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RESUMO 

 

Este estudo tem o objetivo de identificar as apropriações constituídas a partir das 

experiências de aprendizagem dos egressos do Programa de Aprendizagem no 

SENAC Jundiaí, orientando-se na teoria histórico-cultural de Vygotsky e na trajetória 

de vida dos egressos entrevistados. Esta pesquisa integra-se ao grupo de estudos em 

Pedagogia Social da Universidade Presbiteriana Mackenzie na linha de Formação do 

Educador para a Interdisciplinaridade, evidenciando o interesse em pesquisar um 

programa social de grande representatividade nacional para a juventude. Em um país 

onde os jovens pertencem a uma parcela da população com maiores riscos de 

vulnerabilidade social marcados pelo desemprego, baixa escolaridade e violência, 

cria-se a necessidade de uma reflexão a respeito das políticas públicas de proteção e 

amparo deste público, sendo que nesta pesquisa concentramos nossas discussões 

nas políticas que envolvem a educação para o trabalho focando especificamente na 

lei da aprendizagem nº 097/2000, discutindo suas diretrizes legais, abordagens 

pedagógicas, aderência no mercado de trabalho e a visão dos egressos desta 

aprendizagem. Para compreender como os egressos apropriam-se e internalizaram 

os conhecimentos dessa experiência de aprendizagem, aplicamos várias etapas de 

aproximação com o sujeito, coletando dados de forma online e presencial, na pesquisa 

de campo realizamos entrevistas juntos a unidade do SENAC Jundiaí, no Centro de 

Memória do SENAC SP e com os egressos, toda essa coleta de dados gerou 

informações importantes para a interpretação de fatos históricos, sociais e 

econômicos deste programa social, consolidando a participação voluntária de 50 

egressos do Programa de Aprendizagem do SENAC Jundiaí, 01 gestora do SENAC 

Jundiaí e 02 funcionários do Centro de Memória do Senac SP. 

Palavras-chave: Jovem Aprendiz. Trabalho. Educação. Apropriação 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to identify the appropriations constituted from the learning experiences 

of the graduates of the Learning Program at SENAC Jundiaí, based on Vygotsky’s 

historical-cultural theory and on the life trajectory of the interviewed graduates, this 

research integrates to the group of studies in Social Pedagogy of the Presbyterian 

University Mackenzie in the line of Formation of the Educator for the Interdisciplinarity, 

evidencing the interest in research a social program of great national representation 

for the youth. In a country where young people belong to a portion of the population 

with the highest risk of social vulnerability marked by unemployment, low education 

and violence, there is a need for reflection on the public policies of protection and 

protection of this public. We focus our discussions on policies that involve education 

for work by focusing specifically on learning law No. 097/2000, discussing its legal 

guidelines, pedagogical approaches, labor market adherence, and the view of 

graduates. To understand how the graduates appropriated and internalized the 

knowledge of this learning experience, we applied several steps of approach with the 

subject, collecting data online and in-person. In support of field research we conducted 

interviews together at SENAC Jundiaí unit, the SENAC Memory Center and with the 

graduates, all this data collection generated important information for interpretation of 

historical, social and economic facts of this social program, consolidating the voluntary 

participation of 50 graduates of the SENAC Learning Program Jundiaí, 01 SENAC 

Jundiaí and 02 employees of the Senac SP Memory Center. 

Keywords: Young Apprentice. Job. Education. Appropriation. 

  



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1. Taxa de desocupação, por idade....................................................... 16 

Figura 2. Oficina de Aprendizes do Centro de Formação Ferroviária de 

Jundiaí SP......................................................................................................... 39 

Figura 3. Estrutura da Educação Pública em 1942........................................... 43 

Figura 4. Distribuição percentual dos alunos de 13 a 15 anos de idade em 
relação à expectativa quanto ao nível de escolaridade que alcançará, por 
nível de instrução da mãe - Brasil – 2015.......................................................... 

62 

Figura 5. Distribuição percentual das pessoas de 25 a 64 anos de idade, por 
nível de instrução, segundo grupos de idade - Brasil – 
2017................................................................................................................... 

64 

Figura 6. Desemprego e desalentados por idade.............................................. 66 

Figura 7. Base de cálculo – Salário do Aprendiz............................................... 74 

Figura 8. Potencial de admissões...................................................................... 76 

Figura 9. Fachada SENAC Jundiaí, 1992.......................................................... 80 

Figura 10. Fachada SENAC Jundiaí, 1992........................................................ 81 

Figura 11. Empregos Registrados no MTE em 2010 na cidade de Jundiaí...... 86 

Figura 12. Macroetapas da pesquisa................................................................. 97 

Figura 13. Perfil do Jovem Aprendiz Egresso da entrevista presencial e 
individual............................................................................................................ 100 

Figura 14. Book de imagens da Pesquisa da Pesquisa de Campo................... 106 

Figura 15. Faixa Etária do Egresso.................................................................... 109 

Figura 16. Escolaridade dos entrevistados em maio/2019................................. 110 

Figura 17. Empregabilidade dos entrevistados.................................................. 111 

Figura 18. Fatores que influenciaram na decisão de tornar-se jovem 
aprendiz............................................................................................................. 

113 

Figura 19. Fatores que influenciaram como gatilho motivacional ou 
desmotivacional para permanência do Egresso no Programa de 
Aprendizagem..................................................................................................... 

114 

Figura 20. Egressos efetivados após a saída do Programa de 
Aprendizagem................................................................................................... 

116 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Histórico de Matrícula........................................................................ 83 

 

  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

CBO Classificação Brasileira de Ocupações 

CLT Consolidação das leis do trabalho 

CONJUVE Conselho Nacional de Juventude 

DIEESE Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos 

ECA Estatuto da Criança e do Adolescente 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

LDB Lei de Diretrizes e Bases 

ME Microempresa 

OIT Organização Internacional do Trabalho 

PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

PNPE Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego 

PROEJA Programa de Integração de Educação Profissional ao Ensino 

Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SINAJUVE Sistema Nacional de Juventude 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.................................................................................................... 13 

1. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE APRENDIZES NO BRASIL: 

SÍNTESE HISTÓRICA......................................................................................... 21 

1.1 EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO NO BRASIL COLÔNIA..................... 21 

1.2 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE APRENDIZES NO BRASIL 

IMPERIAL........................................................................................................... 30 

1.3 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO PERÍODO REPUBLICANO.............. 34 

1.4 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA ERA VARGAS................................... 40 

1.5 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA DITADURA MILITAR......................... 45 

1.6 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA NOVA REPÚBLICA....................... 48 

2. JUVENTUDE E TRABALHO................................................................... 55 

2.1 JUVENTUDES EM MÚLTIPLAS DEFINIÇÕES....................................... 55 

2.2 O JOVEM BRASILEIRO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS........................... 59 

2.3 O JOVEM TRABALHADOR E O MERCADO DE TRABALHO................ 65 

3. O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM: APROXIMAÇÃO COM O 

CAMPO DA PESQUISA..................................................................................... 70 

3.1 PRIMEIRAS INICIATIVAS DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 

NACIONAL.......................................................................................................... 70 

3.2 DIRETRIZES LEGAIS DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM............. 73 

3.3 O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO SENAC SÃO 

PAULO................................................................................................................ 77 

3.4 O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO SENAC JUNDIAÍ.................. 80 

3.5 CONHECENDO O TERRITÓRIO DA PESQUISA: A CIDADE DE 

JUNDIAÍ.............................................................................................................. 88 

4. PROCEDIMENTO DA PESQUISA........................................................... 95 

4.1 O PERCURSO DA PESQUISA: CAMINHOS PERCORRIDOS............... 95 

4.2 A LINGUAGEM VISUAL COMO INTERPRETAÇÃO DO SUJEITO DA 

PESQUISA.......................................................................................................... 105 

5. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS DA PESQUISA................ 109 

5.1 O PERFIL DO EGRESSO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DO 

SENAC JUNDIAÍ............................................................................................... 109 



 

 

5.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS................................................................. 112 

5.3 A IMAGEM INTERPRETADA PELO SUJEITO DA PESQUISA............... 117 

5.4 AS APROPRIAÇÕES DE CONHECIMENTO DOS EGRESSOS............ 119 

5.4.1 AUTONOMIA............................................................................................ 120 

5.4.2 COMUNICAÇÃO...................................................................................... 122 

5.4.3 PROTAGONISMO JUVENIL.................................................................... 125 

CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................... 127 

REFERÊNCIAS................................................................................................... 130 

APÊNDICES....................................................................................................... 136 

 



13 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar as principais apropriações de 

conhecimento geradas a partir da experiência de aprendizagem como aluno e 

trabalhador no Programa de Aprendizagem do Senac Jundiaí, desta relação dialética 

de educação para o trabalho e trabalhar para educar surgem múltiplas relações 

sociais entre escola, trabalho e SENAC, influenciando a vida dos jovens que 

vivenciaram essa formação, internalizando conhecimentos, habilidades e 

competências que incorporaram a vida pessoal e profissional deste indivíduo. 

Tratando-se de uma pesquisa com foco em um programa educacional de múltiplas 

relações sociais optamos por nortear nossos estudos em uma perceptiva histórico-

cultural baseada em Vygotsky para interpretar as internalizações destes jovens por 

meio de suas histórias de vidas agregando a avaliação qualitativa desta formação com 

foco na visão do participante. 

Na concepção da pesquisa nossas inquietações se deram a partir do interesse 

em pesquisar as reais apropriações de conhecimento do Programa de Aprendizagem, 

a fim de avaliar qualitativamente essa ação educacional que contemplava uma 

proposta pedagógica que integra o aluno no ambiente de trabalho, no ensino médio e 

no ensino profissionalizante, oferecendo uma pluralidade de relações sociais e 

desafios para esses jovens. Como pesquisadores, nosso interesse estava em 

identificar os resultados efetivos desta ação educacional tendo como foco a avaliação 

e percepção do egresso, compreendendo que esse indivíduo não estaria envolvido 

afetivamente com a instituição, podendo assim, racionalizar sobre a sua avaliação 

qualitativa desta formação e principalmente sobre a internalização desta formação. 

O egresso foi delimitado como participante da pesquisa por tratar-se do sujeito 

que vivenciou toda experiência de aprendizagem, tendo condições de avaliar as 

apropriações internalizadas para a sua vida, seu cotidiano e sua realidade. Os dados 

foram coletados por meio do relato das histórias de vida desses jovens, contemplando 

fatores motivacionais, desafios, conquistas e habilidades adquiridas. 

 
[...] dotados de intencionalidade e que pensam a si mesmos. Esses 
sujeitos produzem interpretações do mundo social. Cada ator social é 
também um teórico social, no sentido de que interpreta a sua própria 
conduta e a situação social em que se insere para poder agir. 
(ALONSO, 2016, p. 8). 
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Em um campo de pesquisa baseado em uma ação educacional de múltiplas 

interações sociais como o Programa de Aprendizagem, utilizamos a teoria histórico-

cultural para refletir sobre a importância destas relações no processo de 

aprendizagem e na ressignificação desta experiência para o egresso, tendo como 

referência a visão de Vygotsky (2000) de que nascemos como seres sociais e que na 

interação com o outro nos tornamos humanos, apropriamos de uma herança cultural 

ao longo de nossa história, evidenciando que o aprender não é um processo isolado, 

mas que necessitamos da interação com outros indivíduos para apropriarmos de uma 

cultura para aprender viver em sociedade, na família, na escola e no trabalho. 

Compreendemos que o processo de internalização de conhecimento ocorre ao longo 

da evolução humana e no desenvolvimento de cada indivíduo, sendo fundamental 

para a ação do homem no mundo, sendo os sistemas simbólicos essenciais para o 

desenvolvimento do processo mental superior, mas as relações sociais do indivíduo 

importantes para o processo psicológico do indivíduo de acordo com a teoria de 

Vygotsky (OLIVEIRA, 1997). 

Participaram desta pesquisa de campo de forma voluntária 50 egressos do 

Programa de Aprendizagem do SENAC Jundiaí que concluíram a formação entre o 

período de 2010 a 2015, sendo 28 mulheres e 22 homens que apoiaram a coleta de 

dados de forma online ou presencial, 01 gestora do SENAC Jundiaí e 02 funcionários 

do Centro de Memória SENAC São Paulo, todos os participantes assinaram um termo 

de consentimento da entrevista para pesquisa acadêmica, sendo que os funcionários 

do SENAC participaram da coleta de dados após a autorização da instituição, todos 

os documentos utilizados para essa etapa foram disponibilizados no campo apêndice 

desta pesquisa, respeitando o anonimato de todos os entrevistados. 

Na etapa inicial da pesquisa realizamos a coleta de 70 contatos de egressos 

juntos aos alunos, professores e funcionários do SENAC, após esse levantamento 

realizamos o contato efetivo com 50 egressos com os quais realizamos a primeira 

coleta de dados da pesquisa identificando o perfil do egresso como: gênero, idade, 

escolaridade e empregabilidade, esses dados foram importante para avaliar o nível 

de estagnação ou desenvolvimento da escolaridade após a saída do programa, 

inserção no mercado do trabalho, critérios de desigualdade em relação ao gênero e 

idade. Em seguida, desenvolvemos a segunda etapa da coleta de dados da pesquisa 

de forma online no site Survey Monkey com o objetivo de avaliar qualitativamente a 

formação do Programa de Aprendizagem na perspectiva dos egressos, contemplando 
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a participação de 22 jovens, a partir desta ação identificamos critérios que 

influenciaram a busca pela formação como jovem aprendiz, desafios desta formação, 

critérios que contribuíram para inserção no mercado de trabalho, avaliação do 

ambiente de trabalho, avaliação do SENAC, avaliação da escola do ensino médio e 

percepção do mercado de trabalho sobre essa formação. 

Na terceira etapa da coleta de dados aplicamos a entrevista presencial com os 

egressos a fim de captar as histórias de vida destes jovens para identificar as 

principais apropriações internalizadas nos relatos, vivências e experiências 

compartilhadas. Os participantes selecionados para a entrevista presencial 

participaram das etapas anteriores, vivenciaram a experiência do emprego e 

desemprego para que pudéssemos analisar as interpretações sobre as reais 

contribuições dessa experiência para o seu desenvolvimento pessoal e profissional 

principalmente para sua trajetória de vida compreendendo que as internalizações 

destes jovens podem ir muito além do âmbito do trabalho. Seguindo os princípios de 

Szumanski (2018) e Freire (1992), adotamos a entrevista presencial e individual como 

meio de observar a compreensão de mundo do egresso, procurando identificar em 

cada relato seus saberes, valores e significados evidenciados na narrativa de sua 

história de vida, realizando poucas intervenções para manter o entrevistado na linha 

temporal de interesse de pesquisa. 

Para apoiar a interpretação das histórias de vida, utilizamos a leitura da imagem 

como intervenção na entrevista presencial, com o objetivo de ressignificar a 

experiência no Programa de Aprendizagem respeitando a visão do egresso por meio 

da interpretação da imagem, esse processo da pesquisa foi inspirado no livro 

Mediação Cultural de Martins, Momolli e Bonci (2018), obra que afirma que a arte pode 

ser utilizada como metodologia de investigação da pesquisa educacional mesmo que 

o problema não esteja relacionado a um problema artístico, apoiando o pesquisador 

na interpretação e coleta de dados. Para FONSECA (2002), a pesquisa de campo 

caracteriza-se pela investigação pautada no referencial teórico, preparando-se para a 

coleta de dados por meio de documentos, pessoas, relatos e até mesmo diferentes 

tipos de pesquisa, partindo desta ótica, consideramos esse trabalho um processo vivo, 

dinâmico e crescente, não dedicando-se a apenas um instrumento mas ampliando as 

possibilidades da pesquisa atentando-se a todas as possibilidades de coleta de dados 

e aproximação com o sujeito da pesquisa 
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Em um cenário nacional que contemple a crise do emprego, a juventude 

brasileira será a parcela da população mais afetada pelo desemprego e trabalho 

precarizado, segundo dados do PNAD (2018) no segundo trimestre de 2018, no Brasil, 

um total de 4,8 milhões de pessoas foram identificadas como desalentadas1 n faixa 

etária de 14 anos ou mais, ou seja, uma grande parcela de jovens que desistiram de 

procurar emprego, rendendo-se as formas de trabalho precarizado, informal e 

terceirado como meio de tornarem cidadãos economicamente ativos sinalizando o 

maior contingente histórico desta população conforme apresentado no gráfico abaixo: 

 

 

Figura 1. Taxa de desocupação, por idade. 
Fonte: IBGE. 

 

Esse cenário de pessimismo juvenil evidencia uma parcela da população jovem 

que se encontra em condições socioeconômicas desfavoráveis à mercê de péssimas 

condições de trabalho, salários e direitos trabalhistas. Conforme afirma Antunes 

(2018), jovens desalentados em grande maioria são jovens inviabilizados nas 

estatísticas sociais devido à baixa escolaridade e a falta de oportunidade no mercado 

de trabalho formal, integram-se diretamente no trabalho precarizado, perigoso e 

                                                 
1Segundo IBGE: A população desalentada, segundo PNAD é definida como aquela que 
estava fora da força de trabalho por uma das seguintes razões: não conseguia trabalho 
adequado, ou não tinha experiência ou qualificação, ou era considerado muito jovem ou idosa, 
ou não havia trabalho na localidade em que residia – e que, se tivesse conseguido trabalho, 
estaria disponível para assumir a vaga. Ela faz parte da força de trabalho potencial. 
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insalubre devido à necessidade social e econômica, jovens que podem ser 

identificados nas esquinas entregando panfletos, atuando como vendedores 

ambulantes, dentre outras ocupações que limitaram o crescimento pessoal e 

profissional desse indivíduo. 

Então, qual o impacto da lei da aprendizagem para essa juventude lembrando 

que o programa se destina para os jovens em condições econômicas desfavoráveis? 

Segundo o site JUSBRASIL (2018), o país não consegue ampliar o percentual de 

jovens aprendizes nas empresas por puro desconhecimento desta modalidade de 

contração, porém, a lei da aprendizagem não atenderia a alta demanda por 

empregabilidade juvenil no país, mas existem possibilidades de mediar crescimento. 

 
[...] 203.434 jovens entraram no mercado de Trabalho no Brasil entre 
janeiro e junho de 2017, segundo o Ministério do Trabalho. Apesar de 
expressivo, este número está bem abaixo do potencial nacional, que 
é de 939.731 mil aprendizes trabalhando, ou seja, somente 21,65% 
dos cargos estão ocupados. Assim, o país deixou de contratar 736.297 
jovens. Mesmo se o país fechar 2017 com a média de contratações 
dos últimos três anos, que é de 398.373 como prevê o Ministério do 
Trabalho, ainda haverá um déficit de 541.358 menores fora do 
mercado de trabalho (JUSBRASIL, 2018) 
 

O MC Donald’s e a Trendsity, realizaram um estudo em 2017 com mais de 1800 

jovens provenientes de família de baixa renda, na Argentina, Chile, Colômbia, Peru e 

Brasil, em que os jovens apontavam a necessidade de sentir que as empresas e as 

famílias confiem neles, sendo que 78% mencionaram que o futuro está na juventude, 

porém necessitavam que o país começasse a investir no presente. Segundo essa 

pesquisa, as principais barreiras encontradas para procurar o emprego são 77% pelo 

fato de não ter experiência anterior, 69% devido à falta de oportunidade para jovens, 

68% falta de confiança na juventude e 58% dificuldade na transição do ensino médio 

para o mercado de trabalho. No critério aprendizagem, 68% desejam aprender por 

meio da experiência do trabalho, evidenciando que desejam trabalhar em equipe, 

aprender outro idioma, ser criativo e aprender como empreender, no recorte dos 

jovens brasileiros, 80% buscam bem-estar e aprendizagem no primeiro emprego, 

desejando possibilidades de crescimento profissional, bons chefes e capacitação 

profissional (TRENDSITY, 2017). 

A pesquisa Trendsity evidenciou os interesses e as necessidades dos jovens 

em aprender por meio da experiência com o trabalho e ressaltou as dificuldades 

destes em inserirem-se no mundo do trabalho devido à falta de experiência e 
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conhecimento profissional, fato contestável, afinal essa parcela da população está em 

busca da primeira oportunidade profissional. Diante desta realidade, acreditamos que 

o Programa de Aprendizagem é uma das possibilidades para promover a inserção 

destes jovens no mercado de trabalho, porém critérios desta formação devem ser 

avaliados. Essa modalidade de aprendizagem profissional está atendendo ao público 

ao qual se destina? A formação profissional oferecida realmente prepara os jovens 

para o mercado de trabalho atual? As mudanças no campo do trabalho farão que os 

jovens em condições desfavoráveis distanciem das oportunidades das políticas 

públicas da juventude? Partindo deste horizonte, discutimos no primeiro capítulo a 

abordagem histórica da relação entre trabalho e juventude no Brasil, tendo como 

referencial teórico principal autores como Cordão e Moraes (2017), Manfredi (2016) e 

Cunha (2000), dentre outros. Inicialmente aplicamos o termo educação de aprendizes, 

muito comum no período da colonização, posteriormente refletimos sobre a 

invisibilidade da comunidade indígena na história da educação profissional brasileira, 

discutindo sobre o impacto da cultura da desvalorização do trabalho manual na 

inserção da educação profissional no país, abordamos a associação da educação 

profissional como exploração do trabalho manual de menores e desafortunados, 

abordamos a criação do proletariado nos grandes centros urbanos que passaram a 

demandar novas especificidades de educação para o trabalho, iniciando com isso, na 

cultura histórica, uma formação puramente tecnicista para atender as demandas 

compulsórias do capital sendo um movimento que criou raízes profundas na história 

da educação profissional brasileira. E por fim, discorremos sobre a metamorfose no 

mercado de trabalho na era digital, tratando as discussões sobre os impactos na perda 

dos direitos trabalhistas como as novas formas de trabalhos precarizados, e os 

impactos dessas mudanças na empregabilidade da juventude brasileira e na 

educação profissional. 

Para compreensão do sujeito da pesquisa, dedicarmos o segundo capítulo a 

juventude brasileira, versando sobre os diversos conceitos sobre o “jovem” no campo 

da medicina, psicologia, educação e sociologia, analisando quem é o jovem brasileiro 

abordado nas políticas públicas, discutindo sobre o impacto do critério etário ser o 

principal referencial de enquadramento das diretrizes legais da juventude na esfera 

pública, abordamos ao longo deste capítulo as divergências sobre os critérios de 

recorte etário nas políticas da juventude brasileira e o fato de muitas pesquisas 

agregarem faixas etárias adicionais que acabam inviabilizando o real cenário social e 
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econômico da juventude brasileira comprometendo uma análise de dados publicados 

como: egressos do ensino médio, egressos no ensino superior, jovens inseridos no 

mercado de trabalho, média de anos de estudos, resgatamos também uma reflexão a 

respeito do real perfil social do jovem “nem-nem” aplicado pelo IBGE e finalizamos 

esse capitulo com as reflexões de Souza Neto sobre o distanciamento entre os jovens 

idealizados e atendidos nas políticas públicas da juventude. 

No terceiro capítulo realizamos uma aproximação com o campo da pesquisa 

apresentando contextos históricos, pedagógicos e sociais do SENAC focando 

especificamente no Programa de Aprendizagem, apresentando os dados coletados 

no Centro de Memória SENAC São Paulo e no SENAC Jundiaí, abordando a 

entrevista com a gestora educacional do SENAC Jundiaí que contribuiu 

significativamente com relatos históricos do Programa de Aprendizagem, agregando 

informações relevantes para a pesquisa como: o impacto da crise do emprego no 

programa, o aumento da depressão entre jovens, a diminuição das contratações de 

egressos e o fato dos empresários atenderem as cotas de aprendizes apenas por 

imposição legal, sendo uma abordagem em consonância com nossos pressupostos 

teóricos principalmente com o professor Antunes (2018) ao alertar sobre os impactos 

na saúde mental do jovem brasileiro e as progressões das pesquisas do PNAD que 

comprovam o aumento na escala de desemprego entre os jovens nos últimos anos. 

No quarto capítulo, descrevemos os caminhos percorridos na pesquisa de 

campo, os instrumentais utilizados para a coleta de dados, as estratégias aplicadas 

na aproximação com o sujeito, o roteiro aplicado na abordagem com o egresso, o 

processo de autorização para a pesquisa de campo junto ao SENAC e o processo de 

ressignificação do sujeito através da imagem, sendo possível identificar toda jornada 

percorrida ao longo desta pesquisa. E para os leitores que desejarem acessar os 

documentos utilizados, tais como: cronograma, questionário online, autorizações, 

atividade visual e a transcrição da entrevista, disponibilizamos todos esses 

documentos no campo apêndices desta pesquisa. 

A análise e a interpretação dos dados da pesquisa de campo são contempladas 

no quinto capítulo, momento em que apresentamos o perfil consolidado dos 50 

egressos participantes. Nessa etapa, discutimos sobre a consonância do 

macroprocesso da pesquisa frente ao perfil social do jovem brasileiro, suas relações 

com a empregabilidade, com a desigualdade social e de gênero, e ainda, 

apresentamos o resultado da avaliação qualitativa dos egressos em relação a sua 
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formação no Programa de Aprendizagem, refletindo sobre essa relação dialética de 

trabalhar para educar e educar para trabalhar apresentando as principais 

apropriações identificadas nas histórias de vidas coletas dos egressos como: a 

autonomia, a comunicação e o protagonismo juvenil. 

Ao final deste trabalho apresentamos em considerações finais nossa visão 

como pesquisadores a respeito desta formação que envolve múltiplas relações sociais 

e desafios aos jovens que são inseridos numa tripla jornada entre ensino médio, 

trabalho e ensino profissionalizante, tendo o egresso como participante da pesquisa 

nossas interpretações foram pautadas no sentido desta experiência de aprendizagem 

para esses jovens, suas histórias de vidas possibilitaram uma riqueza de dados, 

valores e sentidos, trazendo contextos internalizados pelos entrevistados que não 

imaginamos coletar ao longo desta jornada, imergindo nosso olhar numa troca de 

saberes e construção coletiva com os participantes. 
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1. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE APRENDIZES NO BRASIL: SÍNTESE 

HISTÓRICA 

 

1.1 EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO NO BRASIL COLÔNIA 

Ao falarmos de educação e trabalho no Brasil precisamos evidenciar a vida das 

comunidades indígenas para não retratar a invisibilidade histórica desses povos 

considerando sua importância apenas a partir do momento da colonização, a cultura 

indígena sempre contemplou ao longo de sua história a preparação de suas crianças 

e de seus jovens para a vida adulta, ensinando a esses indivíduos os ofícios da caça, 

da pesca, da agricultura e do artesanato, preparando-os para tornarem-se cidadãos 

ativos na comunidade. 

 
Neste processo, era elevado o poder dos mais velhos, na qualidade 
de sábios experientes, especialmente para a garantia da manutenção 
da estabilidade das comunidades. Novos conhecimentos ou novas 
técnicas só eram incorporados quando aceitos pela estrutura 
hierárquica estabelecida e congruentes com o quadro de crenças e de 
conhecimentos acumulados pelos experientes sábios, em especial os 
mais idosos. (CORDÃO; MORAES, 2017, p. 19). 
 

A valorização do saber pela experiência fazia com que toda comunidade 

indígena se responsabilizasse pela educação das crianças e dos jovens, 

diferentemente da cultura ocidental que atribuía a responsabilidade aos pais e a 

família, os povos indígenas também valorizavam a convivência e a interação como 

aprendizagem dos ofícios da caça, pesca, agricultura e artesanato, preparando esses 

indivíduos para a vida adulta. Toda a comunidade assumia o papel de tutoria 

instruindo os jovens para desempenhar suas responsabilidades na comunidade 

quando se tornassem adultos. 

Os índios nativos também promoviam intercâmbio cultural e de ofícios muito 

antes da colonização dos portugueses como no caso da rota Peabiru que interligava 

diversos povos da América do Sul, iniciando seu trajeto na capitania de São Vicente 

no litoral paulistano, passando por São Paulo, Paraná, Paraguai, Bolívia e Peru, 

contemplando paisagens como as cataratas de Foz do Iguaçu e a cidade de Cuzco 

no Peru: 

 
Além do tronco principal, existiam outros, que tanto poderiam ser 
secundários quanto principais. Um deles cruzava o rio Paranapanema 
na atual divisa entre os estados de São Paulo e Paraná, seguindo para 
o sul, passando pelas atuais cidades de Campo Mourão e Peabiru. 
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Outro ainda partia do litoral de Santa Catarina rumo ao Paraguai ou 
mesmo a Argentina, daí juntando-se ao chamado tronco central, já em 
território paraguaio ou mesmo boliviano. Todas essas trilhas 
interligadas, curiosamente, apresentavam a mesma forma, conforma 
constatado nos vestígios já encontrados: 8 palmos de largura, na 
medida antiga, equivalentes a cerca de 1,40 metros. Para evitar 
erosão por chuvas e ventos, as trilhas eram forradas com vários tipos 
de grama fina e, também, até mesmo pavimentadas com pedras em 
certos trechos críticos. (CORDÃO; MORAES, 2017, p. 21). 
 

O caminho de Peabiru possibilitou o conhecimento de novos ofícios através da 

interação com as milhares de comunidades indígenas da América do Sul, além de 

tratar-se de uma obra profissional, com trabalho de engenharia de profundo respeito 

ambiental, interação com diversas tribos, planejamento e execução de trabalho em 

larga escala, necessitou da capacitação profissional de um grande número de 

indígenas para promover sua construção e expansão, sua existência demostra que as 

comunidades indígenas já se organizavam com objetivo de promover intercâmbio de 

novas técnicas e ofícios. Os jesuítas ao chegar no continente apropriaram-se da rota 

de Peabiru para promover a expansão de suas missões no século XVII, utilizando 

esse percurso como um meio para divulgar a doutrinação cristã promovendo que a 

rota foi criada por São Tomé como um caminho para o cristianismo, sendo ele 

responsável pelo ensinamento do cultivo da mandioca e da banana, reforçando a 

tentativa mágica de cristianização do continente pelo apóstolo Tomé. Os primeiros 

jesuítas da Companhia de Jesus chegaram ao Brasil a partir de 1549, com o primeiro 

governador Tomé de Souza, com objetivo de estabelecer a fé cristã sobre os 

indígenas visando expandindo o catolicismo para os novos povos, além da 

doutrinação, também influenciaram a criação das primeiras escolas de leitura e escrita 

no país na cidade de Salvador em 29 de março de 1549 pelo comando do padre 

Manoel da Nóbrega e em 1553 com a chegada de José de Anchieta fundaram uma 

nova escola nos Campos de Piratininga que daria origem a cidade de São Paulo 

(CORDÃO; MORAES, 2017).  

Além da doutrinação cristã, os jesuítas ensinavam ofícios manuais aos 

indígenas como artesanato, marcenaria, construção de ferramentas e técnicas de 

agricultura para ajudar na expansão das missões e consolidação das vilas, mas 

quando foram expulsos do país em 1759 pelo rei d. José I, todas as ações 

educacionais promovidas por eles foram estagnadas. 
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Os jesuítas foram sumariamente banidos, sendo proibida qualquer 
comunicação com eles. Essa expulsão teve como consequência 
imediata a desintegração da instrução pública no Brasil, o que 
impactou diretamente no esforço incipiente de educação profissional, 
representado pelo ensino de trabalhos manuais. O vazio demorou 
para ser preenchido, uma vez que poucas aulas régias foram 
autorizadas durante o período pós-jesuítico. (CORDÃO; MORAES, 
2017, p. 21). 
 

Os jesuítas contribuíram com a aculturação dos índios, visando substituir a 

cultura indígena pela cultura europeia, instituindo a fé cristã, doutrinando 

principalmente crianças e jovens por tratar-se de uma população mais vulnerável e 

suscetível a catequização, como processo da doutrinação, os jesuítas também 

ensinavam a escrita e a leitura como meio de favorecer a conversão cristã pela bíblia 

baseando totalmente nas práticas pedagógicas do 2Radio Studiorum, conhecido como 

método pedagógico da Companhia de Jesus que contemplava em média 467 regras 

de administração, prática pedagógica e diretrizes da fé que deveriam ser aplicadas 

durante o processo de doutrinação. 

 
O Plano contido no Ratio inicia-se com as regras do provincial, depois 
do reitor, do prefeito de estudos, dos professores de um modo geral, 
de cada matéria de ensino, incluía também, às regras da prova escrita, 
da distribuição de prêmios, do debel, dos alunos e por fim as regras 
das diversas academias. Além das regras e das normas, o Ratio 
Studiorum apresenta os níveis de ensino; humanidades, denominado 
de estudos inferiores, cujo currículo abrangia cinco disciplinas, sendo 
elas, retórica, humanidades, gramática superior, gramática média e 
gramática inferior. A formação prosseguia com os cursos de Filosofia 
e Teologia denominados de estudos superiores. (TOYSHIMA; 
MONTAGNOLI; COSTA, 2017, p.02). 
 

Na Companhia de Jesus os padres eram responsáveis pela catequização dos 

nativos, já os irmãos oficiais ou coadjutores realizavam tarefas da sacristia e o trabalho 

de ofícios como cozinheiro, pedreiro, ferreiro, enfermeiros, alfaiataria dentre outras 

funções necessárias para subsistência da comunidade religiosa, mas para garantir a 

expansão das missões religiosas, os irmãos coadjutores capacitavam os índios 

nativos com a aprendizagem dos ofícios aprendidos na Europa, dando preferência 

aos ensinamentos para crianças e jovens. 

 
Nos colégios e nas residências na Europa, os jesuítas contratavam 
trabalhadores externos para o desempenho dos ofícios mecânicos, 
tendo apenas um irmão coadjutor para dirigi-los. No Brasil, entretanto, 

                                                 
2Ratio Atque Institutio Studiorum, modelo pedagógico que vigorava em todos os colégios da 
Companhia de Jesus. 
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a raridade de artesãos fez que os padres trouxessem irmãos oficiais 
para praticarem aqui suas especialidades como, também e 
principalmente para ensinarem seus misteres a escravos. (CUNHA, 
2000, p.32). 
 

Os irmãos oficiais representam uma das primeiras iniciativas compulsória de 

educação profissional na colonização no país, conforme os jesuítas se expandiam, 

ensinavam o ofício da carpintaria, ferraria, construção de edificações, cerâmica, armas 

de fogo e tecelagem, expandindo principalmente o conhecimento necessário para a 

construção das vilas e escolas consequente apoiando a expansão do domínio dos 

colonizadores. Historicamente os jesuítas são lembrados no contexto educacional em 

nosso país devido a sua participação na constituição das primeiras escolas de ensino 

da leitura e da escrita, mas vale ressaltar a importância dos jesuítas na educação 

profissional do Brasil Colônia momento em que iniciaram o intercâmbio de 

conhecimento de ofícios da Europa no país. Com a colonização, a escravatura tornou-

se o principal modelo de produção no Brasil em que negros africanos foram trazidos 

ao país para apoiar a conquista da nova terra e índios nativos passam a ser 

escravizados pelo trabalho como um meio de dominação, exploração e opressão, 

gerando marcas profundas no sentido do trabalho e liberdade em nosso país, para 

qualificar essa nova mão de obra escrava, servos e colonizadores foram obrigados a 

replicar de forma informal seus conhecimentos de ofícios para garantir a subsistência 

e a exploração das terras. Segundo Cunha (2000), no Brasil colônia, a aprendizagem 

dos ofícios era destinada aos escravos, mas também aos homens livres que se 

sujeitavam as condições de exploração do trabalho como meio de sobrevivência. 

