e 
a conseqüente resistência do patronato brasileiro em conviver com 
uma participação mais efetiva dos trabalhadores nas decisões sobre 
produção e, ainda, a dificuldade de aceitar o trabalho em equipe 
(GUIMARÃES, 2008:101). 

Ocupando-nos novamente da fala dos sujeitos pesquisados do grupo dos 

Executores, trazemos uma questão apresentada como fator dificultador para a 

formação do aprendiz: a seleção do jovem ao Programa.  

A seleção do jovem para participar do Programa é realizada pela empresa, e 

o SENAC não toma parte nesse processo. Os sujeitos pesquisados acreditam que, 

por não haver um critério de escolha por parte de algumas empresas, recebem os 

jovens indicados pelos pais e parentes, sem, contudo, saber se o próprio jovem tem 

interesse em participar do Programa. 

Isso ocorre porque, segundo Frigotto (2003:140), existe no Brasil uma crença 

de que a escola é o locus por excelência destinado a “solucionar o problema da 

violência, dos meninos e jovens infratores, da pobreza, do subemprego, do mercado 

informal, do desemprego e hoje, especialmente, dos desenraizados meninos e 

meninas de rua”. 

Segundo o Executor(a) 3, a imposição dos pais e parentes para a participação 

dos jovens apenas dificulta o processo de formação. 

[São] alunos que chegam desmotivados porque são impostos pelo 

pai, pela mãe, ou por parentes mais próximos. Essa imposição é 

porque ele não está fazendo nada em casa, ou está em más 

companhias. Essa desmotivação do jovem dificulta e muito o 

processo de formação, chegando até algumas vezes a comprometer 

o trabalho com todo o grupo. Acho que seria interessante a 
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participação deles, mas que antes fosse realizado um trabalho de 

sensibilização para que surja o desejo dele [de] participar 

(Executor(a) 3). 

Por último, a política de contratação dos instrutores37 da Instituição aparece 

como um forte fator dificultoso da formação dos jovens nesse Programa, por 

comprometer a unicidade nas práticas pedagógicas.  

Esse aspecto da realidade do SENAC/PE é salientado tanto pelos sujeitos do 

grupo dos Executores como os do grupo dos Organizadores. A grande dificuldade 

apresentada é que o professor, por ser contratado por um determinado tempo para 

uma prestação de serviço correspondente ao período de duração de uma unidade 

temática, ao concluí-la, será desligado do Programa e outro profissional terá que 

continuar as próximas unidades temáticas, não havendo assim uma integração entre 

eles. Além disso, não existe uma carga horária destinada a um contato entre esses 

professores, o que dificulta qualquer trabalho transdisciplinar. E mais agravante é 

que, segundo depoimento dos sujeitos, esses profissionais muitas vezes são 

contratados repentinamente, não tendo tempo disponível para se inteirar das 

questões pedagógicas da instituição, apesar de serem excelentes profissionais na 

sua área. Muitas vezes não têm conhecimento pedagógico nenhum. 

Gostaria de sugerir que fossem fixados os professores. A gente 

sente muita dificuldade de trabalhar com a rotatividade. Muitos 

desconhecem a filosofia da empresa, desconhecem a metodologia 

que nós utilizamos e chegam às vezes com práticas que não 

condizem com a nossa verdadeira forma de trabalhar (Executor 3). 

Esse assunto também nos remete a questionar sobre as “novas” formas de 

relações trabalhistas, através da terceirização e contratos temporários, e como isso 

tem fragilizado a luta de classe e as relações dos sujeitos coletivos.  
                                                
