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Se a humanidade é algo que tem que começar com a razão, com o sentimento, 

com relações humanas mais estreitas e mais limpas, com maior conhecimento do 

outro, eu diria que estamos cada vez mais longe disso. Se não mudarmos o 

caminho, o homem do futuro poderá estar caminhando em direção a algo que 

poderíamos chamar de desastre (SARAMAGO, 2010, p. 149).  
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RESUMO 

 

O presente trabalho teve por objetivo analisar o Programa Jovem Aprendiz, a fim de verificar as 

formas de inserção do jovem no mercado de trabalho no município de Porto Velho-RO.  Para 

alcançarmos tal objetivo direcionamos o levantamento documental e bibliográfico acerca das 

políticas de formação profissional ao longo da história brasileira e da atual proposição de 

qualificação, por meio da aprendizagem prática, do Programa Jovem Aprendiz. Tendo esse pano 

de fundo, analisamos as condições de seleção, qualificação e inserção do jovem no mercado de 

trabalho dentro de um cenário marcado pelo avanço das ideias conservadoras/liberais. O 

referencial teórico se fez por meio de uma opção teórica alicerçada em autores como Kuenzer 

(2002; 2004), Frigotto (2011), Gentille (2011), Sanfelice (2013) e Marx (2013). Esse referencial 

serviu de suporte para elaboração do roteiro de observação e para a aplicação do questionário aos 

jovens egressos participantes do programa do ano de 2013 no CIEE/PVH, a fim de caracterizar a 

inserção do jovem no mercado de trabalho em Porto Velho-RO. A partir dos dados coletados e de 

sua análise, verificou-se que as formas de inserção do Jovem Aprendiz ao mercado de trabalho se 

enquadram nas categorias que Kuenzer (2002) classificou como “exclusão includente”, indicando 

um aprofundamento da crise estrutural do capitalismo e a fragilização do jovem trabalhador. O 

trabalho concluiu, provisoriamente, que as proposições do Programa Jovem Aprendiz contribuem 

para escamotear as razões da crise do capital e, também, privatizar a culpa pelo fracasso e/ou 

sucesso do jovem trabalhador na busca por uma colocação no mercado.  Esses indicativos 

apontam para a necessidade de superação das relações privadas de produção capitalistas se 

desejarmos que o trabalho signifique a emancipação de todos os seres humanos.   

 

Palavras-chave: Programa Jovem Aprendiz. Educação e Trabalho. Inclusão Excludente. Porto 

Velho - RO. 



ABSTRACT 

 

This study  we had to analyze the Young Apprentice Program, in order to verify the forms of 

youth insertion in the labor market in the city of Port Velho. To achieve this goal we direct the 

documentary and literature about the vocational training policies throughout Brazilian history 

and current qualification proposition through the hands-on learning, the Young Apprentice 

Program. Having this background, we analyzed the check conditions, qualification and 

integration of youth in the labor market in a scenario marked by the advance of the 

conservative / liberal ideas. The theoretical framework was made through a theoretical option 

rooted in authors like Kuenzer (2002; 2004), Frigotto (2011), Gentille (2011), Sanfelice 

(2013) end Marx (2013). This arsenal served as support for the development of the 

observation script and the questionnaire to the young graduates participating in the 2013 

program year in CIEE / PVH in order to characterize the inclusion of youth in the labor 

market in Porto Velho. From the collected data and their analysis, it was found that the forms 

of insertion of the Young Apprentice to the labor market fall into the categories that Kuenzer 

(2002) classified as "inclusive exclusion", indicating a deepening structural crisis of 

capitalism and the fragmentation of the young worker. The work concluded provisionally that 

the propositions of the Young Apprentice Program contribute to conceal the reasons for the 

crisis of capital and also privatize the blame for the failure and / or success of young workers 

in search for a place in the market. These indications point to the need to overcome the private 

capitalist relations of production if we want the work means the emancipation of all human 

beings. 

 

Keywords: Young Apprentice Program. Education and Labor. Excludedinclusion. Porto 

Velho - RO. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na atual fase de desenvolvimento das relações capitalistas de produção, verifica-se o 

crescimento do desemprego estrutural. São inúmeros dados que aparecem na imprensa que 

corroboram essa assertiva. Da mesma forma, diferentes trabalhos científicos apontam para 

essa grave questão.  

Nesse cenário, verifica-se concomitantemente o processo de precarização de trabalho 

que se traduz em intensificação das atividades laborais e eliminação dos direitos trabalhistas. 

Dessa forma, nota-se o crescimento do trabalho doméstico, temporário, sem carteira assinada: 

 
E nesse quadro, caracterizado por um processo de precarização 

estrutural do trabalho, os capitais globais estão exigindo também o 

desmonte da legislação social protetora do trabalho.E flexibilizar a 

legislação social do trabalho significa – não é possível ter nenhuma 

ilusão sobre isso –aumentar ainda mais os mecanismos de extração do 

sobre trabalho, ampliar as formas de precarização e destruição dos 

direitos sociais arduamente conquistados pela classe 

trabalhadora,desde o início da revolução industrial, na Inglaterra, e 

especialmente pós-1930, quando se toma o exemplo brasileiro 

(ANTUNES, 2011, p. 109). 

 

Como se percebe, trata-se de um fenômeno global e que apresenta desdobramentos 

para toda classe trabalhadora, principalmente para os jovens. Dados apresentados no 

relatório Tendências Mundiais do Emprego Juvenil 2013 – Uma Geração em Perigo da OIT
1
, 

apontam que cerca de 73,4 milhões de jovens – 12,6 % – estarão desempregados em 2013, 

perto dos níveis alcançados no pior momento da crise econômica em 2009. Essa cifra 

representa um incremento de 3,5 milhões entre 2007 e 2013. Ainda segundo o relatório, a taxa 

de desemprego entre os jovens continuará subindo e deverá chegar a 12,8% até 2019.  

Os dados apresentados pela OIT não apresentam divergências significativas em 

relação ao Brasil. Conforme dados divulgados pelo IBGE
2
 na Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios Contínua (PNAD) a taxa média de desemprego entre os jovens está em 15,7% 

na média nacional, podendo chegar a 20,1% no Nordeste, que tem a maior desocupação nessa 

faixa de 18 a 24 anos. Em segundo lugar, aparece o Norte, com desemprego juvenil de 16%, 

                                                           
1
Progressos no emprego juvenil foram cancelados por recuperação muito lenta, diz a OIT. Disponível em: 

<http://www.oitbrasil.org.br/content/progressos-no-emprego-juvenil-foram-cancelados-por-recuperacao-muito-

lenta-diz-oit>. Acesso em: 02/03/2014. 

