39º ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS

GT36 – SOCIOLOGIA DA ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE

Descentralizando políticas, profissionalizando jovens: um estudo do
Programa de Aprendizagem Profissional

ANDREY FELIPE SGORLA (PUCRS)

1

Descentralizando políticas, profissionalizando jovens: um
estudo do Programa de Aprendizagem Profissional
Andrey Felipe Sgorla (PUCRS)
Resumo:
A Política de Aprendizagem Profissional, criada pela Lei 10097/2000, insere-se
no cenário de elaboração de políticas, programas e projetos, focalizados na
formação profissional para jovens pobres das periferias das grandes cidades. A
forma de implementação está inserida no modelo de gestão das políticas
públicas, que se consolidou com a reforma gerencial das políticas sociais,
implementada na década de 1990, caracterizada pela descentralização e o
estabelecimento de novas formas de articulação com a sociedade civil e com o
setor privado, visando à garantia da provisão de serviços públicos, por meio de
parceria e da prestação de serviços das organizações da sociedade civil e do
mercado. Neste estudo, analisamos as trajetórias, os modelos de gestão e as
estratégias das organizações para implementarem o programa, e as concepções
e finalidades das atividades formativas, sustentadas pelos gestores do
Programa de Aprendizagem Profissional, no âmbito das organizações da
sociedade civil.

Palavras-chave: Juventude. Políticas Públicas. Descentralização. Aprendizagem
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Introdução
O presente trabalho propõe-se a investigar o Programa de Aprendizagem
Profissional, no contexto da descentralização do Estado e da ampliação da
presença das organizações da sociedade civil nas políticas públicas de
juventude, analisando as trajetórias, os modelos de gestão e as estratégias das
organizações para implementarem o programa, e as concepções e finalidades
das atividades formativas, sustentadas pelos gestores do Programa de
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Aprendizagem Profissional, no âmbito das organizações da sociedade civil. As
organizações estudadas são o Centro de Integração Empresa-Escola, a
Fundação Projeto Pescar e o Movimento pelos Direitos da Criança e do
Adolescente, gestoras do programa de aprendizagem profissional no município
de Porto Alegre.
A Aprendizagem Profissional é uma política pública de caráter
permanente, que reúne a qualificação e a inserção em uma única ação, editada
em 2000, e regulamentada pelo Decreto no 5.598/2005, estabelecendo a
obrigatoriedade de estabelecimentos de médio e grande porte contratar jovens
entre 14 e 24 anos, como trabalhadores aprendizes.
O Programa de Aprendizagem Profissional está inserido no âmbito das
políticas de juventude do governo federal, nas ações direcionadas à qualificação
profissional e à geração de emprego e renda. O Ministério do Trabalho e
Emprego, por meio do Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a
Juventude, é o responsável por este programa, estabelece as suas diretrizes e
fiscaliza as empresas na contratação dos jovens, e as entidades na formação
profissional dos jovens.
Do ponto de vista da inserção no mercado de trabalho, a Lei da
Aprendizagem visa a minimizar as atividades informais e aumentar as
possibilidades de empregos legalizados para jovens ingressantes no mercado
de trabalho. A proposta é de que, enquanto o jovem aprende uma profissão e o
funcionamento da vida corporativa, a organização compromete-se a oferecer
qualificação profissional a um iniciante que, ao final de um ou dois anos, deverá
estar apto a ingressar definitivamente no seu quadro de pessoal.
Estudos apontam que a falta de experiência é o principal entrave para
que os jovens consigam ingressar no mercado de trabalho. A Lei da
Aprendizagem propõe superar esse problema por meio de um contrato especial
de trabalho, que possibilite aos jovens compatibilizar formação profissional
teórica e experiência prática de trabalho. Além disso, a política de aprendizagem
visa a resolver um dos principais dilemas das políticas de inserção social de
jovens de baixa renda, que seria garantir ao jovem a obtenção de renda sem
comprometer a possibilidade de continuar seu processo formativo. O contrato de
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aprendiz possibilita que o jovem tenha um salário sem recorrer ao mercado
informal e mantém a obrigatoriedade de continuar os estudos.
Metodologia
Para realizar a pesquisa, aproveitei a minha trajetória de profissional do
terceiro setor, a participação em Fóruns de organizações, redes de projetos,
congressos, seminários, nos quais as organizações pesquisadas também
participaram, além de eventos específicos promovidos pelas organizações
pesquisadas, como o Seminário Nacional de Educadores do Projeto Pescar, e o
debate promovido pelo CIEE/RS quando do lançamento do programa Aprendiz
Legal, discutindo, em ambos os eventos, o papel dos conselhos na política de
aprendizagem

profissional;

desta

forma,

já

me

tornei

conhecido

dos

entrevistados para a pesquisa.
Estes encontros permitiram-me conhecer os gestores das organizações,
o que facilitou o agendamento e a realização das entrevistas, o levantamento de
dados, o acesso a documentos de divulgação e materiais didáticos. Além disso,
conviver com os gestores em outros ambientes, participar de eventos
promovidos pelas organizações ou tendo elas como participantes, possibilitou
ampliar as fontes de informações sobre o funcionamento e as práticas das
organizações.
As entrevistas foram realizadas na sede das organizações, em local e
data definidos pelo entrevistado. Em cada entrevista, o entrevistado definiu o
local da organização em que aconteceria a conversa, os depoimentos foram
gravados e, posteriormente, transcritos.
Além da experiência como profissional do terceiro setor, da participação
em eventos, fóruns, congressos, as visitas e entrevistas com os gestores das
organizações e do programa, os materiais sobre a história da organização,
relatórios de atividades, materiais didáticos dos cursos, o programa de cada
organização e as leituras de autores da Sociologia da Juventude como Pais,
Corrochano, Dayrrel, Sposito, Abramo, Carrano, Camacho, dentre outros, que
têm se debruçado sobre as questões das políticas públicas, da transição da
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juventude para a vida adulta, formação profissional, inserção profissional, foram
as estratégias metodológicas adotadas para realizar a pesquisa.
Além destes pressupostos, dialogamos com a publicação da década de
1990, da professora Alba Zaluar, o livro Cidadãos não vão ao Paraíso, que
avaliou experiências de projetos na área da educação e do esporte para
crianças e jovens, num contexto no qual as políticas públicas eram
embrionárias, não havia espaços institucionais que abarcassem as ações para
este público, mas que permitiu, num momento mais adiante, compreender como,
na prática, as políticas acontecem, quais os elementos e concepções estão em
jogo, a partir das conversas com os gestores, nas práticas observadas, nos
materiais recolhidos, relacionando teoria sociológica da juventude e as práticas
das organizações.