Em 1808, fugindo da invasão francesa em Portugal, a família real vem para o 

Brasil em busca refúgio, a partir deste momento D. João VI instaurou no país um 

movimento informal e compulsório de educação profissional criando diversas 

instituições que apoiariam a defesa das fronteiras e a migração de novas frentes de 

trabalho disponibilizadas na Europa, favorecendo a criação do Exército, do Colégio 

Médico Cirúrgico da Bahia, da Escola Superior de Matemática, Ciências, Física e 

Engenharia, da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios; da Real Academia de 

Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil, ações que visavam incentivar a 

capacitação profissional para atender as demandas de novos cargos públicos. Nesta 

época, à forte cultura de desvalor do trabalho manual enraizada na cultura burguesa 

promoveu um movimento na educação que começa a se instaurar no país, a corte 

imperial sofre pressões da elite brasileira para desenvolver cursos mais teóricos e 
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menos práticos, neste momento histórico ocorre a ruptura da prática cirúrgica com a 

medicina em que médicos deixaram de realizar procedimentos de sangria para 

especializa-se apenas na prescrição de receitas médicas. No Brasil, barbeiros 

passaram a atuar como cirurgiões, consequentemente, os cursos do Colégio Médico 

Cirúrgico, Engenharias e Arquitetura Civil nasceram como cursos de bacharelado 

direcionados exclusivamente para estudantes provenientes de famílias com posse de 

terra, poder e influência política que almejavam um cargo no funcionalismo público e 

o título de doutor (CORDÃO; MORAES, 2017). 

Essa dissociação do trabalho manual ao ensino superior no Brasil pode ser 

explicada pela influência da cultura europeia que vivenciou uma ruptura nas funções 

práticas da medicina, dissociando totalmente o trabalho manual da classe médica, 

gerando um atraso histórico na evolução da medicina. Nesse contexto, médicos 

passaram a prescrever apenas receitas, barbeiros agregaram os procedimentos de 

sangria sem conhecimento técnico para a função comprometendo a saúde dos 

pacientes, esse momento histórico refletia a cultura de desvalor do trabalho manual 

devido a associação do trabalho físico a pobreza e ao escravo (ARQUIVO PÚBLICO 

MINAS, 2019). O desvalor do trabalho na cultura ocidental originou-se do pensamento 

grego de Aristóteles, Platão e Xenofonte que reforçavam o trabalho manual como 

inferior, evidenciando a depreciação social pelo trabalho físico destinando essa prática 

aos escravos, consequentemente esse pensamento influenciaria numa série de 

movimentos que desassociariam a teórica da prática como aconteceu na medicina 

quando separou-se do procedimento cirúrgico, da matemática e da física quando se 

afastaram dos métodos mecânicos e das experimentações, impactando em anos de 

atraso no desenvolvimento científico da época. Para Cunha (2000, p.09), a visão do 

pensamento grego sobre o trabalho manual pode ser evidenciada no texto de 

Aristóteles: 

 
Em um Estado perfeitamente governado os cidadãos não devem 
exercer as artes mecânicas e nem as profissões mercantis, porque 
este gênero de vida tem qualquer coisa de vil, e é contrário a virtude. 
É preciso mesmo, para que sejam verdadeiramente cidadãos, que 
eles não se façam lavradores, porque o descanso Ihes é necessário 
para fazer nascer a virtude em sua alma, e para executar os deveres 
civis. (aput Aristóteles, s.d., livro IV, cap.S, parágrafo 2º). 
 

A influência da cultura lusitana e a inserção do escravismo em nosso país, 

geraram raízes profundas de desvalorização do trabalho manual, fazendo que até 
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escravos libertos buscassem trabalhos que impactassem no mínimo de horas de 

produção para reforçar seu status social de homem livre, posteriormente, com a 

inserção da manufatura, produtores agrícolas passam a utilizar a mão de obra escrava 

para operar as máquinas, pois mulatos e brancos não desejam qualificar-se neste 

oficio para não serem associados como escravos (VILHENA, 1921). 

 
A quebra das relações escravistas pela fuga do domínio do senhor, 
inaugurando uma vida "livre", era uma solução frequentemente 
procurada. Mas o trabalho continuava sendo definido como um 
castigo, e o ócio, um alvo altamente desejável. Quando libertos, de 
fato ou de direito, os ex-escravos aceitavam sobreviver nas suas 
antigas condições materiais, trabalhando o menos possível. O 
resultado foi um generalizado preconceito contra o trabalho manual. 
Mostrar-se livre era distanciar-se o mais possível do lugar social do 
escravo. (CUNHA,2000, p.16). 
 

A cultura de desvalor do trabalho manual além de comprometer a criação de 

cursos superiores práticos influenciou no preconceito ao ingresso de homens livres na 

manufatura brasileira, em 1808, D. João VI, finalmente assina a liberação da criação 

dos estabelecimentos de fábricas e manufaturas no país, movimento que surge 

inicialmente na Fazenda Real mas que passa a expandir em todo país principalmente 

no setor agrícola, essa iniciativa é um marco importante no desenvolvimento da 

educação para o trabalho no Brasil, influenciando a criação de diversas instituições 

de educação profissional como o Colégio das Fábricas em 1809 que visava 

desenvolver a aprendizagem das artes mecânica para a manufatura da Fazenda Real 

que posteriormente apoiaria a formação de mão de obra para o setor. 

 
O Colégio das Fábricas, também chamado de Casa do Antigo 
Guindaste, teve como primeira regulamentação o decreto de 23 de 
março de 1809, que afirmava já estarem trabalhando e aprendendo, 
às custas da Real Fazenda vários artífices, manufatureiros e 
aprendizes vindos de Portugal, sob a direção de Sebastião Fábregas 
Surigué. Dois anos depois, o decreto de 31 de outubro de 1811 deixou 
claro que sua criação visou socorrer à subsistência e educação de 
alguns artistas e aprendizes vindos de Portugal, enquanto se não 
empregassem nos trabalhos das fábricas que os particulares 
exigissem. (BRASIL; ARQUIVO NACIONAL, 2019). 
 

Especializado no ensinamento das artes mecânicas, o Colégio das Fábricas 

era subsidiado pelo Estado, chegando ao total de 10 unidades no Rio de Janeiro que 

ofertavam 72 variedades de artífices nas oficinas de inspeção, contemplando aulas 

práticas ministradas por Mestres vindo de Portugal com conhecimento de ofícios para: 

tecidos de seda e algodão, estamparias, tinturaria, torneiro, serralheiro, ferreiro, 
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carpinteiro, bordados, apontador, desenho, arquitetura civil e música (BRASIL; 

ARQUIVO NACIONAL, 2019). O Colégio das Fábricas foi uma importante ação de 

capacitação profissional do governo imperial mesmo atuando de forma compulsória, 

todos os custos eram patrocinados pelo governo e os mestres de ofícios vinham de 

Portugal para ministrar as aulas para os aprendizes nas oficinas no Brasil com objetivo 

de capacitar e gerar produção para a Fazenda Real. 

Na Europa, o Capitalismo apropriou-se do trabalho artesanal incorporando-se 

na manufatura e na indústria, já no Brasil essa evolução se deu a partir da importação 

da mão de obra qualificada vinda de Portugal para atender a demanda compulsória 

da formação profissional, qualificando pessoas para operar as máquinas importadas 

investindo esforços para formar pobres e menores nos espaços conhecidos como 

oficinas de aprendizes e ofícios, incialmente para atender as demandas da Fazenda 

Real pois por decreto-real era proibido a instalação das oficinas de manufatura ou 

indústrias que não atendessem as necessidades da família real. 

No século XIX, apenas a aristocracia brasileira tinha condições de acessar uma 

formação técnica ou superior, mas com um forte propósito de adquirir ascensão social 

ou nomeação para um cargo público, formando-se em cursos cada vez mais teóricos 

e menos prático devido à forte ideologia do desvalor do trabalho manual. Segundo 

Cunha (2000), algumas corporações de ofícios mantinham normas rígidas de 

“branquear” as funções dificultando o acesso de negros e mulatos, consequentemente 

algumas atividades artesanais e manufatureira eram abandonadas pelos homens 

livres para desvincular-se totalmente da escravidão, segundo suas palavras: 

 
Na formação da cultura brasileira, exerceu uma influência mareante a 
herança da antiguidade clássica no tocante ao trabalho manual 
representado como atividade indigna para um homem livre. Essa 
herança aqui chegou com os colonizadores ibéricos, provenientes de 
uma região da Europa onde a rejeição do trabalho manual era 
especialmente forte, como, também, pela ação pedagógica dos padres 
jesuítas, que elaboraram à sua maneira a herança clássica. (CUNHA, 
2000, p.07). 
 

No Brasil e na Europa, o trabalho manual era a representação social da 

escravidão, homens negros livres evitavam os trabalhos como artesão e 

manufatureiro para deixar explícito sua condição social de “homem livre”. Desta forma, 

muitas funções importantes eram destinadas aos escravos, como o ofício de 

carpinteiro, ferreiro, pedreiro, tecelão, dentre outras funções manuais essências para 

o crescimento e expansão econômica de seus Servos. Homens livres e escravos 
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trabalham, porém, as funções intelectuais eram destinadas a elite e as funções 

manuais aos escravos, consequentemente, essas representações sociais deram 

origem ao desvalor do trabalho manual, fazendo que homens brancos não 

privilegiassem as atividades manuais, artesanais e manufatureiras para deixar 

explícita sua condição social. 

 
A educação artesanal desenvolve-se mediante processos não 
sistemáticos, a partir do trabalho de um jovem aprendiz com um 
mestre de ofício, em sua própria oficina, com seus próprios 
instrumentos e até mesmo morando em sua casa. Ajudando-o em 
pequenas tarefas, que lhe são atribuídas de acordo com a lógica da 
produção, o aprendiz vai dominando, aos poucos, o ofício. Se existe 
alguma norma reguladora da aprendizagem artesanal, ela tem a ver 
com o controle que as corporações de ofício exercem sobre o mercado 
de trabalho. Assim, os mestres de ofício ficam obrigados a obedecer 
a critérios como número máximo de aprendizes, tempo de 
aprendizagem e outros (CUNHA, 2000, p.03). 
 

A expansão do ensino primário também foi um marco importante para a 

inserção de uma educação de ofícios por meio da criação das “Escolas das Primeiras 

Letras” em 1808, inicialmente nas regiões que evidenciassem a demanda pelo ensino, 

posteriormente favorecendo o direito de estudar no ensino primário para qualquer 

pessoa, sem autorização do império a partir de 1821. Com a aclamação de D. Pedro 

I como primeiro imperador do Brasil, surgem diversas iniciativas de incentivo ao 

ensino, como o princípio validado na Constituição Política do Império do Brasil em 25 

de março de 1824, no artigo 179, no qual é mencionado que a educação primária 

deveria ser gratuita a todos os cidadãos brasileiros (CORDÃO; MORAES, 2017). 

Os mestres de ofícios que replicavam os conhecimentos das funções aos seus 

alunos, assumiam até mesmo o papel de tutores no caso de alunos desprovidos de 

família, nestas oficinas também trabalhavam sem remuneração escravos e homens 

livres, o trabalho manual ainda era considerado coisa de escravo para não despertar 

o processo de valorização do trabalho braçal. Assim reforçando a ideologia de 

exploração, com a chegada da 3Irmandade de São José, instituída no Rio de Janeiro 

em 1820, os ofícios de pedreiro e marceneiro passam a ser ensinados aos aprendizes 

e ajudantes mediantes um vínculo institucional com a irmandade. Além da 

aprendizagem dos ofícios, os aprendizes eram doutrinados na fé cristã, respeitando o 

                                                 
3 Instituição cristã criada em 1752 na Europa com objetivo de ensinar a doutrinação católica, 
o ofício da carpintaria e de edificações, inspirados nos ensinamentos de São José. 
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exemplo de São José para a prática da marcenaria e edificações, mas por 

determinação do governo, nenhum aprendiz com traço de mulato, mouro ou judeu 

poderia se habilitar para a função de mestre de ofício ou abrir uma loja da Irmandade 

de São José (CUNHA, 2000). 

 
Os mestres eram obrigados a registrar os aprendizes na mesa da 
irmandade, e cada mestre não poderia ter mais de dois menores 
trabalhando com ele e aprendendo o ofício. O tempo de aprendizagem 
era de quatro anos no mínimo. Sem que esse período estivesse 
terminado, o aprendiz não podia empregar-se na oficina de outro 
mestre. Após esses quatros anos, o mestre passava uma certidão 
declarando terminado a aprendizagem. (CUNHA, 2000, p.51). 
 

Para dificultar a ascensão social de descendentes de negros ou mulatos como 

mestres de ofícios, esses aprendizes eram proibidos de conseguirem uma licença 

para abrir uma loja e trabalharem como Mestre, porém, com o incentivo da Irmandade 

de São José, o governo do Rio de Janeiro passou a autorizar o exame de habilitação 

desde público por meio do pagamento de uma taxa, algo que não era determinado 

aos jovens brancos e livres, mas para ajudar no pagamento das taxas, a Irmandade 

de São José repassava esmolas a esses aprendizes, possibilitando assim a aquisição 

de recursos financeiros para esses indivíduos conseguissem abrir uma loja e tornarem 

Mestre de ofícios da irmandade. 

O Colégio de Fábricas era um empreendimento deficitário, permanentemente 

dependente do fomento estatal, cenário agravado posteriormente com o Tratado de 

Comércio e Navegação firmado com a Inglaterra em 1810 quando a produção do 

colégio passou a enfrentar a concorrência dos produtos ingleses no mercado interno 

[...] outro obstáculo ao crescimento das atividades do Colégio das Fábricas foi o 

ideário econômico liberal da época que visava no comércio de produtos agrícolas e 

não nos empreendimentos manufatureiros como a melhor forma de desenvolver a 

economia de um país essencialmente agrícola como o Brasil. (ANDRADE, 1980, p. 

97). 

No período do Brasil colônia, o país vivenciou uma sucessão de movimentos 

compulsórios de educação profissional, destinando essa ação exclusivamente aos 

escravos, menores sem família, moradores de rua e desafortunados, pessoas sem 

outras opções de renda ou sobrevivência, com o retorno da família real a Portugal e 

com a aclamação de D. Pedro I como imperador do Brasil, surgem novas iniciativas 

públicas de incentivo à educação como: a consolidação das instituições públicas, 
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incentivo modesto à educação e a abertura da economia interna permitindo a inserção 

de novas formas de produção como a manufatura e a indústria. O modelo de educação 

profissional era estruturado em aprendizes e mestres, mas passam a ser fiscalizado 

pelo Império que determinava normas regulamentadoras e administrativas para essa 

prática, homologando as funções que deveriam ser ensinadas, número máximo de 

aprendizes, perfil do aprendiz e do mestre, modelo pedagógico e características das 

instituições de ensino, garantindo o mínimo de segurança para os jovens. 

Para Manfredi (2016), desde o Brasil Colônia prevaleciam as práticas 

educativas informais e formais de qualificação para o trabalho, com o sistema 

escravocrata de produção entre índios e negros surgia uma forte demanda de 

formação profissional de novos trabalhadores para substituir as forças de trabalho 

devido aos escravos que fugiam, morriam ou eram vendidos. Já para Cunha (2000), 

as primeiras iniciativas de educação profissional se deram a partir dos jesuítas com 

os irmãos coadjutores da Companhia de Jesus que foram obrigados a ensinar seus 

ofícios aprendidos na Europa como a construção de edificações, embarcações, 

ferramentas, instrumentos musicais, sinos, relógios, cerâmicas, armas de fogo, 

cerâmicas e remédios. Acreditamos que ambos os movimentos foram importantes no 

contexto histórico da educação profissional do Brasil colônia, mas devemos considerar 

a importância da comunidade indígena na história da educação profissional do país, 

afinal, os povos indígenas já se organizavam em comunidades que formavam seus 

jovens para a vida adulta ensinando ofícios importantes para a sobrevivência na 

comunidade como a caça, a pesca, a agricultura e o artesanato, desconsiderar esse 

contexto histórico e um meio de replicar a invisibilidade do povo indígena na história 

da educação em nosso país. 

 

1.2 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE APRENDIZES NO BRASIL IMPERIAL 

O preconceito ao trabalho manual do século XIX, fez com que o governo 

provincial aplicasse diversas tratativas de controle social dos menores abandonados 

e desafortunados, utilizando a educação para o trabalho como esse fim, essas 

iniciativas vinham de encontro com a necessidade compulsória do país de 

desenvolver mão de obra qualificada para a indústria e manufatura, inicialmente com 

a necessidade da família real e no período imperial como meio de desenvolver 

operários para a indústria em fase inicial no país. O ensino profissionalizante no 

Império é marcado pela criação de instituições de ensino superior que visavam 
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capacitar a elite brasileira para a demanda crescente de cargos público, possibilitando 

uma modesta educação no ensino primário e a criação das casas de educação de 

artífices e ofícios para pobres e menores abandonados, a educação profissional ainda 

era vinculada a acolhida de jovens e crianças sem famílias, qualificando uma mão de 

obra que ofereceria pouca resistência e atendia as demandas compulsórias do país. 

A catequização jesuíta foi responsável pela expansão da aprendizagem da 

leitura e da escrita no país, porém, com a expulsão da Companhia de Jesus em 1759, 

esse processo foi desprezado no Brasil colônia voltando a instituir-se a partir de 1808 

por influência do governo imperial nas Escolas das Primeiras Letras apenas nas 

regiões autorizadas pelo governo imperial e o ensino secundário começa a ser 

inserido modestamente no Rio de Janeiro em poucos colégios juntamente com aulas 

particulares de alfabetização, com acesso exclusivo as famílias de posse e poder. Já 

a educação profissional desenvolvia-se no país com propósito de formar mão de obra 

para os trabalhos nas fábricas e arsenais públicos: 

 
As iniciativas de educação profissional durante o Império, ora partiam 
de associações civis (religiosas/filantrópicas), ora das esferas estatais 
- das províncias legislativas do império, de presidentes da província, 
de assembleias provinciais legislativas. Por vezes, também 
resultavam do entrecruzamento de ambas, isto é, da combinação de 
entidades e grupos da sociedade civil com o Estado, o qual os apoiava 
mediante a transferência de recursos financeiros. Assim, a Educação 
Profissional, como preparação para os ofícios manufatureiros, era 
ministrada nas academias militares (Exército e Marinha), em entidades 
filantrópicas e nos liceus de artes e ofícios. (MANDREDI, 2016, p.55). 
 

As Casas de Educandos e Artífices, foi criada em 1840, inicialmente nas 

capitais como uma tratativa política de evitar a criminalidade e a vagabundagem de 

menores abandonados, expandindo para 10 governos provinciais, mas sempre em 

busca de jovens e crianças em estado de mendicância, os alunos acolhidos nestas 

casas recebiam educação primária, com disciplina militar e aprendiam ofícios para 

apoiar as forças militares, podendo permanecer como aluno até três anos após o 

término dos estudos trabalhando nas oficinas da escola para acumular 4pecúlio que 

receberiam na saída. Seguindo essa tendência, em 1854 também são criados os 

Asilos da Infância e dos Meninos Desvalidos, onde os acolhidos aprendiam as 

primeiras letras e eram encaminhados para trabalhar nas oficinas públicas ou 

                                                 
4 Reserva financeira para sobrevivência do aprendiz após saída da Casa de Aprendizes e 
Ofícios. 
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particulares mediante contratos de trabalho fiscalizados pelo Juizado de Órfãos 

(BRASIL, CNE/CEB nº 16, 1999). 

 
O modelo de aprendizagem de ofícios vigente no modelo militar, 
incluía os padrões de hierarquia e disciplina. [...] recebiam instrução 
primária – no âmbito da leitura, da escrita, da aritmética, da álgebra 
elementar, da escultura, do desenho, da geometria, entre outros – e 
aprendiam alguns dos seguintes ofícios: tipografia, encadernação, 
alfaiataria, tornearia, carpintaria, sapataria, entre outros. (MANFREDI, 
2016, p.55). 
 

A ordem e a disciplina eram promovidas por meio de uma educação controlada 

pelo Império, a fim de conter a população pobre, principalmente os vulneráveis, 

adultos, jovens e crianças em estado de mendicância, além de uma alternativa rápida 

e prática para recrutar operários para a mão de obra necessária para o governo 

imperial, reconhecendo esse momento histórico, o parecer do Conselho Nacional de 

Educação menciona: 

 
A educação para o trabalho não tem sido tradicionalmente colocada 
na pauta da sociedade brasileira como universal. O não entendimento 
da abrangência da educação profissional na ótica do direito à 
educação e ao trabalho, associando-a unicamente à “formação de 
mão–de-obra”, tem reproduzido o dualismo existente na sociedade 
brasileira entre as “elites condutoras” e a maioria da população, 
levando, inclusive, a se considerar o ensino normal e a educação 
superior como não tendo nenhuma relação com educação profissional. 
A formação profissional, desde as suas origens, sempre foi reservada 
às classes menos favorecidas, estabelecendo-se uma nítida distinção 
entre aqueles que detinham o saber (ensino secundário, normal e 
superior) e os que executavam tarefas manuais (ensino profissional). 
[...] no Brasil, a escravidão, que perdurou por mais de três séculos, 
reforçou essa distinção e deixou marcas profundas e preconceituosas 
com relação à categoria social de quem executava o trabalho manual. 
Independentemente da boa qualidade do produto e da sua importância 
na cadeia produtiva, esses trabalhadores sempre foram relegados a 
uma condição social inferior. (Brasil, CNE/CEB nº 16, pg.5-6, 1999). 
 

Em 1856, com o apoio da sociedade civil, instituísse o Liceu de Artes e Ofícios 

na cidade do Rio de Janeiro, com aulas ministradas por docentes que trabalhavam de 

forma voluntária e sem remuneração, mantendo a estrutura apenas com o apoio 

financeiro de beneméritos, nesse período, a escola foi considerada uma instituição de 

ensino inovadora por tratar-se da primeira a ofertar aulas no período noturno, 

capacitando seus alunos com uma média de 50 profissões e permitindo 

posteriormente a admissão de mulheres a partir do ano de 1881 nos cursos de funções 

comerciais e femininas, com o crescimento da indústria, a escola expande-se em 1880 
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para a cidade de Recife com o patrocínio da Sociedade dos Artistas Mecânicos e 

Profissionais de Pernambuco, ofertando aulas de alfabetização, música, desenho, 

pintura, marcenaria, arquitetura e aritmética, extinguindo-se em 1950 por falta de 

apoio financeiro, mas preservando seu acervo histórico pelo apoio da Universidade 

Católica de Pernambuco (LICEU DE ARTES E OFÍCIO, 2019). 

Na cidade de São Paulo, com o apoio da aristocracia do café, em 1873, é criado 

o Liceu de Artes e Ofícios, com o objetivo de preparar a mão de obra para a 

industrialização da região, surgindo com a ideologia de “dignificação do homem pelo 

trabalho” recrutava novos aprendizes e visava superar o desvalor histórico do trabalho 

manual, atualmente a escola de São Paulo trata-se de uma instituição de ensino 

profissionalizante privado, mas sem fins lucrativos ofertando ensino médio integrado 

com técnico gratuitamente e ensino médio privado, sendo subsidiado pela Lao 

Indústria LTDA, empresa conhecida pela produção de hidrômetros e medidores de 

gás (LICEU DE ARTES E OFÍCIOS, 2019). 

Neste período também surgem as escolas ferroviárias para atender a demanda 

de formação profissional do setor, focando principalmente na formação de jovens com 

idade entre 14 a 17 anos que ingressavam num modelo de aprendizagem integrado 

ao ambiente de trabalho, esse modelo, posteriormente, se tornaria uma referência 

para a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 1924 a 

Companhia Sorocabana e a Companhia Paulista de Estradas e Ferros, 

encaminhavam seus aprendizes para o Liceu de Artes e Ofícios da Escola Profissional 

Mecânica do educador Roberto Mange, sendo uma das primeiras iniciativas de 

formação profissional do setor. Os jovens admitidos pelas empresas ferroviárias 

assinavam um contrato em conjunto com seus pais para um período de 03 anos de 

estudo no Liceu de Artes e Ofícios e mais 05 anos de comprometimento de trabalho 

como funcionários na ferrovia, todos os alunos matriculados recebiam remuneração 

fixa conforme a idade e desempenho, auxílio-residência e gratificações, as aulas 

contemplavam conteúdo técnico e prático com aulas de história, geografia, moral, 

higiene, física, mecânica, geometria, aritmética, desenho e tecnologia, com avaliações 

mensais e infraestrutura para aulas práticas, quadra de esportes e colônia de férias 

(ZUCCHI, 2005). 

Em 1866, iniciava o processo de implantação das primeiras indústrias no Brasil 

de acordo com registro históricos iniciam o processo industrial com apenas 09 fábricas 

trabalhando com uma média de 768 operários, posteriormente em 1881 as fábricas 
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aumentam para 44 unidades com uma média de 3000 operários e no final do império 

em 1889 chegando a 636 industrias e 54.169 operários trabalhando no Brasil 

(Simonsen, 1973, p.18 a 19). Com a expansão das indústrias surgem uma nova 

categoria de trabalhadores no país, o proletariado, pessoas que passam a vender sua 

força de trabalho não dependendo mais do trabalho artesanal ou da agricultura 

familiar, concentrando-se em nos centros urbanos em busca de uma oportunidade de 

remuneração na indústria, dependendo de um salário para sobrevivência familiar. 

Esse movimento, cria uma nova classe trabalhadora que despertaria a atenção do 

Estado ao longo da história devido ao seu impacto na economia, capacidade de 

organizar-se em revoltas populares e a inserção de imigrantes que propagavam ideias 

anarquistas e sindicalistas, a classe trabalhadora passaria a ter uma nova 

representação social devido a sua força e expressão na economia do país. 

 

1.3 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO PERÍODO REPUBLICANO 

 

O período republicano é marcado pela transição do governo imperial a partir da 

proclamação da república, momento histórico que ocorre a abolição da escravatura e 

o desenvolvimento das indústrias, usinas e ferrovias no país. Neste período, a 

ascensão econômica do café influenciou diretamente no desenvolvimento da 

infraestrutura, transporte e novas tecnologias, criando um movimento de crescimento 

econômico e de novas especificidades do trabalho, para Manfredi (2016), esse 

período é marcado pela transição da educação profissional para os centros urbanos 

constituindo uma nova classe trabalhadora assalariada e organizada que começa a 

despertar a atenção do Estado. 

Neste período, o antigo Asilo de Meninos Desvalidos é renomeado como 

Instituto Profissional João Alfredo em 1892, oferecendo educação profissional para 

jovens com idade mínima de 14 anos nas oficinas de aprendizagem de ofícios como 

uma das primeiras iniciativas de combate ao trabalho infantil, alinhando-se fortemente 

ao crescimento das políticas educacional positivista do período republicano 

(MANFREDI, 2016). As oficinas de aprendizes tornaram-se um marco no período 

Republicano pelo fato de ofertarem aprendizagem profissional para uma grande 

concentração de jovens, sua relevância histórica pode ser evidenciada na carta que 

400 operários das oficinas do Rio de Janeiro entregaram a Benjamim Constant, em 

1889, como um manifesto as preocupações com esses aprendizes: 
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Manifestava as seguintes preocupações: manter o tempo livre para os 
aprendizes absorverem a educação materna, tendo em vista a 
formação moral, assegurar a construção primária, instituindo o 
concurso de ingresso para a aprendizagem, pagar aos aprendizes 
apenas o necessário para a complementação do salário dos pais, 
evitando que alguns destes tivessem a tentação de se enriquecer à 
custa do trabalho dos filhos, valorizar a função das mães como 
educadoras, tanto no lar quanto no encaminhamento da instrução 
profissional dos menores. Essas medidas não foram adotadas pelo 
governo, mas o memorial, indiretamente, influenciou na elaboração de 
um decreto que limitou o emprego de menores nas fábricas da capital 
federal e na transformação do Asilo de Meninos Desvalidos no Instituto 
de Educação Profissional. (MANFREDI, 2016, p.59) 
 

O Estado considerava a educação profissional como um meio de controle social 

e disciplinamento apoiando-se no discurso de valorização do homem pelo trabalho 

incentivando a criação de diversas instituições de educação profissional, focando na 

educação para o trabalho destinando o ensinamento de ofícios desconsiderando o 

incentivo ao ensino da leitura e da escrita como apoio a formação do indivíduo 

desconsiderando totalmente o alto índice de analfabetismo no país. Paralelamente, a 

classe trabalhadora iniciava um processo de organização em grupos populares que 

passariam a reivindicar diversos direitos junto ao Estado e seus patrões, como 

melhores condições de trabalho, redução da jornada de trabalho, melhores salários e 

benefícios, movimento que passaria a crescer a partir do período republicado. 

No governo do presidente Afonso Pena surgem às primeiras iniciativas de 

incentivo a educação pública para o trabalho, inicialmente nos setores da agricultura, 

indústria e comércio, por meio da criação das Escolas Práticas de Aprendizes das 

Oficinas do Engenho de Dentro no Rio de Janeiro que futuramente apoiariam na 

formação profissional dos aprendizes do setor ferroviário, com o falecimento de 

Afonso Pena, seu vice Nilo Peçanha assume a presidência do Brasil, sendo conhecido 

como um incentivador da educação profissional no país promoveu a criação de 

dezenove escolas de aprendizes artífices em 1910 com foco no ensino industrial, mas 

ainda visando a formação de pobres, desafortunados e filhos de operários. 

Paralelamente incentivou-se a profissionalização do setor agrícola com apoio do 

Estado promovendo investimento público para a implantação das escolas de ensino 

agrícola, ofertando cursos de formação para chefes de cultura, administradores e 

capatazes para o setor que futuramente destinar-se-ia a formação técnica das escolas 
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rurais que apoiariam como modelo pedagógico e infraestrutura para as futuras escolas 

de formação técnica do setor (CORDÃO; MORAES, 2017). 

O direito a educação profissional surge a partir da homologação do Decreto de 

Lei nº 13.064 de 12 de junho de 1918, que autorizava a criação de uma Escola de 

Aprendizes de Artífices em cada Estado para menores de 10 a 16 anos, admitindo 

apenas alunos sem dificuldades físicas ou mentais que fossem aprovados em teste 

de aptidão para posteriormente estudar em regime de externato, excluindo a 

possibilidade de participar do processo qualquer candidato com deficiência física ou 

mental. Os alunos admitidos eram formados no ensino primário e na formação 

profissional por meio de aulas teóricas e práticas nas oficinas, totalizando 4 anos de 

estudo e em alguns casos estendendo mais 2 anos caso o aluno encontrasse 

dificuldades de aprendizagem, a carga horária era determinada de acordo com a idade 

e ano letivo do aprendiz, sendo que aos alunos do 1º e 2º ano deveriam estudar até 

04 horas diárias e para os alunos do 3º e 4º ano estudariam até 06 horas diárias, 

desde que as escolas respeitassem as determinações legais de segurança como o 

critério de comportar no máximo 50 alunos nos cursos teóricos e no máximo 30 alunos 

nas oficinas práticas conforme o2º artigo do decreto de Lei nº 13.046 que determinava 

as diretrizes das escolas: 

 
Formar operários e contramestres, ministrando-se o ensino prático e 
os conhecimentos technicos necessários aos menores que pretendem 
aprender um officio, havendo para isso as officinas de trabalho manual 
ou mecânico que forem mais convenientes aos Estados em que 
funccionarem as escolas, consultadas, quanto possível, as 
especialidades das industrias locaes. (BRASIL, Decreto-Lei nº 
13.064/1918). 
 

A produção que os aprendizes realizavam nas oficinas eram comercializadas 

como meio de gerar recursos financeiros para sobrevivência e manutenção das 

escolas sendo de responsabilidade do diretor escolar realizar a administração 

financeira e destinar 10% do valor arrecadado para pagamento de prêmios para os 

alunos de acordo com o grau de desempenho ao longo do curso, os egressos tinham 

geralmente 16 anos e após a formação poderiam participavam das oficinas de 

aperfeiçoamento no período noturno até 02 horas diárias. Segundo Cunha (2000), as 

Escolas de Aprendizes e Ofícios tiveram duração de 33 anos e formaram uma média 

de 141 mil alunos neste período nos ofícios de marcenaria, alfaiataria e sapataria, mas 

com foco em tarefas artesanais não evoluindo para funções relacionadas a indústria 
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e a manufatura, com exceção da unidade de São Paulo que atendia as necessidades 

de formação do setor industrial, talvez esse atraso influenciou a extinção da instituição 

por meio da Lei Orgânica do Ensino Industrial nº 4.073 em 1942, mantendo apenas 

as suas estruturas físicas para as escolas técnicas e os Centro Federais de Educação 

Tecnológica – CEFETS. 

Na década de 20, o país foi marcado por debates públicos sobre uma educação 

profissional pública de qualidade, consequentemente, surgiram uma avalanche de 

ações a favor da educação profissional como: o Serviço de Remodelagem do Ensino 

Profissional Técnico, a criação dos Ministérios da Educação e do Trabalho, a 

Associação Brasileira de Educação (ABE) em 1924, o Serviço Nacional de Inspeção 

do Ensino Profissional Técnico em 1927 e o Conselho Nacional de Educação criado 

em 1931 como órgãos consultivos do Ministério da Educação por meio do Decreto de 

lei nº 20.158 em 1931, órgãos instituídos principalmente por incentivo da iniciativa 

privada que visavam o desenvolvimento econômico do setor, a profissão de contador 

passou a ser uma das primeira a ser regulamentadas no país influenciando a 

regulação das profissões no país, em seguida surgem diversas diretrizes públicas 

para a formação do ensino comercial e profissional, somadas as manifestações em 

prol das universidades públicas como o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova 

que visavam mobilizar o Estado para construir uma escola democrática com 

condições equivalentes de oportunidades profissionais e sociais para todos os 

brasileiros (BRASIL, CNE/CEB nº 16, 1999).  

As reformas educacionais de 1929 de Fernando de Azevedo e em 1932 de 

Anísio Teixeira visavam um movimento de associação do conhecimento prático com 

o desenvolvimento intelectual do indivíduo, chegando a formar uma média de 50 mil 

alunos nas escolas distribuídas no estado de São Paulo, mas posteriormente 

embarrada pelo governo Vargas, impactando nos avanços na educação pública e 

profissionalizante do país (MANFREDI, 2016). 

Em 1911, iniciam as formações profissionais industriais nas escolas oficiais do 

Estado, para os meninos eram ofertados os ensinamentos da mecânica, marcenaria, 

pintura, decoração e eletricidade, já as meninas aprendiam economia das prendas 

manuais, renda, bordado, confecção de roupas, flores, chapéu, pintura e desenho 

profissional. A primeira escola foi instituída no Brás em São Paulo e posteriormente 

se expandiu para o interior do estado nas cidades de Franca, Amparo, Campinas, 

Ribeirão Preto, Rio Claro e Sorocaba. 
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Neste período, o setor ferroviário começa a ser implantado no país com forte 

demanda de formação profissional, devido o desconhecimento dos ofícios deste setor, 

empresários importavam trabalhadores e mestres de outros países, mas para 

expandir-se em larga escala as Companhias Ferroviárias passaram a pressionar o 

Estado para criar novos centros de formação de ferroviários, sendo que em 1934 

conquistaram o decreto estadual nº 6.537 que defendia a formação dos ferroviários 

como uma necessidade pública, autorizando a criação dos Centros Ferroviários de 

Ensino e Seleção Profissional (CFESP) nas cidades de São Paulo, Campinas e Rio 

Claro com o apoio e subsídio privado das Companhias Ferroviárias, sendo custeado 

pelo Estado apenas o Núcleo de Ensino Profissionalizante dos Ferroviários nas 

cidades de Jundiaí, Araraquara, Bauru e no bairro da Lapa em São Paulo, as escolas 

de formação de aprendizes de ferroviários promoviam disciplinas de português, 

história do Brasil, geografia, aritmética, noções de álgebra, trigonometria, geometria, 

desenho técnico, física, mecânica e educação física, somados aos trabalhos práticos 

nas oficinas e as aulas de ofícios especializados (BRASIL, Lei nº 6.537, 1934). 