37 Como já citado em Capítulo anterior, a Instituição, por não ter carga horária permanente para todos 
os profissionais envolvidos no Programa, adota, para aqueles profissionais de Unidades Temáticas 
curtas, dentro de toda legalidade, o sistema de Prestação de Serviços, ou Contrato com Prazo 
Determinado. Esses profissionais, ao terminarem a prestação desse serviço, precisam se afastar da 
Instituição por um prazo mínimo de 6 meses. Com isso, ocorre uma rotatividade de profissionais 
dentro do Programa, ficando permanentes apenas os que atuam com a Unidade Temática 
denominada ‘Profissionalizante’ – são esses que compõem o quadro dos sujeitos aqui pesquisados. 
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Kuenzer (2008) chama a atenção para o grande número de instrutores que 

atualmente estão trabalhando nas ONGs, no Sistema S e em outras instituições que 

têm participado do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego – PNPE, 

no qual o Programa Aprendizagem foi incluído.  

Para essa autora: 

Nestes Programas, que são de curta duração e de oferta 
descontínua, não se configuram relações estáveis de trabalho 
docente e muitas vezes as condições de trabalho não são 
adequadas. De modo geral, o trabalho docente é precarizado, 
quando se trata de educar para o trabalho precarizado. São 
instrutores que são recrutados dentre os mais diferentes 
profissionais, sem formação para a docência e que trabalham por 
períodos determinados e geralmente muito curtos, através de 
contratos de prestação de serviços. Não se profissionalizam, 
portanto, como professores, e muitas vezes nem se reconhecem 
como tal. E infelizmente, são muito numerosos, em face dos 
programas filiados ao PNPE, em andamento (KUENZER, 2008:11). 

Assim, segundo a mesma autora, com essa forma de contratação torna-se 

difícil vislumbrar estratégias adequadas de qualificação para esses profissionais, 

que, em muitos casos, se vêem como instrutores38, não se reconhecendo como 

professores39.  

Porém, é necessário fazê-lo, tendo em vista que a peculiar desigualdade e 

diferenciação das estratégias de educação profissional resulta da própria lógica da 

inclusão excludente: igualmente há diferenciação e desigualdade nos processos de 

formação de professores para educação profissional. Ou seja, a lógica é que, para 

os Programas Sociais, basta instrutores sem formação para a docência e com 

contratação por serviços prestados. Por outro lado, para cursos técnicos e 

tecnológicos as exigências são outras. 

[…] as exigências para o exercício da docência nas Universidades e 
CEFETs, por exemplo, incluem qualificação específica em mestrado 
e em doutorado, tendo em vista o desenvolvimento da pesquisa, ou 
pelo menos em cursos de licenciatura tendo em vista a capacitação 
para a docência, além da dedicação integral e exclusiva. Nestes 

                                                
38 Segundo dicionário de Aurélio: aquele que instrui, que ensina, que adestra. Consulta on-line no site 
http://aurelio.ig.com.br/dicaureliopos/home.asp?logado=true&pesquisa= realizada em 29/07/2008. 
39 Aquele que professa ou ensina uma ciência, uma arte, uma técnica, uma disciplina; mestre. 
Consulta on-line no site http://aurelio.ig.com.br/dicaureliopos/home.asp? logado=true&pesquisa= 
realizada em 29/07/2008. 
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casos, há planos de carreira e condições de trabalho que viabilizam a 
qualificação continuada, e assim, o exercício profissional qualificado 
(KUENZER, 2008:11). 

Portanto, embora estejamos vivenciando novos discursos na Educação 

Profissional, em que novos conceitos estão emergindo – como competência, 

empreendedorismo, empregabilidade –, a dualidade histórica não é superada. 

Assim, para a classe socialmente desfavorecida ficam as Políticas Públicas de 

Educação Profissional com curta duração e de oferta descontínua, com profissionais 

sem formação para a docência e sem qualificação adequada para a função 

pedagógica. Para a elite social, os cursos de Ensino Superior, com profissionais pós-

graduados, com dedicação integral e exclusiva à função. 

Ficam algumas questões: como vislumbrar para o Programa Aprendizagem 

uma formação profissional integral e humanista com docentes com relações 

trabalhistas instáveis, e sem condições de trabalho integral e humanista? Como 

pensar em processos educativos que contribuam para desenvolver a emancipação 

humana na sua totalidade, em meio às práticas educacionais com recursos, 

instalações e equipamentos escassos? 