 
2
No NE, desemprego entre os jovens chega a 20,1%. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/economia/miriam/posts/2014/06/03/no-ne-desemprego-entre-os-jovens-chega-20-1-

538059.asp>. Acesso em: 20/11/2014. 
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muito perto do Sudeste (15,8%). No Centro-Oeste e no Sul, a taxa é de 12% e de 9,1%, 

respectivamente. 

Diante do quadro de desemprego, alguns organismos internacionais, como a OIT, 

apontam para soluções paliativas que não questionam a estrutura desigual da sociedade de 

classes. Pode-se verificar essa premissa na Conferência Internacional do Trabalho (CIT), 

ocorrida em 2012, que produziu o seguinte documento: "A crise do emprego jovem: tempo de 

agir"
3
. 

 
[...]33. A OIT apoia o emprego dos jovens através da sua ação normativa e 

através da execução da Resolução da CIT de 2005, relativa ao emprego 

jovem. A estratégia é baseada em três pilares: (i) construção do 

conhecimento, (ii) defesa e promoção do trabalho digno para os jovens e (iii) 

assistência técnica para apoiar os constituintes da OIT. Desde 2005, cerca de 

60 países receberam apoio da OIT para o desenvolvimento e execução de 

estratégias para os jovens. Em resultado da crise financeira global, os 

pedidos de assistência da OIT aumentaram significativamente, com cerca de 

50 Estados Membros a solicitar o apoio da OIT. 34. A crise do emprego 

jovem só pode ser combatida com uma grande mobilização, coordenação e 

parcerias a nível global. O G20, as instituições financeiras internacionais, 

outras organizações multilaterais e regionais e o sistema das Nações Unidas 

são atores chave da governação mundial e a OIT tem a responsabilidade 

maior de granjear o seu apoio (OIT, 2013, p.8). 

 

O que fica claro é que na medida em que o capital entra em crise são utiliza das 

ferramentas que buscam beneficiar a burguesia no quesito exploração do trabalho. Da mesma 

forma, a análise de Antunes corrobora em demonstrar como a crise estrutural do capital afeta 

as relações de produção e impactam as condições materiais de trabalho e de vida do 

proletariado. O crescimento do exército de reserva, ou mão de obra disponível, empurra os 

salários e as condições de seu exercício para as situações mais degradantes possíveis.  

 
[...] há uma exclusão enorme dos jovens e dos “velhos” (no sentido dado 

pelo capital destrutivo) Os jovens são aqueles que terminaram seus estudos, 

médios e superiores,e não têm espaços no mercado de trabalho. Os jovens 

europeus, os jovens norte-americanos e também os jovens brasileiros não 

têm garantido o seu espaço no mercado de trabalho. Na Europa a garantia 

única é a certeza do desemprego. Algo que já caracteriza também o nosso 

mercado de trabalho (ANTUNES, 2009, p. 201). 

 

Nesse panorama o capitalismo reafirma as relações sociais marcadas pela exploração 

do trabalho e o descarte de milhares de trabalhadores, inclusive os jovens. É importante 

ressaltar que as tecnologias da informação e da comunicação, a robótica, entre outras, 

                                                           
3
 Elaborado pela BIT (Bureau Internacional do Trabalho), para a discussão na CIT 2012 (Comissão Inter 

gestores Tripartite). 
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permitem às empresas reduzirem a necessidade da compra da força de trabalho no mercado. 

Acrescente-se o fato que a concorrência por um posto no mercado de trabalho contribui para o 

achatamento salarial dos trabalhadores (CHESNAIS, 2008, p. 29). Portanto, não há como 

eliminar a chaga do desemprego das relações sociais capitalistas.  

Dentre as experiências referentes à reestruturação produtiva aludida por Chesnais, é 

evidente a presença do padrão toyotista, que caracteriza-se pela produção em pequenos lotes, 

voltada e conduzida pelas necessidades do mercado consumidor. Nesse padrão de produção, 

cada operário opera diferentes máquinas, executa diferentes tarefas e torna-se fiscal de seu 

próprio trabalho.  

 
Mediante o aumento da intensidade do trabalho, pode-se fazer com que um 

homem gaste em uma hora tanta força vital como antes em duas. É o que se 

tem produzido nas indústrias submetidas às leis fabris, até certo ponto, 

acelerando a marcha das máquinas e aumentando o número de máquinas de 

trabalho que devem atender agora um só indivíduo (MARX, 1982, p. 178). 

 

Como se percebe, as condições predatórias do capitalismo, verificadas empiricamente 

por Marx, continuam presentes nas relações contemporâneas de produção. Atualmente, sob o 

signo da “participação” do trabalhador nas decisões, verifica-se a acumulação de funções e 

responsabilidades, que significam para as empresas uma forma de redução de custo e aumento 

de lucros para a classe trabalhadora é uma nova forma de relação e trabalho extremamente 

intensificada. 

Nesse cenário marcado pela reestruturação produtiva, observa-se o deslocamento de 

empresas com seus respectivos aparatos produtivos de uma região para outra dentro de um 

mesmo país ou para outro com objetivo de aproveitarem de uma força de trabalho barata e 

sem tradição de luta. 

 

Essas empresas, para reduzirem os custos, aumentarem os lucros e 

competirem internacionalmente, estão distribuindo suas opções numa vasta 

cadeira de formas terceirizadas e de trabalho em domicílio. Por intermédio 

da externalização da produção, elas transferem para os trabalhadores os 

custos de energia, equipamentos e espaço e utilizam uma força de trabalho 

sem o ônus da legislação trabalhista e dos encargos sociais (CARDOZO, 

2008, p. 169). 

 

É neste aspecto de precarização estrutural do trabalho que os capitais globais estão 

exigindo dos governos nacionais o desmonte da legislação social protetora do trabalho. Dito 

de outra forma, a flexibilização da legislação social do trabalho significa aumentar ainda mais 

os mecanismos de extração da exploração, ampliam-se as formas de precarização e destruição 
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do sobre trabalho, além da destruição dos direitos sociais que foram arduamente conquistados 

pela classe trabalhadora. Segundo Antunes: 

 
Com o desdobramento dessas tendências acima apontadas, vem se 

desenvolvendo uma crescente expansão do trabalho chamado “terceiro 

setor”, assumindo uma modalidade alternativa de ocupação, através de 

empresas de perfil mais comunitário, motivadas sobretudo por formas de 

trabalho voluntário, abarcando um amplo leque de atividade, com 

predominância das de caráter assistencial, sem fins diretamente mercantis ou 

lucrativos e que se desenvolvem relativamente à margem do mercado.  E 

nesse quadro, caracterizado por processo de precarização estrutural 

(ANTUNES, 2011, p.108). 