As Oficinas de Aprendizes e Ofícios do setor ferroviário tornaram uma 

referência na história da educação profissional do país por unir a necessidade pública 

de investir em infraestrutura agregando os interesses comerciais das empresas do 

setor que demandavam mãos de obra qualificada, posteriormente esse modelo 

educacional replicaria no Sistema S de Ensino, devido à baixa qualificação da 

população na época a formação ferroviária contemplava algumas disciplinas do 

ensino primário além de permitir que o aluno estendesse a formação por mais 02 anos 

e após a formação alguns poderiam realizar atividades complementar no período 

noturno, devido a dificuldade de leitura e escrita algumas turmas eram divididas em 

alfabetizados e não alfabetizados para trabalhar a acompanhamento das 

necessidades pedagógicas (CAMPOS, 2013). 
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Figura 2. Oficina de Aprendizes do Centro de Formação Ferroviária de Jundiaí SP 
Fonte: Museu da Companhia Paulista. 

 

As oficinas de aprendizes da indústria ferroviária tornar-se-ia posteriormente 

uma referência para a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional 

(SENAI), de acordo com relatos de Roberto Mangue, o modelo de ensino proposto e 

o fato de conciliar iniciativa pública e privada tornou-se uma referência para a criação 

dos modelos de ensino profissionalizante do SENAI (BRYAN, 1983). 

Em 1937, o Estado destina a educação profissional necessária para os filhos 

de operários, permitindo quando necessário que as indústrias e sindicatos 

desenvolvam escolas de formação profissional de acordo com as particularidades 

desde que respeitassem as diretrizes legais e pedagógicas vigentes. 

 
O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos 
favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado. 
Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino 
profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios 
e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais. É dever 
das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua 
especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus 
operários ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse 
dever e os poderes que caberão ao Estado, sobre essas escolas, bem 
como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo 
Poder Público (BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art.129, 1937). 
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No período republicano, o Estado iniciou um processo de regularização da 

educação profissional, mas ainda afirmava o preconceito histórico de que educação 

profissional era destinada para pobres, desafortunados e filhos de trabalhadores. Na 

esfera pública surgiu decretos e diretrizes pedagógicas para a educação profissional 

como idade mínima, número de aprendizes por oficina, período da formação, perfil do 

ingresso, contrato de aprendizagem e remuneração dos aprendizes, porém, o 

investimento público era modesto ocorrendo a criação de grandes centros de 

formação profissional por demanda compulsória ou por iniciativa privada como no 

caso dos Centro de Formação Ferroviárias e no Liceu de Artes e Ofícios. O país 

mantinha altos índices de analfabetismo, porém o foco estava em promover uma 

educação para o trabalho que ensinasse funções básicas para que esse jovem ou 

adulto pudesse assumir uma posição no mundo do trabalho, as escolas de aprendizes 

visavam a função laboral indo de encontro com às afirmações de Gramsci que o 

trabalho industrial passaria a definir todos os princípios educativos do homem 

moderno. 

 

1.4 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA ERA VARGAS 

 

Em 1929 os Estados Unidos da América supera a recessão econômica e em 

poucos anos participaria da segunda guerra mundial, a Itália passa a ser governada 

pelo fascismo, a Alemanha pelo nazismo, a União Soviética com o Stalinismo e no 

Brasil Getúlio Vargas assume o poder de forma autoritária e ditatorial por meio de um 

golpe de Estado em 1930 com o apoio dos militares e pressionando a saída do 

presidente vigente Washington Luiz conhecido como o último presidente da República 

Velha. A gestão autoritarista de Vargas é marcada pela centralização do poder em 

sua persona, pois logo que assume o poder realiza a substituição de todos os 

governadores dos estados brasileiros conhecidos na época como interventores da 

província, função assumida anteriormente em grande maioria pela elite do café, 

governando com plenitude total por meio de decretos-lei. 

Novamente, as vésperas do período eleitoral, mais um golpe de Estado é 

instituído por Vargas e seus aliados, utilizando a ideia de um suposto ataque 

comunista contra o país nomeado como Plano Cohen e que anos mais tarde 

comprovaria ser uma iniciativa de boicote as eleições para a permanência de Vargas 

no poder. As iniciativas totalitárias de Getúlio Vargas, ocorrem no período conhecido 
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historicamente como Estado Novo, durante o período de 1937 a 1945, iniciando com 

o cancelamento das eleições de 1938, consolidando ainda mais o seu poder com o 

fechamento do congresso nacional, atitude similar a Hitler na Alemanha quando 

fechou o parlamento alemão para centralizar seu poder. Além do congresso, a 

constituição federal de 1934 também foi cancelada, declarando assim, Estado de Sítio 

no país e dando plenos poderes a Vargas para governar, impondo uma nova 

Constituição Federal autoritária permitindo que ele governasse o país por decretos-

lei, proibindo a atuação dos partidos políticos no país e eliminando qualquer 

possibilidade de eleição ou oposição política, os movimentos populares foram 

recriminados, a pena de morte é instituída no país até mesmo para os operários 

grevistas tornando a greve um ato de opressão e perseguição da classe trabalhadora 

(CPDOC, 2019). 

Para o fortalecimento da figura de Vargas nas camadas populares, consolidou-

se o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) como um veículo de propaganda 

do governo, mobilizando artistas e meios de comunicação para popularização da sua 

imagem, ressaltando suas benfeitorias e conquistas, nesta época surge “a hora do 

Brasil” que por determinação Federal todas as rádios deveriam transmitir diariamente 

propaganda do Governo (BRASIL ESCOLA, 2019). 

O governo Vargas também foi conhecido por vincular algumas ações de 

normatização do trabalho como: aliar os sindicatos com o governo desvinculando-se 

totalmente dos movimentos dos trabalhadores, tornando com isso, essas instituições 

em órgãos que fortaleceriam o controle do Estado sobre os trabalhadores, a criação 

do Ministério do Trabalho, a criação da Justiça do Trabalho e das garantias de direitos 

dos trabalhadores por meio da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1942 

historicamente conhecida como um marco das reivindicações dos trabalhadores 

contemplando garantias como a concepção de um salário mínimo nacional, limitação 

da carga horária semanal e diária de trabalho, direito a férias remuneradas, idade 

mínima de ingresso ao trabalho e diretrizes para contratação de aprendizes, 

inicialmente tratava-se de uma estratégia política de Vargas para manter sua figura 

populista entre os trabalhadores visando o controle social da classe trabalhadora e a 

contenção das greves do setor industrial. 

O crescimento da industrialização somados as oportunidades de emprego no 

país ajudaram ainda mais na personificação de Vargas como o “Presidente dos 

trabalhadores” promovendo o doutrinamento de que o trabalho enobreceria o homem, 
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divulgando o discurso que a vadiagem estava associada ao comunismo, reformando 

a cultura de recriminação social pelo trabalho, a figura populista de Vargas era tão 

forte na classe trabalhadora que influenciou na criação do movimento conhecido como 

“Queremista” que defendia a permanência de Vargas no poder sendo um ato de 

mobilização das massas para boicotar as eleições presidenciais e justificar a 

permanência de sua ditadura evidenciando seu poder e influência na população 

operária para seus adversários (CPDOC, 2019). 

No governo Vargas, a educação profissional foi marcada por diversas reforma 

do Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, no período de 1942 a 1946 

como a lei orgânica da educação profissional que organizava toda estrutura 

educacional do país, a educação primária passou a ser destinada ao alunos com idade 

entre 07 a 12 anos, o ensino médio se dividiu em dois ciclos de formação sendo: o 1º 

Ciclo classificado como a opção de curso normal ou com as formação profissional de 

básico industrial, básico comercial ou básico agrícola destinado aos alunos a partir de 

12 anos, já o 2º Ciclo do ensino médio foi dividido em ensino normal destinado a 

preparar os jovens para o ingresso no ensino superior e para a classe trabalhadora 

destinava-se a formação profissional técnica industrial, comercial ou agrícola 

(MANFREDI, 2017). 

Os alunos que optavam pela formação profissional no primeiro e segundo ciclo 

do ensino médio eram impedidos por lei de participar do teste de aptidão para o 

ingresso no ensino superior, inscrição similar aos atual vestibular, esse critério foi 

destituído posteriormente apenas na década de 50, infelizmente um período histórico 

que reforçava o dualismo na educação profissional para ricos e pobres, além da 

proibição da leia os alunos formados na educação profissional não tinham acesso aos 

conhecimentos exigidos no exame de aptidão, reforçando ainda mais o preconceito e 

distanciamento na oportunidade de acesso ao ensino superior, dividindo a educação 

em categoria de classes, conforme figura a seguir: 
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Figura 3. Estrutura da Educação Pública em 1942 
Fonte: Cunha, 2000, p.39. 

 

Os alunos normalistas eram formados para ingressar no ensino superior 

estando aptos para o teste de aptidão, os jovens estudantes provenientes da formação 

profissional tinham acesso a uma formação puramente tecnicista com foco no ensino 

profissionalizante, sem condições igualitárias de acesso ao ensino superior, 

reforçando ainda mais o preconceito estrutural entre educação e trabalho 

(MANFREDI, 2016). 

Com o crescimento industrial no país e devido à pressão dos empresários do 

setor, institui-se o Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAI) com apoio do Estado, 

em 22 de janeiro de 1942 pelo decreto de lei nº 4.048, com a missão de promover a 

capacitação profissional de jovens e adultos para a indústria, determinando o direito 

da aprendizagem profissional a todo jovem aprendiz, mantido exclusivamente com 

recursos de empresários do setor e administrado pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), sua expansão em território nacional se deu pelo crescimento 

exponencial da indústria no país tornando uma das maiores instituições de ensino 

profissionalizante até o final da década de 50 (SENAI, 2019). Quatro anos após a 

consolidação do SENAI e por incentivo do Conselho Nacional do Comércio, o Governo 

Federal autoriza a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAC), em 10 de 

janeiro de 1946, iniciando suas atividades em São Paulo, além de apoiar a formação 

do comerciário a instituição foi pioneira na prática da formação profissional a distância, 
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por meio da Universidade do Ar criada em 1947 que ensinava por meio das ondas do 

rádio (SENAC, 2019). 

As reformas de 1942 do ministro Gustavo Capanema transformaram a 

aprendizagem profissional num direito do jovem trabalhador a partir dos 14 anos, 

garantindo com isso, a educação e o ingresso ao trabalho por meio de uma 

aprendizagem que não comprometesse sua integridade física e mental, determinando 

critérios de jornada de trabalho, funções e horários para caracterizar esse aprendiz 

numa função de exploração ou risco a sua saúde, mas para concretizar essa 

modalidade de contratação as empresas deveriam ser vinculadas a uma instituição 

de ensino profissionalizante como o SENAI ou SENAC. Essa iniciativa também foi um 

marco importante de combate ao trabalho infantil no Brasil, pois historicamente o 

Estado valorizava o trabalho como um ato de amparo do menor, identificando na 

preparação e exploração do trabalho infantil como um ato de proteção social e não de 

exploração, historicamente, no âmbito das políticas públicas, iniciava no Brasil os 

direitos da juventude trabalhadora e a proibição do trabalho aos menores de 14 anos. 

Paralelamente, no mundo surgiram debates públicos importantes de proteção 

a esse público, como em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 1966, 

mas que infelizmente não mencionavam explicitamente os direitos das categorias 

sociais, gerando uma lacuna imensa na interpretação da garantia de direitos de cada 

indivíduo. Posteriormente, visando à proteção dos jovens, a Organização das Nações 

Unidas (ONU), recomendou aos países a aplicação dos direitos humanos com base 

na progressão da faixa etária, respeitando a autonomia dos países na aplicação das 

políticas públicas integradas a sua juventude desde que estabelecessem vínculo com 

o Programa Mundial de Ação para Juventude fato que indiretamente influenciou na 

consolidação das diretrizes legais do jovem trabalhador brasileiro (CASTRO, 2009). 

Na história brasileira, as assistências, as políticas e os programas sociais vão 

mudando de concepção à medida que a sociedade vai construindo uma cultura de 

direitos e na população infanto-juvenil por tratar-se de pessoas em desenvolvimento 

e indefesas, existe o grande índice de maus-tratos, abandono, brutalidade, violência, 

fome, abusos sexuais, exploração no trabalho, privação de lazer, perambulação por 

ruas e praças, extermínio e mortalidade precoce (SOUZA NETO, 2005). Devido a 

vulnerabilidade social que envolvem as vidas das crianças, se faz necessário a criação 

de políticas públicas de proteção e amparo dessa população, fato que começa a surgir 
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por pressão dos órgãos mundiais a partir da década de 40, porém se consolida 

fortemente nas políticas públicas do país nas décadas de 80 e 90 principalmente após 

a instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

O Governo Vargas, foi marcado por seu regime ditatorial, pela ideologia de 

valorização do homem pelo trabalho, personificando-o como Presidente dos 

Trabalhadores, a instituição das leis trabalhistas foram conhecidas como um grande 

marco da época, já na educação se manteve o dualismo histórico destinando a 

educação profissional para classe trabalhadora e ensino superior para famílias com 

recursos financeiros, a ideologia do trabalho foi utilizada como estratégia política de 

doutrinamento e disciplinamento da classe trabalhadora gerando algumas conquistas 

para o controle social, desassociando-se totalmente da cultura de amparo social dos 

trabalhadores pois o Ministério do Trabalho não realiza fiscalizações efetivas afim de 

evitar conflitos com os grandes grupos empresariais e industriais da época. Com o 

proletariado surge uma população que sobrevive apenas da força de trabalho, 

passando a conscientizar-se de seus direitos e a reivindicar melhores condições 

laborais por meio de movimentos populares como as greves, os trabalhadores passam 

a vivenciar momentos históricos de perseguição e aclamação nas manobras políticas 

devido à alta representatividade desta categoria na econômica e política do país 

momentos dialéticos que se repetirão ao longo da história do nosso país. 

 

1.5 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA DITADURA MILITAR 

 

A ditadura Vargas conhecida como Estado Novo se encerra com as eleições 

de 1945, novamente com o apoio dos militares o ministro da Guerra Eurico Gaspar 

Dutra vence as eleições e alia-se aos Estados Unidos, movimento que influenciaria 

diretamente na reestruturação da educação pública brasileira, baseando-se no 

modelo fordista americano de produção, a educação pública brasileira foi dividida em 

ciclos e disciplinas, mas mantendo a divisão ente educação normalista e profissional, 

porém com um formato de acumulação de conhecimentos por meio de diversas 

disciplinas. 

No governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) expande as importações e a 

abertura de capital para empresas multinacional no país, o modelo fordista de 

produção criava raízes na indústria brasileira, demandando a capacitação de 

profissionais para as novas funções, processos e máquinas que se instalavam no 
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país. As demandas formativas tinham caráter puramente tecnicista pois as funções 

eram cada vez mais segmentadas, rápidas e setorizadas, esse momento histórico 

refere-se ao modelo de educação classificada por Paulo Freire (1996) como 

“educação bancária”, reforçando a ideologia de opressão pela educação considerando 

o aluno como um depósito de conhecimento e não um sujeito histórico em construção 

manipulando a educação pelo trabalho e para o trabalho, como se a vida de um 

indivíduo se retratasse apenas neste ambiente. 

Em 1961, Jânio Quadros tomou posse com a maior votação da época, 

utilizando do slogan político de “varre, varre, vassourinha” vendendo a ideia de 

combate a corrupção política, na mesma eleição João Goulart é eleito como vice-

presidente por outra chapa eleitoral, neste período era possível voltar em candidatos 

de partidos políticos distintos. Polêmico, Jânio Quadros renuncia à presidência após 

07 meses de sua posse em 15 de agosto de 1962, mesmo sendo professor, não 

realizou medidas na educação profissional no país, já seu vice-presidente João 

Goulart, figura populista do governo Vargas, quando Ministro do Trabalho, determinou 

o aumento de 100% dos salários dos trabalhadores, fato que levou ao seu 

afastamento, mas fortaleceu sua influência com os trabalhadores ajudando 

posteriormente nas eleições do presidente Juscelino Kubitschek quando aliou-se ao 

candidatou (FAUSTO, 1995). 

Neste período, a educação profissional passou a ser inserida na lei de diretrizes 

e bases da educação (LDB) pela lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961 

incorporando-se na estrutura do ensino público a opção de acesso à educação 

profissionalizante pela aprendizagem profissional e técnica, os egressos do ensino 

primário poderiam optar por uma formação generalista no ensino ginasial ou na 

aprendizagem profissional, neste período, com incentivo da LDB criou-se também o 

Ginásio Orientado para o Trabalho (GOT) e o Programa de Expansão e Melhoria do 

Ensino (Premem) como medidas de incentivo a adesão a educação pública e 

profissionalizante (CORDÃO; MORAES, 2017). Aos estudantes da educação 

profissional ampliou-se a possibilidade de continuidade dos estudos permitindo o 

acesso ao ensino superior, mas não existia condições igualitárias para participar do 

teste de aptidão de ingresso nas universidades devido à baixa qualidade do ensino 

ofertado, mesmo com a tentativa de incorporar conhecimentos do ensino ginasial nos 

cursos de formação profissional os cursos ainda se centralizavam numa formação 

puramente tecnicista. 
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No governo militar do presidente João Goulart foi instituído pelo decreto de lei 

nº 53.324 em 18 de dezembro de 1963 o Programa de Incentivo de Formação de Mão 

de Obra (PIPMO), com o discurso de promover o progresso econômico no pais, como 

uma medida Federal para nutrir as necessidades compulsórias de mão de obra, 

principalmente no setor público para apoiar a construção das petroquímicas, da 

transamazônica, das rodovias e da hidroelétrica de Itaipu. As escolas técnicas, o 

sistema S e até mesmo as próprias empresas poderiam oferecer formação profissional 

neste período e receber incentivo fiscal, critério abolido apenas em 1990 pelo 

presidente Fernando Collor de Mello, o PIPMO visava uma formação rápida que 

disponibilizasse os aprendizes em pouco tempo para o trabalho, nutrindo as 

demandas compulsórias de trabalhadores em todo país, sem propósito pedagógico 

visavam apenas em formar rapidamente mão de obra para o trabalho (MANFREDI, 

2016). 

Na década de 60, o ensino profissional equiparou-se ao ensino acadêmico 

possibilitando que ambos os estudantes pleiteassem uma oportunidade no ensino 

superior devido à igualdade da continuidade de estudos com a aprovação da primeira 

LDB nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, porém essa conquista impactou 

negativamente na qualidade do ensino ofertado na época, pois alunos das escolas da 

educação profissional permaneciam numa formação conhecida como segundo grau 

único, mas sem comprometimento real com a formação de base ofertada no ensino 

normal e secundário da época, segundo parecer do Conselho Nacional de Educação, 

neste período surgiu “a criação de uma falsa imagem da formação profissional como 

solução para os problemas de emprego, possibilitando a criação de muitos cursos por 

imposição legal e motivação político-eleitoral que por demandas reais da sociedade”, 

a Lei Federal n.º 7.044/82, gerou falsas expectativas ao difundirem a educação 

profissional, processo que ocorreu caoticamente com habilitações profissionais dentro 

de um ensino de segundo grau sem identidade própria, mantido clandestinamente na 

estrutura de um primeiro grau agigantado (Brasil, CNE/CEB nº16, 1999, p.14). 

No campo educacional um dos maiores equívocos do governo militar foi tornar 

a educação profissional obrigatória no ensino secundário, integrando essa modalidade 

nas escolas públicas, sem preparo dos docentes, sem investimento e infraestrutura 

adequada, comprometendo totalmente a qualidade do ensino ofertado que na época 

já sofria com os cortes de recursos financeiros da educação desde 1969, mas devido 

a forte pressão popular em 1982 a educação profissional deixou de ser obrigatória no 
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ensino secundário, porém deixou um rastro de precarização na história do ensino 

público (CORDÃO; MORAES, 2017). 

Devido à falta de recursos para a educação em 1975 é criado um novo modelo 

de incentivo fiscal para promover a educação profissional por meio da Lei nº 6.297 

que possibilitava as empresas deduzirem até 10% de seu imposto de renda pessoa 

jurídica a partir de seus investimentos dedicados a formação profissional de seus 

trabalhadores, desta forma o Estado estaria atribuindo a responsabilidade para as 

empresas em capacitar os funcionários para o trabalho. Em 1976 o setor Rural volta 

a pressionar o governo exigindo apoio e inventivo para promover o incentivo a 

educação do setor, nesta época é criado o Serviço Nacional de Formação Rural 

(SENAR) com autonomia financeira e administrativa do sistema S e o Sistema 

Nacional de Formação de Mão de Obra (SNFMO) vinculado ao Ministério do Trabalho 

para supervisionar a educação profissional no país (CORDÃO; MORAES, 2017). 

Ao analisar a evolução da educação profissional deste período se faz 

necessário resgatar as afirmações de Darcy Ribeiro quando se refere a “crise 

educacional no Brasil como um programa em curso, cujos frutos, amanhã, falarão por 

si mesmos”, um projeto de Estado pensado, calculado e com propósito evidenciado 

(RIBEIRO, 1986, p. 20). A inserção da educação profissional obrigatória no ensino 

público foi uma iniciativa que comprometeu anos na qualidade do ensino ofertado em 

um país que detinha alto índices de analfabetismo, durante a Ditatura Militar a 

educação para o trabalho tratou-se de uma medida de disciplinamento e controle 

social para que estudantes não se revoltassem contra o sistema vigente, sem 

investimento dedicado a educação pública, as políticas públicas eram instituídas com 

incentivo fiscal e apoio da iniciativa privada, apropriando de forma gradativa da 

precarização do ensino público, recriminando docentes e práticas pedagógicas com o 

disciplinamento social, porém o poder não traz ao país o milagre econômico prometido 

pelos militares que não se sustentam no governo após anos de hiperinflação 

econômica, altos índices de analfabetismo e desigualdade social. 

 

1.6 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA NOVA REPÚBLICA 

 

A proteção ao trabalhador é fortemente discutida na década 80, período 

marcado pela proteção da infância com a criação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), somados a Convenção Sobre os Direitos da Criança em 1989 
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realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), com objetivo de orientar os 

países sobre os riscos da exploração econômica e do trabalho perigoso que cercava 

as crianças e adolescentes a nível mundial. 

Um marco da redemocratização deste período foi a Constituição Federal de 

1988, conhecida popularmente como a “Constituição Cidadão” que no âmbito 

educacional estabelecia a obrigatoriedade da educação pública como dever do Estado 

e direito de todo cidadão brasileiro, além da educação básica, mencionava o direito a 

qualificação para o trabalho como prioridade Federal no art.114 e 227, considerando 

a “educação profissional como um ato de prioridade” absoluta do Estado. 

 
A educação, de direitos de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, art 205) 
 

O direito a educação profissional também é consolidado na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394 de 1996, durante o governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso, que contempla reformas importantes na 

educação pública para consolidar a educação profissional como uma formação 

“integrada às diferentes formas de educação ao trabalho, à ciência e à tecnologia”, 

critério que será instituído posteriormente nas metas do Plano Nacional de Educação 

(PNE) de 2001 a 2010. 

 
[...] Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de 
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao 
permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva 
Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino 
fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, 
jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação 
profissional. [...] Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em 
articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de 
educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente 
de trabalho. [...] Art. 41. O conhecimento adquirido na educação 
profissional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, 
reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de 
estudos. (BRASIL, LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO nº 
9.394,1996) 
 

A LDB também passou a contemplar as diretrizes legais para o estágio, 

reforçando essa prática como um processo de aprendizagem do estudante e evitando 

a exploração do trabalho, conforme seu artigo nº 82 mencionando que “toda e 

qualquer atividade de estágio será sempre curricular e supervisionada, assumindo 
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internacionalmente pela instituição de ensino, configurando-se como ato educativo”, 

posteriormente, esse artigo influenciou diretamente na homologação da Lei do Estágio 

nº 11.788, em 25 de setembro de 2008 no governo do presidente Lula, com a 

reformulação de que a contratação do estagiário deve ser vinculada a um contrato de 

trabalho contemplando responsabilidades da empresa e da instituição de ensino de 

acordo os critérios desta lei. 

Na década 90 as políticas públicas evidenciaram a criança e o adolescente 

como sujeitos de direitos, determinando diversas diretrizes legais para as situações 

de adoção, tutela e conflito com a lei, com a homologação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) pela lei nº 8069 de 13 julho de 1990, o Conselho de Direitos da 

Criança e do Adolescente de caráter deliberativo na esfera municipal, estadual e 

federal, outra conquista deu-se também pela criação do Conselho Tutelar com um 

órgão municipal e autônomo responsável por zelar pelo cumprimento das leis de 

proteção da criança e do adolescente na esfera municipal. Neste período a juventude 

foi alavanca nas políticas públicas por meio da criação de diversas instituições, 

secretárias e programas sociais que contemplam o trabalho e a educação como meio 

de inserção social do indivíduo, porém, as medidas ainda possuíam caráter 

compulsório e tecnicista atuando frente às pressões do mercado de trabalho sem um 

planejamento para longo prazo e sem recursos dedicados. Durante o governo 5FHC, 

em 1998, ocorreu uma mudança significativa para o jovem trabalhador, por meio da 

emenda Constitucional que elevaria a idade mínima de ingresso no trabalho de 14 

para 16 anos, proibindo os jovens neste contexto de trabalhem no mercado informal 

ou formal, indo de encontro as determinações e recomendações do ECA, 

principalmente de seu artigo nº 60 que proíbe “qualquer trabalho a menores de 

dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos” 

(ECA, 1990). 

As alterações das diretrizes de ingresso no mercado de trabalho geraram 

grandes discussões de movimentos que defendiam o trabalho como meio de proteção 

do jovem para Souza Neto (2005), as mudanças legais incentivadas pelo ECA 

geraram algumas críticas do grupo empresarial, recriminando principalmente o fato do 

estatuto acolher menores delinquentes, sendo tal argumento um equívoco peculiar e 

                                                 
5 Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, conhecido popularmente por FHC. 
Eleito pelo voto democrático no período 1994 a 2002 considerando seu primeiro e segundo 
mandato. 
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uma tendência de circunscrever as políticas sociais fora do âmbito das relações de 

produção, sendo um pensamento que visava desvincular a proteção integral da 

criança e do adolescente, desconsiderando sua condição social para proteção e 

amparo. 

Na transição do presidente Fernando Henrique Cardo para o presidente Lula, 

ocorreram diversas políticas públicas voltadas para a juventude como: a promulgação 

da Política Nacional de Juventude (PNJ), a criação popular PEC da Juventude 

(Proposta da Ementa Constitucional) nº42/2008 que passou a incluir o jovem no 

Capítulo IV da Constituição Federal após 20 anos de sua consolidação, surge também 

o Estatuto da Juventude pela lei nº12.885/13, criou-se a Secretaria Nacional da 

Juventude (SNJ), o Conselho Nacional da Juventude (CONJUVE), o Comitê 

Interministerial da Política Nacional da Juventude (COIJUV), o Plano de Prevenção à 

Violência Contra a Juventude Negra e o Programa Juventude Rural, iniciativas que 

visam a criação de políticas e diretrizes nacionais de proteção e amparo da juventude 

na esfera federal (BRASIL, 2019). 

Para promover a comunicação das políticas públicas para a juventude entre 

União, Estados e Municípios foi criado o Sistema Nacional da Juventude (SINAJUVE), 

como um sistema descentralizado e participativo, responsável pela elaboração do 

Plano Nacional de Políticas Públicas da Juventude, realizando ações em conjunto com 

o Conselho Nacional da Juventude e com suas Conferências visando ouvir as 

necessidades da sociedade perante esse público, atualmente as principais iniciativas 

de diálogo entre o Estado e a comunidade jovem são: os Fóruns Nacionais de 

Gestores e Secretários de Juventude (FORJUVE), o Comitê Partidário de Articulação 

Política de Juventude (CPAPJ) e o Comitê Interministerial da Política de Juventude 

(COIJUV). As diretrizes federais da juventude são definidas pela Secretaria Nacional 

de Juventude (SNJ), desde a sua criação em 2005, com o objetivo de potencializar os 

programas e ações sociais aos jovens com idade entre 15 e 29 anos, chegando em 

2016 a tornasse um órgão vinculado à Secretaria de Governo da Presidência da 

República por determinação do presidente Michel Temer, por meio da medida 

provisória nº 726/2016, com atuação e amplitude na esfera federal (BRASIL; PORTAL 

DA JUVENTUDE, 2018). 

O dia nacional da Juventude passou a ser comemorado no Brasil desde 12 de 

agosto de 2002, instituído no calendário nacional pela Lei nº 10.515, de 11 de julho 

de 2002, seguindo uma orientação da Assembleia Geral das Nações Unidas de 17 de 
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julho de 1999 de internacionalizar essa data como o dia da juventude, além de uma 

data, foi uma iniciativa para promover a visibilidade e a ressignificação da juventude 

após mazelas históricas de exploração e abandono. 

O direito de acesso à cultura aos jovens provenientes de família com baixa 

renda foi instituído no Programa ID Jovem que por meio de uma identidade virtual 

oferece o acesso as garantias de direitos do Estatuto da Juventude conforme 

determinação dos artigos nº 23 de “acesso ao lazer e cultura para jovens de baixa 

renda” e o artigo nº 32 “referente à mobilidade urbana, com o benefício da meia-

entrada para eventos artísticos, culturais, esportivos e reserva de vagas aos jovens 

de baixa renda nos veículos do transporte coletivo interestadual”. Os pré-requisitos 

para os beneficiários são: idade entre 15 e 29 anos, pertencer à família com renda 

mensal de até dois salários mínimos, estar inscrito no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal e estar com as informações cadastrais atualizadas há 

pelo menos 24 meses (BRASIL, ID Jovem, 2018). 

Para proteger as 6minorias juvenis, o governo federal desenvolveu o Plano 

Juventude Viva, visando implementar políticas de prevenção e enfrentamento à 

violência contra jovens, especialmente negros, pobres e das periferias brasileiras, 

tendo em vista um entendimento das necessidades reais das minorias juvenis, no 

segundo semestre de 2017, o governo federal solicitou um edital público para buscar 

o apoio de profissionais do setor que apoiassem a atualização do novo Plano Nacional 

da Juventude Viva visando contemplar de forma mais efetiva as necessidades reais 

deste público e para construir de forma efetiva novos programas sociais que 

atendessem as necessidades reais deste público (BRASIL MAIS JOVEM; 2017, p.01-

02). 

Além da constituição de diversos órgãos e políticas públicas voltadas para a 

juventude, um marco da educação profissional do governo Lula foi o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), criado em 2011, por 

meio da Lei nº 12.513, veio com a missão de apoiar as metas do Programa Nacional 

de Ensino (PNE) do período de 2014 a 2024, ampliando a oferta da formação técnica 

profissional aos estudantes do ensino médio e do EJA (Educação de Jovens e 

Adultos) em escolas públicas, por meio de uma bolsa formação que custeava todas 

                                                 
6 Governo Federal considera no Plano Juventude Viva como minorias juvenis jovens: negros, 
índios, pobres, mulheres e em situação de vulnerabilidade social. 
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as despesas dos alunos como mensalidades em escolas particulares vinculadas ao 

programa, materiais didáticos e encargos educacionais, podendo incluir até o 

fornecimento de alimentação e transporte dos estudantes. As Políticas de Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) definiam as diretrizes pedagógicas do PRONATEC, 

o perfil de aluno e mencionavam que o programa deveria atender principalmente 

jovens agricultores, silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, pessoas com 

deficiência, povos indígenas, comunidades quilombolas, mulheres, adolescentes e 

jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, fato que não ocorreu pois a 

maioria das escolas parceiras estavam centralizadas nos centros urbanos, dificultando 

a adesão e o acesso da população rural e ao qual se destinava o programa. 

O Programa de Aprendizagem surge nessa onda de formação profissional com 

objetivo de promover a inserção do jovem no mercado de trabalho por meio da 

educação para o trabalho, expandindo-se de forma progressiva em todo território 

nacional com a força da lei nº 10.097, regulamentada em 19 de dezembro de 2000, 

que determinava a obrigatoriedade da cota de contratação de jovens aprendizes nas 

empresas em torno de 5 até 15% do quadro de funcionários, mediante percentual 

calculado sobre a base total de empregados registrados no Ministérios do Trabalho. 

As vagas de aprendiz deveriam ser destinadas aos jovens com idade entre 14 a 24 

anos e a pessoa com deficiência sem limite máximo de idade por meio de um contrato 

de trabalho com durante máxima de 24 meses de acordo com artigo nº 429 da CLT, 

mas para contratar um jovem aprendiz a empresa deveria vincular-se a um programa 

de formação técnico-profissional homologado pelo Ministério do Trabalho para 

regularizar a capacitação profissional deste jovem (BRASIL; MTE, 2012). 

A educação profissional pública se mantém de acordo com as demandas 

compulsórias do capital, na sociedade brasileira contemporânea a escola particular se 

organizava em diversos níveis e estruturas oferecendo uma experiência de 

aprendizagem como mercadoria atraindo seu público-alvo com estratégias comerciais 

oferecendo ensino diferenciado, com professores qualificados, conteúdos modernos, 

atividades altamente atrativas, evidenciando o distanciamento entre ensino público e 

privado. 

 
A escola, como tudo no capitalismo, é, necessariamente, de classe, e, 
à medida que se constitui como pública e estatal é parte do Estado, 
com todas as decorrências por ser estrutura jurídico-política de 
determinada formação social. Muitos estudos têm revelado o quanto a 
escola pública – de forma geral, quando não cumpre seu papel de 
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formadora de sujeitos humanizados – permite a alienação e a 
precarização, humana necessária à submissão à lógica de classes. 
(BORGES, 2017, p.17). 
 

A educação profissional tornou-se uma mercadoria desejável por jovens que 

buscam a ascensão econômica e social pelo trabalho, investindo seus recursos 

financeiros em busca dos conhecimentos exigidos pelas demandas do capital 

replicando um ciclo histórico em nosso país, consequentemente o capital também se 

apropria desta parcela da população gerando um mercado paralelo que oferece baixa 

qualificação profissional com valores acessíveis a esse público, em grande maioria 

são jovens provenientes de famílias com baixa renda que necessitam inserir-se 

rapidamente no mercado de trabalho e que acabam utilizando do ensino privado de 

baixa qualidade como a esperança de inserir-se no mercado de trabalho, mas acabam 

encontram dificuldades de progredir em sua carreira devido à baixa qualidade do 

ensino ofertado, para Souza Neto (2014) a desigualdade das relações sociais em 

nossa sociedade justificam a necessidade de políticas e instituições sociais que 

atendam essa parcela da população para que possamos desenvolver condições 

igualitárias na educação. 
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2. JUVENTUDE E TRABALHO 

 

2.1 JUVENTUDES EM MÚLTIPLAS DEFINIÇÕES 

 

Uma definição clássica do termo Juventude está em considerá-la apenas como 

uma fase de importante preparação para a vida adulta, desconsiderando totalmente o 

contexto social, histórico e biológico desse indivíduo. Para refletir a respeito do termo 

juventude, faz-se necessário investigar o sentido de sua pluralidade, influências, 

diferenças e condições sociais, compreendendo os processos sociais e culturais como 

ato de conceituar, classificar e impor-se perante a juventude (ABRAMO, 2005). 