O conhecimento que nos fica retido é que a formação do jovem aprendiz 

segue a lógica da qualificação apresentada pelos últimos programas sociais para 

Educação Profissional, a exemplo do PLANFOR, PNQ, Primeiro Emprego. 

O Programa de Aprendizagem Comercial reaparece na década de 2000 com 

uma nova roupagem, mas com a mesma lógica da década de 40, ou seja, não se 

preocupando com o desenvolvimento do jovem em sua completude, mas cuidando 

apenas em formá-lo para atividades pouco nobres, tal qual a educação profissional 

em tempos passados.  

Guimarães (2008), ao realizar uma pesquisa no período de 2004 a 2006, em 

diversas empresas com trabalhadores, gerentes de diversos níveis hierárquicos, 

donos de empresas e psicólogos que supervisionam as atividades no campo de 

estágio, buscando perceber algumas das idéias correntes sobre o Trabalhador 

Qualificado, chegou a conclusões que entendemos serem pertinentes para o 

Programa por nós pesquisado. 

O trabalhador qualificado é aquele comprometido com objetivos 
organizacionais, “veste a camisa da empresa”, coloca a empresa 
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num lugar central de sua vida e não reclama, afinal, com o fantasma 
do desemprego, o trabalhador deve ser grato à empresa e não 
reclamar. Obviamente, se ele não estiver satisfeito, há muitas 
pessoas que gostariam de assumir seu lugar. Um trabalhador 
qualificado recebe um progressivo aumento de tarefas, funções e 
responsabilidades, sem que isso seja acompanhado de um aumento 
de remuneração compatível. Um trabalhador qualificado pode 
assumir os encargos de se tornar um “colaborador” da empresa, 
sujeitando-se ao que ela impõe e não oferecendo, como os pobres 
diabos (descomprometidos), resistência ou oposição, ou 
organizando-se coletivamente para reivindicar melhores salários, 
condições de trabalho e outros direitos trabalhistas. Um trabalhador 
qualificado se propõe a dar muito do seu tempo, do seu esforço 
físico, de seu esforço mental e de seu desejo, em troca de um pouco 
mais de dinheiro ou da ilusão de que isso lhe dará um pouco mais de 
garantias em relação a manutenção do emprego. Além disso, o 
trabalhador qualificado tem tanto controle sobre seus processos 
biológicos e sobre sua afetividade que não deixará de maneira 
alguma que necessidades ou problemas orgânicos e psicológicos 
interfiram em seu processo produtivo. O trabalhador qualificado sabe 
que não deve contrariar o gerente ou patrão, não deve explicitar a 
contradição entre o que falam e o fazem. E como o trabalhador 
qualificado sabe da importância em manter seu emprego, não vai 
utilizar o espaço que a empresa diz que é “de participação” na gestão 
para fazer qualquer observação que demonstre grandes conflitos ou 
contradições no ambiente organizacional. Finalmente, o trabalhador 
qualificado é aquele submetido a constantes verificações que medem 
a sua adequação ao padrão estabelecido no manual ou na norma 
técnica, podendo, a critério do empregador, perder a qualquer 
momento o título de “trabalhador qualificado” que garante seu 
emprego (GUIMARÃES, 2008:99). 

Não poderia ser mais clara a concepção do trabalhador qualificado que 

permeia a lógica das Políticas Públicas de Educação Profissional no Brasil, das 

quais o Programa Aprendizagem é parte integrante. 