As organizações pesquisadas
O CIEE-RS é uma organização tradicional, reconhecida nacionalmente,
fundada por empresários, com estrutura física e de pessoal que nos remete a
uma grande corporação, um modelo organizacional similar ao das autarquias
estatais. Quando da realização da entrevista com o gerente de operações do
CIEE-RS, agendado anteriormente com a sua secretária, encaminhei um e-mail
para informar sobre o que tratava a pesquisa e sobre o tempo necessário para a
entrevista. Como já era conhecido pela minha atuação profissional na área, não
tive grandes problemas em ser recebido, mas tive que seguir o processo de
identificação para chegar ao meu destino, a sala do gerente operacional. No dia
da entrevista, ao chegar à sede do CIEE-RS, identificamo-nos no hall de entrada
do prédio principal, junto às recepcionistas uniformizadas, que anunciaram ao
setor que tínhamos horário agendado. Lá chegando, fomos recebidos pela
secretária, na antessala do gerente. Como toda sala de grandes corporações,
sejam elas públicas ou privadas, o piso é acarpetado, as janelas amplas e
envidraçadas permitem uma visão de parte da cidade, o mobiliário é escurecido,
transmitindo um ar de sobriedade ao local. Os profissionais, trajando ternos e
tailleurs, reforçam a ideia de uma organização, com caraterísticas empresariais
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e corporativas clássicas, impressão reforçada pela visível hierarquia nas funções
dos profissionais.
A Fundação Projeto Pescar é uma organização de origem empresarial,
mas diferentemente do CIEE-RS, apresenta uma gestão mais horizontalizada, e
com menos barreiras para acessar seus gestores. O agendamento da entrevista
foi realizado diretamente com a gestora da área de qualificação profissional,
sem intermediários. Por encontrar-se numa área da Infraero, junto ao Aeroporto
Salgado Filho, você precisa ser identificado no portão de entrada, ser anunciado
e liberado para chegar até o prédio da Fundação. A recepção da Fundação é
uma pequena sala com uma mesa bege, quadros com fotos da história do
projeto e uma janela pela qual se visualiza uma grande sala, dividida em ilhas,
com paredes envidraçadas, que permitem que os que trabalham em todos os
setores se enxerguem, e que não se identifique qual função dos profissionais e
o cargo que ocupam, pois não há uma distinção física relativa à hierarquia
funcional, mas apenas distribuição por setor de trabalho. Os profissionais trajam
uniformes compostos por calça, camisa social e blazer, tanto para homens como
para mulheres. O uso da gravata não é obrigatório no-dia-a-dia, mas indicado
para os eventos de representação da Fundação, nos quais estarão presentes
potenciais parceiros, lideranças empresariais e governamentais. O uso dos
trajes sociais confere certa formalidade e diferenciação em relação a outras
organizações da sociedade civil que, na sua maioria, não adotam o uso de
uniforme ou, quando adotado, resume-se a uma camiseta com o logotipo do
projeto ou da organização.
Por sua natureza comunitária e assistencial, no MDCA, o espaço de
trabalho é uma casa adaptada para o desenvolvimento dos projetos, e não um
prédio construído para este fim. Não há qualquer semelhança com o CIEE-RS.
Na horizontalidade e na flexibilidade da gestão, encontramos pontos de
aproximação com o Projeto Pescar. Os profissionais são estudantes de
mestrado que estão fazendo um “bico” na organização, sem vínculo
empregatício nem uniformes que os identifiquem, da mesma forma que não são
identificadas as funções que cada um exerce na organização. A diferenciação
se dá pela idade. Sendo uma organização formada por professoras
aposentadas, que estão na sua direção, podemos perceber que os jovens
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profissionais são educadores, psicólogos e pedagogos, e os profissionais mais
velhos são os dirigentes. Para acessar a organização, não tem qualquer
barreira, recepcionista ou porteiros, apenas um interfone e um portão gradeado.
Ao acessar o pátio da casa, logo se é atendido por qualquer um que esteja
disponível, e que vai indicar onde se encontra a pessoa que se está procurando.
No local onde realizamos a entrevista, duas casas construídas no mesmo
terreno e que foram adaptadas para servirem de salas de aula, recepção, sala
de reuniões, sala de atendimento psicológico, essa infraestrutura mínima que
garante o atendimento dos projetos, é mantida por meio de doações.
A heterogeneidade das três organizações em foco neste estudo revelam
a diversidade das trajetórias e as diferentes influências que outros setores
exercem sobre o terceiro setor. Na forma de gerir a organização, na formatação
dos programas e na profissionalização dos técnicos, no envolvimento com
demanda de políticas públicas, na participação de fóruns e redes e na trajetória
de seus fundadores.
O CIEE-RS tem origem empresarial. Para prestar seus serviços, tem uma
estrutura física, com sede própria, escritórios em vários municípios do Estado do
Rio Grande do Sul, salas para aulas presenciais e à distância. Seu orçamento é
gerado pelos serviços que presta, principalmente pela intermediação de
estágios, o que possibilita uma autonomia financeira em relação ao poder
público, empresários e doadores. A entidade segue um modelo de gestão
empresarial e tem uma hierarquia tradicional relativa a cargos e funções. Tem
um conselho, que é composto por empresários, profissionais liberais
reconhecidos na sociedade.
A Fundação Projeto Pescar, também com origem empresarial, embora
constituída a partir de uma ação benemérita e de responsabilidade social. A
gestão do “Aprendiz Pescar” é dependente dos seus mantenedores, do aporte
de recursos por meio de doações, e pela elaboração de projetos para captação
de recursos por meio de editais públicos e privados. O espaço físico onde
funcionam as Unidades Pescar e onde ocorrem os cursos, é cedido por
empresas e organizações parceiras. Os parceiros também são responsáveis
pela contratação do educador da Unidade vinculada a cada empresa. Os
profissionais que atuam na área da qualificação profissional e da comunicação
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da organização têm, majoritariamente, trajetória de atuação em outras
organizações não-governamentais, e os cargos inferiores costumam ser
ocupados por egressos do Projeto Pescar. A gestão, mesmo empresarial, é
horizontalizada, tem conselho diretivo que delibera sobre os rumos da entidade,
aprova seu orçamento, define as metas e as mudanças na organização. Os
integrantes são de origem empresarial, e isto reflete na atuação externa da
Fundação, participando de fóruns promovidos por grupo de entidades com
características similares e atuação na área de responsabilidade social, tais
como: Grupo de Instituições, Fundações e Empresas (GIFE) e Associação
Brasileira de Recursos Humanos (ABRH).
No MDCA, uma organização militante em prol do direito à educação de
crianças e adolescentes, não tem mantenedor nem fontes fixas de receitas
financeiras, dependo de projetos, convênios com órgãos públicos, doações de
pessoas físicas e jurídicas. A gestão é horizontalizada, composta por voluntários
e por uma equipe de prestadores de serviço. O conselho da organização é
composto por professoras aposentadas, apoiadores e militantes dos direitos da
criança e do adolescente. Seu espaço de circulação são os fóruns de
organizações