Na pesquisa adotamos o termo juventude por tratar-se do conceito aplicado 

nas principais políticas públicas voltada aos jovens brasileiros, sendo utilizado 

também pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e nos principais programas 

sociais apresentados neste estudo, ao estudar as políticas públicas da juventude 

encontramos uma contraposição entre os critérios de definição do “cidadão jovem”, 

alguns autores baseiam-se na condição etária e outros na condição sociocultural, do 

ponto de vista temporal os indivíduos são classificados pela faixa etária considerando 

que todos despertam igualmente biologicamente para a juventude, já no critério 

sociocultural, os aspectos históricos, sociais e culturais influenciariam diretamente no 

ritual de passagem da infância para a juventude mas o recorte etário é aplicado em 

grande maioria nas políticas públicas. Segundo Bourdieu (1978, p.113), a 

classificação “juventude” é apenas uma palavra, uma tipologia manipuladora, “o fato 

de falar dos jovens como se fossem uma unidade social, um grupo constituído, dotado 

de interesses em comum e relacionar esses interesses a uma idade biológica já 

constitui uma manipulação evidente”, mas para Trancoso e Oliveira (2014) além do 

critério etário para definir o que é juventude devemos observar e compreender as 

palavras definidas na cultural deste jovem, analisando datas históricas, processos de 

sua constituição, subordinação ao tempo que transformaram o ato, os signos que 

representam e comunicam, permitindo o agir sobre as pessoas e em si mesmo. 

No campo da medicina é comum o uso do termo puberdade referindo-se às 

transformações biológicas no corpo do indivíduo na fase de transição da infância para 

a adolescência, termo aplicado para referirem as mudanças de personalidade, mente 

ou comportamento, baseando em uma classificação fisiológica e biológica 

(SANTANA, 2011, p.3). Historicamente, no século XX, os jovens não constituíam uma 
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categoria social, eram indivíduos que interagiam com os familiares, sendo treinados 

por adultos e nas famílias de posses financeiras encaminhados para as escolas com 

regime de internato afastando-os da vida social com objetivo de aprender normas e 

regras da vida em sociedade, onde a escola assumia o papel de formação integral 

deste jovem (GALLAND, 1997). Após abandonar a fase definida pela família como 

infância, na visão ocidental, tornavam-se “homens”, chegando o momento de 

disponibilidade total da mão de obra ao capital ou ao trabalho familiar, já as mulheres 

tornavam-se responsáveis pela reprodução familiar e cuidadoras dos afazeres 

domésticos, função designada por casamentos geralmente instituídos pela própria 

família. 

Na década de 60, o tema juventude entra em pauta pela ótica dos movimentos 

sociais que criticavam a ordem estabelecida e lutavam a favor dos direitos civis, 

despertando à atenção da sociedade e principalmente dos militares após o golpe 

militar de 1964, no Brasil o governo assumia uma posição de repreensão aos 

movimentos estudantis principalmente contra a atuação da União Nacional dos 

Estudantes (UNE) e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), os 

jovens vinculados a essas instituições chegaram a ser considerados elementos de 

“alta periculosidade, de ameaça à segurança nacional e que deveriam ser combatidos 

da sociedade” (WEISHEIMER, 2015). A partir deste momento histórico o jovem 

brasileiro começa a ter visibilidade nacional, a frente de movimentos sociais de alta 

representatividade política como o caso da “passeata dos cem mil” realizada após a 

morte do estudante secundarista Edson Luís de Lima Souto em 1968 na cidade do 

Rio de Janeiro, assassinado pela polícia do Estado. 

Em 1963, surge no país o termo “Jovem Radical7”, apresentado por IANNI em 

seu livro Industrialização e Desenvolvimento Social no Brasil, abordando uma reflexão 

sociológica da condição juvenil no mundo capitalista, diversos autores passam a 

abordar o jovem como ser social, exemplo desse período é o livro “O Poder Jovem” 

de Artur José Poerner publicado em 1968 abordando o contexto histórico do jovem 

brasileiro nas fases anterior e posterior a fundação da União Nacional dos Estudantes 

(UNE), mas o livro é vedado pelo Ato Constitucional nº 05 logo após o lançamento, no 

mesmo ano publicou-se uma importante coletânea de Sociologia da Juventude pela 

                                                 
7 IANNI, Octavio. O jovem radical. In: BRITTO, Sulamita de (org). Sociologia da juventude I: 
da Europa de Marx à América Latina de hoje. Rio de Janeiro: Zahar, 1968. p. 225-42. 
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organizadora Sulamita de Brito8 como uma das primeiros tentativas de constituir uma 

sociologia aplicada a juventude brasileira e tentativa de vencer a repressão imposta 

pela ditatura perante as publicações com esse tema (WEISHEIMER, 2015). 

Nesse período, Foracchi (1966, p.10), socióloga e docente da Universidade de 

São Paulo (USP), classificava o comportamento político do estudante brasileiro como 

um “produto revolucionário” das frustrações perante as aspirações da classe média, 

sua obra contribuiu consideravelmente para a Sociologia da Juventude brasileira, 

defendo esse público como uma categoria social, destacando publicações como: O 

Estudante na transformação da Sociedade Brasileira de 1965, a Juventude e 

Realidade Nacional de 1966, El radicalismo vinculado ao sistema: condiciones 

sociales de lapolitizacióndel estudante brasileño de 1966, Aspectos da Vida 

Universitária na Sociedade Brasileira de 1968, A Juventude e a Sociedade Moderna 

de 1972 e A Juventude: ascensão social e rebelião de 1982. A ascensão dos 

movimentos estudantis transcende o ambiente familiar, o jovem passa a ser um 

indivíduo de destaque na sociedade, destacando-se e revoltando-se contra a posição 

subalterna em relação ao adulto, mas ainda mantendo-se na condição de 

dependência financeira, situação que geraria conflitos e questionamentos da nova 

ordem política vigente (WEISHEIMER, 2015, p.10). 

A indústria em crescimento no país, passava por um período de grandes 

demandas por trabalhadores técnicos, desta forma, utilizam da ideologia de ascensão 

da juventude pelo trabalho como estratégia para captar esse público para a setor, com 

o apoio do governo a instituições criam diversas formas de captar jovens para a 

indústria criando uma nova categoria classificada como aprendizes, referindo-se aos 

jovens que inseriam-se na aprendizagem profissional como meio de sobrevivência e 

ajuda familiar. Aos jovens intelectuais filhos da elite, vigorava o pensamento de 

ascensão social das famílias pelo estudante, nessa época, o termo “estudante” surge 

fortemente no país como referência ao jovem da classe média brasileira em busca de 

ascensão ou reprodução da condição social familiar, mas que dependiam 

economicamente de suas famílias para sobreviver e estudar. 

 
[...] na qualidade de totalmente mantido é que o jovem dispõe de 
condições para ser um estudante. E são paradoxalmente esses 
mesmos fatores que criam obstáculos à sua realização pessoal porque 
reprimem, inclusive, as mais simples manifestações de vontade 

                                                 
8 BRITTO, Sulamita (org.). Sociologia da Juventude. 4 V. Rio de janeiro: Zahar, 1968 
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autônoma. Como ser estudante, é, portanto, categoria social 
independente, se não é possível deixar de ser, ao mesmo tempo, 
jovem dependente, submisso e comprometido? (FORACCHI, 1965, p. 
27 - 28). 
 

Ao olhar para o jovem como uma categoria social, iniciam-se os primeiros 

estudos para compreender os contrastes socioeconômicos da juventude brasileira, a 

partir deste movimento surge uma nova termologia adequada a nosso país: 

“Juventudes9”, que passa a ser difundido principalmente por Sanfelice como uma 

representação da pluralidade da realidade das diversas juventudes presentes no 

Brasil: 

 
Parto do princípio de que a juventude não se constitui em uma classe 
social. São jovens, pelas convenções sociais de hoje, seres humanos 
de ambos os sexos que se encontram em certa faixa etária e que 
eventualmente se distinguem por determinados comportamentos. O 
critério, com certeza, é arbitrário e vem sendo alterado pelos tempos 
afora. Parto também do princípio de que a juventude não se constitui 
por uma identidade universal própria. Há pelo mundo, muitas e 
distintas juventudes. Os jovens constituem diferentes juventudes, 
encontram sua identidade ou não, no grupo social que habitam. Ser 
jovem, portanto é compartilhar de uma convenção universal de critério 
etário e universal, porém dentro de uma singularidade limitada. Os 
jovens, as juventudes, não se materializam em uma abstração, mas 
somente na concretude de uma situação específica. (SANFELICE, 
2013, p.67-68). 
 

 

A palavra juventude aplicada no plural ressignificava esse sujeito valorizando a 

diversidade e pluralidade das diversas juventudes espalhadas pelo país, não 

fragmentando esse jovem apenas a uma condição social, faixa etária específica ou 

característica biológica, despertando a atenção para a pergunta principal: qual 

juventude se refere? Para compreender as juventudes, se faz necessário analisar a 

realidade social a que esse jovem pertence, num país de desigualdade social como 

Brasil é importante compreender as necessidades e particularidades dos diversos 

jovens espalhados em nosso país: branco, negro, pardo, pobre, rico, analfabeto, 

alfabetizado, empregado e desempregado, todos terão as mesmas necessidades? 

Um jovem estudante de uma capital terá acesso aos mesmos direitos de educação e 

mobilidade de um jovem na região rural? Por que jovens negros e pobres são os mais 

                                                 
9 SANFELICE inspirou-se na forma plural em dois verbetes que lhe permitiram dar a 
conotação para “juventudes”. Cf. os verbetes “cultura da juventude” e “movimento da 
juventude” in: Outhwaite & Bottomore, 1996. 
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afetados pela violência? No âmbito das políticas públicas se faz necessário distinguir 

a qual juventude se refere para não replicar um cenário de injustiça e invisibilidade 

social, assim alinhando o discurso para o público ao qual se destina. 

Historicamente o jovem foi considerado como um ser dispensável para o 

Capital, tornando-se relevante na sociedade contemporânea graças ao seu potencial 

de consumo, a existência de sucessivos escalões de jovens ao consumo representa 

o suprimento de “terras virgens”, inexploradas e prontas para o cultivo (MAZZEO & 

BAUMAN, 2013, p.52). Nessa visão, a juventude assume uma posição de destaque 

na sociedade do consumo, tornando-se indivíduos que influenciam nas compras, 

sendo fortemente manipulados pela mídia, cultura e tecnologia, afetados diretamente 

pelas estratégias de marketing das grandes corporações tornando-se o que o 

mercado classifica como o “cliente em potencial”. As reflexões de Mazzeo e Bauman, 

alertam o Estado para necessidade de criar políticas públicas efetivas de proteção ao 

consumo juvenil, geralmente encadeado pelo marketing agressivo das grandes 

corporações que utilizam de fortes estratégias comerciais para manipular crianças e 

adolescente, bombardeadas constantemente pela mídia que adentra o ambiente 

familiar para ceder todas as vontades deste público, como indivíduos em 

desenvolvimento, se encontram em condição de vulnerabilidade social, vivendo a 

mercê do senso crítico familiar, porém, a tecnologia encontra diversas manobras para 

acessar, encantar e seduzindo-os desde crianças para o consumo. 

Para o professor Antônio Carlos Gomes da Costa (2000), a comunicação social 

constitui um fator determinante na construção da identidade juvenil, tornando esse 

jovem um consumidor e um produto, nesta concepção, a educação e o trabalho 

possuem papel fundamental na vida do indivíduo preparando-o e formando-o durante 

essa fase moratória, pensar na escola e no trabalho como meio de emancipação do 

sujeito se faz necessário, ainda mais em tempo de discussão do papel da 

pedagogização no Brasil. 

 

2.2 O JOVEM BRASILEIRO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Uma pesquisa centralizada na juventude trabalhadora se faz necessária como 

uma análise da representatividade desse público nas políticas públicas para 

compreender as referências do Estado ao desenvolver programas sociais que visam 

inserir o jovem no mercado de trabalho, principalmente para analisar um programa de 
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representatividade nacional como o Programa de Aprendizagem. Historicamente, o 

Estado sempre associou a educação profissional como meio de controle social 

promovendo formações em massa para atender as demandas compulsórias de 

formação da mão de obra no país, focando num ensino público puramente tecnicista 

reconhecendo no jovem um indivíduo que deveria ser desenvolvido para o trabalho 

como se esse ambiente tratasse da totalidade de sua existência. 

O jovem brasileiro é representado nas políticas públicas pelo critério etária, 

seguindo as orientações do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 

população jovem são os indivíduos com idade entre 15 a 24 anos completos, seguindo 

como referência para esse recorte as recomendação da10Organização Mundial da 

Saúde (OMS), a principal lei federal voltada para a juventude em nosso país é o 

Estatuto da Juventude que reconhece como população jovem os brasileiros com idade 

de 15 a 29 anos, já a Política Nacional da Juventude classifica os jovens em três 

categorias sendo: os indivíduos com idade de 15 a 17 anos denominados como jovens 

adolescentes, com idade de 18 a 24 anos são classificados como jovens-jovens e com 

idade de 25 a 29 anos jovens adultos, ou seja, os principais órgãos federais utilizam 

parâmetros etários diferentes para definição da população jovem no âmbito das 

políticas públicas. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como uma das 

primeiras iniciativas públicas de direitos da criança e adolescente implantado logo 

após o período de redemocratização do país, referia-se a categoria adolescente, 

considerando este público os indivíduos com idade de 12 a 18 anos destoando da 

grande faixa etária que representaria a juventude brasileira nas políticas públicas 

posteriormente, mas a sua constituição foi fundamental para combater a exploração 

do trabalho juvenil, incentivando a criação de diversos programas sociais e políticas 

de proteção e amparo de jovens e crianças. A partir desses dados é possível observar 

uma divergência no critério etário a qual se destina classificar a juventude brasileira 

no âmbito das principais políticas públicas, cenário que poderá impactar na 

constituição de propostas, programas e indicadores sociais devido a lacuna temporais 

na faixa etária que em anos podem representar uma aumento na análise da população 

economicamente ativa, desmascarando um cenário de desemprego, baixa 

escolaridade e precarização. 

                                                 
10World Health Organization – WHO: na tradução consideramos como Organização Mundial 
da Saúde. 
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Em 2015, após a publicação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), o IBGE passou a aplicar uma nova categoria de análise classificada como 

jovens “nem-nem” referindo-se a essa população como jovem que não trabalhavam, 

não estudavam e não estavam em treinamento (IBGE, 2018, p. 67), a pesquisa 

também evidenciou que esse público representava uma média de 11 milhões de 

jovens brasileiros, com uma representação de 23% no total da população jovem do 

país, sendo que 20% deste jovens residiam na região rural e 13% nos domicílios 

urbanos. Essa nova categoria de análise do IBGE foi evidenciada como uma 

população jovem que não trabalhava e não estudava, sendo altamente discriminada 

pela mídia que considerava esses jovens como indivíduos com oportunidades de 

trabalho e estudo que ignoravam essa oportunidade pois desejam passar o tempo 

livre sem ocupação, porém, analisando os dados do próprio PNAD 2015 é possível 

identificar que essa categoria era representada por jovens com menos anos de 

estudo, com maior percentual de evasão escolar, concentrando sua formação no 

ensino fundamental incompleto, com 54% de mulheres responsável por pelos menos 

01 filho, sendo 97% das mulheres responsáveis por afazeres domésticos dedicando-

se a uma média de 26,3 horas de trabalho doméstico e aos homens jovens dedicavam 

no máximo 10,9 horas de trabalho doméstico (PNAD, 2015). 

Na análise por gênero, as mulheres representavam o dobro da população 

jovem que não trabalha e não estuda, assumindo o papel de progenitora durante a 

fase de 15 à 17 anos, abandonando os estudos para cuidar da família, dos filhos ou 

dos afazeres domésticos, deixando de concluir o ensino médio, passando a depender 

financeiramente de outro indivíduo, dificultando de forma gradativa seu acesso ao 

mercado de trabalho formal, cenário que pode ser potencializado perante um cenário 

de crise do emprego somados as exigências constantes de qualificação profissional, 

de acordo com a pesquisa do PNAD 2015 quanto menor a escolaridade maior será o 

percentual de evasão escolar das mulheres que abandonam os estudos para cuidar 

da família, dos filhos e dos afazeres domésticos. Após a publicação da pesquisa 

PNAD 2015, os jovens nem-nem receberam muitas críticas na mídia sobre essa nova 

categoria social, utilizando o termo de forma pejorativa como algo inerente as 

injustiças sociais que acercam a juventude em nosso país, mas posteriormente foi 

publicado pelo IBGE em 2018 as principais justificativas destes jovens para encontrar-

se nesta condição de “nem-nem” como: o fato de ter que tinha que cuidar dos filho(s), 

de outro(s) dependente(s) ou dos afazeres domésticos, refletindo mais um contexto 
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social do que uma situação de desprezo pelas oportunidades de educação e trabalho 

(IBGE, 2018, p.70). 

O desejo do jovem brasileiro em elevar a escolaridade foi evidenciado na 

Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, conhecida popularmente como Pense, realizada 

pelo IBGE em 2015 com estudantes do ensino fundamental, sendo que 52,8% dos 

estudantes com idade entre 13 a 15 anos mencionaram desejar chegar ao curso 

superior, já os estudantes com 16 a 18 anos essa afirmação chegou a 68% dos 

entrevistados. Na análise do grau de instrução de ensino das famílias foi evidenciado 

que as maiorias dos entrevistados estavam com as mães com grau de instrução 

concentrado no ensino fundamental incompleto, indo de encontro ao cenário apontado 

pela maioria das jovens “nem-nem” que abandonaram os estudos para dedicar-se ao 

cuidado dos filhos ou familiares, servindo de alerta para que esse cenário não se 

replique para futuras gerações criando programas e políticas para que essas mães e 

cuidadoras tenham condições de permanecer na escola. 

 

 

Figura 4. Distribuição percentual dos alunos de 13 a 15 anos de idade em relação à expectativa 
quanto ao nível de escolaridade que alcançará, por nível de instrução da mãe - Brasil – 2015 

Fonte: IBGE 
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Para o deputado federal Professor Israel Batista do Partido Verde, esses jovens 

deveriam ser classificados como jovens “sem-sem”, sem oportunidades de educação, 

sem ensino de qualidade e sem oportunidade de trabalhado, não se tratando de jovens 

mimados, mas de uma população de 11 milhões de brasileiros que precisam ser 

valorizados e não punidos (SENADO, 2019). 

No atlas da violência no Brasil, o jovem foram evidenciados como um dos 

indivíduos em situação de vulnerabilidade para a violência, constatando uma média 

de 65 mil homicídios registrados no ano de 2017 para esse público, alertando sobre o 

perfil da principal vítima da violência no Brasil: o jovem negro, pobre, com até sete 

anos de estudo, representando 59,1% dos óbitos totais dos jovens com idade entre 

15 a 19 anos no país. No recorte por gênero, as mulheres negras representam 66% 

da taxa de homicídio no país, com evidência de aumento de feminicídio nas regiões 

norte e nordeste e diminuição das taxas de mortalidade apenas na grande São Paulo, 

Distrito Federal e Espírito Santo (IPEA, 2019). Frente a vulnerabilidade que se 

encontra a juventude brasileira e perante a violência foi instituído o projeto Juventude 

Viva pela Secretária Nacional da Juventude, tendo como uma de suas metas 

principais promover discussões e o combate a violência juvenil, esse compromisso 

público foi registrado nas metas das Nações Unidas do Brasil tendo como meta inicial 

o desenvolvimento de um plano de ação que visava reduzir a violência juvenil, 

principalmente na juventude negra durante o período de 2015 a 2024 (SNJ, 2019). 

Para a UNICEF (2011), a vulnerabilidade do juventude brasileira está relacionada com 

a situação de extrema pobreza, baixa escolaridade, exploração do trabalho, privação 

da convivência familiar e social, alto índice de violência, gravidez precoce, abuso 

sexual e acesso a drogas; destes indicadores, os jovens representam o público com 

maior presença nas injustiças sociais do Brasil, tornando necessário um plano de 

governo em longo prazo para erradicar esses indicadores de injustiça social. 

No início de 2000 novas iniciativas surgem com objetivo de promover a adesão 

ao ensino médio e técnico, despertando a cultura nos jovens de incentivo ao ensino 

médio como os Programas de incentivo a Educação de Jovens e Adultos (EJA), em 

2011 o11Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Empregos (PRONATEC) 

sendo que na primeira fase do programa os estudantes recebiam a bolsa de estudo 

                                                 
11O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC foi criado pelo 
Governo Federal, em 2011, a fim de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e 
tecnológico. 
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da instituição de ensino particular para ajudar no custeio da mensalidade da escola, 

com o recebimento de vale transporte, material didático e uma bolsa-auxílio em torno 

de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) mensais, atualmente os jovens recebem 

apenas a bolsa de estudo da instituição de ensino devido a reestruturação e cortes de 

verba do programa. Uma evidência deste momento histórico pode ser observado na 

publicação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2018, relatando 

que 46% dos jovens-adultos com idade de 25 a 34 anos tinham concluído o ensino 

médio, porém neste percentual agregou-se os jovens que ingressaram no ensino 

superior e não concluíram a formação, inviabilizando a leitura dos jovens que 

concluíam o ensino médio e estagnariam a formação. Conforme gráfico a seguir: 

 

 

Figura 5. Distribuição percentual das pessoas de 25 a 64 anos de idade, por nível de instrução, 
segundo grupos de idade - Brasil - 2017 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra e Domicílios Contínua, 2017. 

 

No recorte etário, agregou-se a categoria jovem-adultos e adultos, 

comprometendo ainda mais a interpretação das categorias, desconsiderando 

totalmente as diretrizes etárias do próprio Estatuto da Juventude, infelizmente, a 

pesquisa PNAD 2017 agregou anos adicionais na categoria jovem ao utilizar o recorte 

etário de 25 a 34 anos, sendo que o jovem brasileiro se enquadra numa faixa etária 
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da população de 15 a 29 anos, esse aumento de 5 anos na categoria promove uma 

lacuna temporal que inviabiliza o real cenário deste indicador social. Pensar o jovem 

no âmbito das políticas públicas é algo desafiador mediante a pluralidade do sentido 

da palavra e a divergências no entendimento do recorte etário deste público, as 

classificações das categorias de análises deste público devem ressignificar a 

juventude evitando replicar as injustiças sociais históricas presente na vida dos jovens 

brasileiros, além do acesso à educação, a saúde e ao trabalho, se faz necessário criar 

medidas que promovam pontes para conectar o jovem aos seus direitos sociais, 

protejam da vulnerabilidade juvenil, promovendo uma educação de qualidade para 

evitar atraso no desenvolvimento social e econômico de nosso país. 

 

2.3 O JOVEM TRABALHADOR E O MERCADO DE TRABALHO 

 

O mercado de trabalho no Brasil é avaliado trimestralmente pelo 12Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), desde o ano de 2016, realizando publicações 

periódicas sobre a empregabilidade, salário, desemprego e perfil do trabalhador 

brasileiro, tornando-se uma referência nas políticas públicas que promovem o 

incentivo ao trabalho. Na análise das publicações, evidenciamos diversos fatores de 

vulnerabilidade social do jovem brasileiro citados no boletim nº 66 do IPEA de maio 

de 2019, demonstrando que a maior taxa de desemprego está presente na população 

de jovens com idade entre 18 a 24 anos representando 25,9% dos total de jovens 

desempregados no país, a categoria com idade de 25 a 39 anos representam 11,2% 

desempregados, novamente o boletim agregou um grande recorte etário na categoria 

jovem indo além dos 29 anos impactando na perspectiva real de desemprego da 

população jovem. O boletim do IPEA também é utilizado como referência na 

Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) para justificar grande parte de suas políticas 

públicas porém o critério etário da população jovem aplicado pelo IPEA está em 

divergência com a aplicação desta instituição pois o estudo agregou em suas analises 

um recorte etário de adultos desempregados de 30 a 34 anos comprometendo 

novamente o status social do desemprego juvenil no país. 

                                                 
12O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) é uma fundação pública federal vinculada 
ao Ministério da Economia, suas atividades de pesquisa fornecem suporte técnico e 
institucional às ações governamentais para a formulação e reformulação de políticas públicas 
e programas de desenvolvimento brasileiros. 
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Os dados etários são divergentes mas os dados sociais são alarmantes, em 

2019, a população jovem representava 51 milhões de brasileiros, segundo PNAD, 

23% dos jovens brasileiros não estudam e não trabalham, 26% se encontram em 

situação de desemprego e 25% que estavam 13desalentados e sem perspectiva de 

voltar ao mercado formal, restando uma pequena parcela de jovens economicamente 

ativa, com empregado formal, salário e direitos trabalhistas. 

 

 

Figura 6. Desemprego e desalentados por idade 
Fonte: IBGE/Pnad 

 

Os jovens desalentados representavam brasileiros sem emprego devido a 

critérios como: idade, desqualificação profissional, retração do emprego na região de 

moradia, aumento do desemprego, baixa remuneração e aumento da precarização do 

trabalho (IPEA, 2018). Para o professor Antunes (2009), o cenário da economia 

mundial tende a incentivar a informalidade nas relações trabalhista, aumentando a 

flexibilização ilimitada do trabalho, levando ao aumento progressivo da oferta de 

trabalho precarizado e a diminuição dos direitos trabalhistas prejudicando 

principalmente a juventude trabalhadora por meio do que ele classifica como a “nova 

morfologia do trabalho. 

A juventude é a população mais afetadas com o desemprego no país, 

baseando-se nos parâmetros mundiais, as taxas de desemprego do jovem brasileiro 

são próximas aos indicadores de países como Caribe e Nordestes da África (IBGE, 

                                                 
13 Desalento refere-se a pessoa que desistiu de procurar emprego formal por opção ou falta 
de oportunidade no mercado de trabalho. 
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2018), outro ponto importante para analisar na PNAD de 2012 à 2017, é a 

concentração da mão de obra juvenil nos setores da agropecuária, na indústria e no 

comércio, que de acordo com o professor Antunes vai de encontro a nova morfologia 

do trabalho no Brasil que está migrando jovens para esses setores, expondo-os a 

precarização do trabalho o que ele classifica como a fenomenologia de 

superexploração do trabalho (ANTUNES, 2017). O aumento de jovens desalentados 

entre 14 a 29 anos é um fato preocupante pois evidência uma massa da juventude 

brasileira que não encontra perspectiva de adentrar no mercado de trabalho 

convencional, provavelmente migrando para o trabalho informal e precarizado, 

integrando-se as formas disfarçadas de exploração do trabalho. 

 
Submetidos a essas modalidades de trabalho, com contratos 
“zerados”, “urbanizados”, “pejotizados”, “intermitentes”, “flexíveis”, os 
trabalhadores ainda são obrigados a cumprir “metas”, impostas 
frequentemente por práticas de assédio capazes de gerar 
adoecimentos, depressões e suicídios. (ANTUNES, 2017, p.35) 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vem alertando os países sobre o 

aumento do suicídio entre jovens principalmente nos países de baixa renda, a 

Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) chegou a alertar sobre o aumento de 30% 

na taxa de suicídio no país durante o período de 2000 a 2012, chamando a atenção 

para o público de 15 a 29 anos por tratar-se da segunda causa de mortes neste público 

após a violência (ABP, 2019). O aumento do suicídio e da depressão entre jovens foi 

um fato evidenciado na entrevista com a gestora do SENAC Jundiaí que chegou a 

referenciar as redes de apoio como o Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) e o Centro de Atendimento Psicossocial Infantil (CAPSI) do município de 

Jundiaí como apoio aos jovens, pois os docentes não saberiam como proceder neste 

caso, sendo assim, torna-se fundamental o acesso a um especialista que realize o 

tratamento. Infelizmente os projetos que envolvem a juventude em âmbito nacional 

tratam fortemente a educação e o trabalho, desconsiderando nas pautas da Secretária 

Nacional da Juventude o cuidado com a saúde mental desse jovem e a criação de 

órgãos que possam apoiar as instituições de ensino nestas situações. 

A escola está presente na maioria das análises de empregabilidade do país, 

segundo a publicação do IPEA (2019), os anos de estudo estão relacionados 

diretamente com a empregabilidade e a renda, sendo que quanto menor o grau de 

instrução, menor será as oportunidades de emprego, afetando principalmente os 
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jovens com ensino fundamental incompleto, indo de encontro ao principal perfil da 

vítima da violência no país, ou seja, jovem, pobre e com baixa escolaridade. 

Na questão de gênero as mulheres representam a maior taxa de 

desempregados no Brasil em todas as subcategorias, ou seja, da população de 

desempregados com idade entre 18 à 60 anos as mulheres representam o maior 

índice em todas as faixas etárias quando comparadas aos homens, as mulheres são 

mais suscetíveis ao desemprego principalmente na faixa etária de 14 à 24 anos. Na 

relação anos de estudo e empregabilidade, as mulheres trabalhadoras com ensino 

médio representam 67% da taxa de ocupação da força de trabalho e os homens 

chegam a 84,6%, na categoria com ensino superior, a diferença se mantém sendo 

87,5% para os homens e 79% para as mulheres, conforme diminui a instrução, diminui 

as oportunidades de trabalho para ambos os gêneros, porém as mulheres lideram a 

categoria etárias de jovens desempregados durante os períodos analisados de 2016 

a 2018 (IPEA, 2019). A baixa escolaridade e a necessidade financeira faz com que o 

jovem se insira no mercado de trabalho informal e precário, afastando-se 

gradativamente das oportunidades de emprego formal e das garantias de direitos 

sociais do trabalhador. Num país com de 13 milhões de desempregados, expande-se 

de forma assustadora um novo proletariado: o de serviços, que por meio das 

empresas de tecnologia, criam uma metamorfose nas relações de trabalho em que as 

empresas passam a exigir contratações flexíveis, intermitentes e terceirizadas, 

diminuindo o ônus e os custos com encargos trabalhistas por meio do que o mercado 

classifica como “oferta de serviços e não de trabalho”. Um exemplo deste movimento 

e a empresa UBER, em que o motorista-trabalhador vinculado a empresa de 

aplicativos assume todos os custos da prestação de serviço como: manutenção do 

veículo, combustível, multas, pacote de dados e voz, descontando de cada trajeto a 

taxa de comissionamento do Uber. Nesse caso, a empresa de tecnologia se identifica 

como uma empresa que “conecta o cliente ao prestador de serviço”, não se referindo 

como uma empresa contratante, ou seja, uma desvalorização total da mão-de-obra 

prestada mesmo que o serviço ocorra em nome da empresa, em um cenário de 

desemprego essas empresas encontram cada vez mais pessoas disponíveis para 

esse tipo de trabalho informal e precarizado. 

Esse modelo de exploração da mão de obra expande-se gradativamente devido 

as facilidades da tecnologia, desempregados se submetem a qualquer tipo de 

contratação e remuneração, incentivando a cultura de desvalor do trabalho e perda 
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das garantias de direitos trabalhistas. Nesse rearranjo do capital a juventude brasileira 

é a mais afetada nos índices de desemprego, tornando-se vulnerável a exploração do 

trabalho, comprometendo seu desenvolvimento profissional, mas principalmente sua 

saúde física e mental em condições de trabalho precarizado e insalubre.  
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3. O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM: APROXIMAÇÃO COM O CAMPO DA 

PESQUISA 

 

3.1 PRIMEIRAS INICIATIVAS DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NACIONAL 

 

A Constituição da República de 1988 passou a proibir o trabalho de brasileiros 

menores de 16 anos, instituindo apenas a possibilidade de contratação a partir de 14 

anos, na modalidade de aprendiz desde que esse jovem estivesse vinculado a uma 

instituição de ensino profissionalizante. Uma das primeiras iniciativas de um programa 

nacional de aprendizagem iniciou-se a partir da criação da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) em 1942 no governo Vargas, anteriormente, as ações públicas para a 

aprendizagem profissional eram regionais, compulsórias e providas da iniciativa 

privada. 

Na década de 90 em defesa da exploração do trabalho infantil, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) passou a recriminar e proibir qualquer forma de 

trabalho com adolescentes e crianças de até 13 anos, prevendo punições legais para 

as empresas que violarem essa determinação legal, o estatuto também contemplava 

a proteção do jovem trabalhador, proibindo a execução de trabalho noturno, perigoso, 

penoso, insalubre que comprometesse a frequência escolar do jovem aprendiz, 

defendendo a garantia de direitos trabalhistas e previdenciário pela Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) aos jovens contratados como aprendizes. 

 
O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob 
responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental 
sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele 
participe condições de capacitação para o exercício de atividade 
regular remunerada.1º Entende-se por trabalho educativo a atividade 
laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao 
desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o 
aspecto produtivo.2º A remuneração que o adolescente recebe pelo 
trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu 
trabalho não desfigura o caráter educativo. (ECA, Art.68, 1990). 
 

A expansão do programa de aprendizagem nacional iniciou a partir da Lei 

Federal nº 10.097 de 19 de dezembro de 2000, conhecida popularmente como a “Lei 

da Aprendizagem” que tinha como objetivo promover a inserção do jovem em 

condição socioeconômica desfavorável no mercado de trabalho por meio de um 

programa de aprendizagem regido pelo Ministério do Trabalho sem influência do 
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Ministério da Educação. As empresas por determinação legal, passaram a ser 

obrigadas a contratar jovens na modalidade de aprendiz respeitando a equivalência 

de 5% para o número mínimo de contratações e de no máximo 15%, considerando 

como referência para essa proporção a base total de funcionários contratados pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e pela Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) encaminhada para o antigo Ministério do Trabalho. 

Neste modelo de contratação, o jovem vincular-se-ia a uma instituição de 

ensino profissionalizante e a uma empresa, com um contrato de trabalho e 

aprendizagem com prazo determinado, respeitando o período máximo de 24 meses, 

na contratação deveria contemplar-se a descrição das principais funções laborais 

desempenhadas pelo jovem, respeitando as diretrizes legais do Catálogo Brasileiro 

de Ocupações (CBO). A carga horária semanal do jovem aprendiz deveria ser 

distribuída entre as horas de trabalho na empresa e as horas de estudo na 14entidade 

formadora, desde que respeitassem a carga horária exigida pela diretrizes legais, 

além do salário, o jovem teria o direito a formação profissionalizante, vale transporte 

para realizar os deslocamentos de sua moradia para a empresa e para a instituição 

de ensino profissionalizante, sem qualquer tipo de ônus financeiro ou custos 

adicionais em seu salário. 

Neste processo, existe o jovem Aprendiz que assume o papel de estudante 

trabalhador, a empresa contratante responsável por direcionar a aprendizagem prática 

no ambiente de trabalho e a entidade de ensino responsável pela formação 

profissional, mas para enquadrar-se como aprendiz, o jovem deve ter idade entre 14 

a 24 anos, salvo exceção as pessoas com necessidades especiais extingue-se o 

critério da idade máxima, mas de acordo com as diretrizes legais o programa deve ser 

destinado preferencialmente aos estudante do ensino médio, estendendo-se a 

oportunidade aos jovens que tenham concluído o ensino médio e estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

A instituição de educação profissional vinculada ao programa de aprendizagem 

tem como responsabilidade aplicar as aulas teóricas, orientar a empresa contratante 

de como aplicar as aulas práticas no ambiente de trabalho, fiscalizar a participação 

ativa do jovem na escola e aplicar os conteúdos programáticos do curso com base 

                                                 
14 Entidade formadora refere-se à instituição de ensino profissionalizante vinculada ao 
Programa de Aprendizagem. 
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nas orientações da Portaria do Ministério do Trabalho nº 615, de 13 de dezembro de 

2007, aplicando uma rotina de aulas não conflitante com o horário da escola e 

respeitando as diretrizes do ECA de proteção ao jovem trabalhador aprendiz. 