Lembramos, porém, que a proposta de uma Educação Profissional 

Humanista, através de uma Educação integral, também responde às necessidades 

do mundo do trabalho. Por isso, aclamamos a necessária e urgente política de 

formação profissional que supere a dualidade persistente no sistema educacional 

brasileiro, ainda que reconheçamos o quanto esta dualidade seja expressão da 

contradição de classes própria do sistema capitalista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As inquietações apresentadas no início deste trabalho que inspiraram esta 

investigação não foram aquietadas o suficiente, não pelo nível de aprofundamento 

das questões levantadas, pois nos debruçamos incansavelmente e prazerosamente 

para chegarmos até aqui, mas porque o movimento do pesquisador apaixonado tem 

um sentido crescente e espiral que o leva sempre na busca de outros olhares. 

O objetivo deste trabalho em nenhum momento foi o de apontar novidades, 

mas o de, diante da realidade, “tirar vendas que o cotidiano do fazer profissional 

tende a colocar” (BARBOSA, 2006:137). Objetivamos principalmente analisar as 

concepções de formação profissional que estruturam o Programa Aprendizagem, 

considerando não só o que está exposto na Lei e na formatação do Programa, mas 

principalmente o pensado pelos profissionais que dão vida e direcionamento a esse 

Programa. Sabemos que, ao elegermos esses profissionais como principais 

interlocutores, terminamos por realçar em muitos momentos da pesquisa a avaliação 

que eles fazem sobre a formação que ali se materializa. No entanto, o realce das 

avaliações do modelo de formação ou das condições de realização do trabalho 

formativo não obscurece a nossa compreensão de que a concepção que os sujeitos 

pesquisados têm do Programa Aprendizagem é que ele deva atender os jovens 

pobres, servindo de prevenção para que, através de uma ocupação produtiva, esses 

jovens não adentrem no mundo da marginalização. 

Afinal, essa vem sendo uma característica das políticas públicas de educação 

profissional para jovens implantadas em nosso país, que, em geral, apresentam-se 

enquanto mecanismo de redução da violência juvenil. 

Dentro dessa perspectiva, a formação do jovem aprendiz tem como foco o 

seu ingresso no mercado de trabalho, seja pelo emprego formal ou pela geração de 

renda. 

Nesse contexto, a instituição formadora pesquisada (SENAC-PE) busca, junto 

às empresas partícipes do programa, delinear o perfil profissional dos cursos 

ofertados e, conseqüentemente, a elaboração dos Planos de Curso e das ações 

pedagógicas. 
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O modelo pedagógico adotado pela Instituição é o modelo de competência. 

Os estudos nos trouxeram o entendimento de que esse modelo valoriza as 

habilidades e atitudes na formação profissional. Partindo desse princípio, a formação 

do jovem aprendiz tem como um dos principais focos o desenvolvimento do 

comportamento “correto” para o mercado de trabalho. Ou seja, o trabalhador deve 

ter mais conhecimentos, saber comunicar-se, saber trabalhar em equipe, ser 

adaptável a situações novas e saber solucionar problemas. Assim, para os sujeitos 

pesquisados, as competências voltadas para o comportamento e para o trabalho em 

equipe são destacadas como relevantes para o desenvolvimento da 

empregabilidade dos jovens. 

Alertamos, porém, contrariamente ao pensado por alguns entrevistados, que 

os conceitos de competências e de empregabilidade fazem parte de um conjunto de 

noções ideológicas do neoliberalismo, que tende a individualizar o problema, ou 

seja, culpabiliza o próprio desempregado por não estar preparado para adentrar no 

mercado de trabalho, criando a falsa idéia de que, se o mesmo se qualificar e 

desenvolver o comportamento “correto”, o mercado de trabalho estará de portas 

abertas lhe esperando.  

Os resultados também nos revelaram que, para uma pequena parcela dos 

sujeitos pesquisados existe o desejo de se ofertar para o jovem aprendiz uma 

formação geral, ampla. Esses crêem que através de reestruturações pedagógicas se 

consiga chegar a uma formação em que a educação profissional e a educação 

básica possam estar interligadas. Porém, as análises nos levam a crer que, para a 

efetivação dessa proposta, reestruturações pedagógicas não são suficientes, sendo 

necessário repensar o Programa como um todo, começando pelo próprio objetivo 

estabelecido pela Lei da Aprendizagem (Lei 10.097/2000): 

transformar as expectativas de jovens em situação mais crítica de 
pobreza em possibilidades sustentáveis de um futuro decente, por 
meio do acesso e permanência no mercado do trabalho, em sua 
nova configuração e exigências (BRASIL. Aprendizagem - PNPE - 
Termo de Referência, 2006:04 – grifo nosso). 