comunitárias,

de

políticas

públicas,

de

articulação

para

implementação de políticas públicas, ambientes muito distintos daqueles que
participam o CIEE-RS e a Fundação Projeto Pescar.

As Origens e formas de organizar o programa

O CIEE-RS foi constituído como uma organização de mediação entre
empresários, escolas e estagiários, tendo autonomia financeira e de gestão em
relação ao Estado e as políticas locais. De acordo com Correa (2014), em
tempos recentes, a entidade tem enfrentado dificuldades para ter outra função,
deixar de atuar na mediação de processos, e ser empurrada para o papel de
executora de programas. A busca pela parceria com a Fundação Roberto
Marinho, para executar o programa de aprendizagem profissional, é um reflexo
dessas dificuldades. Mesmo a FRM não sendo uma instituição de ensino, em
que pese sua tradição em projetos educacionais, o CIEE-RS se reportou para
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esta organização, com reconhecimento nacional, programas e projetos
desenvolvidos com organizações estatais de diferentes níveis. Além disto, o
Programa Aprendiz Legal tem uma metodologia pronta, materiais didáticos
elaborados para serem aplicados pelos educadores, instrumentos de avaliação,
metodologias de formação à distância para os educadores e monitoramento.
Desta forma, mesmo sendo o responsável pela execução do programa junto ao
Ministério do Trabalho e Emprego, o CIEE-RS se mantém como um mediador
entre a o programa da Fundação Roberto Marinho e os jovens aprendizes,
aplicando um pacote pronto, num formato gerencial, aplicável em qualquer
lugar, sem ter que se adaptar às realidades locais, pois os jovens atendidos é
que precisam se adaptar à metodologia proposta.
O Projeto Pescar foi fundado por um empresário muito interessado na
questão social, na lógica da responsabilidade social empresarial, pautada para a
educação profissionalizante, através de uma ação social engajada, de formação
de operariado desqualificado. De uma ação benemérita de um empresário para
os jovens do seu entorno, modificou-se para um modelo de gestão da
responsabilidade social e, na conjuntura atual, formatado de acordo com um
modelo híbrido entre uma política pública e o modelo gerencial empresarial das
ações sociais. Da mesma forma, como o CIEE-RS, o programa Jovem Aprendiz
Pescar, também como o do CIEE-RS, foi formatado para ser de fácil aplicação
em diferentes locais, com conteúdos dispostos em cadernos que contemplam
temas de formação humana e da área técnica, além de outros livros de
orientação para o desenvolvimento do programa. Estes conteúdos foram
elaborados pela equipe da Fundação, com apoio de consultores externos e de
educadores do programa. A Fundação se reorganizou para se adequar às
diretrizes das políticas públicas, com a introdução do vocabulário característico
da assistência social nas suas publicações, nos discursos de seus gestores, nos
relatórios, e nos releases para a imprensa. Para que esta linguagem seja
internalizada pelos diferentes atores, publicou uma cartilha, explicando a forma
correta de se expressar, nos espaços de participação da área de assistência
social, como “usuário” é o jovem do Projeto Pescar, e “programa” é a Unidade
Pescar. Ao mesmo tempo em que se faz o movimento de aproximação com as
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políticas públicas, a Fundação não abriu mão de ferramentas, tais como: o
modelo de governança corporativa, o planejamento estratégico, o programa da
qualidade e produtividade e plano de comunicação organizacional que visam
reforçar a marca “Projeto Pescar”.
Segundo Meneghetti (2013, p. 108)
No campo da comunicação organizacional, as sucessivas
transformações pelas quais o Projeto Pescar passou ao longo de sua
história são claramente percebidas por meio da análise dos materiais
institucionais, dirigidos tanto ao público interno como externo. A
evolução da marca reflete a trajetória de modernização e a busca de
uma associação mais clara e direta da imagem institucional, com o
campo da educação e da formação para a cidadania.

No Relatório de Atividades de 2013, da Fundação Projeto Pescar, ganhou
destaque o número de atendimentos, com muitos gráficos que reforçam os
resultados e a eficácia das ações, imagens de jovens que supostamente
superaram suas dificuldades e também depoimentos de empresários, jovens,
educadores, parceiros, para reforçar um modelo de sucesso, um investimento
social empresarial que dá resultado e visibilidade para a marca que se associar
ao Projeto Pescar.
Diferentemente das outras duas entidades, o MDCA é uma organização
comunitária, com trabalho de voluntários, engajados na causa da educação. A
organização aderiu ao programa de profissionalização de jovens como mais
uma forma de garantir a manutenção e de responder à demanda dos jovens da
comunidade. O Programa foi uma oportunidade que obrigou a organização a
passar por um processo de institucionalização. Ele muda o caráter, se torna
híbrido, profissionalizado, seguindo o exemplo de outras organizações não
governamentais que nasceram na militância por um causa, mas que, ao longo
do tempo, sofrem mudanças no processo de relacionamento com o Estado. Esta
mudança não desvinculou a organização da comunidade na qual está inserida,
mas a obrigou a adotar processos gerenciais, em menor proporção do que os
adotados no CIEE-RS e no Projeto Pescar. Isso porque, para desenvolver o
programa e outros projetos em parceria com o poder público, é necessária a
profissionalização dos seus quadros, dos educadores e dos profissionais que
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atuam com os adolescentes e jovens. Os profissionais também se tornaram
híbridos, na medida em que se relacionam com a organização como militantes
da causa, mas também como prestadores de serviços nos projetos. Mesmo que
estes não tenham uma expectativa de carreira no MDCA, a experiência
adquirida nessa relação poderá abrir oportunidade em outras organizações, pois
há um “mercado de trabalho formado por este novo campo” (MULLER, 2009, p.
283; STEIL, 2001).
Sem materiais elaborados por especialistas, consultores ou em parceria
com outra organização, os materiais didáticos pedagógicos utilizados no
Programa