 

Diante da realidade marcada pela tendência crescente do desemprego, inclusive entre 

os jovens, o Estado brasileiro utiliza-se de Programas como o Jovem Aprendiz, que se 

apresenta aos olhos da sociedade como a possibilidade de inserção do jovem no mercado de 

trabalho com objetivo de minimizar o problema do desemprego, sem, no entanto, eliminá-lo. 

Verifica-se que esse programa oferece a possibilidade de disputa de uma vaga no mercado de 

trabalho para os jovens, mas sem garantias concretas de efetivação com todos os direitos 

trabalhistas.  

Ressalte-se que o Programa Jovem Aprendiz é uma parceria dos Estados com 

empresas privadas e instituições públicas. A Lei da Aprendizagem n°10.097/2000, 

regulamentado pelo Decreto n° 5.598/2005 determina:  

 
Art. 2

o
  Aprendiz é o maior de quatorze anos e menor de vinte e quatro anos 

que celebra contrato de aprendizagem, nos termos do art. 428 da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.  

Art. 3
o
  Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado 

por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos, em que o 

empregador se compromete a assegurar ao aprendiz, inscrito em programa 

de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica compatível com o 

seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz se 

compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa 

formação [...]Art. 9
o
  Os estabelecimentos de qualquer natureza são 

obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de 

Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no 

mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em 

cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. 

 

Em sua constituição, a Lei da Aprendizagem determina que o jovem aprendiz deverá 

receber formação na profissão para o qual está se capacitando, além de cursar o ensino regular 

e estar matriculado na instituição de ensino técnico-profissional conveniada com a empresa. 

No entanto, diante do quadro acima apresentado, seria o programa um instrumento eficaz de 

inserção do jovem? 
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Diante das considerações iniciais, o presente trabalho pretende verificar os limites e 

possibilidades de inserção do jovem por meio do Programa Jovem Aprendiz no ano de 2013. 

Como evidenciamos nas linhas acima, a exclusão do jovem no mercado de trabalho é um fato 

empiricamente verificável, como atestam os relatórios da OIT. Isto posto, uma questão nos 

pareceu importante para reflexão: Até que ponto o Programa Jovem Aprendiz é uma 

estratégia viável de superação da exclusão do jovem do mercado em um cenário 

marcado pelas transformações produtivas no cenário de Porto Velho? 

Trata-se de uma questão importante, na medida em que, precisa ser respondida por 

meio da verificação das condições de inserção do jovem no mercado de trabalho. No caso 

específico do município de Porto Velho, os dados indicam que 55,42% dos alunos da faixa 

etária de 6 a 14 anos evadem da escola, o que revela o acesso desigual à educação escolar
4
. 

Outro dado que chama a atenção aponta é que 76,67% dos jovens entre 18 e 24 anos não se 

encontram na escola e tampouco frequentam o ensino superior.   

É nesta conjuntura marcada pelas desigualdades de uma sociedade de classes que 

nascem as inquietações em relação às políticas públicas em parcerias com a iniciativa privada 

e o discurso da empregabilidade do jovem filho da classe trabalhadora. Trata-se de um 

problema na medida que precisa ser respondido por meio da verificação das condições reais 

de inserção do jovem no mercado de trabalho. Seria essa inserção mais uma forma de inclusão 

excludente tal qual aponta Kuenzer (2004, p. 92). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
Atlas de perfil dos municípios do Brasil. Disponível em 

<http://atlasbrasil.org.br/2013/perfil_print/porto%20velho_ro>. Acesso em: 21/10/2014. 



18 
 

Do ponto de vista do mercado, os estudos que vêm sendo realizados 

permitem concluir que está em curso um processo que pode ser caracterizado 

como “exclusão includente”. São identificadas várias estratégias para excluir 

o trabalhador do mercado formal, na qual ele tinha direitos assegurados e 

melhores condições de trabalho, ao mesmo tempo, são colocadas estratégias 

de inclusão no mundo do trabalho, mas sob condições precárias. Assim é que 

trabalhadores são desempregados e reempregados com salários mais 

baixos,mesmo que com carteira assinada; através de empresas terceirizadas 

prestando os mesmo serviços; ou prestando serviço na informalidade, de 

modo que o setor reestruturado se alimenta e mantém sua competitividade 

através do trabalho precarizado.Da mesma forma,as cadeias produtivas se 

alimentam, na ponta precarizada, do trabalho quase escravos, do trabalho 

infantil, do trabalho domiciliar ou tercerizados,que têm se constituído em 

estratégias de super exploração do trabalho. É importante destacar que esta é 

a lógica das novas relações entre capital e trabalho em tempos de 

mundialização do capital e de reestruturação produtiva, viabilizadas por 

Estados de tipo neoliberal. Não se trata, portanto, de mera disfunção com 

efeitos passageiros, mas da própria possibilidade de acumulação do capital, 

posto que a reestruturação produtiva se alimentar e se dinamiza mais quando 

mais produz o seu contrario: o trabalho precarizado. 

 

Os apontamentos de Kuenzer corroboram a questão destacada por Antunes (1990), que 

apontam que o desemprego amplia os mecanismos de submissão do trabalhador aos interesses 

do capital. O emprego formal cede espaço para as ocupações informais, ao mesmo tempo em 

que, o Estado apresenta como alternativas programas com o verniz da inclusão. 

Isto posto, as condições objetivas de inserção dos jovens no mercado de trabalho 

sofrem impactos dos mecanismos criados a partir da perspectiva da burguesia. Dessa forma, 

torna-se necessário verificar concretamente em que condições ocorrem a contratação de 

jovens para não cedermos espaço aos discursos idealizadores de uma condição que não existe 

na realidade material. Nesse sentido, concordamos com Marx e Engels (2007, p. 93) quando 

afirmam: 

 
A observação empírica tem de provar, em cada caso particular, 

empiricamente e sem nenhum tipo de mistificação, a conexão entre a 

estrutura social e política e a produção. A estrutura social e o Estado provêm 

constantemente do processo de vida de indivíduos determinados, mas desses 

indivíduos não como podem aparecer na imaginação própria ou alheia, mas 

sim tal como realmente são, quer dizer, tal como atuam, como produzem 

materialmente e, portanto, tal como desenvolvem suas atividades sob 

determinados limites, pressupostos e condições materiais, independentes de 

seu arbítrio.  