Como podemos constatar, o próprio objetivo do Programa é a formação do 

jovem para o mercado de trabalho, e concordamos com Kuenzer (2001) que 

qualificar para o mercado só atende aos interesses do capital e não os do 
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trabalhador. Numa formação integral, que neste estudo nominamos de formação 

humanista, não cabem outros interesses que não sejam os que levem à formação do 

humano, cujo objetivo de formação esteja centrado na pessoa humana, 

contemplando as dimensões social, política, educacional, cultural. Para que isso 

ocorra, “precisamos recolocar o foco do projeto educacional sobre os sujeitos e os 

conhecimentos que permitem compreender e transformar a realidade em que vivem” 

(RAMOS, 2005:112). 

No entanto, não podemos deixar de ressaltar que a instituição formadora, 

diante do objetivo do Programa, vem obtendo resultados positivos, se olharmos o 

percentual de jovens egressos que conseguem entrar no mercado de trabalho. 

Contudo, esta pesquisa nos ofereceu elementos sinalizadores da necessidade de 

novas investigações que busquem conhecer as reais condições de vida desses 

egressos, especificamente os jovens que com menos de 18 anos de idade 

conseguiram entrar no mercado de trabalho. Instiga-nos pesquisar como esses 

jovens vêm conciliando a vida escolar, a vida profissional, a vida social e familiar? 

Quais os verdadeiros ganhos na vida desse jovem? Como vimos, o Programa tem 

como objetivo o “acesso e a permanência no mercado de trabalho”. Já tendo obtido 

o acesso, resta saber se o Programa garantiu também a sua permanência e de que 

forma? As análises desta pesquisa nos deixaram a seguinte questão: Essa inclusão 

do jovem no mercado de trabalho é uma inclusão excludente, ou seja, o inclui no 

mercado de trabalho e o exclui da vida escolar? 

Por isso, diante do exposto neste estudo, percebemos a necessidade de que 

sejam desenvolvidas ações que mobilizem uma reestruturação do Programa 

Aprendizagem, para que no mesmo haja: 1) mais articulações em suas ações, 

principalmente nas que possam interligar a instituição formadora, a empresa e o 

sistema educacional; 2) avaliações sistemáticas e de larga escala, para que haja um 

acompanhamento do Programa quanto suas ações, estrutura, recursos,etc; 3) uma 

formação consistente, ofertando também cursos técnicos integrados ao ensino 

médio. 

Assim, concordamos que as políticas públicas para os jovens devam existir, 

pois elas são imprescindíveis e complexas, porém, seguindo o sentido contrário das 

apresentadas atualmente. Ou seja, não inserindo os jovens precocemente no 

mercado de trabalho, mas, sim, retirando-os e dando a eles o mesmo direito que 

outros jovens têm de estudar até a idade adulta. 
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Reconhecemos, porém, a importância do trabalho na vida do indivíduo, pois, 

conforme Kuenzer (2001:26), ao citar Marx & Engels: o trabalho pode ser um locus 

onde o homem aprende, compreende e transforma circunstâncias, ao mesmo tempo 

em que é transformado por ela, porque “o trabalho é a categoria que se constitui no 

fundamento do processo de elaboração do conhecimento”. 