Os pioneiros no Programa de Aprendizagem Nacional são as instituições de 

ensino do “Sistema S”, mesmo tratando-se de uma rede de ensino paraestatal, essas 

instituições de ensino são organizadas e gerenciadas por órgãos e confederações do 

setor pertinente, sendo subsidiadas pelo Estado e por diversos setores da economia 

como: indústria comércio, serviços e agronegócio, podemos citar como as principais 

instituições no desenvolvimento da educação profissional no país o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Comércio (SENAC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), todas 

vinculadas ao Sistema S de ensino profissionalizante. 

Na contratação do jovem aprendiz por meio das instituições de ensino 

vinculadas do Sistema S, a empresa contratante e o Aprendiz, estarão isentos de 

qualquer ônus financeiro devido o repasse compulsório que essas instituições de 

ensino recebem do Governo Federal com valores correspondente a alíquota de 1% 

da folha de pagamentos dos trabalhadores contratados em regime da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) do setor pertinente. Segundo o site Economia Uol (2019), 

em 2017, o Sistema S recebeu um repasse de R$ 16,5 bilhões de Reais, chegando a 

R$ 17 bilhões em 2018, mas esses valores poderão sofrer cortes de acordo com 

manifestações do atual ministro da economia Paulo Guedes, ação que poderá 

impactar diretamente no percentual de jovens atendidos à nível Brasil, corte similar já 

aconteceu no PRONATEC diminuindo drasticamente o número de jovens assistidos 

pelo programa. 

As discussões públicas em torno dos cortes do Sistema S envolvem o desejo 

do governo em promover maior controle da verba destinada as instituições e 

nomeações de cargos, aumento do percentual de bolsas, além de alegar falta de 

transparência em relação aos investimentos realizados com a verba compulsória, 

paralelamente existe a pressão popular de manter a estrutura e a qualidade do ensino 

destas instituições, porém por tratar-se de uma instituição com recursos paraestatal 

questiona-se os valores das mensalidades dos cursos que não estariam acessíveis 

para uma aparcela da população com baixa renda e pelo fato da baixa quantidade de 

bolsas de estudos disponíveis por cursos, lembrando que nem todos os cursos 

disponibilizam essa modalidade para o público. 
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3.2 DIRETRIZES LEGAIS DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 

 

Além do Sistema S, outras escolas de formação técnica profissionalizantes 

podem atender o Programa de Aprendizagem desde que atendam as características 

legais de uma instituições de ensino sem fins lucrativos vinculadas ao Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) e sejam credenciadas ao Ministério 

do Trabalho para atuarem como instituição de ensino formadora no Programa de 

Aprendizagem, porém, sem o direito ao repasse compulsório do Governo Federal que 

é destinado apenas ao Sistema S de ensino. 

Além da homologação legal das instituições de ensino, as diretrizes 

pedagógicas do Programa de Aprendizagem devem ser aplicadas nas aulas teóricas 

e práticas de acordo com o Arco Ocupacional e com o Catálogo Brasileiro de 

Profissões (CBO) selecionados pela instituição, isso significa que não deve ser 

aplicado formações profissionais fora deste enquadramento aos jovens aprendizes. 

 
Arco ocupacional, é entendido como um conjunto de ocupações 
relacionadas, dotadas de base técnica comum, que podem abranger 
as esferas da produção, da circulação de bens e da prestação de 
serviços, garantindo uma formação mais ampla e aumentando as 
possibilidades de inserção ocupacional do trabalhador 
(assalariamento, auto-emprego e economia solidária). A utilização do 
arco ocupacional deve ser bastante criteriosa. Assim, cabe à entidade 
de formação profissional que optar pela utilização dessa metodologia 
cuidar para que, na elaboração do conteúdo programático, as 
atividades teóricas e práticas contemplem todas as funções do arco 
escolhido. À empresa, por sua vez, cumpre observar se possui 
condições de proporcionar ao aprendiz as atividades práticas de todas 
as funções do arco. Se isso não for possível, deve optar por um curso 
que abranja apenas uma ocupação (MANUAL DA APRENDIZAGEM, 
MTE, 2017, p.22). 
 

A empresa contratante também assume a responsabilidade de contribuir com 

a formação profissional dos aprendizes por meio de atividades práticas orientadas por 

um tutor no ambiente de trabalho que será responsável por designar e ensinar as 

atividades profissionais do aprendiz de acordo com a função definida no contrato de 

trabalho. Para garantir a integridade laboral do jovem, a fiscalização do Programa de 

Aprendizagem é realizada pela Superintendência Regional do Trabalho com o apoio 

do Ministério Público, além dos órgãos públicos municipais, a instituição de ensino 

profissionalizante também deverá realizar visitas periódicas na empresa de modo a 

garantir a comprimento das diretrizes legais no ambiente de trabalho do aprendiz. 
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No Programa de Aprendizagem a remuneração do Aprendiz deverá estar de 

acordo com o salário nacional da categoria, respeitando o piso salarial de cada Estado 

e acordos coletivos, as aulas teóricas, o descanso semanal renumerado e os feriados, 

não devem gerar desconto em folha de pagamento, ressalva apenas aos casos de 

ausência sem justificativa no trabalho ou na entidade formadora, lembrando que as 

aulas na entidade formadora são consideradas como jornada de trabalho, para o 

cálculo do salário considere: 

 

Base de cálculo Salário do Aprendiz 

Salário Mensal = Salário-hora x horas trabalhadas semanais x semanas do mês x 7 

Figura 7. Base de cálculo – Salário do Aprendiz 
Fonte: Manual da Aprendizagem, p. 24. 

 

Ao aprendiz em fase escolar, a carga horária não deve ser superior a 06 horas 

diárias e aos jovens que já tenham concluído o ensino médio a carga horária diária 

não deve ser superior a 08 horas diárias, segundo o artigo 7º da Lei nº 5.889, de 8 de 

junho de 1973, referente a proteção do jovem trabalhador, é proibido a jornada de 

trabalho noturno entre 22 horas até as 05 horas do dia seguinte ao trabalho urbano, 

no trabalho rural das 21h até as 05 horas do dia seguinte é proibido a realização de 

horas de trabalho e das 20h até as 04 horas do dia seguinte não deve ser executado 

horas de trabalho o setor pecuário. 

As garantias e os direitos trabalhistas definidos pela lei da aprendizagem nº 

10.097/2000, são o direito ao seguro desemprego em caso de falência da empresa 

contratante, FGTS, férias remuneradas no mesmo período das férias escolares, 

décimo terceiro salário, vale transporte e pagamento do FGTS em caso de 

convocação do serviço militar durante o contrato de trabalho, porém o direito de 

estabilidade profissional por motivo acidentário ou gravidez não se aplica a essa 

modalidade de trabalho. 

A rescisão do contrato de trabalho deve ocorrer no prazo máximo de 24 meses 

sem possibilidades de renovação, após esse término a empresa poderá optar por 

contratar o jovem como funcionário registrado em regime da Consolidação das Leis 

do Trabalho, disponibilizando a vaga para um novo Aprendiz mantendo a 

determinação legal da cota. Em alguns casos, a empresa contratante terá apoio legal 

para rescindir o contrato de trabalho do Aprendiz no momento que o jovem completar 

24 anos, salvo nos casos de pessoas com deficiência, quando o jovem apresentar 
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desempenho insuficiente, cometer falta grave, ausência injustificada na escola, perda 

do ano letivo e até mesmo a pedido do próprio aprendiz. 

Atualmente, a aprendizagem profissional é um programa social subutilizado no 

país, atendendo uma média de 450 mil aprendizes por ano, porém esse número 

poderia ser superior caso as empresas seguissem as diretrizes legais das cotas, se 

as empresas respeitassem a cota mínima de contratação, ou seja, 5% de 

contratações, o programa passaria a atender um total de 960 mil contrações 

representando um aumento de 46% do total de jovens inseridos a mais no mercado 

de trabalho, num cenário otimista aplicando a cota máxima de 15% nas contratações 

o país poderia aderir uma média de 3 milhões de aprendizes, representando um 

aumento de 312% nas contrações de jovens no país, infelizmente o número de 

contratações pela Aprendizagem Profissional decaiu a partir do ano de 2015, 

estagnando o crescimento histórico do programa desde a sua concepção devido à 

forte crise do emprego vivenciada no país. Ver quadro a seguir: 

 

Figura 8. Potencial de admissões 
Fonte: Caged, 2018 
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O gap nas contratações de aprendizes pode ser evidenciado e fiscalizado pelo 

próprio Ministério do Trabalho por meio do Relatório Anual de Informações Sociais 

(RAIS). Ao final de todo ano as empresas são obrigadas a enviar esse documento de 

forma digital contemplando os dados pertinentes ao seu quadro de funcionários 

registrados, é por meio deste levantamento, também, que é publicado os indicadores 

oficiais de emprego no país. E ainda, o RAIS oferece a possibilidade de identificar o 

status das cotas de aprendizes das empresas, mas mesmo ciente que as empresas 

não respeitam a cota exigida por lei, poucas instituições são multadas ou autuadas, 

deslegitimando a lei no mercado de trabalho, principalmente com as empresas de 

pequeno e médio porte. Um exemplo de descaso com a lei da aprendizagem pode ser 

evidenciado em 2018 no estado de São Paulo, conforme tabela apresentada 

anteriormente, do CAGED, na qual existia um potencial de crescimento para contratar 

313.212 mil jovens, porém, as empresas contrataram no período de janeiro à 

setembro de 2018 apenas 100.809 mil jovens, representando apenas a 32% do 

potencial de contratações, algumas empresas alegam que o Programa de 

Aprendizagem Profissional não atende as funções ocupacionais disponíveis na 

empresa e para seguir o enquadramento legal deveriam absorver uma mão de obra 

não coerente com a necessidade da empresa, entretanto o programa apresenta uma 

grade de ocupações generalistas e especificas de modo a facilitar o acesso do jovem 

em diversas empresas. 

Segundo o Boletim da Aprendizagem Nacional do antigo Ministério do Trabalho 

(2019), em 2018 o país não absorveu nem 1% da população jovem no mercado de 

trabalho, analisando a vulnerabilidade social que envolve a juventude brasileira, 

muitos jovens necessitaram do trabalho como única aquisição de recursos financeiros 

e até mesmo para sobrevivência familiar, tornando o trabalho uma necessidade, 

consequentemente esse público migrará gradativamente o trabalho informal, marginal 

e criminoso. 

É preciso compreender qual o perfil do jovem que está aderindo as políticas 

públicas da juventude, de acordo com relatório da Oxfam15 Brasil (2018), o Brasil 

classificou-se na 9º posição no ranking mundial da desigualdade social e de renda, 

neste cenário de desigualdade quem realmente está se apropriando dos programas 

                                                 
15 Cf. https://www.oxfam.org.br/noticias/reducao-da-desigualdade-no-brasil-e-interrompida-pela-vez-primeira-
em-15-anos 
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de incentivo ao emprego e a educação? No caso do Programa de Aprendizagem, as 

diretrizes legais tem como objetivo atender os jovens provenientes das famílias em 

condições socioeconômicas desfavoráveis, porém, não se define um processo efetivo 

para garantir o ingresso destes jovens ao programa, sem comprovação desta 

condição social, o perfil do jovem aprendiz se tornam sugestivo e não efetivo, talvez a 

grande parcela dos jovens beneficiados pelo programa nem representem o perfil 

social ao qual o programa se propõe atender, neste caso, cabe a iniciativa pública 

reavaliar as formas de acessar o público ao qual destina o programa social. 

 

3.3 O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO SENAC SÃO PAULO 

 

Em 1943, com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o presidente Getúlio 

Vargas passa a incentivar o crescimento industrial no país instituindo o Serviço 

Nacional de Aprendizagem (SENAI) em 22 de janeiro de 1942, com a missão de 

promover a educação profissional de jovens e adultos para a indústria, atuando em 

quase todo território nacional até o final da década de 50 (SENAI, 2019). Incentivados 

com o resultado do SENAI, em 1945 na Conferência das classes produtoras do Brasil, 

os empresários do comércio apresentam ao Governo Federal a Carta da Paz Social, 

conhecida também como Carta Econômica de Teresópolis sugerindo o 

aperfeiçoamento do ensino médio e superior de comércio mediante as novas 

necessidades laborais do setor (MANFREDI, 2016). Após a consolidação e adesão 

do mercado pelo SENAI e por incentivo do Conselho Nacional do Comércio, o 

Governo Federal autoriza a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAC) 

em 10 de janeiro de 1946, iniciando suas atividades na sede de São Paulo, ofertando 

ensino profissionalizante para jovens com idade de 14 a 18 anos, em 1947 o SENAC 

de forma pioneira inicia a Universidade do Ar ensinando educação profissional pelas 

ondas do rádio, em 1969 adquire o Grande Hotel São Pedro para formar e treinar 

profissionais para o setor hoteleiro, em 1989 ingressa no ensino superior com a 

criação da Faculdade Senac e 1995 inicia a operação na editora (SENAC, 2019). 

Atualmente, o governo do presidente Bolsonaro discute a necessidade de 

cortes na verba pública destinada ao Sistema S, chegando a declarar a necessidade 

de 30% até 50% da verba compulsória destinada as instituições que agregaram juntas 

o valor de R$ 16,5 bilhões de reais em 2018, além de alegar a falta de transferência 

na administração financeira, as nomeações dos cargos da alta gestão também é algo 
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questionado pelo governo (SENADO, 2019). Parte da verba encaminhada para o 

Sistema S é gerada através da arrecadação do desconto em folha de pagamento do 

seguro social do setor pertinente, ou seja, da arrecadação dos trabalhadores, porém 

esse público não é convocado para o debate público mesmo sendo o grande 

patrocinador da verba destinada, os trabalhadores são desprezados nas discussões 

sobre o propósito das verbas, no passado, o governo da presidenta Dilma Rousseff 

chegou a apresentar um projeto de lei que aplicaria corte de até 30% da verba 

destinada ao sistema S, porém, com a retaliação pública o projeto foi arquivado. O 

relatório de gestão 2017 do SENAC justifica a importância da sua atuação por tratar-

se de uma instituição de ensino que atende um setor que representa ¼ do Produto 

Interno Bruto (PIB), representando uma média de 25 milhões de empregos e 2,7 

milhões de estabelecimentos no país, afirmando que a sua estratégia principal para 

atender essa demanda está relacionada a “eficiência da sua gestão e na consolidação 

de seu Modelo Pedagógico para reverter os impactos da economia nacional nas 

atividades da Instituição” (SENAC, 2019, p.19), mas será que essas ações 

influenciariam no cenário econômico brasileiro incentivando o acesso ao emprego dos 

profissionais deste setor? 

Ao longo do relatório não identificamos as ações ou a proposta pedagógica 

aplicada pelo Senac Nacional para reverter esse cenário, outro ponto em contraste 

identificado é o total de jovens atendidos pelo Programa de Aprendizagem pois nesses 

indicadores foram agregados os alunos atendidos pelo Programa de Gratuidade do 

SENAC que refere-se aos alunos bolsistas que não pagaram pela mensalidade do 

cursos, assim evidenciando a invisibilidade dos dados do Programa de Aprendizagem 

ao qual destinamos essa pesquisa. 

O Programa de Aprendizagem passou a ser instituído no SENAC logo após a 

criação da lei da aprendizagem no ano 2000, inicialmente, o programa era aplicado 

em 24 meses, em 2019 está organizado em 17 meses, totalizando um total de 1560 

horas de formação, divididas em 480 horas de aula teórica nas unidades de ensino e 

1080 horas de aprendizagem prática na empresa contratante, que acontecem ao 

longo da semana de forma simultânea e intercalada, ou seja, semanalmente o jovem 

aprendiz estudará 26 horas, sendo 8 horas dedicadas às aulas no SENAC e 18 horas 

dedicadas ao trabalho na empresa. 

Na acolhida do aprendiz, cada empresa deve nomear um monitor que ficará 

responsável pela coordenação das atividades práticas buscando oferecer uma 
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formação que possa de fato contribuir para o desenvolvimento integral em 

consonância com os conteúdos estabelecidos na formação laboral, seguindo as 

orientações do art. 23, § 1º, do Decreto Federal nº 5.598 de 2005. 

A inserção dos jovens pelo Programa de Aprendizagem gera uma dicotomia 

entre a oportunidade de inserção no mercado de trabalho e a contratação de uma 

mão-de-obra com baixo-custo, porém o jovem é um trabalhador-aprendiz e não um 

funcionário convencional, muitas empresas não compreendem essa diferença 

descaracterizando o ato educacional, mas para garantir a aplicação efetiva das 

atividades práticas na empresa, o SENAC SP determina que suas unidades 

organizem-se visitas periódicas para acompanhar o andamento das atividades 

desenvolvidas pelos Aprendizes e alinhem possíveis desencontros com seus tutores 

no ambiente de trabalho. 

Para ofertar o Programa de Aprendizagem, o SENAC SP e suas unidades 

devem seguir todas as determinações legais do Ministério do Trabalho, validando e 

protocolando seu plano de curso neste órgão público, nenhuma alteração da estrutura 

pedagógica, conteúdo ou carga horária deve ser realizada sem a autorização prévia 

dos órgãos públicos competentes. 

 

3.4 O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO SENAC JUNDIAÍ 

 

O SENAC, unidade de Jundiaí foi selecionado para essa pesquisa por tratar-se 

da primeira instituição de ensino que desenvolveu o Programa de Aprendizagem na 

cidade, com fortes parcerias na iniciativa privada e pública, é uma das organizações 

com maior representatividade na região. Após delimitarmos a unidade de Jundiaí 

como o ambiente social da pesquisa, iniciamos o processo de busca por referenciais 

teóricos que abordassem a história desta unidade junto ao Centro de Memória SENAC 

São Paulo, sendo gentilmente acolhidos pela gestão do espaço, tendo acesso aos 

registros e documentos históricos da unidade de Jundiaí. 

O SENAC Jundiaí foi construído em terreno doado pela Prefeitura do Município 

em 1989 na rua Vicente Magaglio, número 50, situado no Jardim Paulista, com 

inauguração em 1992, a unidade inicial dispunha no pavimento Inferior com: espaço 

para manutenção, depósito de materiais, depósito geral e vestiários e no pavimento 

térreo: localizava a recepção, espaço para exposições, sanitários, auditório, sala de 

estética e salão de beleza. No pavimento superior localizava-se: a administração e 
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secretaria, sala de reuniões, sala da gerência, sala da assistente, copa, almoxarifado, 

02 salas de coordenadores e docentes, 03 salas polivalentes e sanitários, além do 

espaço de idiomas com recepção, secretária, sala de coordenador superior, sala para 

materiais, sala de leitura e estudo, laboratório, salas dos docentes e 09 salas de aulas 

(CENTRO DE MEMÓRIA SENAC São Paulo, 2019). 

 

 

Figura 9. Fachada SENAC Jundiaí, 1992 
Fonte: Centro de Memória SENAC São Paulo, 2019. 

 

 

Figura 10. Fachada SENAC Jundiaí, 1992 
Fonte: Centro de Memória SENAC São Paulo, 2019. 

 

Em 1992 com a inauguração do SENAC em Jundiaí, outras cidades da região 

foram beneficiadas com o atendimento da unidade como: Atibaia, Bom Jesus dos 

Perdões, Bragança Paulista, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Itatiba, Jarinu, 
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Joanópolis, Louveira, Nazaré Paulista, Piracaia Tuiuti e Várzea Paulista. Segundo a 

histografia da unidade apresentada pelo Centro de Memória do SENAC São Paulo: 

 
Dentre os programas voltados para contribuir com o desenvolvimento 
das comunidades locais estão o Programa Educação para o Trabalho 
e a articulação da Rede Social, que envolve organizações do Terceiro 
Setor da região. São desenvolvidas, também, ações de incentivo ao 
voluntariado junto aos colaboradores, alunos e docentes, iniciativa que 
alcançou, em 2005, o Selo Escola Solidária. Ainda nesse ano a 
Unidade realizou o desfile beneficente que apresentou as tendências 
da Primavera/Verão 2005, resultado do Projeto dos alunos que 
concluíram a primeira turma do curso Produção de Moda do SENAC 
em Jundiaí. [...] Em 2009 o Senac Jundiaí contava com uma área útil 
de 2.672 m², com 18 salas de aula e 10 laboratórios destinados aos 
cursos de Podologia e Massoterapia, Estética, Manicure e Depilação, 
Hardware, Informática, Saúde, Moda e Maquilagem. A unidade 
contava também com um auditório com capacidade para 110 lugares 
e um amplo saguão, que também é utilizado para eventos 
educacionais e como espaço cultural para exposições. Em sua 
programação são oferecidos cursos nas áreas de administração e 
negócios, arte e cultura, decoração, design e criação, estética, 
fotografia, hotelaria, informática, lazer e eventos, marketing e vendas, 
meio ambiente, moda, podologia, rádio e áudio, saúde holística, 
saúde, segurança e saúde no trabalho, turismo, urbanismo e 
paisagismo. (Centro de Memória SENAC São Paulo, p.03, 2019) 
 

Todos os dados históricos do SENAC Jundiaí foram disponibilizados pelo 

Centro de Memória SENAC São Paulo, onde iniciamos o contato por telefone, 

posteriormente formalizamos a documentação de autorização da pesquisa por e-mail 

e em seguida tivemos a oportunidade de conhecer o espaço de forma presencial para 

aprofundamento dos estudos da história do SENAC SP e Jundiaí, além deste apoio, 

acionamos a unidade Jundiaí para complementação dos dados por meio de 

entrevistas presenciais para compreender as particularidades do Programa de 

Aprendizagem desta unidade. 

Iniciamos o contato com os gestores da unidade Jundiaí após a autorização da 

sede do SENAC São Paulo, assim poderíamos in loco coletar dados sem transtornos 

legais, na primeira reunião presencial, apresentamos os propósito da pesquisa por 

meio do pré-projeto e evidenciamos aos gestores a importância deste estudo para 

compreensão dos resultados do Programa de Aprendizagem, o processo de 

autorização da pesquisa de campo junto à sede do SENAC São Paulo ocorreu por 

meio do termo de interesse de pesquisa e com o pré-projeto, evidenciando todos os 

questionamentos e informações necessárias para o desenvolvimento da pesquisa na 

unidade de Jundiaí. A devolutiva foi favorável para a aplicação da pesquisa de campo 
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na unidade, incluindo também a permissão para gravação de imagem e áudio com os 

funcionários da unidade Jundiaí, com o aceite da instituição, iniciamos o processo de 

agendamento das entrevistas presenciais com a gestora técnica responsável pelo 

Programa de Aprendizagem na cidade, tendo um ganho de informações por trata-se 

de uma pessoa que atua no projeto desde a primeira turma, ou seja, desde do ano 

2000, podendo assim, contribuir significativamente com relatos históricos do 

programa. Durante a entrevista com o Senac Jundiaí identificamos os principais 

parceiros do Programa de Aprendizagem na fase inicial sendo os franqueados do Mc 

Donald’s, o Programa Social Sorriso Contente que acolhe jovens carentes na cidade, 

a Pastoral do Menor, o Fundo Social e a subdelegacia do Trabalho de Jundiaí, todas 

as empresas parceiras ajudaram na divulgação do programa ou promoveram as vagas 

de aprendizes. 

Por meio desta pesquisa de campo no SENAC Jundiaí foi possível coletar os 

dados históricos da secretaria educacional para compreender a evolução do programa 

na cidade, com esse documento foi possível constar o número de alunos matriculados 

do período de 2000 até 2018, o número de turmas ativas por ano e o número absoluto 

de alunos matriculados anualmente como Jovens Aprendizes na unidade, conforme 

consolidação na tabela abaixo: 

 
Tabela 1. Histórico de Matrícula 

 
Programa de Aprendizagem - SENAC 

Jundiaí 

Ano 
Quantidade de 

turmas Inscritos 

2000 4 167 

2001 8 249 

2002 8 223 

2003 6 176 

2004 2 74 

2005 6 193 

2006 4 153 

2007 4 152 

2008 10 336 

2009 4 153 
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2010 14 400 

2011 26 577 

2012 26 653 

2013 31 752 

2014 38 685 

2015 40 723 

2016 26 660 

2017 20 310 

2018 25 455 

Fonte: SENAC Jundiaí, 2019. 

 

Com os dados da secretária educacional, iniciamos a análise dos dados 

histórico da unidade, no período de 2000 a 2018, o SENAC chegou a atender um total 

de 7.091 jovens no Programa de Aprendizagem, no recorte do período de 2000 até 

2009, o programa vivenciou um período com oscilações constantes do total de alunos, 

chegando a menor representação no ano de 2004, porém, no período de 2010 a 2015, 

o programa manteve um crescimento exponencial, evoluindo de 14 para 40 turmas, 

representando um ganho de 186% neste período, segundo a gestora do Senac 

Jundiaí classificada nesta pesquisa como entrevistada A, as quedas do Programa de 

Aprendizagem foram um reflexo da crise econômica e política vivenciada no país que 

influenciaram no aumento do desemprego e consequentemente diminuindo o 

percentual das cotas de aprendizes na região: 

 
Terminado os 17 meses, o contrato se encerra automaticamente ou 
caso a empresa tenha alguma vaga naquele momento, e se aquele 
jovenzinho teve um bom desenvolvimento, ela pode efetivar. O fato é 
que até 5 anos atrás tranquilamente, a gente tinha até 60% de 
efetivação, de 5 pra cá, a gente entrou com a crise do mercado e então 
o gráfico foi caindo muito, eu não tenho nenhum estudo, o SENAC não 
tem nenhum estudo para efetivar esses números de efetivação mas 
eu entendo que hoje está em torno de 10% apenas. O que as 
empresas fazem, terminando o contrato do Aprendiz, ele se extingue 
automaticamente, porque é um contrato com tempo determinado, 
então a empresa inicia um novo ciclo, com um novo aprendiz, mas o 
número de efetivação está numa média de 10%. Ainda que do ano 
passado para cá (2018 para 2019), eu percebi uma movimentação 
muito tímida, mas ainda positiva. É uma queda muito drástica, a gente 
sentiu que a crise financeira chegou e foi devastadora em muitas 
empresas. (ENTREVISTADA A, 2019). 
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A entrevistada A representa uma gestora do SENAC Jundiaí, sobre a sua fala 

podemos fazer uma reflexão crítica a respeito dos momentos histórico que 

impactaram na redução do percentual de aprendizes contratados, neste resgate, 

podemos ressaltar a crise mundial de 2008, iniciada nos Estados Unidos da América, 

devido ao mercado imobiliário ter gerado um colapso no sistema bancário mundial 

porque as instituições financeiras passaram a oferecer crédito fácil para as pessoas 

que não teriam condições de pagar as dívidas imobiliárias, sendo fortemente atraídas 

pelas comodidades dos juros baixos e facilidades de pagamento do crédito imobiliário. 

Porém, com o aumento das vendas do crédito imobiliário, os bancos passaram a 

oferecer fundos imobiliários que tinham como atratividade a lucratividade e a garantia 

de pagamento desses credores, entretanto quando a inflação chegou, os juros 

aumentaram, a economia retraiu e os imóveis desvalorizaram, consequentemente os 

americanos não conseguiram pagar suas dívidas imobiliárias, os bancos deixaram de 

receber por seus créditos e os investidores desse mercado passaram a perder 

dinheiro, todo esse cenário gerou a queda de empresas, bancos e investidores, 

impactando numa crise de repercussão mundial, abalando instituições financeiras, 

empresas multinacionais e pessoas físicas com medo de perder emprego no mercado 

formal (VALOR ECONÔMICO, 2019). 

A crise de 2008 gerou o fechamento de empresas, desemprego e falta de 

investimento em escala mundial, grandes corporações fecharam da noite para o dia, 

diminuindo o investimento econômico e a retração da economia, afetando o Brasil 

principalmente a partir de 2009, podemos observar que nesse período ocorreu uma 

queda significativa no Programa de Aprendizagem em Jundiaí, sendo que em 2008 

com uma média de 10 turmas e em 2009 esse número reduziu para 04 turmas, 

representando uma queda de 336 alunos para 153 em 2009, podendo ser um reflexo 

do cenário econômico mundial na economia da cidade. Podemos observar também 

uma segunda onda de retração entre os anos de 2016 e 2017, que coincidem com 

momentos históricos importantes no país, como o impeachment da presente Dilma 

Rousseff e a posse de seu sucessor Michel Temer, momento em que a o país sofreu 

com uma forte queda da economia e aumento do desemprego, chegando em 2017 a 

14 milhões de brasileiros desempregados (EXAME, 2019). 

Em 2018, uma das medidas que colaboram com a expansão do programa na 

cidade foi o fato do SENAC disponibilizar até 04 Catálogo Brasileiro de Ocupação 

(CBOs), correlacionados na mesma formação, segundo a gestora do Senac: 
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Até o começo do ano passado (2018), trabalhávamos com título 
segmentado, qual era o desafio, se ele estava como aprendiz de 
supermercado, e o supermercado queria levar ele para a área 
administrativa não podia, pois, esses CBOs não batiam. Esse atual 
plano de curso do Senac ficou bastante flexível porque como a 
empresa pode escolher até 04 CBOs relacionados ela tem essa 
flexibilidade. Neste novo plano educacional do Senac, ele também 
ampliou o número de CBOs, hoje por exemplo, tenho algumas 
ocupações que as empresas me pediam, mas eu não tinha como 
atender. Uma das suas perguntas era quais são desafios do Senac 
Jundiaí? A gente teve essa preocupação de conseguir inserir novos 
CBOS como frentista que era um CBO que não estava atendendo, até 
atendia, mas um número muito pequeno porque o que acontecia, era 
poucos os postos que tinham demanda para o Aprendiz no 
administrativo, mas eu não podia deixar o Aprendiz ir para frente agora 
eu tenho o CBO de frentista, de caixa, claro que algumas ocupações 
ele precisa ser maior de 18 anos mas era uma CBO que eu não tinha. 
Quando era de supermercado eles sempre pediam para o Aprendiz 
ficar no caixa, eu falo “não pode”, porque antigamente o CBO de 
supermercado não possibilitava hoje ele pode desde que o Aprendiz 
seja maior de 18 anos, consequente, aumentando a capacidade do 
jovem ser efetivado. (ENTREVISTADA A, 2019) 
 

A possibilidade de o SENAC trabalhar com profissões correlacionadas no 

Programa de Aprendizagem foi de encontro com as necessidades das empresas 

locais, mas também foi uma oportunidade dos aprendizes seres contratados em 

pequenas e médias empresas. Historicamente Jundiaí foi conhecida como um forte 

polo industrial do Estado de São Paulo, porém, em 2010, o levantamento da Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS), constatou uma diminuição significativa na 

concentração de empregos efetivos na indústria e no comércio na cidade 

apresentando uma migração dos empregos do setor industrial para o setor de serviços 

chegando a um total de 43,87% dos empregos na cidade neste setor, tendo uma 

queda significativa dos empregos da indústria para 29,64% e chegando a 21,90% no 

comércio sendo metade da representação destes setores em 2000 (MTE, 2010). 

Uma cidade conhecida por sua importância no polo industrial, anualmente 

acompanha índice de desemprego desse setor devido ao constante fechamento de 

empresas que migram para outras regiões em busca de incentivo fiscal e baixos 

salários ou que fecham suas operações como o caso da empresa Meias Aços 

conhecida na região por pagar seus funcionários com meias após o processo de 

falência. 
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Figura 11. Empregos Registrados no MTE em 2010 na cidade de Jundiaí 
Fonte: Ministério do Trabalho, 2010. 

 

A crise do setor industrial levou uma migração de quase 50% da força de 

trabalho da cidade para o setor de serviços, tendo como base os estudos do professor 

Ricardo Antunes (2017), podemos avaliar da ótica do proletariado que o crescimento 

do setor de serviços conduz a precarização estrutural do trabalho, segundo suas 

palavras: 

 
Em pleno século XXI, mais do que nunca, bilhões de homens e 
mulheres dependem de forma exclusiva do trabalho para sobreviver e 
encontram, cada vez mais, situação instáveis, precárias, ou vivenciam 
diretamente o flagelo do desemprego. Isto é, ao mesmo tempo que se 
amplia o contingente de trabalhadores e trabalhadoras em escala 
global, há uma redução imensa dos empregos; aqueles que se 
mantém empregados presenciam a corrosão dos seus direitos sociais 
e a erosão de suas conquistas históricas. (ANTUNES, p.25, 2018) 
 

A migração do proletariado para o setor de serviços impacta na concessão dos 

direitos trabalhistas, diminuição do salário base do trabalhador e a precarização do 

trabalho, gerando contratos de trabalho que desvalorizam a mão de obra, como já 

acontece nos contratos de trabalho intermitentes em que o funcionário é remunerado 

apenas nas horas que a empresa necessita do seu trabalho, porém esse trabalhador 

deve ficar disponível para a empresa em período integral, impossibilitando com isso, 

que ele assuma outras ocupações e tenha outros rendimentos. Após o período das 

terceirizações estamos migrando para a criação de um novo “proletariado de 

serviços”, restando aos trabalhadores a oportunidade de sobreviver como prestadores 

de serviços em condições de trabalho que reafirmariam o desvalor do trabalho, 

46%

31%

23%

Empregos  Registrados no MTE em 2010 
na cidade de Jundiaí

Serviços Indústria Comércio
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comprometendo a saúde física e mental desses trabalhadores. Esse alerta vai ao 

encontro do cenário alertado pela gestora do Senac Jundiaí, ao mencionar o aumento 

do quadro de depressão e suicídio entre os jovens do programa, nesse caso, como 

apoio ao aprendiz, a instituição aciona a família e os serviços sociais da cidade como 

o Centro de Referência de Assistências Social (CRAS) e Centro de Atendimento 

Psicossocial Infantil (CAPSI) para que o jovem seja encaminhado para o tratamento 

especializado, segundo sua fala: 

 
O rendimento dele está indo bem e em algum momento ele perde o 
rendimento, fica apático, desmotivado. Os motivos são inúmeros 
desde um problema com a namorada e os mais comuns problemas 
familiares complexos como: violência na família, muita briga, 
separações, e ai a gente acolhe esse jovem ou algum responsável. A 
gente não dá conta destes problemas, mas o que a gente faz é ouvir 
e deixar claro que existem ferramentas sociais que podem ajudar esse 
jovem como um CRAS, uma rede de apoio como CAPSI na questão 
de depressão. Isso tem aumentado significativamente, os jovens estão 
com muito problema de depressão, aumentou significativamente o 
número de jovens que estão passando por acompanhamento 
psiquiátrico e que caíram muito, alguns começam chorar muito em 
sala, chegamos a chamar a família porque alguma coisa aconteceu e 
ele não está bem, precisa de ajuda médica, dos pais ou responsável. 
Orientamos a família para encaminharem o jovem para algum 
acompanhamento médico, isso acontece, isso é recente! E a gente 
também sentiu a necessidade de cada vez mais, o que aqui no Senac 
a gente chama de situações desafiadoras, a gente aproxima bastante 
do Conselho Tutelar para pedir uma rede de apoio e acompanhamento 
que a escola não supre, infelizmente. (ENTREVISTADA A, 2019) 
 

Para a revista UNESPCIÊNCIA (2010), o suicídio está aumentando em escala 

mundial principalmente entre jovens, esse fenômeno complexo envolve “fatores 

sociais, psicológicos e genéticos”, infelizmente, o crescimento se mantém desde os 

anos 80 no Brasil, atingindo principalmente os homens jovens e aumentando as 

incidências até nas comunidades indígenas no país. Para Antunes (2017), o cenário 

de incertezas em relação ao futuro, insegurança sobre a inserção no trabalho e a 

migração para trabalho precarizado como forma de sobrevivência gerará gatilhos que 

poderão levar ao aumento dos suicídios dos jovens nos país, ficando um alerta para 

o Estado sobre como apoiar e reverter esse cenário perante as políticas públicas que 

acolhem a juventude brasileira. 
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3.5 CONHECENDO O TERRITÓRIO DA PESQUISA: A CIDADE DE JUNDIAÍ 

 

A cidade de Jundiaí, fica localizada no interior do Estado de São Paulo, sendo 

conhecida historicamente como a Vila de Jundiaí, foi fundada pelos Bandeirantes em 

1655 pela Bandeira Colonizadora de São Paulo, com objetivo de instituir uma cidade 

que facilitasse a colonização nas regiões do interior do Estado. Nesse período, a 

região era habitada exclusivamente por povos indígenas que viviam da produção do 

milho, da mandioca e da pesca, devido à forte influência de seus habitantes a cidade 

passou a receber nome de peixe, palavra derivada da língua Tupi em que Jundiá 

significava bagre e o Y significava rio, representando o peixe encontrado em 

abundância na região, mas extinto atualmente na cidade. Os primeiros colonizadores 

da cidade foram atraídos pelo movimento dos Bandeirantes, chegando a meados de 

1615, afugentando os grupos indígenas que foram obrigados a se refugiar nas matas 

para fugir do trabalho escravo (PREFEITURA DE JUNDIAÍ, 2019). 