 

Diante das reflexões iniciais, o objetivo geral da pesquisa pretende verificar a 

viabilidade, ou não, das estratégias de inserção do jovem no mercado de trabalho por meio do 

Programa Jovem Aprendiz em um cenário marcado pelas transformações no âmbito da 

produção.  
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Como objetivos específicos elencamos os seguintes: a) Identificar as propostas de 

inserção dos jovens no mercado de trabalho ao longo da história republicana; b) Compreender 

as transformações ocorridas no mundo trabalho com a substituição do padrão 

fordista/taylorista para o toyotista e seus impactos nas políticas educacionais  e; c)Analisar as 

transformações ocorridas no mundo do trabalho e seus vínculos com as propostas de inclusão 

econômica por meio do Programa Menor Aprendiz na cidade de Porto Velho. 

Para elaboração recorremos a entrevistas semi-estruturadas com egressos do Programa 

Jovem Aprendiz no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) na cidade de Porto Velho - 

RO. A aproximação com os egressos é necessária para que sejam verificadas as condições que 

se demonstram quando observamos os discursos do Estado em relação ao Jovem aprendiz e o 

distanciamento em que essa prática se efetiva de fato. O discurso do Estado acena com a 

oferta de oportunidades para o primeiro emprego e de certa forma para o despertar da 

necessidade do trabalho visando ao crescimento pessoal tirando esse individuo da 

vulnerabilidade social e da marginalidade. 

A pesquisa documental abrange os documentos emanados pelo ECA, OIT, 

Constituição Federal 1988, somando-se a esses o  Edital do Jovem Aprendiz e documentos do 

Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, 2013.Tratam-se de documentos que expressam 

a correlação de forças dentro de uma sociedade dividida em classes. Assim, buscam-se nesses 

documentos as proposições que se materializaram na educação profissionalizante, e mais 

especificamente no Programa Jovem Aprendiz.  

A revisão bibliográfica fundamenta-se à luz de autores que abordam direta ou 

indiretamente a questão da relação entre trabalho, (des) qualificação e educação, tais como 

Marx e Engels (1980), Marx (1982, 1984), Kuenzer (2004), Gramsci (1982, 1999), Antunes 

(2009, 2011), Frigotto (2011), Gentille (2011), Sanfelice (2013) entre outros que serão 

acrescentados ao longo da pesquisa. 

A primeira etapa da pesquisa teve como objetivo verificar o número de jovens que 

participam do Programa Menor Aprendiz no município de Porto Velho-RO, tendo por base os 

registros oficiais do banco de dados do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), assim 

como da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE/RO, Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE e do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil  

referente ao ano de 2013. Os dados coletados na SRTE/RO possibilitaram o recorte do lócus 

da pesquisa, tendo como critério estabelecido selecionar a empresa que fez a ponte entre o 

Jovem e o mercado de trabalho, no ano 2013. 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
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Elencou-se como recorte do lócus da pesquisa o CIEE, que atendeu em média 100 

jovens diariamente em horários intercalados (matutino, vespertino e noturno) para realizarem 

os cursos de capacitação. Após o recorte do lócus da pesquisa, desenvolveu-se um 

questionário teste, que foi previamente testado. Essa aplicação prévia nos permitiu algumas 

adaptações para a elaboração do questionário final, sendo sistematizado em 19 questões 

organizadas num direcionamento investigativo, destinadas aos 40 jovens participantes do 

Programa Jovem aprendiz do ano de 2013 do CIEE, dos quais 20 retornaram o questionário. 

As questões distribuíram-se da seguinte forma: Três questões relacionadas ao perfil dos 

participantes, buscando-se caracterizar os participantes da pesquisa; cinco questões 

relacionadas ao perfil socioeconômico dos participantes; nove questões relacionadas 

diretamente com o Programa Jovem Aprendiz e a inserção do jovem no mercado de trabalho 

e; duas questões com a finalidade de verificar a concepção dos cursos no que diz respeito ao 

âmbito pedagógico. 

 A pesquisa ocorreu no CIEE no município de Porto Velho - RO, por ser uma empresa 

que trabalha com o Programa Jovem Aprendiz que seleciona e treina os jovens para a inserção 

no mercado de trabalho. A seguir, foi elaborada uma breve caracterização da instituição que 

permitiu obter algumas informações como: o CIEE é composto por 10 funcionários,sendo um 

gerente executivo, um gerente administrativo, um auxiliar administrativo, uma recepcionista, 

um auxiliar de serviços gerais e quatros instrutores de treinamento, sendo contratados em 

regime de CLT. 

 O CIEE conta com uma estrutura
5
 física composta por: uma recepção, duas salas de 

aula, uma sala administrativa, um laboratório de informática, uma sala da gerência e dois 

banheiros.  

Quanto à concepção dos cursos ofertados pode-se identificar que esses são 

determinados pelo Catálogo Nacional de Programas de Aprendizagem – CONAP, juntamente 

com a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO. A capacitação teórica dos jovens tem 

sido desenvolvida há onze anos no CIEE, em áreas como serviços e técnicas bancárias, 

ocupação administrativa, comércio, varejo e logística. 

A amostra da pesquisa contou com jovens que participaram da seleção no ano de 2013 

no CIEE instituição especializada em fazer a capacitação profissional e a inserção do jovem 

no mercado de trabalho, no município de Porto Velho – RO. A inscrição é feita 

                                                           
5
A instituição não possui uma infra-estrutura adaptada para a acessibilidade dos cadeirantes ou pessoas com 

algum tipo de necessidade diferenciada. 
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antecipadamente pelo site
6
, formado por um banco de dados de acesso público, que permitiu a 

obtenção das informações dos jovens selecionados para participar do Programa Jovem 

Aprendiz no ano de 2013.  

Nesse ano houve a contratação de 40 jovens pelo CIEE. Como a pesquisa teve o 

objetivo de investigar a relação desses jovens com o mercado de trabalho, houve a 

necessidade de contactar a administração do CIEE para os devidos encaminhamentos de 

autorizações para realização do estudo. O contato com o CIEE foi feito a priori pessoalmente, 

a qual encaminhou a aquisição de dados via site, e a administração respondeu um questionário 

relacionado ao programa.  Em um segundo momento, foi feito o contato com os jovens via e-

mail no intuito de esclarecer sobre a proposta da pesquisa, assim como convidá-los para 

participar como colaborador do estudo. 