Acreditamos que o trabalho assalariado é um direito social a ser promovido 

pelo Estado Democrático de Direito a todos os cidadãos e cidadãs, porém nossa 

opinião é que esse trabalho só deva fazer parte da vida dos jovens quando esses já 

tiverem pelo menos concluído a educação básica. Além disso, esses estudos devem 

ocorrer através de uma educação integral, que garanta conhecimentos que lhes 

permitam 

analisar e compreender o mundo da natureza, das coisas, e o mundo 
humano, social, político, cultural, estético e artístico. [Só assim] 
Haverá então a formação de um jovem ‘técnico-dirigente’, sujeito 
autônomo e protagonista da cidadania ativa, e não reduzido a um 
‘cidadão-produtivo’ explorado, obediente, despolitizado e que faça 
‘bem-feito’ o que o mercado determina (FRIGOTTO, 2004:213). 

A educação passa a ser o tema central na vida dos jovens. Uma educação 

que “integre trabalho, ciência e cultura nos planos de educação geral e profissional” 

(RAMOS, 2005:112). 

Contudo, as evidências expostas nesta pesquisa nos fazem acreditar que a 

formação profissional do jovem aprendiz que hoje se apresenta diverge da proposta 

de formação profissional humanista. Entretanto, acreditamos que, mesmo diante de 

políticas educacionais que não abordam a emancipação do sujeito, existe a 

possibilidade de tornar os trabalhadores homens livres, e que esta deve ser 

acionada. Concordamos com Nosella (2007), ao afirmar que:  

a liberdade não espera que se abra o canal ideal para alcançar o 
coração do homem. Como água para o mar, se infiltra, dribla os 
obstáculos, rompe até alguns diques e, salvo quando as barreiras 
são insuperáveis (e são muitas), mesmo que escassa e tardiamente, 
chega ao coração do trabalhador. [...] Aos educadores, porém, 
compete abrir os canais educacionais mais adequados para que 
todos sejam cada vez mais livres (2007:150). 
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Por fim, esperamos que o esforço desenvolvido neste trabalho contribua para 

os que atuam com Políticas Públicas para Jovens (mais precisamente através do 

Programa Aprendizagem). Ensejamos que esta pesquisa sirva como pista para 

futuras investigações do tema, e que essas possam atenuar possíveis lacunas aqui 

não preenchidas. 
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ANEXO 1 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM AUDITOR(A) FISCAL DO TRABALHO DO DRT 
QUE TRABALHA COM O PROGRAMA APRENDIZAGEM 

 

SUJEITO PESQUISADO: 

Formação Acadêmica: 

Experiência Profissional: 

Tempo de atuação no DRT: 

Como ingressou na função: 

Outra(s) atividade(s) desenvolvida(s) paralelamente: 

OBJETO PESQUISADO 

1. Tempo que Trabalha com o Programa Aprendizagem:  

2. Quantas instituições no estado de PE estão atualmente executando o 

programa aprendizagem: 

3. Como se dá a escolha do município/empresas contemplado com o programa 

aprendizagem: 

4. Quais as Orientações Iniciais dadas às empresas: 

5. Como se dá o processo de matrícula dos aprendizes: 

6. Como se dá a escolha do curso oferecido aos aprendizes: 

7. Quais as dificuldades para a execução desse Programa? 

8. Quais os fatores facilitadores para a execução desse Programa? 

9. Como você analisa a Formação Profissional dada pelo Programa e as 

exigências do mercado de trabalho? 

10. O que tem lhe deixado mais satisfeito(a) na realização desse trabalho? 

11. .Você tem tido algum retorno dos empregadores sobre a formação aqui 

desenvolvida? 

12. Qual sua avaliação sobre a contribuição do Programa para a inserção da 

juventude no mercado de trabalho? 