 
Ao longo dos séculos 17, 18 e 19, a economia da cidade se limitava a 
pequenas lavouras de subsistência, que abasteciam moradores da 
vila, tropeiros e bandeirantes. Na época, a região era formada por 
várias sesmarias pertencentes à Capitania de São Vicente, conhecida 
como “Portão do Sertão”. Era o caminho de muitas entradas e 
bandeiras. Durante longo período, a escravidão indígena foi a base da 
mão-de-obra local, embora essa prática fosse proibida por lei. Em 
meados do século 18, o número de escravos indígenas e de escravos 
de origem africana já era praticamente o mesmo, mas a partir da 
segunda metade deste século, a quantidade de africanos se 
intensificou, até que a mão-de-obra indígena foi totalmente 
abandonada. À medida que o número de africanos aumentava, 
também cresciam os focos de resistência. Há poucos registros 
históricos sobre a vida destes trabalhadores. Em 28 de Março de 1865 
Jundiaí foi elevada à categoria de cidade. (Prefeitura de Jundiaí, 
2019). 
 

A historiografia da cidade aponta que os moradores indígenas eram capturados 

pelos Bandeirantes e enviados para o trabalho escravo no Nordeste, enquanto outros 

eram incorporados na produção agrícola chegando a uma média de 40 a 50 índios 

por fazenda de acordo com documentos de registro das fazendas, mas com o início 

da migração de escravos africanos, os escravos indígenas passaram a assumir um 

outro papel na cidade. 

 
Com o incremento do uso do negro nas fazendas, algumas 
características culturais e sociais são alteradas. Os índios eram 
exímios criadores de cavalos e Jundiaí foi um centro de adestramento 
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e venda de animais domesticados para os bandeirantes e, 
posteriormente, para a civilização que foi sendo criada no interior. Já 
os negros tinham melhor qualidade para trabalhos na lavoura. Com a 
mão de obra africana, Jundiaí passou a utilizar cada vez mais os 
negros para os trabalhos nas fazendas. Quando chegaram as 
ferrovias, havia uma determinação oficial: era proibida a utilização dos 
negros para não esvaziar as fazendas de seus trabalhadores. As 
ferrovias formavam uma espécie de gueto para os trabalhadores 
brancos. (Jundiaí na História, 2019). 
 

A crise escravocrata aumentou o custo de aquisição dos escravos e os 

fazendeiros que produziam café e cana de açúcar na região temiam que, com a 

construção das ferrovias, as fugas fossem facilitadas e migrassem um grande número 

de escravos e alforriados para as construção das ferrovias, pois mesmo os escravos 

livres ainda dependiam de seus servos para sobreviver. Assim os fazendeiros da 

região de Jundiaí pressionaram o Estado para proibir o trabalho de escravos africanos 

nas ferrovias. Com a criação das ferrovias e com o título de maior produtora de café 

na época, facilitou para que o Império aceitasse a pressão da aristocracia em 

promover a Vila para a categoria de cidade, sendo que em 28 de março de 1865 

tornou-se a cidade de Jundiaí. 

Em 1870 chegam milhares de italianos vindo da migração pós-guerra para 

trabalhar nas fazendas da região, a influência dessa imigração é tão forte na cidade 

que segundo dados da Prefeitura Municipal de Jundiaí uma média de 75% dos 

habilitantes da cidade possui de alguma forma descendência italiana, a cultura italiana 

se estabeleceu na cidade promovendo eventos tradicionais realizados até os dias de 

hoje como a Festa Italiana, Festa da Uva e do Morango, incentivadas pelos colonos 

como meio de promover a sua cultura raiz e o incentivo agrícola (PREFEITURA DE 

JUNDIAÍ, 2019). 

Em 1864, a empresa de ferrovias São Paulo Railway Company instaura a 

ligação ferroviária de Santos à Jundiaí, mas posteriormente recebe pressão dos 

fazendeiros da região para expandir a malha ferroviária para o interior do estado, 

porém, a empresa se declara incapaz de expandir os trilhos até Campinas. Tendo em 

vista a expansão comercial, um grupo de fazendeiros da região se reúne com o 

Conselheiro Joaquim Saldanha Marinho presidente da província de São Paulo com o 

pedido de instituírem por iniciativa privada dos produtores de Jundiaí uma nova 

ligação ferroviária com patrocínio próprio, criando assim a Companhia Paulista de 

Estradas e Ferros com o objetivo de promover a expansão do café para o interior de 

São Paulo. Em 11 de agosto de 1872, o trem inaugura a chegada a Campinas pela 
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Companhia Paulista de Estradas de Ferros, que se tornou uma referência de 

pontualidade, modernidade com o primeiro trem de tração elétrica da América do Sul 

e sendo reconhecida historicamente como uma das primeiras empresas a implantar a 

Previdência Social (MUSEU DA CIA PAULISTA, 2019). 

Em Jundiaí, chegou-se a operar as cinco principais ferrovias do país, com o 

maior entroncamento ferroviário por meio das empresas: São Paulo RailWay 

realizando percurso de Santos, São Paulo e Jundiaí, a Companhia Paulista de 

Estradas e Ferros, a Companhia Sorocabana, Bragantina e Itatibense, gerando 

grande demanda de mão de obra especializada para o setor, devido às oportunidades 

de trabalho, as vilas de operários das ferrovias chegaram a ter uma média de 14 mil 

pessoas, mobilizando de forma significativa a economia local para suprir a alta 

demanda dos operários das ferrovias. Além da demanda de consumo, existia a 

demanda compulsória por mão de obra qualificada para o setor, mas devido ao baixo 

índice de funcionários qualificados na região e até mesmo no setor em expansão no 

país, as empresas do setor se viram obrigadas a instalar as oficinas de aprendizes e 

ofícios como meio de promover e incentivar a qualificação compulsória de jovens e 

trabalhadores com interesse no setor. 

Nascida pela demanda compulsória, às oficinas de Aprendizes e Ofícios da 

indústria ferroviária de Jundiaí, tornaram uma referência de educação profissional no 

país, contribuindo futuramente para a criação do modelo de aprendizagem do SENAI 

(Serviço Nacional de Aprendizagem) em sua concepção. 

 
A instalação em Jundiaí da Escola de Formação de Aprendizes junto 
às Oficinas da Companhia Paulista constituiu um marco importante na 
vida do município. Existem informações de que o empresário Roberto 
Simonsen, ao sugerir ao presidente Getúlio Vargas a criação do 
SENAI, baseou-se na experiência exitosa dessa companhia em 
Jundiaí. (JUNDIAÍ NA HISTÓRIA, 2019) 
 

Já na década de 40 com a chegada da Rodovia Anhanguera as margens da 

cidade, Jundiaí passou a vivenciar o paralelo da crise do setor ferroviário e a expansão 

do setor rodoviário, posteriormente como medida de sobrevivência, as empresas da 

Companhia Paulista Estradas de Ferro, da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, 

das Estradas de Ferro Sorocabana, São Paulo Minas e Estrada de Ferro Araraquara 

se unem para formar a Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA) como medida de ordem 

econômica de centralização majoritária do Estado como acionista no ano de 1967, 
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deixando para trás os anos de triunfo e grandezas das companhias ferroviárias 

(MUSEU DA CIA PAULISTA, 2019). 

Nesse período, o Estado inicia o processo de expansão da Rodovia 

Anhanguera por influência da expansão industrial no segmento têxtil, cerâmico, e 

metalúrgico no interior do Estado, saindo de São Paulo, a rodovia Anhanguera 

conectava ligava o interior a capital, deste movimento ampliasse exponencialmente o 

número de habilitantes nas vilas de trabalhadores em Jundiaí, comunidades fundadas 

em torno das fábricas, das indústrias e da estação ferroviária, algumas vilas foram 

fundadas por incentivos das empresas que ofertavam terrenos a baixo custo como foi 

o caso da Companhia Industrial de Conservas Alimentícias conhecida popularmente 

como CICA para atrair trabalhadores para a região próxima à fábrica. Com o 

crescimento da classe operária na cidade, em 1906, iniciam-se as primeiras greves 

dos trabalhadores, inspiradas nas discussões a respeito da greve que gerou a morte 

de 5 operários na cidade de Chicago nos Estados Unidos, fato marcado no Brasil pelo 

1º de maio de 1868, ato que incentivou os movimentos sindicais a levar os operários 

a se reunirem no Teatro Polytheama para discutir medidas de reivindicações da classe 

operária da cidade, os primeiros a aderirem à greve foram os operários da Companhia 

Paulista de Estrado e Ferro, reivindicando direitos que futuramente influenciaram a 

criação da previdência social brasileira, reivindicando também o direito a redução da 

jornada de trabalho para 5 dias na semana e contestando a redução indevida de 30% 

dos salários, em solidariedade ao movimento grevista, operários de outras 

companhias ferroviárias aderiram à greve somando também a participação dos 

operários das indústrias têxtil, evidenciando na época como uma das maiores 

mobilizações dos trabalhadores(MUSEU DA CIA PAULISTA, 2019). 

 
A convocação do governo aos operários da Santos-Jundiaí, 
Sorocabana e Mogiana não teve efeito e estes aderiram ao 
movimento. Diretores da Liga Operária foram ameaçados, a sede da 
Federação Operária em São Paulo foi invadida e os boletins foram 
impedidos de circular. Em uma passeata na rua São Bento, os 
operários Ernesto Gould e Manuel Dias, entre outros, morreram. Na 
repressão policial, no dia 30 de maio, um batalhão da Força Pública 
dissolveu um comício à bala em São Paulo. Diante da enorme 
repressão, alunos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco se 
declararam em greve de solidariedade e o movimento ganhou vulto na 
capital. Uma passeata de operários na praça da Sé foi dissolvida pela 
polícia. O confronto foi tão violento que no dia 31 de maio todo o 
comércio de Jundiaí cerrou suas portas O pioneirismo do movimento 
operário de Jundiaí é o fato mais marcante na vida sindical do Brasil e 
mostra o quanto estava politizada a classe dos trabalhadores. Na 
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década dos anos de 1950 e início de 60, Jundiaí foi também um 
importante centro de decisões operárias, uma vez que os trens que 
passavam pela cidade faziam praticamente o abastecimento da capital 
e também do interior. Parar o sistema ferroviário em Jundiaí era o 
acontecimento mais importante em qualquer greve. Hoje, esses 
acontecimentos estão sob o tapete da história conservadora. Mas, 
sem dúvida, torna-se imprescindível demonstrar às novas gerações 
que o município gerou ideias que hoje beneficiam todos os brasileiros. 
(JUNDIAÍ NA HISTÓRIA, 2019) 
 

Atualmente, a ferrovia da cidade contribui com o deslocamento dos moradores 

de Jundiaí e região para a capital por meio da interligação como metrô da cidade de 

São Paulo e também promove a interligação do transporte de cargas para diversas 

cidades do Estado, segundo dados da Companhia Paulista de Trens Metropolitano, 

na estação de Jundiaí chegam a embarcar e desembarcar mais de 390 mil pessoas 

por dia, representando um número expressivo de trabalhadores que utilizam esse 

meio de transporte para trabalhar em Jundiaí, São Paulo e região (CTPM, 2013). 

Além da representatividade histórica da cidade no mundo do trabalho, 

atualmente Jundiaí é conhecida por seus indicadores de desenvolvimento humano, 

segundo dados do IBGE de 2000, a cidade foi referência no estado de São Paulo por 

conquistar indicadores importantes no saneamento básico, urbanismo e educação 

como: 99,82% de nível de atendimento em coleta de lixo, 94,75% do município 

abastecido por água e 88,82% com esgoto sanitário, concentrando ainda grande parte 

dos empregos da cidade em 35%,4 na indústria e 40,3% do comércio (PREFEITURA 

DE JUNDIAÍ, 2019). O Ranking da Connected Smart Cities, classificou Jundiaí como 

a terceira melhor cidade de médio porte em desenvolvimento social no país, usando 

como referência uma pesquisa desenvolvida com metodologia própria que tinha 

como propósito mapear as melhores cidades do Brasil com potencial de 

desenvolvimento social e econômico, utilizando como referência da análise os 

indicadores municipais que foram subdivididos em 11 categorias, sendo: mobilidade, 

urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação, economia, educação, 

saúde, segurança, empreendedorismo e governança. As cidades analisadas também 

foram segmentadas por quantidade de habitantes e classificadas com base na 

população ativa, sendo de pequeno porte as cidades com 50 a 100 mil habitantes, as 

cidades de médio porte com 100 mil à 500 mil habitantes e grande porte as com mais 

de 500 mil habitantes (CONNECTEDSMARTCITIES, 2018). 

Na publicação da pesquisa em 2018, Jundiaí classificou-se na 5ª posição no 

critério de Urbanismo a nível Brasil, destacando-se pela questão de abastecimento de 
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água, saneamento, arborização, asfaltamento nas vias urbanas e bons índices de 

despesas com urbanismo, no critério economia classificaram Jundiaí na 18º posição 

com base nos indicadores de crescimento de empregos, microempresas, economia 

criativa e tecnologia. 

Na classificação no índice da Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), 

Jundiaí foi classificada na 7ª posição de melhor cidade para se viver no estado de São 

Paulo e classificada na 12º posição de melhor cidade para viver a nível Brasil, tendo 

como ano base de análise o ano de 2016. O índice da Firjan é inspirado no índice de 

desenvolvimento humano das Organizações das Nações Unidas (ONU), e visa avaliar 

o desempenho econômico dos municípios brasileiros numa abrangência nacional, 

com corte municipal de análise e com atualizações anuais, desenvolvendo seu estudo 

em mais de 5 mil cidades no país, analisando pilares de educação, saúde, emprego e 

renda por meio de indicadores oficiais do Ministério do Trabalho, Educação e Saúde 

(FIRJAN, 2018). 

Historicamente, Jundiaí foi uma cidade importante no contexto da educação 

profissional do Estado e das lutas da classe trabalhadora; o crescimento ferroviário e 

industrial da região incentivou diversos movimentos populares e sindicais 

significativos para os direitos dos trabalhadores como: a conquista histórica da 

consolidação do fundo de aposentadoria oferecido pelo Instituto Nacional de Serviço 

Social (INSS) e as escolas de educação profissional que se tornaram referência para 

consolidação de outras instituições de ensino profissionalizante no Estado, uma 

cidade neste contexto, reafirma o interesse da pesquisa em estudar educação, 

trabalho e juventude. 
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4. PROCEDIMENTO DA PESQUISA 

 

4.1 O PERCURSO DA PESQUISA: CAMINHOS PERCORRIDOS 

 

Na fase inicial da pesquisa, realizamos o estudo do referencial teórico baseado 

em educação, trabalho e juventude para compreender de forma efetiva o sujeito e 

ambiente da pesquisa como meio de preparação para a pesquisa de campo, após 

esse estudo, iniciamos o contato com o SENAC Jundiaí para apresentar a pesquisa e 

verificar as possibilidades e procedimentos necessários para regularizar a pesquisa 

de campo na unidade. No inicial por telefone, agendamos uma visita na unidade com 

a gestora técnica responsável pelo Programa de Aprendizagem, nesta primeira visita 

fomos muito bem acolhidos e orientados para encaminhar um termo de interesse de 

pesquisa para a sede do SENAC SP para evitar transtornos e impedimentos ao longo 

desta jornada, tendo uma permissão legal para publicar os dados da pesquisa. 

Felizmente o retorno foi favorável a aplicação da pesquisa de campo no SENAC 

e a partir deste momento iniciamos o contato com a instituição encaminhando os 

questionamentos e informações que desejamos coletar na pesquisa de campo na 

unidade Jundiaí, esse processo agregou valor pois o SENAC definiu previamente as 

pessoas que poderiam ajudar, posteriormente, alinhamos o interesse em realizar uma 

entrevista presencial com os funcionários designados pela unidade. A entrevista de 

campo foi direcionada e pautada nas informações encaminhadas previamente, 

trazendo agilidade e direcionamento efetivo na captação das informações necessárias 

para a pesquisa, outro ponto que contribuiu significativamente com a entrevista foi o 

fato da entrevistada ser uma gestora que trabalha na unidade desde das primeiras 

turmas contribuindo significativamente com informações e dados históricos do 

Programa de Aprendizagem. 

Na entrevista com a gestora do SENAC Jundiaí foi possível captar dados 

referente a evolução histórica do Programa de Aprendizagem na unidade, identificar 

os desafios para o crescimento do programa e captar a percepção da instituição 

perante as apropriações de conhecimentos dos egressos, além dos dados da 

entrevista, tivemos acesso ao histórico de matriculas dos alunos de 2000 a 2018, 

indicação de empresas parceiras que poderiam apoiar a coleta de dados para a 

pesquisa, porém essa etapa não foi possível realizar pois nosso foco estava na 

interpretação de dados com foco na perspectiva do sujeito, ou seja, o egresso. 
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Além do SENAC Jundiaí acessamos também o Centro de Memória Senac São 

Paulo onde fomos gentilmente recebidos, iniciando o contato por telefone para 

agendamento de uma possível visita ao espaço e para formalização das autorizações 

da pesquisa pelo SENAC SP, após alguns dias, fomos recebidos no Centro de 

Memória do SENAC São Paulo, onde conhecemos a estrutura física, os propósitos 

deste projeto de memória institucional, tendo acesso a dados e documentos históricos 

da unidade de Jundiaí, etapa fundamental para a pesquisa de campo, principalmente 

para compensação da evolução histórica do SENAC e da unidade Jundiaí, 

informações que não teríamos acesso no levantamento bibliográfico, trazendo uma 

riqueza de informações para a pesquisa. 

Na concepção da pesquisa, nossas inquietações se deram a partir do interesse 

em pesquisar sobre as reais apropriações de conhecimento internalizadas pelo 

egresso a partir da sua experiência de aprendizagem no Programa de Aprendizagem, 

uma proposta pedagógica que visa integrar o aluno no ambiente de trabalho, na escola 

e na educação profissionalizante, oferecia uma pluralidade de relações sociais e 

desafios para esses jovens ao longo desta jornada, como pesquisadores, nosso 

interesse estava em identificar os resultados desta ação na vida deste jovem. Como 

sujeito da pesquisa, o egresso, vivenciou toda experiência de aprendizagem, tendo 

condições de avaliar as apropriações desta formação para a sua vida, seu cotidiano e 

sua realidade, neste caso não esperávamos que o egresso direcionasse as suas 

apropriações em respostas direcionadas, então, utilizamos como estratégia para 

coleta de dados a aplicação da entrevista presencial para coletar a trajetória de vida 

deste jovens, por meio na narrativa da história de vida do egresso podemos identificar 

os fatores motivacionais e as principais influências internalizadas na vida destes 

indivíduos. 

Inicialmente, desejamos utilizar apenas a narrativa oral como instrumento de 

coleta de dados seguindo os princípios de Szymanski (2018) de não aplicar perguntas 

fechadas, utilizando apenas a contribuição do entrevistado como base das análises, 

porém, não poderíamos perder a oportunidade de coletar os dados dos 50 egressos 

contatados inicialmente, realizamos um levantamento de 70 contatos de egressos, 

chegando a contatar de forma efetiva 50 egressos na primeira etapa da pesquisa de 

campo, desta ação, coletamos uma massa de dados que poderiam contribuir 

significativamente para a pesquisa e a partir desta reflexão configuramos a pesquisa 

na seguintes etapas: 
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Figura 12. Macroetapas da pesquisa 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Seguindo o macroprocesso da pesquisa, iniciamos a primeira etapa de 

captação dos contatos durante o período de 90 dias, nesta jornada para coletar os 

contatos dos egressos do período de 2010 a 2015, chegamos a montar uma base de 

70 contatos provenientes de indicações de funcionários, professores, alunos e 

egressos do programa. Formando uma base expressiva, iniciamos os contatos por 

telefone, mensagens por aplicativo como WhatsApp, redes sociais e e-mail, chegando 

a abordar de forma efetiva 50 jovens, durante a abordagem inicial realizamos a 

apresentação da pesquisa, esclarecíamos as dúvidas e realizamos as perguntas 

iniciais para identificar faixa etária, status de empregabilidade e escolaridade atual 

para posteriormente encaminhamos um link de acesso a pesquisa online, esse 

momento foi importante para coletar dados para a pesquisa principalmente levando 

em consideração o risco dos 50 jovens não aderirem a pesquisa online e assim perder 

a oportunidade de coletar algumas informações que agregariam insumos importantes 

para as análises do perfil do egresso. Para esse contato inicial utilizamos como 

referência o roteiro de apresentação descrito abaixo: 

 
Olá, meu nome é Luciany e recebi o seu contato por indicação de 
(nome da pessoa que indicou o contato), neste momento estou 
desenvolvendo uma pesquisa acadêmica com jovens de Jundiaí que 
participaram do Programa de Aprendizagem do SENAC e sua 
participação é muito importante para compreender os impactos desta 
formação na vida dos jovens da nossa cidade. A pesquisa faz parte da 
minha formação no Programa de Mestrado em Educação, Cultura e 
História da Arte da Universidade Mackenzie de São Paulo e caso 
tenha interesse em participar será muito simples, encaminharei um link 
de acesso a um pequeno e rápido questionário onde será possível 
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compreender qual a contribuição do Programa de Aprendizagem para 
a sua vida, desde já, agradeço a sua atenção e gostaria de evidenciar 
que a sua colaboração será importante para os pesquisadores 
interessados no tema. (ROTEIRO DO CONTATO INICIAL DA 
PESQUISA, 2019). 
 

Neste contato inicial com o egresso captamos a idade, escolaridade e a 

situação trabalhista, aproveitando para convida-los para participar da pesquisa online, 

deste levantamento identificamos que 56% dos egressos representavam o gênero 

feminino, 44% gênero masculino, 80% estavam concentrados na faixa etária de 22 a 

25 anos, 70% estagnaram sua escolaridade no ensino médio, 22% chegaram no 

ensino superior, 46% estavam empregados pela CLT, 34% estavam desempregados 

e 18% estavam no trabalho informal. 

A maioria dos jovens contatados demonstraram interesse em colaborar com a 

pesquisa, porém, na etapa online atingimos apenas 44% de participação dos egressos 

convidados, ou seja, de 50 egressos contatos apenas 22 realizaram a pesquisa online, 

porém consideramos esse cenário positivo na mostra percentual pois aplicaríamos 

posteriormente uma rodada de entrevistas presenciais para aprofundamento das 

análises, aos leitores e pesquisadores interessados no aprofundamento da pesquisa 

online disponibilizamos a tabulação no campo apêndice desta pesquisa. 

Na etapa da pesquisa online tínhamos como objetivo identificar a percepção 

qualitativa do egresso sobre essa formação, ou seja, a percepção de valor do egresso 

sobre a sua experiência de aprendizagem como aluno e trabalhador no Programa de 

Aprendizagem, para essa análise, estruturamos um questionário digital com perguntas 

fechadas baseadas em identificar categorias de análises que evidenciassem a jornada 

do aprendiz em etapas temporais ou seja, antes, durante e pós-programa, procurando 

identificar por meio de perguntas fechadas quais foram os critérios que motivaram o 

jovem a tornar-se um aprendiz, os aspectos positivos ou negativos desta experiência 

de aprendizagem, fatores relevantes desta formação, as principais contribuição desta 

formação para a inserção e a permanência deste jovem no mercado de trabalho. 

O questionário foi desenvolvido no site Survey Monkey, por tratar-se de uma 

plataforma online e gratuita que permite à criação de um questionário digital com o 

armazenamento e o processamento de dados na nuvem, facilitando desta forma a 

consolidação dos dados no ambiente online, finalizando o questionário no site 

encaminhamos o link de acesso para os 50 jovens convidados para participar da 

pesquisa online, durante um período de 45 dias reencaminhamos o convite para os 
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participantes que não aderiam a pesquisa respeitando o envio máximo de 3 convites 

na tentativa de que aderissem à participação. Seguindo o cronograma da pesquisa 

iniciamos o processo de consolidação dos dados no site Survey Monkey e 

encaminhamos um e-mail de agradecimentos aos 22 participantes da pesquisa online, 

ressaltando a importância de todos para esse estudo, com a etapa de agradecimento 

finalizadas, fluímos para as análises dos dados, neste caso o site favoreceu na 

tabulação dos dados consolidando todas as participações facilitando desta forma a 

interpretação dos dados. 

Na pesquisa online identificamos que a mídia foi o principal meio de informação 

para ter acesso ao Programa de Aprendizagem, 72% dos egressos apontaram a 

experiência profissional como principal objetivo para tornasse um jovem aprendiz, 

45% dos egressos sinalizaram que a escola onde estudam o ensino médio como 

principal fator de desmotivação para continuar no programa, 68% apontaram a 

experiência profissional como principal fator de motivação do programa, 68% 

acreditam que o programa de aprendizagem contribuiu para a inserção no mercado 

de trabalho, 81% consideram as condições das empresas favoráveis, na avaliação do 

SENAC Jundiaí as mulheres sinalizaram que os professores representam os aspectos 

positivos da unidades já os homens sinalizaram a estrutura física, em relação a 

empregabilidade 72% dos egressos não foram efetivados no final do programa porém 

63% levaram uma média de 06 meses a 12 meses para encontrar uma nova 

oportunidade profissional. 

Após consolidar todos os dados da pesquisa online, passamos a filtrar 

possíveis participantes para a entrevista presencial, durante todo processo alguns 

jovens despertaram nossa atenção devido a trajetória de vida após a saída do 

Programa de Aprendizagem sendo: um jovem com deficiência mental grau 1 que 

estava empregado em regime de CLT com todas as garantias da lei trabalhista, uma 

jovem proveniente de um comunidade violenta e precária com condição 

socioeconômica desfavorável alinhando-se com o perfil do programa, uma jovem que 

tornou-se uma pequena empreendedora e uma jovem com padrão de desinteresse 

pela formação que no primeiro momento considerávamos ter um perfil não alinhado 

com o público ao qual se destina o programa. Os participantes selecionados para a 

entrevista presencial, pertenciam ao grupo de egressos que saíram do programa no 

período de 2010 até 2015, vivenciaram a experiência de emprego e desemprego para 

que pudéssemos analisar a sua interpretação sobre as reais contribuições dessa 
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experiência de aprendizagem para a sua inserção no mercado de trabalho, mas 

principalmente para sua trajetória de vida compreendendo que as apropriações 

internalizadas por esses jovens podem ir muito além do âmbito do trabalho, com os 

perfis delimitados, iniciamos a aproximação com os sujeitos para agendamento de 

uma entrevista presencial, felizmente, todos aceitaram o convite e agendamos a data 

e local a partir deste primeiro contato de acordo o interesse e disponibilidade do 

entrevistado conforme perfil abaixo: 

 

 

Perfil do Jovem Aprendiz Egresso da entrevista presencial e individual  

Nome 

 Fictício 

Perfil  

Social 

Status de 
Empregabilidade 

Local da 
Entrevista 

Entrevistado (B) 

Gênero Masculino 

Jovem com deficiência 
intelectual, grau I, 
ingressando no Programa 
de Aprendizagem com 28 
anos, estava à procura de 
uma oportunidade de 
trabalho e pretendia ajudar 
a família financeiramente, 
solteiro, sem filhos e com 
ensino médio completo. 

No momento da 
entrevista estava 
empregado em regime 
formal pela CLT com 
garantia dos direitos. 

Quando egresso foi 
efetivado na mesma 
empresa após o 
desligamento do 
Programa de 
Aprendizagem. 

Empresa 

Entrevistado (C) 

Gênero Feminino 

Jovem ingressante no 
Programa de 
Aprendizagem com o apoio 
e incentivo da Pastoral do 
Menor, moradora de uma 
comunidade controlada 
pelo tráfico de drogas na 
cidade, cursando ensino 
superior, casada, sem 
filhos e valoriza a formação 
no SENAC. 

Empregada em regime 
formal da CLT com 
garantia de direitos 
trabalhistas. 

Egresso não foi 
efetivada na empresa 
após o desligamento do 
programa, conseguindo 
uma nova oportunidade 
de trabalho após 06 
meses do desligamento. 

SENAC Jundiaí 

Entrevistado (D) 

Gênero Feminino 

Jovem com curso superior, 
fluente em inglês, solteira, 
sem filhos, moradora de 
bairro da classe média e 
solicitou o desligamento 
após o término do contrato 
pois não deseja trabalhar 
na área que a empresa 
desejava efetivá-la. 

Empregada em regime 
formal com garantia dos 
direitos trabalhistas. Não 
efetivada na mesma 
empresa após o 
programa por opção 
própria. Retornou ao 
mercado de trabalho em 
até 06 meses após a 
saída do programa. 

SENAC Jundiaí 
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Entrevistado (E) Jovem empreendedora, 
mãe de duas crianças 
menores de idade, casada 
e com ensino médio 
completo. Sem experiência 
profissional formal após a 
saída do Programa de 
Aprendizagem. Sem 
pretensão de voltar ao 
mercado formal pois deseja 
estar presente na vida dos 
filhos. 

Trabalho Informal como 
microempreendedora 

Salão de 
Cabeleireiro da 

entrevistada 

 

 

Figura 13. Perfil do Jovem Aprendiz Egresso da entrevista presencial e individual 
Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados da Pesquisa Presencial 

 

Para Szymanski (2018), aplicar uma entrevista face a face além da interação 

humana o pesquisador deve atentar-se a todos os detalhes, pois ao longo do processo 

acontece um jogo de percepções do outro e de si, segundo suas palavras: 

 
Quem entrevista tem informações e procura outras, assim como 
aquele que é entrevistado também processa um conjunto de 
conhecimentos e pré-conceitos sobre o entrevistador, organizando 
suas respostas para aquela situação. A intencionalidade do 
pesquisador vai além de mera busca de informações; pretende criar 
uma situação de confiabilidade para que o entrevistado se abra. 
(SZUMANSKI, 2018, p. 12) 
 

Nesta etapa da pesquisa, seguindo os princípios de Szumanski (2018, p. 13) e 

de Freire (1992, p.86), adotamos a entrevista presencial e individual como meio de 

observar a compreensão de mundo deste egresso, identificando quais foram os 

saberes, valores e significados evidenciados pelo entrevistados ao mencionar sua 

experiência como jovem aprendiz. A narrativa da história de vida do egresso 

evidenciou fatos e acontecimentos que marcaram esse sujeito por meio da sua 

perspectiva, porém algumas intervenções foram necessárias ao logo da entrevista 

para garantir que conseguiríamos captar as informações pertinentes para a pesquisa, 

nas entrevistas aplicamos a retrospectivas de vida desde momento histórico do 

egresso, visando contemplar dados marcados na memória do entrevistado, sendo que 

“o pesquisador pouco ou nada fala, deixando o entrevistado a condução da narrativa” 

(ALONSO, 2016). Durante a entrevista presencial as interversões foram poucas mas 

necessárias para que os entrevistados se situassem no linha temporal ao qual 

estavam analisando, quando mencionavam sobre o ambiente de trabalho, dificilmente 

voltavam a falar do SENAC, por isso era necessário fazer as interversões para analisar 
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a interpretação do jovem da experiência como um todo e não apenas no ambiente de 

trabalho como aprendiz. 

Todos os convidados compareceram na entrevista presencial, individual, 

agendadas previamente com objetivo de esclarecer todas as dúvidas referentes ao 

propósito desta ação, deixando evidente a livre escolha do entrevistado sobre a 

definição do local, data e horário. No momento da entrevista presencial apresentamos 

o termo de consentimento do entrevistado, como documento essencial para registrar 

a função de ambas as partes na pesquisa, garantindo também o termo de 

consentimento para a captação de áudio ou vídeo, evidenciando que a entrevista teria 

apenas fins acadêmicos, garantindo o anonimato do entrevistado e esclarecendo que 

a entrevista não geraria pagamento financeiro ou ônus para os envolvidos por tratar-

se de uma ação de participação espontânea de apoio a pesquisa, aos interessados, 

os documentos encontram-se no apêndice deste trabalho. 

Neste contato presencial, seguimos a apresentação com baseado no roteiro 

abaixo: 

 
Olá, sou Luciany Oliveira Ferraz, falarmos anteriormente por telefone 
e agora estou tendo a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, 
agradeço imensamente a sua disponibilidade em querer ajudar e fazer 
parte da nossa pesquisa, lembrando que esse estudo refere-se ao 
Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade 
Presbiteriana de São Paulo que juntamente com meu orientador João 
Clemente de Souza Neto professor da área de Pedagogia Social, 
temos como objetivo pesquisar a importância do Programa 
Aprendizagem na vida dos jovens que passaram por essa experiência. 
Sua participação é muito importante para nosso estudo pois como ex-
aluna(o) do Programa de Aprendizagem você vivenciou muitas 
experiências interessantes na escola, no trabalho, com os colegas, 
gestores no trabalho e docentes do programa. Para isso, vamos 
realizar uma conversa onde você terá total liberdade para compartilhar 
o que achar relevante da sua experiência como Jovem Aprendiz. 
Minha missão como pesquisadora está em compreender a partir da 
sua história de vida quais as reais contribuições do Programa de 
Aprendizagem para a sua vida pessoal e profissional, sinta-se livre 
para comentar o que mais lhe agradou, mas também os pontos que 
não lhe agradaram e foram desafiadores na época. Para não perder 
todas as informações que você estará compartilhando, com o seu 
consentimento estarei gravando apenas o áudio da entrevista. 
Reforçando que seus dados pessoais serão preservados, sendo 
assim, não será publicado seu nome e nem o nome da empresa onde 
trabalhou como jovem aprendiz, mantendo ao máximo seu anonimato, 
na publicação da pesquisa, utilizaremos trechos da entrevista, mas 
com nomes fictícios. Para você compreender o fluxo, primeiro gostaria 
que você compartilhasse como foi o seu processo até tornar-se um 
jovem aprendiz, ou seja, como você teve acesso à informação para 
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participar do Programa de Aprendizagem e como foi todo processo até 
concluir sua matrícula. Depois que relatasse sua experiência durante 
o Programa de Aprendizagem como aluno do SENAC e na empresa, 
e para fechar comentasse como foi o processo de desligamento do 
programa. Caso tenha alguma dúvida fique à vontade para perguntar. 
Vamos começar? (ROTEIRO DA ENTREVISTA PRESENCIAL, 2019) 
 

Ao iniciar a entrevista perguntávamos aos participantes qual forma poderíamos 

documentar a entrevista: áudio ou vídeo, todos os participantes optaram pela 

gravação por áudio declarando que se sentiriam mais à vontade para falar neste 

formato, sendo assim, definimos um escopo baseado na linha de tempo desta 

experiência como aprendiz para facilitar a reflexão e relato do entrevistado 

considerando os fatos ocorridos antes, durante e pós-saída do Programa de 

Aprendizagem, assim, as intervenções eram mínimas, respeitando ao máximo o 

processo da narrativa oral, orientando o entrevistado apenas nos momentos da linha 

do tempo da sua vida e realizando possíveis perguntas que ajudariam na 

compreensão de algo que foi compartilhado. Para apoiar a interpretação da coleta de 

dados, inserimos uma intervenção por meio da arte na etapa final da entrevista, nesse 

momento os participantes eram convidados para selecionar uma imagem que 

representasse sua experiência como jovem aprendiz, justificando essa escolha por 

meio de uma imagem que representasse sua experiência de aprendizagem como 

jovem aprendiz. Para essa etapa final da entrevista utilizamos a imagem de obras de 

artes para mediar a reflexão a respeito da experiência vivenciada pelo egresso, a fim 

de provocar uma relação entre a o Programa de Aprendizagem e a própria vida do 

egresso, assim, para essa ação desenvolvemos um book com imagens de obras de 

arte expostas em 2018 na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Esse processo da 

pesquisa foi inspirado em Martins, Momolli e Bonci (2018), ao afirmarem que a arte 

pode ser utilizada como metodologia de investigação na pesquisa educacional mesmo 

que o problema não esteja relacionado a um problema artístico, podendo com isso, o 

pesquisador apropriar-se de um elemento artístico como interpretação dos dados para 

organizar argumentos e propor explicações, baseando-se nestas afirmações, 

motivamo-nos para utilizar a arte como meio de interpretar e acessar a narrativa do 

egresso. 