Tendo em vista os objetivos anteriormente apontados, o presente trabalho está 

organizado em quatro seções. Na primeira seção, busca-se fazer a contextualização da divisão 

entre o trabalho manual e o intelectual: a negação da centralidade do trabalho como princípio 

educativo na educação profissionalizante do Brasil, a fim de compreender os determinantes 

histórico-sociais que determinaram a lógica das políticas publicas em relação do ensino 

profissionalizante no Brasil. Na segunda seção,apresentam-se o trabalho como princípio 

educativo para que se compreenda as transformações ocorridas no mundo trabalho com a 

substituição do padrão fordista/taylorista para o toyotista e seus impactos nas políticas 

educacionais. Na terceira seção,apresenta-se as transformações ocorridas no mundo do 

trabalho e seus vínculos com as propostas de inclusão econômica por meio do Programa 

Menor Aprendiz na cidade de Porto Velho. Assim como a caracterização do estudo empírico, 

ressaltando os procedimentos  metodológicos  seguidos,  para  responder  aos objetivos da 

pesquisa. Por fim, a quarta seção deste trabalho é dedicada a uma análise dos dados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Disponível em: <http://www.ciee.org.br/portal/index.asp>. Acesso em 26 de Abril de 2015. 
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2 A DIVISÃO ENTRE O TRABALHO MANUAL E O INTELECTUAL: A NEGAÇÃO 

DA CENTRALIDADE DO TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO NA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO BRASIL REPUBLICANO 
 

Como já apontado na introdução, às questões acerca da juventude adquiriram grande 

relevância diante dos problemas sociais gerados pelo desemprego e violência que atingem 

essa parcela da população, especialmente os filhos da classe trabalhadora. Diante disso, 

propõe-se refletir em um primeiro momento o trabalho como princípio educativo, a cisão que 

ocorre com o surgimento da propriedade privada, e finalmente,um breve histórico de como se 

configurou as propostas de inserção dos jovens no mercado de trabalho ao longo da República 

no Brasil. 

 

2.1 SOBRE O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO 

 

Faz-se necessário, nesse momento,à luz da produção marxiana e de autores como 

Saviani (2007), Antunes (2011), entre outros,demonstramos como o trabalho representa uma 

categoria fundamental para a compreensão do homem.  

Parte-se do princípio que o trabalho é fonte de humanização do homem. Por quê? 

Porque o homem necessita adaptar a natureza às suas necessidades, ao contrário dos animais 

que se adaptam a natureza. Assim, ao atuar sobre a natureza, o homem a transforma e 

transforma a si mesmo. Nesse sentido, o trabalho é um ato orientado para a transformação de 

objetos naturais com objetivo de atender suas necessidades.  

 
Mas, para viver, é necessário antes de mais beber, comer, ter um teto onde se 

abrigar, vestir-se, etc. O primeiro fato histórico é pois a produção dos meios 

que permitem satisfazer essas necessidades, a produção da própria vida 

material; trata-se de um fato histórico, de uma condição fundamental de toda 

a história que é necessário, tanto hoje como há milhares de anos, executar 

dia a dia, hora a hora, a fim de manter os homens vivos (MARX; ENGELS, 

1980, p. 33). 

 

Isso significa afirmar que para a sobrevivência do homem é necessário que ele 

transforme a natureza por meio do trabalho entendido como uma atividade intencional, 

dirigida para determinados fins. Dessa forma, o trabalho humaniza, como já explicou Engels: 
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Interessa-nos mais, por se poder demonstrar, concretamente, estudarmos a 

ação direta que a mão exerceu no desenvolvimento do organismo. Foi dito 

anteriormente que nossos antepassados simiescos viviam em manadas; é 

óbvio que não seria viável explicar-se o aparecimento do homem, o mais 

social dos animais, buscando-se sua origem em antepassados próximos, 

destituídos de instinto gregário. A cada novo progresso que representava um 

avanço no domínio da natureza, que havia começado com o 

desenvolvimento da mão, decorrentes do trabalho, o homem foi alargando 

seus horizontes e descobrindo nas coisas outras propriedades até então 

desconhecidas. Por outro lado, multiplicando-se as circunstâncias e 

contingências de atividades em comum para mútuo auxílio e as vantagens 

para cada indivíduo, o desenvolvimento do trabalho contribuiu enormemente 

para que os homens consolidassem seus laços societários. Numa palavra, os 

homens, num determinado momento de sua evolução, tiveram necessidade 

de dizer algo uns aos outros. Dessa necessidade nasceu o órgão vocal: pouco 

apouco, mas sem interrupção, a laringe do macaco, em estágio apenas 

incipiente, foi se modificando através de modulações, que por sua vez 

produziam modulações mais perfeitas e as articulações da boca evoluíam no 

mesmo ritmo ampliando o número de sons articulados (ENGELS, 1982, p. 

13). 

 

Pode-se acrescentar que de forma diferente do animal, que nasce “programado” 

biologicamente, e por isso, não possui história, pois não modifica sua existência, mas se 

adapta e responde de forma instintiva ao meio que vive, o homem transforma a natureza por 

meio do trabalho e adapta-a às suas diferentes necessidades. Por isso, é possível afirmar a 

centralidade do trabalho.Sobre os animais, Lukács (2013, p. 63) afirma que na natureza, a 

consciência animal não vai além de um melhor serviço à existência biológica e à reprodução. 

 
Para sobreviver, o homem necessita extrair da natureza, ativa e 

intencionalmente, os meios de subsistência. Ao fazer isso, ele inicia o 

processo de transformação da natureza, criando o mundo humano (o mundo 

da cultura) (SAVIANI, 2011, p. 29). 

 

Isto posto, se o homem não nasce “sabendo” o que é necessário para sua 

sobrevivência, só poderá adquirir os conhecimentos necessários por meio da educação. Poder-

se-ia exemplificar essa assertiva por meio da educação nas comunidades primitivas nas quais 

as crianças acompanhavam os adultos em todos os trabalhos. O convívio diário com os 

adultos as introduziam nas crenças e nas práticas que o seu grupo social tinham por melhores. 

O processo educativo das novas gerações será para a vida e por meio da vida. Segundo Ponce 

(2001), as crianças imitavam os gestos dos adultos acompanhando-os nas atividades de 

produção da existência. Com a convivência diária aprendiam os afazeres e todos os ritos de 

seu grupo do cotidiano de forma natural, sem castigos ou coerções.Análise semelhante 

podemos encontrar em Saviani (2007, p. 154) quando afirma:  
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[...] A produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem, isto 

é, um processo educativo. A origem da educação coincide, então, com a 

origem do homem mesmo. Diríamos, pois, que no ponto de partida a relação 

entre trabalho e educação é uma relação de identidade. Os homens 

aprendiam a produzir sua existência no próprio ato de produzi-la, eles 

aprendiam a trabalhar trabalhando. Lidando com a natureza, relacionando-se 

uns com os outros, os homens educavam-se e educavam as novas gerações. 