13. Como se dão as relações entre formação profissional X formação geral no 

Programa Aprendizagem? 
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ANEXO 2 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM DIRETOR(A) DO SENAC QUE TRABALHA 
COM O PROGRAMA APRENDIZAGEM 

 
SUJEITO PESQUISADO: 

Formação Acadêmica: 

Experiência Profissional: 

Tempo de atuação no SENAC: 

OBJETO PESQUISADO 

1. Que conhecimento tem do Programa (documentos, Leis...)? 

2. Como se dá o funcionamento do programa: 

2.1. Parcerias 

2.2. Infra-estrutura mínima 

2.3. Número de alunos por turma 

3. Quais suas impressões sobre o Programa? 

4. Quais os fatores facilitadores e dificultadores para a execução desse Programa? 

5. Como se dá a relação SENAC X DRT X Empresa para execução do programa? 

6. Como você analisa a Formação Profissional dada pelo Programa e as exigências 

do mercado de trabalho? 

7. Quais as dificuldades que você tem tido para garantir a formação profissional 

desses jovens ? 

8. O que tem lhe deixado mais satisfeito(a) na realização desse trabalho? 

9. Qual a sua avaliação sobre a contribuição do Programa para a inserção da 

juventude no mercado de trabalho? 
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ANEXO 3 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O(A) COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL DO SENAC  

 
SUJEITO PESQUISADO: 

Formação Acadêmica: 

Experiência Profissional: 

Tempo de atuação no SENAC: 

Como ingressou na função: 

Outra(s) atividade(s) desenvolvida(s) paralelamente: 

Tempo que Trabalha com o Programa Aprendizagem: 

OBJETO PESQUISADO 

1. O que você conhece do Programa Aprendizagem (documentos, Leis...)? 

2. Como a Coordenação de Educação Profissional vê o Programa Aprendizagem? 

3. Qual sua avaliação do Programa? 

4. Quais as dificuldades para a execução desse Programa? 

5. Quais os fatores facilitadores para a execução desse Programa? 

6. Como você analisa a Formação Profissional dada pelo Programa e as exigências 

do mercado de trabalho? 

7. O que tem lhe deixado mais satisfeito(a) na realização desse trabalho? 

8. Qual sua avaliação sobre a contribuição do Programa para a inserção da 

juventude no mercado de trabalho? 

9. Como se dão as relações entre formação profissional X formação geral no 

Programa Aprendizagem? 
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ANEXO 4 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O(A) TÉCNICO(A) DO SENAC QUE 
TRABALHA COM O PROGRAMA APRENDIZAGEM 

 
SUJEITO PESQUISADO: 

Formação Acadêmica: 

Experiência Profissional: 

Tempo de atuação no SENAC: 

Como ingressou na função: 

Outra(s) atividade(s) desenvolvida(s) paralelamente: 

Tempo que Trabalha com o Programa Aprendizagem 

OBJETO PESQUISADO 

1. Número de Alunos por Turma:  

2. Cursos que a Instituição oferece:  

3. Cronograma dos Cursos (dias que os aprendizes estão no SENAC e nas 

empresas):  

4. Que conhecimento tem do Programa (documentos, Leis...)? 

5. Como se dá a relação SENAC X Empresa? 

6. Quais as Orientações Iniciais dadas as Unidades Operativas? 

7. Como se dá a elaboração dos Planos de Cursos que são oferecidos para o 

Programa: 

8. Baseados em que documentos/Leis 

9. Concepções pedagógicas 

10. Como se dão a elaboração do currículo e as escolhas das bases tecnológicas 

11. Qual a sua avaliação do Programa? 

12. Comente sobre: 

• A Metodologia de ensino utilizada no Programa  

• A forma de Avaliação 

• Os Recursos Didáticos disponíveis 

13. Como você analisa a Formação Profissional dada pelo Programa e as 

exigências do mercado de trabalho? 

14. Quais as dificuldades que você tem tido para garantir a formação profissional 

desses jovens? 

15. O que tem lhe deixado mais satisfeito(a) na realização desse trabalho? 
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16. .Você tem tido algum retorno dos empregadores sobre a formação aqui 

desenvolvida? 

17. E os alunos? Qual o retorno que eles dão? 

18. Qual a sua avaliação sobre a contribuição do Programa para a inserção da 

juventude no mercado de trabalho? 