de

aprendizagem

profissional

são

elaborados

individual

ou

coletivamente pelos educadores, por meio de reuniões pedagógicas, com a
participação dos profissionais das diferentes áreas. Os únicos conteúdos
disponíveis em apostilas são os do curso de auxiliar administrativo – Banco do
Brasil, que é enviado pelo próprio banco para serem trabalhados com os seus
jovens aprendizes.
As Finalidades do programa
Nos sites de cada uma das organizações pesquisadas, identificamos o
formato de divulgação do programa, os objetivos da ação em cada uma das
organizações pesquisadas. Em seu programa “Aprendiz Legal”, o CIEE-RS tem
como lema, “Bom para jovem, melhor para a empresa”, que reforça a
adequação do programa à missão da entidade, que é de disponibilizar mão-deobra para as empresas. O programa pode ser ótimo para o jovem, mas precisa
se adequar às demandas, às exigências, ao formato e aos objetivos da empresa
que contrata o serviço. Desta forma, o formato flexível do Aprendiz Legal
permite adequar o programa aos interesses e às necessidades dos
empregadores, formar jovens identificados com a cultura e os princípios da
empresa, o que facilita a sua inserção no quadro funcional, ficando em segundo
plano os desejos e os interesses dos jovens. Esta visão é destacada nos meios
de comunicação, especialmente nos canais vinculados à Rede Globo, que
veiculam chamadas sobre o Aprendiz Legal, além de contarem com uma equipe
de “vendas” dos serviços disponíveis para as empresas.
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No Projeto Pescar, o lema “Oportunidades que transformam vidas” buscase reforçar, junto ao público considerado preferencial, os empresários,
sensibilizando-os de que abrir espaços de formação profissional para os jovens,
dentro de suas empresas, é um ganho para o próprio empresário, que ganhará
visibilidade ao ter sua imagem vinculada a um programa de responsabilidade
social, além de ter um espaço formativo dentro da empresa, o que facilita a
identificação de talentos e futuros profissionais. O principal meio de divulgação
ainda permanece sendo as próprias Unidades de ensino, e as matérias e
reportagens publicadas de forma gratuita em jornais e revistas, pois a equipe
destinada a visitar potenciais empresários, é reduzida a cinco profissionais, para
atender cinco regiões do Brasil.
No MDCA, não há lema para o programa, não há uma estrutura de
captação de empresas para contratarem os jovens, foca-se principalmente em
oportunidades de aprendizagem em órgãos púbicos, pois se acredita que,
nestes locais, consegue-se acompanhar os jovens, e estes ficam menos
expostos a serem submetidos a trabalhos precários. Partindo desta prerrogativa,
a organização participa de editais de órgãos públicos, para seleção de entidades
formadoras de programas de aprendizagem profissional.

Concepções e finalidades da política pública

Ao longo do artigo, nos remetemos às falas dos gestores do programa de
cada uma das organizações estudadas. Elas nos permitiram compreender as
concepções e finalidades do programa de aprendizagem profissional, as quais
foram articuladas com conceitos da sociologia da juventude.
No conjunto das falas dos profissionais que fazem a gestão do programa,
identificam a juventude como fonte de problemas, o que revela, na prática, uma
orientação para moldar e adequar os jovens a um padrão de comportamento
adequado

ao

ambiente

empresarial.

Os

conteúdos

da

aprendizagem,

especialmente a vivência prática do trabalho, servem de instrumento para esta
adequação, além de estimular o jovem a investir na formação profissional, como
estratégia para alcançar o emprego com carteira assinada.
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Jovem como um problema social

Segundo Pais (1993), teorias da “socialização contínua”, com forte
influência do funcionalismo, compreendiam a juventude como uma fonte de
problemas. Nesse caso, os desvios ou até a delinquência juvenil são explicados
“como consequência da incapacidade dos jovens de se ajustarem às normas de
comportamentos dominantes” (PAIS, 1993, p. 53).
A preocupação principal do programa é a de retirar os jovens das ruas,
dar ocupação. Segundo uma gestora do CIEE-RS, uma das finalidades do
programa é resgatar os jovens, “tirar das propostas mais interessantes”. Os
agentes pedagógicos, no entanto, engajam-se num trabalho de combate ao mal,
representado pela dependência e tráfico de drogas, classificando os jovens da
periferia como potencialmente violentos (NEVES, 2006). Na realidade, como no
histórico das políticas para a juventude, este programa nasce sob a égide do
estigma da criminalidade potencial dos jovens das consideradas classes
perigosas e propensas a um comportamento desviante. Desta forma, segundo a
coordenadora do MDCA, o programa precisa “chegar antes do tráfico”, porque,
mesmo com o trabalho realizado na organização, “alguns se seduzem ainda e
deixam a aprendizagem para ir para o tráfico, porque o valor recebido é maior”.
Entre as muitas versões de juventude, há esta que a compreende:
[...] como problema social: eles são os problemas da inserção
profissional, os problemas da falta de participação social, os problemas
de drogas, os problemas de delinquência, os problemas com a escola,
os problemas com os pais. (PAIS, 1993, p. 26-27).