A leitura da imagem pelo egresso apoiaria na interpretação deste mundo 

narrado na entrevista, sendo assim, ao final da entrevista presencial, os participantes 

foram convidados para selecionar uma imagem que representasse a sua experiência 
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pessoal como jovens aprendizes e em seguida deveriam justificar a escolha, todas as 

imagens selecionadas para essa atividade referem-se a obras expostas na Pinacoteca 

de São Paulo e são disponibilizadas aos professores visitantes por meio de um 

material pedagógico para leitura da imagem que visa mediar uma atividade 

educacional para a interpretação da obras de arte no espaço. As imagens são 

distribuídas gratuitamente aos professores que visitam o espaço, sendo impressas em 

papel cartão nas medidas de 30 por 40 centímetros, com um material pedagógico tão 

rico e belo em mãos, selecionamos 10 imagens que poderiam ser associadas com a 

interpretação de memória, tempo, identidade e espaço, conforme orientação 

pedagógica da leitura da imagem da própria Pinacoteca, dessas imagens 

selecionamos obras de artistas como: Cristiano Mascaro, José Ferraz de Almeida 

Junior, Jophann Moritz Rugendas, Rosana Paulino, Emiliano Di Cavalcanti, Nuno 

Ramos, Henri Nicolas Vinet e Tarsila do Amaral. Durante essa etapa os entrevistados 

eram convidados a escolher uma imagem que representasse a sua experiência como 

jovem aprendiz no SENAC Jundiaí, justificando a sua escolha, logo após esse fluxo 

apresentávamos as informações pertinentes à imagem selecionada como o nome do 

artista, ano de produção, nome da obra, dimensões da obra e meios utilizados na 

produção, durante a atividade todos os entrevistados sinalizaram que não conheciam 

a Pinacoteca do Estado de São Paulo e as obras de arte apresentadas, mas 

demonstraram interesse em conhecer mais detalhes sobre cada obra de arte 

selecionada e principalmente do espaço de exposição. 

Finalizando a entrevista presencial, realizamos a transcrição das gravações em 

áudio para facilitar a interpretação e análise dos dados, utilizando o mapa narrativo 

para identificar as principais apropriações evidenciadas nas falas, relatos e na 

atividade de leitura da imagem, esse foi um momento de profundo respeito da 

pesquisa no qual aprendemos e acolhemos as singularidades de todos os 

participantes, esvaziando-nos das nossas próprias percepções para imergir na 

construção coletiva dos saberes coletados. Nessa etapa, identificamos também que 

algumas internalizações se replicaram ao longo das falas dos entrevistados 

sinalizando que esse o grupo de apropriou de algumas competências similares como: 

a autonomia, o protagonismo juvenil e a comunicação assertiva, indo de encontro até 

com os objetivos educacionais do Programa de Aprendizagem e do plano de curso do 

SENAC. 
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4.2 A LINGUAGEM VISUAL COMO INTERPRETAÇÃO DO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

A ideia de agregar a linguagem visual como um processo de ressignificação da 

interpretação do Egresso na entrevista se originou a partir da leitura do livro Formação 

de Educadores: modos de pensar e provocar encontros com arte e mediação, dos 

organizadores Mirian Celeste Martins, Daniel Monolli e Estela Bonci, de 2018, obra 

que encoraja o pesquisador a pensar a arte na pesquisa em educação independente 

do contexto pesquisado, compreendendo a arte como um processo de mediar o 

pesquisador na sua pesquisa. Umas das citações mais provocantes ao tema refere-

se ao texto de Andrade: 

 
A arte permite experiências que seriam impossíveis enquanto somente 
pesquisador ou cientista social. Posso manejar tradições com mais 
fluidez, inventar metodologias, experimentar ficções que ora posso ser 
pedagogo e pesquisador, ora fugitivo, extraditado, meliante. Parto das 
urgências e desconfortos cotidianos, de certa forma até pessoais que 
ganham dimensão social através da experiência artística (apud 
MARTINS; MONOLLI; BONCI, p. 109, 2018) 
 

Para os autores muito pode ser aprendido quando o pesquisador se abre para 

as experimentações, não focando apenas nos protocolos disciplinares da tradição 

científica, aos pesquisadores que desejam expressar de alguma forma seu processo 

criativo, o texto faz um convite para a prática criativa por meio da arte. Partindo desta 

leitura e após uma visita na Pinacoteca do Estado, pensamos em como inserir a arte 

como meio de interpretação do mundo do sujeito da pesquisa. 

Na visita a Pinacoteca do Estado de São Paulo em 2018, como 

complementação de uma atividade extracurricular das aulas de mediação cultural do 

programa de mestrado vinculado a essa pesquisa, tivemos a oportunidade de 

conhecer o programa de mediação cultural de professores da rede pública, projeto 

que incentivava o desenvolvido da mediação cultural nas escolas públicas por meio 

de um kit pedagógico de leitura da obra de arte que contemplava as principais obras 

da Pinacoteca, a partir deste insumo e inspirados no livro formação de educadores: 

contaminações, interdisciplinares com arte na pedagogia e na mediação cultural das 

professoras Martins, Faria e Lomardi (2019), encontramos a motivação para inserir a 

arte como instrumento de coleta de dados da pesquisa de campo. 
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A intenção desta ação estava pautada no interesse de apoiar a reflexão do 

egresso sobre o sentido da sua experiência de aprendizagem no Programa de 

Aprendizagem, ou seja, realmente valeu a pena para esse jovem passar por essa 

jornada? Talvez em uma pergunta estruturada teríamos acesso a uma resposta 

fechada, mas não aos sentidos e valores desta resposta, a arte permitiu que 

acessamos contexto internalizados e até mesmo afetivos destas experiências, 

gerando dados além do que imaginávamos coletar. 

A imagem permitiu que o egresso ressignificasse a sua experiência de 

aprendizagem por meio da leitura da imagem, como pesquisadores favoreceu nosso 

entendimento dos dados coletados ao longo da entrevista, reafirmando alguns 

diálogos ou desmitificando outros. Conforme mencionamos, segue a apresentação 

das obras de artes selecionadas para o desenvolvimento desta atividade final de 

encerramento da entrevista presencial: 

 

Book de imagens da Pesquisa da Pesquisa de Campo 

 

 

 

Imagem 01 

Cristiano Mascaro, sem título, 1976, [da série Bom 

Retiro e Luz], fotografia analógica em preto e branco 

19 x 29 cm. Acervo da Pinacoteca do Estado de São 

Paulo. Doação do Artista, 1976. 

Imagem 02 

Rosana Paulino, Parede da memória, 1994-2015, 

1500 peças em fotocópia, aquarela e tecido 

costurado. Acervo da Pinacoteca do Estado de São 

Paulo. Doação da Associação da Pinacoteca Arte e 

Cultura – APAC. 
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Figura 14. Book de imagens da Pesquisa da Pesquisa de Campo 
Fonte: Pinacoteca do Estado de São Paulo 

 

A leitura da imagem para representar a experiência de aprendizagem como 

jovem aprendiz apoiou significativamente as análises e interpretações das entrevistas 

Imagem 03 

Henri Nicolas Vinet, Cena da Floresta da Tijuca, 

1875.  

Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

Coleção Brasiliana, Fundação Estudar. Doação. 

Imagem 05 

Tarsila do Amaral, São Paulo, 1924, óleo sobre 

tela, 57 x 90 cm. 

Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

Imagem 06 

José Ferraz de Almeida Júnior, Saudade, óleo 

sobre tela, 197 x 101 cm.  

Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

Doação Leonor Mendes de Barros, 1982. 

Imagem 04 

Emiliano Di Cavalcanti, Mulheres na Janela, 1926. 

Óleo de Carvão, 49,5 x 40 cm.  

Acervo da Fundação José e Paulina Nemirovsky. 

Obra em comodato com a Pinacoteca do Estado 

São Paulo. 
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dos egressos, a cada justificativa evidenciamos o sentido desta formação para os 

entrevistados, suas apropriações internalizadas em sua vida e o contexto afetivo na 

sua trajetória de vida, todos os participantes participaram prontamente da atividade 

não apresentando resistência ou dificuldade para desempenha-la. 

Fato triste e interessante é que os participantes não conheciam as obras 

apresentadas e nunca haviam visitado a Pinacoteca de São Paulo, mas demostraram 

grande interesse em conhecer o espaço afirmando que não tiveram ao longo de sua 

formação o contato com a arte além do espaço escola, as obras apresentadas e os 

artistas não foram reconhecidas por nenhum dos entrevistados, mesmo tratando de 

artistas brasileiros conhecidos popularmente, reforçando um cenário de desprezo pela 

arte no contexto da educação pública, considerando que todos entrevistados estavam 

com o ensino médio concluído e alguns já estavam inseridos no ensino superior. 
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS DA PESQUISA 

 

5.1 O PERFIL DO EGRESSO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DO SENAC 

JUNDIAÍ 

 

Para realizar o mapeamento do perfil do Egresso consideramos as informações 

coletadas na entrevista presencial e na online para estruturar o perfil social dos 

entrevistados, nessa análise consideramos critérios como faixa etária, situação de 

empregabilidade e escolaridade para mensurar sua evolução socioeconômica após a 

saída do Programa de Aprendizagem do Senac Jundiaí. 

Todos os entrevistados estavam na faixa etária considerada como jovem pelo 

IBGE e pela Secretária Nacional da Juventude, na faixa etária de 18 a 29 anos até o 

momento da aplicação da pesquisa presencial, no início do primeiro semestre de 

2019, pertencendo a uma população que ainda se enquadrava nas políticas públicas 

de apoio a juventude e demonstrando a necessidade desse público em adentrar ao 

mercado de trabalho a partir dos 14 anos de idade. A seguir os dados consolidados 

referente à faixa etária do egresso: 

 

 

Figura 15. Faixa Etária do Egresso 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa online 

Imagem: https://pixabay.com/pt/ 

 

O fato de adentrar no mercado de trabalho aos 14 anos pode ser uma vantagem 

competitiva no mercado de trabalho, porém pode ser uma fato de estagnação no 
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ensino médio, pois a maioria dos entrevistados sinalizaram o desejo de evoluir para o 

ensino superior, mas 70% dos entrevistados mantiveram a escolaridade no ensino 

médio, 22% optaram pelo curso superior e menos de 1% optou por uma formação 

técnica. Consolidamos os dados coletados na pesquisa na figura a seguir: 

  

 

Figura 16. Escolaridade dos entrevistados em maio/2019 

Fonte: elaborado pela autora 
Imagem: https://pixabay.com/pt/ 

 

Esse resultado demonstra que o jovem não consegue evoluir no 

desenvolvimento da sua escolaridade profissional mesmo com interesse pessoal em 

adentrar ao ensino superior, porém fatores múltiplos e particulares como falta de 

tempo e dinheiro impactam na decisão, indo de encontro ao cenário do país que 

concentra a escolaridade do jovem brasileiro no ensino médio. Segundo indicadores 

apresentados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) em maio de 2019, apenas 17% dos brasileiros com idade entre 24 a 34 anos 

concluíram o ensino superior (OCDE, 2019). 

No critério de empregabilidade apenas a formação como jovem aprendiz não é 

uma garantia de permanência no mercado de trabalho, num cenário de crise de 

emprego que vive o Brasil, os jovens são os mais afetados conforme já evidenciamos 

nesta pesquisa, durante o mapeamento dos entrevistados identificamos que 46% dos 

Egressos estavam trabalhando em regime de CLT com todas as garantias e direitos 

trabalhistas, 34% estavam desempregados, 2% alegaram ser empreendedor e 18% 
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estavam trabalham em condições de informalidade, sem direitos trabalhistas e salário 

fixo. 

Na soma dos trabalhadores desempregados e trabalhadores informais 

superamos o total de empregados, indo de encontro ao cenário atual do país onde a 

população jovem passa a aderir outras formas de exploração do trabalho como meio 

de sobrevivência devido à baixa oportunidade de empregos formais, expandindo a 

adesão dos prestadores de serviços no mercado de tecnologia de empresas como 

Uber e iFood. A figura 17 consolida os dados que representam a empregabilidade dos 

jovens egressos entrevistados nesta pesquisa. 

 

 

Figura 17. Empregabilidade dos entrevistados 
Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa 

Imagem: https://pixabay.com/pt/ 

 

Na questão de gênero as mulheres representam a maior concentração de 

desempregados e trabalhadores informais, no total de entrevistados 24% das 

mulheres entrevistadas sinalizaram que estavam desempregadas quando os homens 

desempregavam representam 10%. No trabalho informal, as mulheres também 

representam a maioria chegando a 14% dos entrevistados e os homens no trabalho 

informal representaram apenas 4% dos entrevistados, essa lacuna entre as 

oportunidades de trabalho por gênero foram evidenciadas ao longo da pesquisa, 

porém, mesmo tratando-se de um pequeno recorte da população de Jundiaí esse 

cenário alinhava-se com os dados apresentados da PNAD 2018 que evidencia as 

mulheres como a maior taxa de desemprego em todas as faixas etárias analisadas na 

população brasileira, ou seja, dos 18 ao 60 anos, infelizmente, muitas mulheres jovens 



111 

 

acabam deixando de dedicar-se ao desenvolvimento de sua escolaridade e de 

oportunidades de trabalho formal devido a dedicação aos afazeres domésticos e 

cuidado com pessoas da família, agregando as condições de vulnerabilidade social e 

econômica, essas jovens ficarão à mercê da informalidade e do trabalho precarizado 

como forma de sobrevivência. 

A pesquisa refere-se a uma população de 50 jovens, moradores da cidade de 

Jundiaí e Egressos do Programa de Aprendizagem do SENAC, mesmo tratando-se 

de um recorte microssocial, as informações coletadas estão em concordância com os 

dados estatísticos apresentadas ao longo desta pesquisa que evidenciam a 

vulnerabilidade da população jovem brasileira em relação ao emprego e a educação, 

como pesquisadores desejamos que essas informações não sejam analisadas como 

fragmento mas que apoiem uma análise global do quadro social da juventude 

brasileira trabalhadora. 

 

5.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Na consolidação dos resultados identificamos que todos os jovens foram 

influenciados por fatores externos na busca pelo Programa de Aprendizagem do 

SENAC Jundiaí, sendo o principal meio informativo deste processo de seleção: a 

mídia para 50% dos entrevistados e os amigos para 27%, sendo que a escola ou a 

família não foi apontada por nenhum dos entrevistados como apoio no processo de 

ingresso ao programa. Das motivações intrínsecas a experiência profissional foi 

evidenciada por 72% do egressos como o principal objetivo e motivação para tornar-

se um jovem aprendiz, esse apontamento também foi evidenciado pela pesquisa do 

Centro de Integração Empresa Escola (CIEE, 2019), em que mencionavam que 53% 

dos aprendizes egressos desta instituição apontaram a aquisição da experiência e 

qualificação profissional como principal fator de motivação para tornar-se um jovem 

aprendiz. Na figura a seguir, organizamos os dados colhidos na pesquisa aplicada aos 

jovens durante a elaboração deste trabalho, relativos aos fatores que influenciaram 

na decisão de tornarem-se jovens aprendizes. 

 

 



112 

 

 

Figura 18. Fatores que influenciaram na decisão de tornar-se jovem aprendiz 
Fonte: CIEE 

Imagem: https://pixabay.com/pt/ 

 

As políticas e diretrizes do Programa de Aprendizagem determinam que os 

alunos sejam provenientes de famílias em condição socioeconômica desfavorável, 

porém na pesquisa online, o salário, não foi apontado como principal critério de 

motivação e busca pela oportunidade de contratação como Jovem Aprendiz 

demonstrando o forte impulso dos jovens em adquirir a experiência profissional ao 

invés do salário ou conhecimento. 

A escola pública onde os aprendizes egressos cursavam o ensino médio foi 

apontada na pesquisa como o principal fator de desmotivação para permanência no 

programa para 45% dos entrevistados, seguindo da dificuldade de conciliar os estudos 

com o trabalho para 18% e a família para 18% dos entrevistados. Lembrando que para 

tornar-se um jovem aprendiz é necessário que os alunos estejam cursando ou tenha 

concluído o ensino médio. Identificamos ao longo das entrevistas presenciais que os 

jovens começaram a comparar a escola com o SENAC conforme evidenciamos em 

algumas falas “alegavam que a escola estava desconectada da realidade no trabalho”, 

outro ponto a ser considerado na avaliação negativa da escola foi o fato da maioria 

dos entrevistados estudavam no período da manhã ou tarde mas para participar do 

Programa de Aprendizagem foram obrigados a transferir as aulas para o período o 

noturno podendo essa adaptação e o acúmulo da carga horária ser um fator 

determinante para essa avaliação. Consolidamos os dados colhidos na pesquisa na 

figura a seguir: 
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Figura 19. Fatores que influenciaram como gatilho motivacional ou desmotivacional para permanência 
do Egresso no Programa de Aprendizagem. 

Fonte: elaborada pela autora com base na Pesquisa online e presencial 

 

As condições do ambiente físico do SENAC, do local de trabalho, as tarefas 

profissionais desenvolvidas e os gestores foram avaliados como favoráveis por 88% 

dos entrevistados, importante ressaltar que a equipe do SENAC Jundiaí realiza visitas 

periódicas nas empresas para orientar os gestores e conscientizar as empresas das 

tarefas que devem ser executadas pelo aprendiz, ao iniciar no programa, cada aluno 

deve ser acompanhado por um tutor no trabalho que ficará responsável por ensinar, 

desenvolver e acompanhar as tarefas realizadas pelo aprendiz, esses tutores também 

são orientados sobre as tarefas que devem ser executas e as melhores tratativas para 

cada dificuldade do aprendiz, sendo que alguns casos a família e a escola são 

acionadas para garantir a participação efetiva do jovem no tripé: escola, trabalho e 

SENAC, evitando transtornos legais para ambas as partes, segundo palavras da 

gestora do SENAC Jundiaí: 

 
No decorrer destes 17 meses, a gente vai trabalhando o 
desenvolvimento educacional, agora o próprio docente da turma que 
realiza visita com o tutor, ele olha o plano de atividade, verifica quem 
é o tutor do Aprendiz, se for o João, ele vai lá e agenda visita com o 
João não com o RH, mas com o tutor que acompanha efetivamente o 
Aprendiz. O RH pode ou não participar, geralmente o RH não dá conta 
de acompanhar porque é um número grande de jovens. E qual é a 
ideia que esse tutor diga realmente como ele está desenvolvendo as 
atividades, que ele está se desenvolvendo ou ao contrário ele tem 
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alguma dificuldade de relacionamento, a gente conversa para ajudar 
esse jovens, as vezes é muito tímido, as vezes começa faltar a gente 
chama o jovem, a família e a empresa aqui no Senac para entender o 
que está acontecendo. (SENAC JUNDIAÍ, 2019) 
 

Na questão de avaliação do SENAC Jundiaí, identificamos uma diferenciação 

entre os gêneros, sendo que 36% das mulheres identificaram valor nos professores e 

os homens apenas 4%, já na preferência pela estrutura física do SENAC Jundiaí 23% 

dos homens selecionaram como um dos aspectos positivo da formação e as mulheres 

apenas 4% dessa categoria, já as atividades pedagógicas foram apontadas como o 

terceiro fator positivo em relação a experiência como Aprendiz por 13% dos 

participantes. 

Nessa análise é possível identificar que a maioria das mulheres identificaram 

valor nos professores, fato evidenciado principalmente na fala da entrevista C ao 

afirmar que as professoras do Programa de Aprendizagem foram uma “referência de 

vida, chegando a mencionar o fato de desejar a ser igual a elas”. 

 
Quando cheguei no SENAC fiquei mais segura porque tive 
professores excelentes como A, B e C (não mencionamos os nomes 
das entrevistas) que me lembram até hoje. Eu tive várias professoras, 
mas elas me marcaram pela postura, como conversar, pela aparência, 
a professora X me marcou muito, eu falava quando eu crescer quero 
ser igual a X, ela tinha uma presença, uma postura, ela sabia se portar, 
achava que ela não tinha defeito. A coordenadora também, todas 
essas mulheres que eu me envolvi de alguma forma são referência 
para mim hoje. Quando terminou o programa as professoras 
lembravam de mim, da minha postura, de como eu era. 
(ENTREVISTADA C, 2019) 
 

Para identificar a influência do Programa de Aprendizagem na vida do jovem 

perguntamos aos entrevistados se o mercado de trabalho identificava valor na 

experiência como jovem aprendiz, sendo que 72% dos entrevistados sinalizaram que 

sim, 13% alegaram como não e 18% parcialmente, na visão do egresso a percepção 

de valor desta formação perante o mercado de trabalho foi significativa mesmo com o 

fato da maioria dos entrevistados não serem efetivados nas empresas ao final do 

programa e encontrarem uma nova oportunidade profissional no prazo médio de 6 a 

12 meses. 

No critério de empregabilidade após a saída do Programa de Aprendizagem, 

13% dos entrevistados encontram uma nova oportunidade de trabalho no período de 

01 a 06 meses, 63% no período de 07 a 12 meses, 9% entre 13 a 24 meses e 13% 

não procurou emprego pois foi efetivado após o encerramento do programa tornando-
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se um funcionário efetivo na empresa. A maioria dos entrevistados não associaram o 

período de desemprego ou baixo índice de efetivação como um critério que 

desvalorizasse a sua formação como Aprendiz, fato evidenciado nas falas dos 

entrevistados quando reconheciam o valor do mercado de trabalho perante essa 

formação independente do status de sua empregabilidade no momento da pesquisa. 

Após consolidado os dados coletados na entrevista online, elaborou-se a figura a 

seguir: 

 

 

Figura 20. Egressos efetivados após a saída do Programa de Aprendizagem 
Fonte: elaborado pela autora 

Imagem: https://pixabay.com/pt/ 

 

Dados da Pesquisa do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE, 2019) uma 

média de 25% dos egressos desta instituição foram efetivados no período de 2016 e 

2017, após o encerramento do contrato de trabalho como Jovem Aprendiz, 

evidenciando a baixa adesão dos Aprendizes no quadro de funcionários das empresas 

em ambas as instituições. 

Ressaltamos que para a empresa contratar o jovem após o encerramento do 

contrato, deve estar com vagas em aberto para novas contratações de funcionários 

para assim absorver o egresso no quadro de funcionários efetivos pois a vaga de 

aprendiz será destinada a outro jovem para manter-se o cumprimento legal das cotas. 

Em relação ao contexto histórico de quando os egressos foram desligados do 

Programa de Aprendizagem, entre os anos de 2010 a 2015. Segundo Balassiano 
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(2019), refere-se a um forte período de desaceleração da economia brasileira e do 

emprego no país que afetou principalmente os jovens, pessoas sem qualificação ou 

experiência profissional, somados a essa análise podemos resgatar a fala da gestora 

do SENAC ao afirmar que nos últimos 5 anos começou a diminuir gradativamente o 

percentual de jovens efetivados nas empresas referindo-se a esse recorte temporal. 

 

5.3 A IMAGEM INTERPRETADA PELO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Ao final da entrevista presencial, os participantes foram convidados para 

selecionar uma imagem que representasse a sua experiência no Programa de 

Aprendizagem e deveriam justificar a sua escolha, a imagem que representava a obra 

do artista Cristiano Mascaro, de 1976 da série do Bom Retiro e Luz, foi selecionada 

por 02 entrevistados, mas com contextos diferentes, o entrevistado B associou a 

escolha com a representação da sua iniciativa, conforme a sua justificativa abaixo: 

 
O motivo da escolha é porque é uma porta de loja, porque a pessoa 
que está aqui vai abrir a loja, acho que é uma funcionária, ela tem 
iniciativa de abrir a loja, no caso de expressão, ela teve iniciativa, não 
ficou esperando o outro, como eu aqui, porque eu nem sabia que tinha 
a aprendizagem aqui no Senac, assim, como ela que teve a iniciativa 
de abrir a porta. Eu me identifiquei muito nesta foto, porque eu sou 
uma pessoa esforçada, dedicada, simples, humilde, trabalhadora, 
quando quer uma coisa vou atrás mesmo com o desemprego sou uma 
pessoa que vai correr atrás de um emprego e o SENAC me ajudou 
nesta determinação (ENTREVISTADO B). 
 

Para a entrevistada C, a mesma imagem foi associada com a coragem de 

lançar-se numa experiência desconhecida, associando esse relato com a sua 

experiência pessoal como aprendiz: 

 
Ela me chama a atenção pelo fato de ter o negócio todo fechado, você 
vê pouca coisa, mas você não sabe o que te aguarda, o que tem lá 
dentro. É uma mulher que está em destaque, eu não sei se está 
abrindo ou fechando, é um mistério, sabe, é uma coisa que se eu fosse 
colocar na minha vida real de onde eu vim que todo mundo 
desacredita, mas sô que meu! Entra! Vê o que te espera, não olha por 
fora, olhando aqui, isso não deve ser bonito, não deve ser uma 
fachada bonita, mas você não sabe como é lá dentro as vezes quando 
você entra e procurar saber como é tem alguma coisa que te 
surpreende. Eu não vou, não conheço, eu já diria vem, pode ser muito 
legal, acho que por isso eu consigo fazer amizade, chegar perto das 
pessoas, porque eu sou muito aberta. Todo mundo fala que eu tenha 
cara de brava, mas é porque a pessoa não me conhece, e porque a 
gente julga muito pelo aquilo que a gente não vê, que nem aqui não é 
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uma fachada bonita, mas por dentro pode ter uma fachada 
surpreendente (ENTREVISTADA C). 
 

Já a entrevistada D seguiu apresentando uma justificativa com contexto similar 

a entrevistada C, porém escolheu a imagem Floresta virgem perto de Mangaratiba do 

artista Johann Mortiz Rugendas que na sua interpretação está associada à sua 

experiência pelo fato da imagem estar em preto e branco, porém a sua experiência no 

SENAC foi dando cor a sua vida. Esse relato foi muito importante para interpretação 

da entrevista pois até o momento estamos interpretando que para entrevistada D a 

experiência no Programa de Aprendizagem não tinha agregado valor na sua trajetória 

de vida, mas mediante a sua interpretação da imagem reavaliamos nossa 

interpretação da entrevista. 

 

 
 

A imagem me chamou a atenção por se tratar de uma imagem em 
preto e branco, e associando essa foto com a minha experiência no 
SENAC posso dizer que ela estava em preto e branco no início, porém 
ao longo dos dias as coisas foram ficando legais, divertidas e fui 
ganhando confiança como se estivesse colorindo essa foto assim que 
sai do SENAC. (ENTREVISTADA D) 
 

Para a entrevista E a imagem remeteu a superação do cansaço ao longo da 

sua experiência como jovem aprendiz, associando fortemente a imagem a seu 

momento de vida atual, relembrando a situação em relação a maternidade, o cuidar 

dos filhos, a opção de deixar de trabalhar e estudar, mas demostrando seu momento 

de vida como um escolha assertiva mesmo que pareça um escolha de estagnação 

após a saída do Programa de Aprendizagem: 
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Escolhi essa imagem por que é uma mulher, bonita, cansada, com 
lenço na cabeça, deve ser uma mãe, mesmo cansada era parece 
pensativa e preocupada mas parece que é uma pessoa que não se 
entrega, lembra muito eu na aprendizagem, era cansativo, tinha muita 
coisa, eu tinha muito medo mas mesmo assim eu fui até o fim, fiquei 
grávida, tudo bem, mas estou firme e forte cuidando de mim e da 
minha família. (Entrevistada E) 
 

Todas as justificativas apresentadas foram conectadas a interpretação de 

mundo de cada sujeito, a mesma experiência de aprendizagem proporcionou 

apropriações diferenciadas para cada jovem como: a iniciativa, a autonomia, a 

superação do medo e do cansaço, cada entrevistado criou sua própria concepções 

desta experiência de aprendizagem, evidenciando as apropriações incorporadas para 

a sua vida. Para Martins, Momolli e Bonci (p. 109, 2018) a arte estimula de forma 

intrínseca uma “abertura para a experimentação na pesquisa” oriundos da vontade do 

saber mais com a vontade de criar. 

 
Reconhecer que o conhecimento é abastecido por metáforas que 
associam arbitrariamente determinadas palavras e conceitos às 
coisas, nos reaproximam da arte e da criação, tão desvalorizada 
secularmente pela racionalidade da civilização ocidental. (MARTINS, 
MOMOLLI E BONCI, 2018, p.110) 
 

A arte potente em si mesma é capaz de transcender os limites da realidade, a 

arte penetra as questões cotidianas, espelhando e refletindo exatamente aquilo que 

se diz respeito à vida”, fato que foi evidenciada na interpretação de cada entrevistado 

até nas justificativas das imagens (KANTON, 2014). 

 

5.4 AS APROPRIAÇÕES DE CONHECIMENTO DOS EGRESSOS 

 

O conceito de apropriação foi defendido por Leontiev na Psicologia do 

Desenvolvimento Educacional, referindo-se a um processo de adaptação e captação 

de um indivíduo, podemos dizer que os processos de apropriação estão vinculados 

com a Zona de Desenvolvimento Proximal defendidas por Vygotsky, destacando as 

atividades sociais para o desenvolvimento de atividades humanas (BARQUERO, 

2001). Partindo desta perspectiva podemos compreender que as relações sociais 

possuem um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo e psicológico dos 

indivíduos e numa pesquisa com foco num programa com múltiplas interações sociais 

poderíamos identificar apropriações oriundas desta experiência de aprendizagem? 
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O plano de curso da Aprendizagem Profissional em Comércio de Bens, Serviço 

e Turismo do SENAC São Paulo, versão de 2019, determina que a formação do 

aprendiz deve contemplar conteúdos pedagógicos classificado como unidade 

curricular, nomeados como: o mundo trabalho, desenvolvimento pessoal, 

desenvolvimento social, prática profissional e projeto de aprendizagem. Cada unidade 

curricular é direcionada por indicadores de aprendizagem que visam avaliar a 

evolução do aprendiz ao longo do programa utilizando como referência em sala de 

aula o plano de curso para o planejamento das atividades, e ao final do programa, o 

egresso deve apropriar-se das principais competências sendo: 

 
[...] destaque à comunicação assertiva, capacidade analítica, reflexiva 
e criatividade na solução de problemas. Apropria-se de novas 
tecnologias, atuando de forma sustentável e inovadora no mundo do 
trabalho. Articula conhecimentos relacionados às dimensões 
pessoais, profissional e social, exercendo atividades de forma 
autônoma e crítica, agindo eticamente e reconhecendo-se como 
sujeito livre e de direitos. (SENAC, 2019) 
 

Além do perfil do egresso, ao longo do programa o aprendiz deve incorporar as 

marcas formativas do SENAC como o domínio técnico científico, visão crítica, atitude 

empreendedora, sustentável e colaborativa que na visão do SENAC reforçam o 

compromisso da instituição com a formação integral do ser humano, considerando 

aspectos do mundo do trabalho e da cidadania (SENAC, 2019). Mas será possível 

aos aprendizes apropriarem de tantas competências ao longo do Programa de 

Aprendizagem? 

Para Leontiev (1983) quando mencionamos que um aluno se apropriou de um 

fenômeno ou objeto é preciso garantir que esse indivíduo execute devidamente todas 

as operações necessárias para concretizar o processo ativo desta apropriação, com 

esse olhar, analisamos as transcrições de todas as entrevistas para evidencias as 

principais apropriações dos egressos do SENAC Jundiaí. Na interpretação das 

entrevistas presenciais identificamos algumas apropriações que se replicavam nas 

histórias de vidas e relatos dos egressos destacando-se: a autonomia, a comunicação 

e o protagonismo. 

 



120 

 

5.4.1 AUTONOMIA 

 

Na unidade curricular Mundo do Trabalho do Programa de Aprendizagem do 

SENAC, destacamos o indicador classificado como número 2 que visa desenvolver o 

jovem “como sujeito autônomo nas suas relações pessoais, sociais e profissionais”, 

neste contexto, a autonomia está vinculada a capacidade do aluno de analisar seu 

contexto social para a resolução de situações problema (SENAC, p.08, 2019). 

Infelizmente, não é possível identificar os referenciais teóricos para essa 

construção de autonomia do aluno, pois os autores mencionados no documento 

referem-se a Kubica e Carvalho (2017) como os conhecimentos básicos de 

administração; MASI (2017) em Alfabeto da sociedade desorientada: para entender o 

nosso tempo e TURMINA (2014) para auto-ajuda nas relações de trabalho. Mas o que 

podemos concluir como autonomia para evoluir nesta reflexão? Autonomia, se origina 

da palavra grega “autonomos”, sendo que autos significa ele próprio e nomos remete 

a lei, partindo para tradução literal autonomia refere-se aquele que se governa por 

suas próprias leis. No conceito da filosofia Kantiana autonomia estaria vinculada a 

liberdade de pensar e agir, classificada como a autonomia da vontade, valorizando a 

vontade humana sobre a moral imposta. Já para Habermas, a autonomia estaria 

associada à democracia e a liberdade de comunicação, indo além da imposição moral. 

Para avaliar a autonomia como princípio educativo precisamos resgatar a obra 

Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire (1996) para compreender os objetivos de 

uma educação libertadora que visa desenvolver a autonomia de seus alunos. Essa 

reflexão crítica se faz necessário para avaliar a relação entre teoria e prática para que 

a teoria não se torne apenas “blá-blá-blá e a prática ativismo”, mas sim respeitando a 

autonomia do aluno, promovendo a sua compreensão de mundo e a percepção da 

sua própria história (Freire, p. 24, 1996). 

Ao longo da entrevista presencial identificamos várias afirmações dos jovens 

sobre a percepção pessoal de autonomia como o caso do entrevistado B, jovem com 

deficiência intelectual grau 1, afirmando que ao longo das aulas adquiriu confiança 

para dizer aos colegas sobre sua deficiência, superando seus medos e desafios de 

aprendizagem para concluir sua formação. 