A produção da existência implica o desenvolvimento de formas e conteúdos 

cuja validade é estabelecida pela experiência, o que configura um verdadeiro 

processo de aprendizagem. 

 

Dessa forma, se o trabalho define a essência humana, não é possível afirmar a 

existência de uma “natureza humana” válida para todas as épocas. Ao contrário, só é possível 

compreender o homem a partir das condições materiais de produção socialmente 

estabelecidas. Em outras palavras, a produção material da vida determina, em última 

instância, a produção espiritual, ou seja, a produção dos símbolos, valores, ideias, hábitos e 

costumes entre outros. Portanto, o homem nesse sentido passa a potencializar novos meios. 

Ao produzir pelo trabalho o meio de sua existência o homem modifica toda a estrutura. De 

acordo com Klein (2011, p. 37): 

 
Ao produzir meio de intercâmbio com a natureza, na luta pela vida, os 

homens modificam continuamente suas condições de existência, porque 

dotam-se de recursos potencializadores ou modificadores de sua estrutura 

orgânica anterior, de recursos psíquicos superiores aos sentidos e aos 

instintos, e se organizam sob relações sociais diferentes compatíveis com o 

tipo de forças produtivas que lograram conquistar.  

 

Segundo Klein (2011), o homem na sua atividade laboral age sobre a matéria e a 

transforma em um determinado fim, portanto é perceptível a relação do sujeito com o objeto, 

e essa relação produz a própria existência implicando no processo de aprendizagem. 

Nessa condição é perceptível que a relação natural do homem é substituída 

gradativamente pelas construções das relações sociais, uma vez que o homem não se faz 

homem de forma natural, ele aprende, se constrói pelo trabalho em relação com outros 

homens. Em outras palavras, o trabalho humaniza. 

Como se vê, a partir das contribuições da literatura marxiana e de autores identificados 

com o marxismo, o trabalho foi responsável pelo processo de humanização do homem. No 

entanto, sob o manto das relações capitalistas, o trabalhador é expropriado do fruto de seu 

trabalho, transformando-se em uma mercadoria como outra qualquer. O homem passa a 

vender sua força de trabalho, ele se expropria do objeto e dos meios de produção passando a 

ser alienado já que perde a totalidade do processo produtivo. 
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 O preço de sua força é estabelecido pelas “leis de mercado”. Não tendo nada em seu 

poder a não ser sua força de trabalho, é obrigado a vendê-la ao capitalista que pode dispô-la 

da forma como bem entender. Nesse sentido, ainda que a educação tenha sido 

progressivamente universalizada, são notórias as diferenças entre a educação dos filhos da 

classe dominante e dos filhos da classe trabalhadora.  

 

2.1.1 A cisão entre trabalho e educação: o surgimento da propriedade privada 

 

Considerando que trabalho e educação são unidades inseparáveis em um primeiro 

momento, o mesmo não pode ser dito a partir do surgimento da propriedade privada dos 

meios de produção. No momento de seu surgimento, observa-se o advento das classes sociais: 

proprietários e não proprietários. Aos proprietários será reservada uma educação destinada ao 

mando; aos não proprietários a educação pelo trabalho. Um exemplo significativo pode ser 

encontrado na antiguidade grega e romana.  

 
[...] A partir do escravismo antigo passaremos a ter duas modalidades 

distintas e separadas de educação: uma parte da classe proprietária, 

identificada como a educação do homem livre, e outra para a classe não 

proprietária,identificada como a educação dos escravos e serviçais. A 

primeira, centralidade nas atividades intelectuais, na arte das palavras e nos 

exercícios físicos de caráter lúdico ou militar. E na segunda, assimilada ao 

próprio processo de trabalho. A primeira modalidade de educação deu 

origem à escola (SAVIANI, 2007, p. 155). 

 

Dentro da mesma perspectiva, Manacorda apresenta a cisão entre trabalho e educação 

como uma constante na história das sociedades divididas em classes. 

 
Entre Ptahhotep e Quintiliano passaram-se mais de dois milênios e meio, 

mais do que entre Quintiliano e nós; além disso, as civilizações egípcia e 

romana são muito diferentes entre si. Não obstante, acho que se pode 

legitimamente confirmar esta continuidade de princípio na formação das 

castas dirigentes nas sociedades antigas, e não somente naquelas. 

Encontraremos as confirmações disto no decorrer do estudo, mas devemos 

precisar agora que a continuidade e a afinidade não vão além deste objetivo 

proclamado, a saber, a formação do orador ou político, e que a inspiração e 

os conteúdos, a técnica e a situação serão profundamente diferentes de uma 

sociedade para outra (MANACORDA, 1996, p. 14). 

 

Portanto,a institucionalização da educação coincide com o fim do comunismo 

primitivo que determinou o surgimento da sociedade dividida em classes a partir do momento 

do surgimento da propriedade privada, que define a classe que vive da exploração do trabalho 
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e a classe que vive para ser explorada desde a escravidão, a exploração servil até a exploração 

assalariada.  

No período medieval, a medida de riqueza era a terra. As atividades laborais eram 

exercidas pelos servos, aos nobres cabia dedicar-se ao ócio e às atividades de caça, duelos e 

administração de suas possessões. E a educação nesse período era reservada a uma minoria, 

aos filhos da elite e ao clero que monopolizava a ideologia religiosa, isto é, a filosofia e a 

ciência da época, através da escola, da instrução, da moral, da justiça, da beneficência da 

assistência (GRAMSCI, 1982, p. 5). Portanto ao clero cabia a condução espiritual dos demais 

membros da comunidade. O poder espiritual sobrepunha-se ao poder temporal, assim como a 

filosofia submetia-se à teologia. 

Com a crise do modo de produção feudal na Europa Ocidental e durante a Idade 

Moderna, o desenvolvimento econômico da burguesia por meio da expansão comercial e das 

atividades manufatureiras desenvolveu-se a tal ponto que a riqueza também passou a 

significar a posse de dinheiro. O processo de “acumulação primitiva de capital” elevou uma 

nova classe no âmbito da economia: a burguesia.  

Com o crescimento econômico da burguesia, o trabalho foi valorizado e, 

consequentemente, a ociosidade passou a ser criticada. Não faltaram leis sanguinárias, tal qual 

descreve Marx (1985), punindo a vadiagem com castigos físicos e até a escravidão. No 

entanto, a despeito da valorização do trabalho, esta atividade ainda continuava sendo um 

exercício dos escravos ou daqueles que mais nada tinham a não ser a sua força de trabalho.  