De acordo com a gestora do Aprendiz Legal, as finalidades do programa
de Aprendizagem Profissional é esta relação entre a juventude, educação e
mercado de trabalho formal, e a expectativa de sair da informalidade do
trabalho.
Na realidade, como todas as demais políticas para a juventude, este
programa nasce sob a égide do estigma da criminalidade potencial dos jovens
das frações mais destituídas de direitos da classe trabalhadora, consideradas
as classes perigosas (RUMMERT, 2007).
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Estes cursos procuram focar os jovens das comunidades mais
pobres, com a intenção declarada de enfrentar a sua marginalização e,
até mesmo, seu envolvimento com a criminalidade. (GONZALEZ, 2009,
p. 122).

Essas falas mostram que as ações de formação para o trabalho e a
educação são uma forma de controle social, visando prevenir riscos ou
vulnerabilidades reais ou potenciais, reificando uma visão da juventude como
“problema a ser resolvido” pelas políticas públicas.

Imposição de padronização

De acordo com o mencionado pelo gestor do CIEE-RS sobre a chegada
dos jovens no mercado de trabalho.
Sempre se ouviu e sempre se ouve que a desqualificação do serviço, a
falta de preparo que o jovem tem, que é justamente para que esse
serviço vá ingressando no mercado de trabalho. Ele não tem um
aspecto comportamental adequado, ele não tem conhecimento como
gira o mundo do trabalho e, isso, num primeiro momento, é trabalhado.

Segundo Zaluar (1994, P. 108), a padronização é o processo de impor a
maneira de se vestir (como a camiseta do projeto), passando pelo
comportamento e pelo discurso, formalizada de modo rígido por uma
experiência em regulamentação dos que, pela idade e nível de sociabilidade,
apenas “aprendiam” a se comportar socialmente.
Como afirma a coordenadora do Projeto Pescar:
Ele chegou daquele jeito e a gente deixou ele. Uma hora ele vai ter que
identificar. Ele vai se dar conta, de como ele fica no meio. A
orientadora veio trabalhando essa questão de postura, de como se
comportar, de como chegar num ambiente de trabalho e tal e, aos
poucos, esse menino foi se dando conta, ele mesmo, foi um processo
dele.

A exigência de atitudes e posturas pode ser entendida como uma forma
de controle. Esses jovens deveriam, antes de ser jovens, ser jovens aprendizes.
A eles não era permitido o exercício das experiências juvenis, sendo exigida a
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responsabilidade da cidadania, então a eles está sendo negada a moratória
social (MARGULIS; URRESTI, 1996). A outra forma de controle desses jovens
de classes populares, considerados em situação de risco, é a ocupação do
tempo livre considerado perigoso, em se tratando de sujeitos deste perfil.
Como estratégia de reforço do modelo do bom profissional, disciplinado,
que supera as adversidades e alcança uma carreira promissora, as
organizações apresentam, ao longo do curso, relatos de profissionais que
obtiveram sucesso dentro da empresa, reforçam a importância da vivência do
ambiente de trabalho, apresentam modelos de profissionais que servem de
referência para o jovem, em que o fundamental é que ele se adapte às
exigências do mercado de trabalho e às formas organizacionais já existentes.
Como destaca a coordenadora do CIEE-RS:
Eles vivem num mundo em que as referências do trabalho são muito
distanciadas das referências das empresas. O importante é ele estar
dentro, porque às vezes ele conhece coisas que ele jamais tinha visto
falar. Não só de direitos, mas da própria convivência, de todo mundo
que está ali e que é possível para ele.

O modelo adotado também se fundamenta no processo de aprendizagem dos
valores orientadores da prática laborativa, ao incorporar o aprendizado de saberes e
ofícios. Esta prática se justifica pela ação de reconhecimento social, que visa à
construção de uma cumplicidade de valores morais e à internalização do julgamento
externo, conforme afirmam duas coordenadoras. Com a vivência na aprendizagem, os
jovens incluem, em seu projeto de vida, responsabilidade, respeito, valorização da
assiduidade, hábito do uso do uniforme, a pontualidade. Segundo a coordenadora do
CIEE-RS, “porque eles vêm e carecem de muitos valores, de limites”.
O jovem é, assim, integrado institucionalmente como matéria bruta a ser
complementarmente moldada, segundo os valores e concepções de projetos e de
parcerias institucionais ou individuais, elaborados pelo mundo dos adultos. (NEVES,
2006, p. 106). Conforme a narrativa da coordenadora do MDCA
Eles mudam o comportamento, a atitude, a maneira de pensar. É
diferente. É como lapidar uma pedra. Tu nota que uma pedra bruta, vai
se trabalhando ela, com uma qualificação, uma qualidade maior, ele
começa a vislumbrar futuro, ele começa a se sentir parte integrante da
sociedade. Tu notas que ele floresce. (Gestor, CIEE-RS).
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A importância que tem o trabalho dele reflete na postura. O emprego
dá dignidade. E a dignidade me parece uma pedra basilar para a
felicidade. Eu preciso me sentir importante, digno, respeitado e isso eu
devolvo para a sociedade. (Coordenadora, MDCA).

As entidades cumprem, desse modo, a função que, no sistema capitalista, é
reservada à educação, como salienta Mészaros (2005), isto é: internalizar os valores do
sistema a fim de criar um consenso, levando os indivíduos a defender como seus os
interesses e o modelo defendidos pelas empresas. Como afirma a coordenadora do
MDCA:
Eu acho que o emprego formal é uma salvaguarda, até para a polícia
que manda: mão na parede. Quando ele olha uma carteira assinada,
que tem ali dentro o nome do Banco do Brasil ou CERPRO, esse
adolescente, com ele mesmo, aumenta a sua autoestima e o seu
respeito também na comunidade, na família. Aonde ele transita ele
começa a se sentir mais importante e esta é a mudança que eu quero.
Se um pode, o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega de aula, eu
também posso. Abrir as portas para uma camada extremamente pobre
não é muito fácil.