19. Como se dão as relações entre formação profissional X formação geral no 

Programa Aprendizagem? 

20. Quais as competências o curso se propõe a desenvolver? 
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ANEXO 5 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM SUPERVISORAS(ES) DO SENAC QUE 
TRABALHAM COM O PROGRAMA APRENDIZAGEM 

 
SUJEITO PESQUISADO: 

Formação Acadêmica: 

Experiência Profissional: 

Tempo de atuação no SENAC: 

Como ingressou na função: 

Outra(s) atividade(s) desenvolvida(s) paralelamente: 

Tempo que Trabalha com o Programa Aprendizagem: 

OBJETO PESQUISADO 

1. Que conhecimento tem do Programa (documentos, Leis...)? 

2. Número de Alunos por Turma:  

3. Cursos que Trabalha:  

4. Horário de funcionamento das turmas:  

5. Cronograma dos Cursos (dias que os aprendizes estão no SENAC e nas 

empresas):  

6. Como se dá o processo de matrícula dos aprendizes? 

7. Que critérios são considerados na seleção do docente para o modulo especifico 

e acompanhamento na empresa? 

8. Existe algum trabalho de capacitação pedagógica com esses docentes? 

9. Quais as Orientações Iniciais dadas aos Aprendizes? 

10. Qual sua avaliação do Programa? 

11. Comente sobre: 

• A Metodologia de ensino utilizada no Programa  

• A forma de Avaliação 

• Os Recursos Didáticos disponíveis 

12. Como você analisa a Formação Profissional dada pelo Programa e as exigências 

do mercado de trabalho 
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13. Quais as dificuldades que você tem tido para garantir a formação profissional 

desses jovens? 

14. O que tem lhe deixado mais satisfeito(a) na realização desse trabalho? 

15. .Você tem tido algum retorno dos empregadores sobre a formação aqui 

desenvolvida? 

16. E os alunos? Qual o retorno que eles dão? 

17. Qual a sua avaliação sobre a contribuição do Programa para a inserção da 

juventude no mercado de trabalho 

18. Como se dá às relações entre formação profissional X formação geral no 

Programa Aprendizagem? 

19. Quais as competências o curso se propõe a desenvolver? 
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ANEXO 6 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES(AS) DO SENAC QUE 
TRABALHAM COM O PROGRAMA APRENDIZAGEM 

 

SUJEITO PESQUISADO: 

Formação acadêmica: 

Experiência Profissional: 

Tempo de Atuação no SENAC: 

Forma de Ingresso como professor (a): 

Outra (s) atividade (s), atualmente, desenvolvida (s): 

Tempo que Trabalha com o Programa Aprendizagem 

 

OBJETO PESQUISADO 

1. Número de Alunos por Turma:  

2. Cursos que Leciona:  

3. Horário de funcionamento das turmas:  

4. O que você conhece do Programa Aprendizagem (documentos, Leis...)? 

5. Qual sua avaliação do Programa? 

6. Comente sobre: 

• A Metodologia de ensino utilizada no Programa  

• A forma de Avaliação 

• Os Recursos Didáticos disponíveis 

7. Como você analisa a Formação Profissional dada pelo Programa e as exigências 

do mercado de trabalho? 

8. Quais as dificuldades que você tem tido para garantir a formação profissional 

desses jovens? 

9. O que tem lhe deixado mais satisfeito(a) na realização desse trabalho? 

10. .Você tem tido algum retorno dos empregadores sobre a formação aqui 

desenvolvida? 

11. E os alunos? Qual o retorno que eles dão? 

12. Qual a sua avaliação sobre a contribuição do Programa para a inserção da 

juventude no mercado de trabalho? 
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13. Como se dão as relações entre formação profissional X formação geral no 

Programa Aprendizagem? 

14. Quais competências o curso se propõe a desenvolver? 

15. Fale sobre as articulações das competências do curso com as ações 

desenvolvidas pelo jovem no ambiente de trabalho. 

 

 

 
 