Da mesma forma, as iniciativas no campo da educação ainda não abarcavam todos os 

segmentos sociais. O acesso ao conhecimento letrado era para poucos. Cabe-nos reconhecer 

que não havia condições materiais para a universalização da educação durante a Idade 

Moderna. Os exemplos dados dizem respeito às alterações no processo de produção que 

alteraram os hábitos, costumes, a cultura, além é claro, a própria educação escolar.  
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Em resumo, nenhuma nação completou o processo de difusão e realização 

plena da escola pública no século XIX. Se isso é inquestionável para o 

período que se estendeu até a década de setenta, reconheça-se que, no último 

terço desse século,houve um empenho geral no sentido de que a máquina do 

Estado fosse dotada dos instrumentos adequados para criar,manter e 

fiscalizar serviços escolares públicos. Paralelamente, ocorreu um processo 

intenso de expansão escolar,cuja realização atingiu a sua plenitude nas 

regiões materialmente mais ricas das nações em referência. Mas,mesmo 

essas nações não conseguiram liberar-se dos efeitos restritivos que 

colocavam obstáculos à difusão da escola nas suas regiões mais pobres. Essa 

foi a tendência geral do século XIX. Logo, para que a escola pública se 

tornasse universal, de fato,ainda se impunha a produção de um maior grau de 

riqueza material. A satisfação dessa condição foi delegada ao século XX 

(ALVES, 2005, p.132). 

 

Com as transformações ocorridas no mundo do trabalho, há também mudanças no que 

se refere à educação. A escola passa a ser um instrumento necessário para qualificar o 

trabalhador, o mesmo necessitava de ter o mínimo de instrução para lidar com os maquinários 

assim como dar manutenção, portanto a escola assumiu neste contexto uma posição necessária 

nessa nova ordem social. 

Conforme Saviani (2007), constatamos que o impacto da Revolução Industrial pôs em 

questão a separação entre instrumento e trabalho produtivo,forçando a escola a ligar-se,de 

alguma maneira, ao mundo da produção. Será a partir do advento da ascensão da burguesia ao 

poder com a Revolução Industrial e as revoluções burguesas do século XIX que essa classe 

passará a defender a escolarização universal como forma de adequar os cidadãos à nova 

ordem que nascia dos escombros da velha ordem feudal. Mas essa universalização defendida 

não implicou em uma educação igual para todos de fato. Como desdobramento de uma 

sociedade dividida em classes, os filhos da classe trabalhadora não tiveram acesso ao mesmo 

tipo de escola que os filhos da burguesia. É importante destacar que a política educacional 

para os filhos da classe trabalhadora se faz necessária a partir do momento que a 

industrialização cria novas necessidades para o processo produtivo. 

 

2.2 ACERCA DO JOVEM NO MERCADO DE TRABALHO: UMA BREVE 

RETROSPECTIVA DAS PROPOSTAS EDUCATIVAS NO ENSINO 

PROFISSIONALIZANTE NO BRASIL. 
 

Antes mesmo do período republicano no Brasil, especificamente no início do período 

imperial (1822-1889), com a Constituição outorgada em 1824, verifica-se a proposta de se 

contemplar a questão da educação pública alicerçada nos princípios liberais da Revolução 

Francesa, adaptando-os aos interesses das classes proprietárias de terras e escravos. No 
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entanto, só de forma superficial o tema foi abordado na Carta de 1824, que traçou as diretrizes 

que veio a delimitar as formas que essa modalidade de ensino tomou no futuro.  

O ensino profissional praticamente não registrou progresso algum, o que era coerente 

com o padrão de sociedade construída desde o período colonial (1500-1822), qual seja, 

preservou a separação entre o trabalho destinado para os negros escravos ou homens livres 

pobres e a instrução para a elite.  

 
As iniciativas com a educação elementar, muitas vezes eram apenas as 

proclamadas nos decretos, como as do Projeto Januário da Cunha Barbosa de 

15 de outubro de 1827, que instituía as “Escolas de Primeiras Letras”, como 

resposta à Constituição de 1824 que garantia a instrução primária a todo 

cidadão do Império. Mas como não instituía também as condições 

necessárias para a efetivação do decreto, o projeto acabou por não se 

expandir de fato. A instrução popular não era necessária e a ela não era dada 

muita ênfase, apesar de proclamada do decreto que a instituía. Por não ter 

utilidade social prática, para modelo econômico agro-exportador que até 

então era vigente (CARVALHO, 2008, p. 64).  

 

Acrescente-se que, para além da falta de interesse dos grandes proprietários e do 

Estado, a falta de recursos funcionou como um poderoso obstáculo ao processo de expansão 

da educação escolar. Assim, a legislação que se segue não alterou significativamente o 

panorama da educação escolar no Brasil. 

A respeito da educação profissional no Brasil ao longo do século XIX, verificam-se 

apenas decisões fragmentadas e pontuais destinadas especialmente a “amparar os órfãos e os 

demais desvalidos da sorte”, assumindo notoriamente um caráter assistencialista conforme 

relatório da Educação Profissional Legislação Básica. 

 
A partir da década de 40 do século XIX foram construídas dez Casas de 

Educando e Artífices em capitais de província, sendo a primeira delas em 

Belém do Pará, para atender prioritariamente aos menores abandonados, 

objetivando “a diminuição da criminalidade e da vagabundagem”. 

Posteriormente, Decreto Imperial de 1854 criava estabelecimentos especiais 

para menores abandonados, os chamados Asilos da Infância dos Meninos 

Desvalidos, onde os mesmos aprendiam as primeiras letras e eram, a seguir, 

encaminhados às oficinas públicas e particulares, mediante contratos 

fiscalizados pelo Juizado de Órfãos. Na segunda metade do século passado 

foram criadas, ainda, várias sociedades civis destinadas a “amparar crianças 

órfãs e abandonadas”, oferecendo-lhes instrução teórica e prática, e 

iniciando-as no ensino industrial. As mais importantes delas foram os Liceus 

de Artes e Ofícios, entre os quais os do Rio de Janeiro (1858), Salvador 

(1872), Recife (1880), São Paulo (1882), Maceió (1884) e Ouro Preto (1886) 

(BRASIL, 2001, p. 62). 

 

No entanto, o processo de expansão da lavoura cafeeira, a aceleração da urbanização, 

as lutas travadas em torno da abolição da escravidão e o crescimento da produção, criaram um 
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ambiente propício para as novas ideias. Diante das novas circunstâncias, verifica-se a 

emergência de um discurso de defesa do ensino técnico/profissional, que vinculava-se à 

preocupação dos segmentos dominantes em manter a ordem.  