Como esses comportamentos são também esperados como produto da
ação formadora, para tanto reproduz-se, em todos os espaços, o modelo de
organização do mundo do trabalho, marcado especialmente pela disciplina e
pela organização do tempo. Pois, segundo a coordenadora do MDCA, o
“ambiente de trabalho é muito rígido”, e este ambiente deve ser vivenciado para
que os jovens possam acessá-lo. Da mesma forma, reforça-se a visão de que
eles precisam aprender a serem bons profissionais. Na visão da coordenadora
do CIEE-RS, os atributos que ele terá que desenvolver para ser um bom
profissional, são:
[...] ele precisa ser isso, ele tem que ser idôneo, ele tem que ser ético,
ele tem que cumprir horário e, às vezes, ele acha que isso não tem
necessidade, mas a empresa está observando. Tu ser educado, ter
iniciativa, tem que ser pontual, não pode chegar atrasado, tens que ir
com roupa ajeitadinha, tu não pode ir lá de qualquer jeito, tu não pode
ir lá todo escabelado.

Como estratégia de reforço do modelo do bom profissional, do
profissional disciplinado, que supera as adversidades e alcança uma carreira
promissora, passa pela incorporação de um novo ethos, de modo a preservar o
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princípio do trabalho como um dever e de obediência às regras do mundo do
trabalho. Assim, as atividades e a demonstração de valores que venham
internalizar a importância que os jovens devem atribuir a si mesmos e aos seus
hábitos, pois é a nova prática que, no seu projeto de vida, vai torná-los um bom
profissional, segundo a coordenadora do Projeto Pescar:
No projeto de vida dele, vão incluir outros valores, outros hábitos, da
responsabilidade, da frequência, que vão fazer dele um profissional.

Este novo projeto de vida, segundo os gestores do Aprendiz Legal, passa
necessariamente:
[...] um dos ganhos do programa é que esse cara consegue trabalhar e
consegue levar para a vida dele uma concepção do mundo do
trabalho, mas se isso puder encaminhá-lo para a continuidade da
escolaridade, para que ele consiga fazer uma carreira formal, que saia
da marginalidade do trabalho e do emprego.

Vivência prática

Os conteúdos estão divididos em formação técnica profissionalizante e
formação humana. Na formação profissionalizante, está inclusa a vivência
prática do trabalho, parte obrigatória nas diretrizes do programa de
aprendizagem profissional, que ocorre ao longo do curso e de acordo com a
disponibilidade de local, de profissional para orientação, de adequação do local
à condição juvenil, e que reproduza as atividades da ocupação para qual o
jovem está sendo qualificado.
O que eles querem mesmo é trabalhar, é botar a mão na massa. Estar
em atividade e realmente exercer. Então, para eles, é muito mais
vantajoso, porque antes eles ficavam cinco meses só vindo aqui. Eles
ficavam muito ansiosos no período até chegar na empresa. [...] porque
um dos grandes desafios é garantir que esses estudantes tenham
acesso, como é que eles vivenciam o mundo do trabalho enquanto
eles estão cursando, todas as funções, e o aprendiz tem isso que é
sensacional, porque o aprendiz fica um grande tempo na empresa.
(Coordenadora, CIEE-RS)

Ao se destacar o aprendizado na prática, reforça-se a expectativa que o
jovem, sem referências positivas sobre o mercado de trabalho formal, possa

17

frequentar um ambiente corporativo, um local estranho a sua trajetória de vida,
conviver com adultos de diversas faixas etárias. Segundo a gestora do Projeto
Pescar:
Eu acho que é muito mais fácil e tu acelera no jovem o desejo de estar
ali. Não é só quando ele vai para a vivência. Quando ele está fazendo
teoria, de estar lá, ele está todo dia, ele está no refeitório, ele está
vendo, ele está conhecendo as pessoas, está isso, está aquilo, está
projetando e está se identificando que sim, ele acessou aquele lugar e
ele pode acessar esse e muitos outros. É muito concreto para os
jovens.

Segundo a coordenadora do CIEE-RS:
[...] o programa de aprendizagem não é um programa de formação
técnica, ele é muito mais um programa de iniciação profissional, em
que tem oportunidade de conviver com a teoria e com a prática, é o
que a gente tem que potencializar dentro da metodologia.

Como afirma a gestora do Aprendiz Legal, essa vivência no mundo do
trabalho traz, para esse público em especial, valores bem importantes, os
valores do mundo formal, representado pela carteira de trabalho, “porque a
maior parte desse público vive fora do legal, vive no informal”.
Muitas vezes os pais não têm um emprego com carteira assinada. Eles
vivem num mundo em que as referências do trabalho são muito
distanciadas das referências das empresas.

O importante é ele estar dentro da empresa para que, pela convivência,
ele possa adquirir conhecimento do funcionamento das empresas e do mercado
de trabalho e, a partir da vivência prática, desempenhar as atividades.
Na aprendizagem, o que acontece, como tem essa possibilidade de
fazer essa formação deles, tu abordas esses temas, para que ele
chegue num órgão público, numa empresa, no mercado de trabalho,
um pouco melhor preparado. (Gestor, CIEE).

Empregabilidade e a carteira profissional
Os agentes das entidades formadoras utilizam, em seus discursos,
elementos que orientam as finalidades da educação, como a ideia de igualdade
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de chances e oportunidade para todos, independentemente das diferenças de
talentos e ocupações entre os indivíduos, a qualificação como instrumento para
a competitividade do mercado e investimento pessoal.
De acordo com esta visão, chega-se à conclusão de que só com a
formação profissional poderão ser ultrapassadas as dificuldades de inserção
profissional dos jovens. Esse é um discurso que se prolifera em diversos
espaços,

sobretudo

no meio

empresarial,

para

justificar

a

lógica

da

empregabilidade, de que uma das causas do desemprego é a falta de
qualificação dos trabalhadores.
Segundo Pires (2005, p.82), para se tornarem empregáveis, os jovens
devem desenvolver os seguintes atributos:
[...] capacidade (entendida como conhecimento, habilidade e talento),
comportamento (formas observáveis de agir que contribuem para a
realização de uma tarefa) e empenho (aplicação consciente de
recursos mentais e físicos para determinado fim).