 
Na aprendizagem me senti excluído, era tudo jovens, então, mas para 
a idade deles. Pensei e agora, o que vou fazer? Preciso me destacar 
né, preciso me enturmar, eu ficava muito no meu canto, esperando o 
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meu momento. Já fazia mais de um ano quando falei com a turma 
(revelou a deficiência), me sentia inseguro, porque a deficiência 
intelectual é insegurança, a gente que tem deficiência intelectual é 
muito inseguro, sente medo de fazer alguma coisa, se não tiver um 
pedagogo ou psicólogo para ajudar a gente no mercado de trabalho, 
a gente fica se sentindo mal. (ENTREVISTADO B, 2019) 
 

Para a entrevistada C, as aulas foram importantes para superar sua 

insegurança e o medo do mundo do trabalho, segundo suas palavras: 

 
Entrei sem base nenhuma, estava com muito medo, nunca fiz isso, 
tinha medo de dar errado porque era uma empresa muito boa, tinha 
uma aparência muito boa. Então quando entrei no SENAC fiquei mais 
segura porque tive excelente professores (ENTREVISTADA C, 2019) 
 

Para a entrevistada D, a sua confiança no mundo do trabalho também foi 

aumentando ao longo do curso, segundo suas palavras: 

 
Eu nunca tinha imaginado trabalhar lá, eu só iria estudar, nunca 
passou na minha cabeça em trabalhar aqui, porque era muito longe da 
minha realidade. [...] valeu muito a pena minha experiência porque a 
gente passou a ter uma noção e consciência do que é o mercado de 
trabalho, qual postura deve ter, pra mim, contribuiu demais neste 
sentido (ENTREVISTADA D, 2019) 
 

A entrevistada E também aponta a confiança como ato de superação dos 

medos e desafios quando afirma que as “aulas em grupo davam mais confiança no 

que a gente vai fazer no trabalho”. Todos os entrevistados evidenciaram a confiança 

como o ato de superar o medo do trabalho, do novo, do ambiente, das situações 

adversas e do desconhecido, essa construção foi valorizada pelos entrevistados na 

formação como jovem aprendiz, indo de encontro aos objetivos do SENAC de 

desenvolver jovens com capacidade de analisar seu contexto social para a resolução 

de situações problema. 

Essa apropriação da autonomia configura-se como um instrumento de 

libertação, onde o aluno aprende a fazer a sua leitura do mundo, buscando a sua 

compreensão e entendimento nas relações, no saber e nas coisas, evidenciando a 

autonomia como processo de emancipação do sujeito, desta forma, ressignificando a 

prática pedagógica como princípio de libertação do aluno (FREIRE, 1996). 
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5.4.2 COMUNICAÇÃO 

 

Para o SENAC uma das competências que o Egresso deve incorporar ao sair 

do Programa de Aprendizagem é a comunicação assertiva, sendo que ao longo da 

unidade curricular Mundo do Trabalho o aluno deve aprender conceitos como a 

comunicação interna, externa, variedades linguísticas, relacionamento interpessoal, 

vocabulário técnico, redação empresarial, regras gramaticais, estrutura textual e 

desenvolvimento de documentos oficiais como ofícios, memorando, e-mail, dentre 

outros. 

Na unidade de desenvolvimento pessoal a comunicação é desenvolvida com 

foco no marketing pessoal, mediação de conflitos, linguagem oral, escrita, não verbal, 

leitura, interpretação de texto e de imagens como gráficos e dados estatísticos. Já na 

unidade curricular de Participação Social a comunicação é trabalhada no viés de 

atuação nos espaços sociais como a família, a escola, o trabalho, incorporando a 

análise do discurso para avaliar a intenção do que, quem, para quem e como se 

enuncia uma comunicação (SENAC, 2019). 

O desenvolvimento da comunicação é um princípio pedagógico desenvolvido 

em todas as unidades curriculares do SENAC, talvez se explica o fato de todos os 

entrevistados relatarem a apropriação da comunicação assertiva como uma 

competência desenvolvida ao longo da formação como Aprendiz. Para Graff e 

Birkenstein (2011), a comunicação vai além do entendimento da escrita e da fala, 

sendo um ato crítico e profundo, pois o indivíduo questiona, afirma, expõe-se e 

argumenta, expondo o pensamento por meio da linguagem, principalmente quando se 

expressa de forma clara, organizada e objetiva. 

 
Para nós, a estrutura subjacente da escrita convencional eficaz e do 
discurso público responsável reside não apenas em afirmar nossas 
próprias ideias, mas em ouvir atentamente os outros ao nosso redor, 
resumindo opiniões de uma maneira que reconheçam e respondam 
com as próprias ideias. (GRAFF, BIRKENSTEIN, p.03, 2011) 
 

A comunicação assertiva é uma das principais competências exigidas pelo 

mercado de trabalho, segundo uma pesquisa realizada pelo Project Management 

Institute Brasil (PMI), com 300 empresas de grande porte, a comunicação é apontada 

como o principal critério de sucesso ou fracasso por 76% dos entrevistados (EDOOLS, 

2019). 
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A comunicação é um processo fundamental para a interação com o mundo, um 

processo onde o jovem aprende a interagir, ouvir, interpretar e racionalizar, e o 

trabalho proporciona ao jovem um novo ambiente de interação e comunicação, 

inicialmente apontado na entrevista como assustador como em relatos do entrevistado 

B “já fazia mais de um ano quando falei com a turma (no caso refere-se ao ato de 

revelar a sua deficiência publicamente), me sentia inseguro porque a deficiência 

intelectual é insegurança”. As atividades em grupo desenvolvidas no Programa de 

Aprendizagem, proporcionaram a esse jovem a oportunidade de desenvolver a sua 

confiança para expor sua deficiência publicamente, não apenas pelo fato da 

comunicação, mas também pelo vínculo de confiança gerado entre o aluno, colegas 

e professora, respeitando o período de maturação deste processo. Segundo relatos 

do entrevistado B, sua confiança na comunicação também foi desenvolvida ao longo 

do programa: 

 
A gente faz no SENAC o projeto integrador, faz uma apresentação do 
projeto integrador para o gestor da empresa, vem todo mundo aqui, no 
meu caso veio o gestor X e as empresas. Apresentar lá na frente de 
todo mundo, deu aquele frio na barriga, mas graças a Deus eu sei me 
posicionar, me colocar para chegar lá na frente, fiquei nervoso, mas 
fiquei muito bem concentrado e focado (Entrevistado B, 2019). 
 

No ambiente corporativo, os jovens devem se adequar a esse novo estilo de 

comunicação, além da linguagem oral e escrita, o mercado de trabalho também 

identifica valor na comunicação não verbal expressada por gestos, movimentos 

corporais e expressões faciais, onde é possível observar que a linguagem verbal diz 

algo porém o corpo manda outra mensagem. Esse conceito também foi observado 

pelo Egresso, como podemos identificar na fala da Entrevistada C: 

 
Eu tive várias professoras, mas no SENAC elas me marcaram pela 
postura, como conversar, pela aparência e o como se posicionar. A 
professora X me marcou muito, eu falava: quando crescer quero ser 
igual a ela! Ela tinha presença, uma postura, ela sabia se portar. 
Achava que ela não tinha defeito. A coordenadora também, todas 
essas mulheres que me envolvi de alguma forma são referência para 
mim hoje. (Entrevistada C, 2019) 
 

É possível observar na fala dos jovens a compressão da comunicação assertiva 

compondo a fala, a escrita e o comportamental como no relato da Entrevistada D: 

 
A parte legal é porque não tinha aquelas aulas chatas da escola, eu 
no meu caso, odeio matemática e português, as aulas da escola 
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davam sono, aqui era legal porque a gente aprendia como falar, 
aprendia como se vestir, falar, se comportar no trabalho para não 
passar vergonha. Eu sempre fui muito tímida e por isso morria de 
medo de falar em público, mas nas aulas fui perdendo o medo de falar 
em público, senão não conseguiria falar com o meu chefe no mercado. 
As atividades das aulas eram legais, me divertia, mas aprendia, tinha 
bastante aula em grupo então dava mais confiança no que a gente vai 
fazer no trabalho (Entrevistada D, 2019) 
 

Um fato importante para observar dessa fala é que a entrevistada desassocia 

as aulas de Português do ensino médio com a comunicação, mencionando que no 

SENAC ela apropriou-se dessa competência, algo que não ocorria na escola, 

demonstrando claramente seu desinteresse pelas aulas na escola. 

Na maioria das falas dos entrevistados identificamos a apropriação da 

comunicação assertiva, evidenciando em alguns momentos como as atividades 

pedagógicas do Programa de Aprendizagem contribuíram para o desenvolvimento da 

comunicação dos Egressos. Esse princípio pedagógico se alinha com as diretrizes de 

Paulo Freire (1996), na qual a autonomia do aluno se desenvolve por meio da 

dialógica vivenciadas, não só em situações de aprendizagem cooperativas, mas 

também nas individuais. 

 

5.4.3 PROTAGONISMO JUVENIL 

 

Na unidade curricular Desenvolvimento Pessoal do Programa Aprendizagem, 

o SENAC determina como um de seus objetivos educacionais o protagonismo juvenil, 

identificando esse processo como um meio do Aprendiz “aprender a identificar, 

compreender e desenvolver suas potencialidades por meio de suas vivências e 

anseios, possibilitando o seu reconhecimento como sujeito protagonista da sua 

trajetória pessoal e profissional” (Plano de Curso SENAC, p. 07, 2019). Para 

consolidar esse objetivo, o Aprendiz deve aprender conceitos como cidadania, 

política, o que é ser adolescente e jovem, marketing pessoal, conceitos de cultura, 

artes, direitos humanos e sustentabilidade, conscientização da saúde pessoal e 

letramento digital, conteúdo é aplicado em 112 horas de aulas com atividades teóricas 

e práticas. 

Para avaliar a proposta de protagonismo juvenil do SENAC utilizamos como 

referência o conceito do educador Antônio Carlos Gomes da Costa para uma proposta 

pedagógica centralizada na juventude visando torná-los agente ativo na sociedade, 
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aumentando a percepção de mundo indo além de sua individualidade. Para Costa 

(1996, p.90), o jovem deve ir além de “seus interesses individuais e familiares”, 

incentivando a interação e percepção deste jovem no mundo social onde está inserido. 

 
Protagonismo juvenil é a participação do adolescente em atividade 
que extrapolam os âmbitos de seus interesses individuais e familiares 
e que podem ter como espaço a escola, os diversos âmbitos da vida 
comunitária; igrejas, clubes, associações e até mesmo a sociedade 
em sentido mais amplo, através de campanhas, movimentos e outras 
formas de mobilização que transcendem os limites de seu entorno 
sócio comunitário (COSTA apud BRENER, 2004, p. 19). 
 

Avaliando o plano de curso do Programa de Aprendizagem do SENAC, também 

identificamos na unidade curricular nomeada como Participação Social o incentivo ao 

protagonismo juvenil alinhado aos princípios do professor Antônio Carlos Gomes da 

Silva, nesta unidade curricular, o SENAC identifica como princípio pedagógico a 

promoção da interação social e política do Aprendiz por meio do intercâmbio de 

experiências e da valorização dos direitos, compreendendo a diversidade cultural e 

coletiva como instrumento de mudança (Plano de Curso, p.07, 2019). Essa unidade 

curricular é desenvolvida em 140 horas de aulas, aplicando conteúdos que envolvam 

o entendimento de cidadania, das políticas públicas para a juventude, comunicação 

social, sustentabilidade para conscientização do consumo e empreendedorismo 

social. 

Ao longo da entrevista com a gestora do Programa de Aprendizagem no 

SENAC Jundiaí, identificamos uma preocupação em acolher princípios éticos e sociais 

na formação do Aprendiz: 

 
O jovem desde que ele chega aqui (SENAC Jundiaí) a gente trabalha 
muito com a cultura de pais no acolhimento, formar aqui nas aulas, 
nas atividades e tendo como foco principal a aprendizagem por isso 
facilita muito quando você trabalha esse acolhimento com eles, o 
respeito, a ética que é o que a gente entende que ele tem que se 
formar aqui para o mercado de trabalho porque a parte técnica ele vai 
fazer um curso técnico, uma faculdade, ele tem outros caminhos 
depois. Eu preciso ter a formação humana muito consistente aqui, 
além claro das premissas do mercado de trabalho como postura, 
comportamento e respeito. Trabalhamos muito com eles o potencial, 
o vocês são capazes, as metodologias ativas, trabalhamos muito com 
a inspiração da Pontes, a gente trabalha muito nas formações com os 
docentes, a autonomia, o protagonismo, tudo que eles fazem aqui é 
em prol de desenvolver essa autonomia. Eles ajudam o professor a 
preparar o plano de aula, o docente abre o plano de aula para a turma, 
mostra os indicadores que eles precisam desenvolver e constrói o 
plano de aula com eles. (ENTREVISTADA A, 2019) 
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Para a Fundação Telefônica Brasil (2019), uma concepção de educação 

contida no protagonismo juvenil deve incluir aspectos do exercício da vida pública 

promovendo o desenvolvimento pessoal, profissional e das relações sociais dos 

jovens, essa proposta se alinha com o escopo pedagógico do Programa de 

Aprendizagem oferecido pelo SENAC nas unidades curriculares: Mundo do Trabalho, 

Desenvolvimento Social, Participação Social, Prática Profissional e Projeto de 

Aprendizagem, ambas visam em seus objetivos pedagógicos fortalecer as marcas 

formativas do SENAC para o protagonismo juvenil promovendo o domínio técnico 

científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa. 

Ao longo do plano de curso do Programa de Aprendizagem do SENAC é 

possível identificar a preocupação da instituição em ampliar a percepção social por 

meio de intercâmbios e experiências sociais no ambiente que o jovem está inserido 

indo além do trabalho e da escola, como a percepção da comunidade local, da cidade, 

do Estado, conscientizando o jovem de seus direitos e deveres. 
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CONCLUSÃO 

 

Pesquisar educação e trabalho no âmbito das políticas públicas da juventude 

não uma tarefa fácil mediante as discordâncias na faixa etária e no entendimento da 

concepção do ser jovem, somado aos indicadores sociais da juventude como 

vulnerabilidade social, desemprego, violência e abandono escolar. Um cenário 

complexo no qual a juventude brasileira está inserida merece atenção e cuidado nas 

análises, por isso, utilizamos como estratégia de pesquisa pautar nossas análises nas 

entrevistas dos egressos como meio de compreender as respostas as nossas 

inquietações. 

A juventude brasileira historicamente foi marcada por tendências de exploração 

da mão de obra, manobras políticas e descaso com a educação pública, mazelas que 

deixaram marcas profundas na história da educação profissional do país, infelizmente 

replicamos esse modelo de desigualdade social por meio da educação e do trabalho 

promovendo uma educação que ainda atenda apenas as demandas do capital 

fazendo que jovens em condições socioeconômicas desfavoráveis sejam explorados 

pelo trabalho e para o trabalho com a ilusão de ascensão no mercado profissional por 

meio de formação de baixa qualificação com mensalidades acessíveis, mas 

destinados as oportunidades de precarização do trabalho. 

A educação profissional no país ainda segue a tendência compulsória visando 

atender as demandas do mercado, em que o Estado atua mediante as pressões 

políticas e populares, mas sem o desenvolvimento de um projeto de educação 

profissional para uma nação, para um povo e para um futuro, impactando, não só no 

desenvolvimento educacional, mas também gerando um atraso na economia do país 

que encontra dificuldades em formas profissionais de qualidade em setor de alta 

complexidade como área de tecnologia, engenharia, medicina e ciência. 

Na década de 90 e a partir dos anos 2000, surge uma onda de instituições e 

políticas públicas que visam amparar a juventude, porém, muitas destas ações tratam-

se de manobras políticas para conquistar votos do eleitorado, sendo uma estratégia 

política para manter a permanência da gestão no poder, como o caso do PRONATEC 

desenvolvido no final do governo Lula como um projeto de grande expansão da 

educação profissional, mas com forte tendência a aumentar a visibilidade do partido 

as vésperas da eleição de 2011 pois a estrutura orçamentária do projeto não se 

manteve após as eleições. 
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O programa de aprendizagem, foco da nossa pesquisa, é conhecido como um 

dos programas sociais com maior representatividade para a juventude trabalhadora 

pelo fato de determinar que todas as empresas em território nacional tenham a 

obrigatoriedade de contratar aprendizes por meio das cotas, mesmo com uma adesão 

média de 32% da taxa de cotistas, existe a oportunidade de criar medidas para 

incentivar as contratações de aprendizes, porém, essa iniciativa não atenderá nem 

1% do total de jovens desempregados no país mesmo assim não devemos 

desconsiderar a importância deste projeto principalmente depois deste trabalho onde 

evidenciamos que todos os jovens identificaram valor nesta experiência de 

aprendizagem, sendo que 72% sinalizaram que o mercado de trabalho identificou 

valor nesta formação. Num cenário de crise econômica e desemprego os jovens são 

a categoria da população mais afetada devido a falta de experiência profissional e 

formação, porém, o mercado se aproveita deste cenário promovendo formas de 

trabalho precarizado para atrair esse público em busca de uma oportunidade 

profissional, na era digital a novas formas de trabalho surgem promovendo a perda 

dos direitos trabalhistas e a incerteza em relação ao futuro afetando principalmente 

aos jovens que não podem mais aplicar a receita escola + trabalho= emprego gerando 

um alerta a sociedade, a família e ao Estado sobre o aumento dos índices de 

depressão e suicídio neste público. 

Nas políticas públicas, se faz necessário discutir sobre o papel do Programa de 

Aprendizagem, para garantir a assistência do público-alvo ao qual se destina, o 

governo deve instituir processos que garantam o acesso de jovens em condições de 

vulnerabilidade social e em situação socioeconômicas desfavoráveis seguindo suas 

próprias diretrizes legais e objetivas, atualmente, como não existe um critério para 

definir esse status social, o perfil do ingressante no Programa de Aprendizagem passa 

a ser algo de caráter sugestivo, mas não efetivo, pois não é possível afirmar que estas 

instituições de ensino estejam atendendo jovens com esse perfil social ao qual o 

programa se destina. 

A falta de processos efetivos na seleção dos aprendizes não descaracteriza as 

vantagens desta formação que oferece a aprendizagem profissional agregando a 

experiência do trabalho, indos além dos indicadores de empregabilidade juvenil 

podem afirmar por meio das entrevistas que os jovens se apropriaram do 

conhecimento desta formação e identificam valor nesta formação, lembrando que a 

maioria dos egressos entrevistados não foram serem efetivados nas empresas após 
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o término do programa, ou seja, essa fato não modificou a percepção de valor da 

formação profissional oferecida pelo Senac Jundiaí. 

Concordamos que algumas melhorias devem ser aplicadas para garantir que 

uma parcela da juventude em condição econômica socioeconômica desfavorável seja 

atendida pelo Programa de Aprendizagem e mesmo tratando de programa social com 

diretrizes instituídas pelo Ministério do Trabalho, não desqualificamos essa formação 

profissional de incentivo ao primeiro emprego, porém, após o desenvolvimento da 

pesquisa, acreditamos que a riqueza do projeto está nas relações sociais 

estabelecidas com no trabalho e no SENAC, sendo fundamentais para as 

apropriações na vida do egresso evidenciadas nesta pesquisa. 
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APÊNDICE A 

Formulário de interesse de Pesquisa do estudante 
 
Dados do solicitante 
Nome: Luciany Oliveira Ferraz 
Curso: Mestrado em Educação, Cultura, História e Arte 
Modalidade de ensino: Presencial  
Semestre: 04 
Instituição do estudante: Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 
Dados do trabalho de conclusão 
 
Modalidade: ( ) TCC  ( ) Monografia  ( x ) Dissertação ou tese 
 
Tema da pesquisa: Educação profissional na perspectiva de vida do Jovem Aprendiz Egresso do 
Município de Jundiaí SP 
 
Objetivo da pesquisa: Compreender quais os processos que influenciaram na inserção do Jovem 
Egresso no mercado de trabalho 
 
Justificativa da escolha do Senac: Conhecimento do programa na cidade de Jundiaí, vivência como 
docente do programa e entrevistas realizadas com jovens egressos do Senac Jundiaí 
 
Divulgação do nome do Senac:  (x ) Sim   ( ) Não 
 
Fontes de pesquisa: 
Dados internos do Senac de que solicita a disponibilização: 

• Quando o Programa de Aprendizagem iniciou em Jundiaí? 

• Quantos alunos foram formados até o momento pela SENAC Jundiaí? 

• Qual a média de alunos formados por ano?  

• Qual a curva de crescimento do Programa na cidade desde a sua implantação considerando 
total de alunos e empresas contratantes? 

• Qual o percentual de desligamento do Programa e principais motivos? 

• Quais os desafios do Senac para motivar o Aprendiz para concluir o Programa? 

• Quais são os desafios do Senac Jundiaí para o crescimento do Programa na cidade? 

• Por que algumas empresas na cidade ainda não praticam essa modalidade de contratação 
Juvenil mesmo com o enquadramento legal? 

• Existe um processo de acolhida ou amparo do Jovem Aprendiz Egresso (pós-programa)?  

• Qual o percentual de jovens contratados pelas empresas após o Programa de 
Aprendizagem? 

Justificativa da escolha desses dados:  
 

• Compreender quais a evolução histórica do programa, os processos que contribuíram para a 
inserção do jovem no mercado de trabalho como networking, experiência profissional, 
conhecimento adquirido, comportamento, dentre outros critérios. Objetivo está em 
compreender os critérios que impactaram positivamente na inserção do Jovem Aprendiz 
Egresso no mercado de trabalho. 
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APÊNDICE B 

 TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
 

Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente o aluno abaixo identificado 
a realizar pesquisa no Senac, nos termos a seguir discriminados: 
 
Instituição de ensino: Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Curso:  Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura.      
Ano/semestre: 04/2018 
Disciplina: todas as disciplinas obrigatórias já cursadas 
Aluno: Luciany Oliveira Ferraz 
Objetivos principais da pesquisa: Compreender o processo de inserção no mercado de trabalho do 
Jovem Aprendiz Egresso do Senac Jundiaí SP 
Divulgação do nome do Senac:  x Sim    Não 
 
Procedimentos a serem utilizados: 

▪ Entrevista/questionário com funcionários (anexar roteiro), 
▪ Pesquisa em dados/documentos da empresa (anexar roteiro de dados com a justificativa de 

utilização de cada solicitação), 
▪ Tomada de fotos de ambientes e objetos 
▪ Filmagens. 

O material resultante do desenvolvimento do projeto poderá ser apresentado: no relatório parcial, no 
relatório final do referido projeto e em sua apresentação de audiovisual, em livros acadêmicos e 
periódicos científicos, em artigos publicados emanais de encontros científicos, nacionais e 
internacionais, assim como disponibilizado no banco de imagens resultante da pesquisa e na internet, 
com fins comerciais ou não, fazendo constar os devidos créditos. 
 
O aluno fica autorizado a executar livremente a edição e a montagem das fotos e filmagens, conduzindo 
as reproduções que entender necessárias, bem como a produzidos respectivos materiais de 
comunicação, respeitando sempre os fins aqui estipulados. 
 
A exposição do nome e da marca “Senac São Paulo” ou simplesmente “Senac” deverá seguir o manual 
de aplicação da logomarca e não deverá associar, em hipótese alguma, a assuntos políticos, 
discriminatórios ou que sejam incompatíveis com a missão e valores do Senac. 

 
São Paulo,_____de________________de 20____. 

 
 
Assinatura do professor responsável pela pesquisa 
Nome: João Clemente de Souza Neto 
RG:  
CPF: 
Telefone 1:                        
Telefone 2: 
 
Assinatura do aluno pesquisador 
Nome: Luciany Oliveira Ferraz 
RG:  
CPF:  
Telefone 1:  
Telefone 2:  
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APÊNDICE C 

 Roteiro de Dados do Projeto de Pesquisa 
UNIVERSIDADE PLESBITERIANA MACKENZIE 

LUCIANY OLIVEIRA FERRAZ 
 
 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA PERSPECTIVA DE VIDA DO JOVEM APRENDIZ EGRESSO DO 
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ 

 

1. Introdução 

Em 2017 apenas 369 mil jovens foram contratados na modalidade de Jovem Aprendiz, sendo 

um percentual inferior as oportunidades de quase 1 milhão de contratações que poderiam ser 

geradas anualmente por meio da Lei da Aprendizagem nº 10.097/2000. É importante 

compreender ao longo da pesquisa os fenômenos sociais que impactam na contratação juvenil 

e nas condições da inserção no mercado de trabalho via Programa de Aprendizagem. Mediante 

este cenário, o propósito desta pesquisa visa compreender o processo de construção da 

trajetória de vida do Jovem Aprendiz Egresso após o desligamento do Programa de 

Aprendizagem, tendo como tema central a inserção deste jovem no mundo trabalho. Para um 

estudo de abordagem qualitativa, será aplicado 10 entrevistas com base na metodologia de 

história oral para coleta das histórias de vidas de jovens entre 18 a 26 anos, Egressos do 

Programa de Aprendizagem do SENAC SP Jundiaí entre os anos de 2008 a 2018. 

 
2. Justificativa 

Segundo dados da PNAD Contínua (2018), no segundo trimestre de 2018, no Brasil, um total 

de 4,8 milhões de pessoas foram identificadas como desalentadas16 com idade entre 14 anos 

ou mais, ou seja, jovens que desistiram de procurar emprego. Os dados demonstrando as 

perceptivas dos jovens em relação a inserção no mundo do trabalho, sendo necessário uma 

reflexão crítica deste cenário, mas também das múltiplas possibilidades de inserção deste 

jovem no mundo do trabalho. Então, qual o impacto da Lei da Aprendizagem para a juventude 

brasileira? Qual a percepção dos jovens sobre essa modalidade de contratação profissional? 

Qual o sentido do trabalho para o jovem? Diversos fatores sociais influenciaram nas 

observações deste fenômeno social presente na contemporaneidade, segundo o site da 

JUSBRASIL, o Brasil não consegue ampliar o percentual de Jovens Aprendizes contratados 

por puro desconhecimento desta modalidade de contração. Por meio destas observações 

torna-se possível identificar as múltiplas possibilidades de acesso ao Programa de 

Aprendizagem e avaliar as percepções dos empregadores em relação a essa modalidade de 

                                                 
16Segundo IBGE: A população desalentada, segundo PNAD é definida como aquela que estava fora da força de trabalho por uma 

das seguintes razões: não conseguia trabalho adequado, ou não tinha experiência ou qualificação, ou era considerado muito jovem 
ou idosa, ou não havia trabalho na localidade em que residia – e que, se tivesse conseguido trabalho, estaria disponível para assumir 
a vaga. Ela faz parte da força de trabalho potencial. 
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contratação. Outro aspecto importante para avaliar da perceptiva do Egresso é a real inserção 

deste jovem no mercado de trabalho, identificando as “pontes” geradas para conectar o jovem 

ao mundo do trabalho. A coleta das histórias de vidas é uma forma de resgatar a subjetividade, 

com objetivo de recolher valores, opiniões, sentimentos e experiências, das maneiras de 

entender a interpretação que produziam de sua própria situação (ALONSO, 2016). 

 

3. Objetivo 

Está pesquisa tem como objetivo compreender o processo de construção social da juventude 

trabalhadora por meio da trajetória de vida do Jovem Aprendiz Egresso após o desligamento 

do Programa de Aprendizagem, tendo como eixo o trabalho e a juventude. Nesta investigação, 

pretendo observar como o Egresso adquiriu conhecimentos úteis e necessários para o trabalho, 

compreender se está experiência de educação profissional favoreceu a inserção no mundo do 

trabalho e por quê? E identificar quais aspectos poderiam ser melhorados para promover a 

inserção deste Jovem no mercado de trabalho? Para Faulistich (1998), com os objetivos 

definidos torna-se possível trilhar o caminho como pesquisador, interpretando as ideias da 

pesquisa. 

Os objetivos específicos desta pesquisa visam compreender o Programa de Aprendizagem, 

suas diretrizes; suas vantagens no processo de inserção do Jovem no mercado de trabalho, 

analisando suas práticas de educação profissional. 

 
4. Ferramentas de pesquisa 

Esta pesquisa visa apoiar as observações por meio das histórias de vida do Aprendiz Egresso 

do Programa de Aprendizagem, acessando informações importantes e necessárias por meio 

das narrativas de suas experiências pessoais e da interpretação que esse jovem produz da sua 

própria vivencia como Jovem Aprendiz. A técnica consistirá em entrevistas de retrospectivas 

que visam recolher dados passados por meio da memória do Jovem Egresso, e nas quais “o 

pesquisador pouco ou nada fala, deixando ao entrevistado a condução da narrativa” (ALONSO, 

2016). 

Esta pesquisa, de caráter qualitativo foi estruturado de acordo com macroprocesso de MINAYO 

(2007), sendo a primeira etapa nomeada de fase exploratória e essencial para a compreensão 

do sujeito, levantamento do referencias teóricos e possíveis voluntários para entrevista; na 

segunda fase, classificamos como trabalho de campo, momento que ocorrerá as captações 

das narrativas orais de histórias de vida e na terceira fase se realizado o tratamento do material 

empírico ou documental captado, que será transformado em transcrição da narrativa oral para 

a escrita. 

Somados a pesquisa, será realizado coleta de dados do Senac Jundiaí para identificar critérios 

qualitativos e quantitativos que mensuram os aspetos que influenciaram a inserção do Jovem 

Aprendiz Egresso no mercado de trabalho, pontos a erem serem coletados e estudados: 

Para compreender o processo histórico do programa em Jundiaí, torna-se necessário 

mapear as seguintes informações junto ao SENAC  

• Quando e como o Programa de Aprendizagem iniciou em Jundiaí?  
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• Quantos alunos foram formados até o momento pela SENAC Jundiaí, se possível apresentar 

sua evolução histórica?  

• Qual a média de alunos formados por ano?  

• Qual a curva de crescimento do Programa na cidade desde a sua implantação considerando 

total de alunos e empresas contratantes? 

Para identificar os desafios do Senac em crescimento do Programa e em motivar, 

impactar e engajar o jovem no processo de aprendizagem torna-se necessário 

identificar: 

• Qual o percentual de desligamento do Programa e principais motivos? 

• Quais os desafios do Senac para motivar o Aprendiz para concluir o Programa? 

• Quais são os desafios do Senac Jundiaí para gerar o crescimento do Programa na cidade? 

• Por que algumas empresas na cidade ainda não praticam essa modalidade de contratação 

Juvenil mesmo com o enquadramento legal? 

Para identificar o percentual de jovens egressos inseridos no mercado de trabalho: 

• Existe um processo de acolhida ou amparo do Jovem Aprendiz Egresso (pós-programa)?  

• Qual o percentual de jovens contratados pelas empresas após o Programa de Aprendizagem? 

• Que ações poderiam ser promovidas para favorecer a inserção do Jovem Aprendiz Egresso no 

mercado de trabalho? 

Com o levantamento os dados apresentados acima, será possível identificar a evolução 

histórica do programa, impactos na inserção dos jovens na cidade e possíveis ações de 

incentivo a contratação. 

 

5. Cronograma 

Em 2018, realizamos a pesquisa bibliográfica e pré-entrevista com jovens Aprendizes 

Egressos. De acordo com o cronograma, em 2019 será realizado as seguintes ações: 

 

Atividades Out/18 Nov/18 Dez/18 Jan/19 Fev/19 Mar/19 Abr/19 Mai/19 Jun.1
9 

Estudo 

Referencial 

Teórico 

         

Resumo 
analítico 

         

Redação 
da 
Qualificaçã
o 

         

Qualificaçã
o 
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Ajustes da 
Pesquisa 

         

Pesquisa 
de Dados 
junto ao 
SENAC 

         

Pesquisa 
de Campo 

         

Análise 
dos Dados 

         

Revisão          

Defesa          

Conclusão          
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APÊNDICE D - Mapeamento de Perfil dos Aprendizes Egressos Contatados na fase inicial da 

Pesquisa 

Perfil de Jovem Aprendiz Egresso 

Números absolutos 

 Feminino 

(28) 

Masculino 

(22) 

Total 

(50) 

Idade (em anos)    

18 a 21 01 02 03 

22 a 25 23 17 40 

26 a 29 03 04 07 

Escolaridade mínima 

Ensino médio 19 16 35 

Técnico 02 01 03 

Superior 06 05 11 

Pós-graduado 01 0 01 

Situação Trabalhista 

Empregado em regime 
de CLT 

08 15 23 

Desempregado 12 05 17  

Empreendedor 01 0 01 

Trabalho informal sem 
garantia de direitos 
trabalhista 

07 02 09 

Fonte: Pesquisa 
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APÊNDICE E – Consolidação dos Resultados da Pesquisa Online 

Pesquisa Online 

Números absolutos 

 Feminino 

(12) 

Masculino 

(10) 

Total 

(22) 

1 – Qual meio promoveu as informações necessárias para ter acesso ao 
Programa de Aprendizagem? 

Família 0 0 0 

Amigos 3 3 6 

SENAC 0 0 0 

Mídia 6 5 11 

Empresa 0 0 0 

Outros 03 02 5 

2 – Quais os critérios que influenciaram no seu objetivo de tornar-se um 
Jovem Aprendiz? 

Salário 1 2 3 

Experiência 
Profissional 

9 7 16 

Formação no SENAC 2 1 3 

Ocupação do tempo 
livre 

0 0 0 

Outros 0 0 0 

3 - Qual o principal fator de desmotivação durante o Programa de 
Aprendizagem? 

Carga horária 02 01 03 

Conciliar estudo e 
trabalho 

02 02 04 
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Família 01 03 04 

Escola 06 04 10 

Trabalho 01  0 01 

Outros 0 0 00 

4 – Qual o principal fator de motivação durante o Programa de Aprendizagem? 

Salário 01 03 04 

Experiência profissional 09 06 15 

SENAC 01 0 01 

Família 01 01 02 

Outros 0 0 0 

5 – O Programa de Aprendizagem contribuiu para sua inserção no mercado de 
trabalho? 

Sim 09 06 15 

Não 01 03 04 

Parcialmente 02 01 03 

Não sei 0 0 0 

6 - Das condições de trabalho na empresa: ambiente, trabalho executado, 
apoio dos gestores, qual a sua percepção? 

Favorável 09 09 18 

Desfavorável 02 01 03 

Indiferente 01 0 01 

Não sei 0 0 0 

7 - No SENAC Jundiaí, quais fatores impactaram você positivamente? 

Os professores 08 01 09 

As atividades  03 03 06 

A estrutura física 01 05 06 

Sem fatores 
motivacionais 

0 01 01 
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8 - O mercado de trabalho identificou valor na sua formação como Jovem 
Aprendiz? Validando essa formação como um diferencial no seu currículo. 

Sim 08 08 16 

Não 01 01 03 

Parcialmente 03 01 04 

Não sei 0 0 0 

9 – Ao final do Programa de Aprendizagem você foi efetivado? 

Sim 02 01 03 

Não 09 07 16 

Sim, mas fui demitido 
posteriormente 

0 01 01 

Sim, mas solicitei o 
desligamento 
posteriormente 

01 01 02 

10 – Após o desligamento com o Programa de Aprendizagem quanto tempo 
você levou para adquirir um novo emprego? 

Até 06 meses 02 01 03 

De 06 meses a 12 
meses 

06 08 14 

De 13 a 24 meses 02 0 02 

Não procurei emprego 
fui efetivado 

02 01 03 

Fonte: Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