Em todas as entidades estudadas, desde o início do curso, os jovens são
lembrados de que a oportunidade que estão tendo é única, e são estimulados
para valorizarem a formação profissional, continuando a estudar, reforçando
uma visão ideológica de que “as dificuldades de inserção profissional por parte
dos jovens se devem à sua escassa formação profissional” (PAIS, 2001, p. 5051).
Assim, fica explícito que não há uma relação direta, única, de causa e
efeito, entre falta de qualificação e o desemprego. A ideia da pedagogia das
competências para a empregabilidade é a de que o indivíduo é responsável por
suas desgraças e por sua derrota. Conforme mencionado pelo gestor do CIEE,
ao chegarem ao mercado de trabalho, os jovens estão despreparados, não têm
um comportamento adequado e não sabem como funciona o mundo do
trabalho; para isto, ele é inscrito num programa de formação profissional. É
neste curso que ele vai desenvolver um conjunto de competências, dentro da
empresa e na organização, que lhe dará a condição de se sentir vivo, capaz,
produtivo e ser empregável.
Segundo a Coordenadora do Projeto Pescar
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A nossa causa é a empregabilidade, não é emprego. Esse emprego
que ele aceitou, vai deixar ele empregado daqui a dez anos? Ou daqui
a pouco ele vai estar integrando uma lista de desempregados, tendo
abandonado o curso que poderia garantir a empregabilidade?

Estas dificuldades estão, sobretudo, associadas à complexificação do
processo de entrada no mercado de trabalho, mais concretamente do processo
de transição entre a formação e o emprego, caracterizado por uma diversidade
de percursos, pelas dificuldades estruturais e as modificações contínuas no
mercado de trabalho.
Os gestores das organizações reforçam o desejo e expectativa dos
jovens quanto ao emprego, da continuidade deste vínculo empregatício e da
renda obtida. A carteira de trabalho é fonte de acesso a direitos em nossa
sociedade. Segundo Santos (1979, p.75-76), “a carteira profissional – o
instrumento jurídico, comprovante do contrato entre o Estado e a cidadania
regulada – torna-se, em realidade, mais que uma evidência trabalhista, uma
certidão de nascimento cívico”.
Então a gente mostra o quanto isso é importante, estar dentro da
legislação, tem todos os direitos trabalhistas, tem quem assiste eles
nessa questão da legalidade, então faz diferença também. É bem
importante a vinculação trabalhista. (Coordenadora, CIEE).
Depois que ele tem uma carteira assinada, que ele sabe que vai ter
décimo terceiro, férias, salário rigorosamente em dia, ele não quer
perder isso. Numa semana, tu notas que parece que ele cresceu, ficou
mais bonito, é a auto-estima. (Coordenadora, MDCA).
A gente sabe que é uma faixa etária que eles querem trabalhar, que está
gritando essas coisas, eles querem botar a mão na massa e a gente tem
que trabalhar essa coisa das vivências, como tu trabalha isso? Tem que
ser num espaço onde tu até enxerga como é que é. (Gerente, Pescar).

A referência do trabalho regulado, ainda que distante para a maioria dos
jovens, é reconhecido como “passaporte” para sair da pobreza, nas palavras da
gestora do MDCA, para a inclusão social, é desejado e necessário para a
maioria dos jovens.
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Moratória social

A moratória social é a possibilidade que é dada a alguns jovens, de
estudar, de ter tempo livre para usufruir e para desenvolver outras atividades,
preterindo seu ingresso nas responsabilidades da vida adulta.
Segundo Sandoval (2002), o processo de amadurecimento e a instituição
do trabalho são fundamentais para se falar de maturidade social. Esta seria
atingida quando a pessoa está em pleno uso de seus direitos e deveres de
adulto, isto é, no exercício das práticas de trabalhador, cidadão e cônjuge. Para
os jovens aprendizes, a juventude também é um tempo de espera para poder
ser contratado, não um tempo para ser aproveitado.
Os que passam pela seleção e foram aprovados, mas não tem os
dezessete anos, os dezoito ali, o que for, quando eles completam
dezoito anos, quando eles passaram para o processo eles vem para
nós, “completei dezoito anos”. A gente chama eles e contrata.
(Coordenadora Pescar).

Nesta ótica, a juventude é um período de moratória. Consiste em um
adiamento das funções de adulto para obter uma melhor preparação, a fim de
enfrentar este mundo. A juventude, portanto, constitui-se como uma fase
transitória e de aquisição de maturidade social, para a vivência da vida adulta.
Para os jovens pobres que têm muito tempo disponível, não ocupado por
atividades sistemáticas como os estudos ou o trabalho, este tempo livre – que
pode ser legítimo, legal e próprio, para o gozo da distração, para os de
segmentos mais abastados – torna-se o não-lugar social, o tempo vazio, sem
rumos, e que precisa ser ocupado imediatamente por qualquer atividade e,
principalmente, que gere renda.
O emprego dá dignidade. E a dignidade me parece uma pedra basilar
para a felicidade. Eu preciso me sentir importante, digno, respeitado e
isso eu devolvo para a sociedade. Eu acho que com a idade que eles
têm, com uma carga horária pequena, é a saída para, se a gente quer
menos violência, é através do trabalho. Mas um trabalho desse tipo
assim: que não prejudique a escola, que as pessoas no entorno com
quem trabalham tenham respeito por eles, que precisa disso.
(Coordenadora MDCA).
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Estudos sociológicos têm mostrado que a juventude depende de dinheiro
e de tempo – de uma moratória social – para viver um período mais ou menos
longo com relativa despreocupação e isenção de responsabilidades. Este tempo
legítimo, proporcionado pela família, é aquele dedicado a estudar e a se
capacitar e, durante o qual, a sociedade os brinda com uma especial tolerância.
É um período de permissividade e legitimidade. Mas quando o desemprego e a
crise proporcionam, muitas vezes, o tempo livre aos jovens das classes
populares, essas circunstâncias não levam à moratória social. Esse “tempo livre”
constitui-se em frustração, infelicidade, impotência, culpabilização, sofrimento e
mais pobreza. Esse “tempo livre” que, na verdade, exclui, pode conduzir esses
jovens à criminalidade (MARGULIS; URRESTI, 1996).
Por outro lado, identifica-se nos discursos dos gestores uma preocupação
com a situação precária de sobrevivência de jovens. Nesse programa, o trabalho
é sinônimo de emprego ou de outra forma de obtenção de renda. Para o Gestor
do CIEE, ao conceder um salário ao jovem participante, o programa garante
uma transferência de renda e um aporte de recursos que irá compor a renda
familiar.
O programa quando não é tudo o que ele tem na família, dentro de
casa. Se ele não sustenta a família, os próprios pais é sem dúvida um
complemento. (Gestor CIEE).

A condição social vivida pelos jovens de classes populares que entram
precocemente no mercado de trabalho, para auxiliar na renda da família, ou até
mesmo garantir sua subsistência, normalmente em postos menos atrativos, e
com baixa remuneração, é diferente da dos jovens de classes mais altas que
possuem tempo para dedicar-se aos estudos, o que lhes garantirá uma
formação profissional e acesso a melhores e mais bem remunerados postos de
trabalho.

Considerações sobre a execução da política

O problema da juventude aparece quando os fundamentos da reprodução
social estão ameaçados, em função da imensa crise do mundo do trabalho e a
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decorrente produção de novas desigualdades. Neste cenário, a juventude
constitui-se, enquanto objeto de intervenção das políticas públicas.
A ideia do jovem como problema social, que precisa ser alvo de
intervenções para ser integrado à sociedade, evitando que se transforme num
risco, reforçando uma abordagem recorrente nas políticas públicas e no
imaginário social, de que o tempo livre do jovem pobre precisa ser controlado
para não ficar ocioso, para não gerar problema ou risco social.
Segundo Brenner et al (2005, p. 213), “a preocupação com o tempo livre
da juventude não pode se limitar à busca da redução de danos ou de prevenção
da violência mas, fundamentalmente, considerar as potencialidades impressas
na vivência plural do tempo livre, do lazer e da cultura, como direitos plenos da
cidadania”.
Para Abad (2003), as políticas de juventude, como estratégias
reguladoras dos tempos, estariam predominantemente voltadas para o futuro,
pois privilegiam, a partir da centralidade da ideia de transição para a vida adulta,
as ações que assegurem, a esses segmentos, uma transição sem conflitos com
o mundo adulto.
Historicamente, as políticas públicas de juventude têm sido concebidas
com o objetivo de combater o problema da exclusão social da juventude,
visando facilitar o processo de transição e de integração ao mundo adulto,
focando em resolver os problemas de inserção, e não visualizando as
potencialidades juvenis. (Abad, 2003).
A ocupação do tempo dos jovens das classes populares, dá-se pela
entrada precoce no mercado de trabalho, normalmente em postos menos
atrativos e com baixa remuneração, para auxiliar na renda da família, ou até
mesmo garantir sua subsistência, ou por meio da inclusão em programas de
formação profissional, diferentemente dos jovens de classes mais altas, que
podem vivenciar uma moratória social, com tempo para estudar, para usufruir e
para desenvolver outras atividades. Preterir seu ingresso nas responsabilidades
é o que lhes garantirá uma formação profissional e o acesso aos melhores e
mais bem remunerados postos de trabalho.
Para o jovem que entende o trabalho como obrigação, que precisa
sustentar ou apoiar o sustento da família, ou mesmo para aquele que vê no
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trabalho uma possibilidade de se diferenciar do mundo dos “bandidos”, o que
fazer? Retardar sua entrada no mercado de trabalho para que consiga realizar
atividades mais qualificadas e também poder olhar o trabalho como
possibilidade de realização? Ou oferecer-lhes melhores condições de inserção
no presente, para que adquira experiência e consiga permanecer, vivenciando
sua condição juvenil e apoiando sua família por meio de uma renda digna?
Essas são questões fundamentais para compreender as oportunidades
concretas de inserção e permanência qualificada no mercado de trabalho. Para
Guimarães (2005), os jovens consideram o direito ao trabalho, especialmente na
sua ausência, como garantidor de autonomia, e também a possibilidade de
entrar no universo do consumo. Compreendendo-se isso, é importante para
apreender a relação que eles estabelecem com as políticas que lhes são
endereçadas. Nos modos de inserção na vida adulta, o trabalho aparece como
elo mediador entre a experiência do presente e mecanismos para transição para
a vida adulta. É pelo trabalho que a juventude, enquanto uma etapa de vida
transitória entre a adolescência e a vida adulta, deveria inserir-se no mundo
adulto. Esta inserção obtém-se, entre outras coisas, mediante a obtenção de um
trabalho estável e a constituição de uma nova família, a qual possibilita ocupar
uma

posição

específica

na

sociedade.

Entretanto,

este

processo

de

reconhecimento social do indivíduo como adulto não ocorre de forma igual para
todos os jovens, nem de forma contínua, sem rupturas neste processo vital.
No entanto, a problemática da passagem ou transição para a vida adulta,
vai além da questão da inserção profissional, na medida em que as transições
da juventude para a idade adulta estão sofrendo um processo de
despadronização, enquanto que as instituições e políticas orientadas para
facilitar tais transições, ainda estão operando sob um modelo linear de vida, com
uma chegada "natural" à vida adulta.
As políticas adotadas no Brasil ainda estão inseridas no modelo de ação
para responder aos problemas juvenis, principalmente o crescimento das
desigualdades entre os jovens e as dificuldades encontradas por eles para a sua
inserção profissional. São ações de incentivo a programas de ressocialização
vinculados à educação não-formal, por meio, especialmente, da organização de
oficinas ocupacionais e de programas de qualificação profissional, executados
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em grande parte por organizações não-governamentais ou fundações
empresarias, estabelecidas de acordo com uma nova configuração das políticas
públicas, na forma de parceria entre agentes públicos e privados.
Este modelo de formação ofertado para a juventude, não visualiza,
segundo Almeida (2012), os novos processos de profissionalização dos jovens,
centrados em novas configurações do trabalho e em novas práticas, baseadas
em valores como múltiplas competências, colaboração, criatividade, ludicidade,
e remetem às possibilidades do empreendedorismo, especialmente vinculadas a
indústrias criativas.
Assim, as políticas públicas para a juventude, que identificamos, não
levam em conta as perspectivas subjetivas dos jovens, restringindo a integração
social para a integração no mercado de trabalho; visam, antes de tudo, manter
os jovens longe da rua, em vez de levar em conta as necessidades individuais,
do que orientar e encaminhá-los para "planos de carreira", para ajudá-los a
construir os seus próprios itinerários.
Enquanto as organizações e as políticas públicas propõem uma
ocupação do tempo presente, os jovens desejam ampliar seus repertórios e
construir futuros alternativos para a transição para a vida adulta.
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