 
[...] Nasce dessa preocupação a Escola dos Desvalidos, em 1874, e algumas 

escolas agrícolas, origem da escola profissional masculina. Nesse sentido, 

associou-se o ensino profissional à preservação da ordem social (afastamento 

dos desvalidos da marginalidade) e à assistência (GALLINDO, 2013, p. 47). 

 

Não por acaso, o período é marcado por transformações na ordem econômica que 

geraram novos interesses nas disputas políticas. Além da abolição, acrescente-se a entrada de 

imigrantes, que vinha ocorrendo de forma sistemática desde o final da primeira metade do 

século XIX e o crescimento do mercado interno. No rol das transformações, verifica-se que:  

 
A população do Brasil, na primeira década do século XIX, era de cerca de 

três milhões de habitantes, sendo que, destes, 1,6 milhões eram escravos. 

Havia ainda cerca de 400 mil negros e mulatos libertos e um milhão de 

brancos. Essa população vai alcançar um total de dez milhões, em 1872, 

chegando a 17,3 milhões na virada do século XX. No total, os negros e 

mulatos, ditos “livres e libertos”, constituirão o subgrupo populacional que 

mais crescerá no decorrer do século XIX. Nas áreas rurais, exercerão 

atividades ligadas principalmente à agricultura/pecuária de subsistência. Nas 

cidades e vilas, desenvolver-se-ão nos ramos de serviços em geral, na 

produção artesanal e ainda em atividades manufatureiras. Muitos, entretanto, 

não encontravam outras atividades além do trabalho ocasional em atividades 

de pequenos serviços, quando não se encontravam em situação de privação 

de trabalho(THEODORO, 2008, p. 21). 

 

Nesse cenário, observa-se um processo de industrialização incipiente no Brasil, que 

pode ser explicado pelo investimento dos grandes latifundiários associado ao capital britânico, 

além das condições de infra estrutura gerada pela expansão da produção cafeeira com a mão 

de obra assalariada.  

A Proclamação da República, em 1889, não rompeu com as estruturas herdadas do 

Império. A economia continuava basicamente agrário exportadora, as terras permaneciam 

concentradas nas mãos de poucos, e aqueles que não possuíam nada além de sua força de 

trabalho continuavam com direitos limitados e não respeitados. Diante das condições 

precárias de existência, muitos se rebelaram no alvorecer da República. No entanto, o Estado 

oligárquico utilizava da repressão para conter os trabalhadores. Exemplo típico dessa situação 

é a frase atribuída a Washington Luiz: A questão social é um “caso de polícia”.   

No cenário de domínio das oligarquias agrário exportadoras, o ensino profissional 

ainda era marcado pelo assistencialismo e por um discurso de “regeneração social”. As 
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escolas de aprendizes e artífices eram destinadas “aos pobres e humildes”, como pode ser 

verificado por meio do decreto n° 7.566, de 23 de setembro de 1909
7
, na qual cria Escolas de 

Aprendizes artífices para o ensino profissionalizante, primário e gratuito: 

 
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, em execução da lei 

n. 1.606, de 29 de dezembro de 1906:Considerando: que o augmento 

constante da população das cidades exige que se facilite às classes 

proletarias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da 

lueta pela existência: que para isso se torna necessário, não só habilitar os 

filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo technico e 

intelectual, como faze-los adquirir habitos de trabalho profícuo, que os 

afastara da ociosidade ignorante, escola do vicio e do crime; que é um 

dos primeiros deveres do Governo da Republica formar cidadãos uteis à 

Nação. Decreta:Art. 2º. Nas Escolas de Aprendizes Artifices, custeadas pela 

União, se procurará formar operarios e contra-mestres, ministrando-se o 

ensino pratico e os conhecimentos technicos necessarios aos menores que 

pretendem aprender um officio, havendo para isso até o numero de cinco 

officinas de trabalho manual ou mecanico que forem mais convenientes e 

necessarias no Estado em que funccionar a escola, consultadas, quanto 

possivel, as especialidades das industrias locaes.  [...] Art. 6º. Serão 

admitidos os individuos que o requererem dentro do prazo marcado para a 

matrícula e que possuirem as seguintes requisitos, preferidos os 

desfavorecidos da fortuna: a) idade de 10 annos no minimo e de 13 annos no 

maximo; b) não soffrer o candidato molestiainfecto-contagiosa, nem ter 

defeitos que o impossibilitem para o aprendizado do officio. § 1º. A prova 

desses requisitos se fará por meio de certidão ou attestado passador por 

autoridade competente. § 2º. A prova de ser o condidatodestituido de 

recursos será feita por attestação de pessoas idoneas, a juizo do director, que 

poderá dispensal-a quando conhecer pessoalmente as condições de 

requerente à matricula. 

 

Como se vê, estava presente na pena do legislador a perspectiva liberal de remediar as 

condições materiais dos filhos da classe trabalhadora por meio da educação. Dito de outra 

forma, a educação profissional objetivava criar hábitos de trabalho que afastariam os jovens 

dos vícios e do crime em uma sociedade que negava estruturalmente o trabalho a todos. 

Desconsiderava-se na prática as condições materiais que geravam a massa de trabalhadores 

pobres e ociosos. 

Como decorrência da Lei 1.606/1909, foram instaladas, a partir de 1910, 19 Escolas de 

Aprendizes Artífices distribuídas em várias unidades da Federação. Eram instituições 

semelhantes aos Liceus de Artes e Ofícios, voltadas basicamente ao ensino industrial, 

custeadas pelo Estado. 

                                                           
7
 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/decreto_7566_1909.pdf>. Acessado em 15de 

Março 2014. 
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Entretanto,as Escolas de Aprendizes Artífices contavam com investimento precário, 

pois os ofícios eram mais artesanais do que indústrias. Assim,os resultados não foram 

convergentes com aqueles proclamados pela Lei, o que levou o Ministério da Agricultura e 

Indústria a nomear uma comissão de especialistas para reformular o ensino profissionalizante, 

chefiada pelo engenheiro João Lüderitz. Segundo Rodrigues (2002, p. 13): 

 
A Comissão Lüderitz propôs mudanças na estrutura das escolas e nos 

currículos, introduziu o conceito de “industrialização das escolas” 17; 

traduziu e produziu livros-texto sobre literatura técnica, que até então não 

existiam em língua portuguesa no Brasil. Tais propostas foram reunidas no 

Projeto de Regulamentação do Ensino Profissional Técnico e apresentado ao 

Governo Central em 1923. De fato, o Projeto nunca foi aprovado, muito 

embora algumas de suas proposições tenham sido incorporadas 

paulatinamente.  

 

Para Silva (2013), a compreensão das preocupações com a reformulação do ensino 

profissionalizante vincula-se à expansão do desenvolvimento industrial e comercial que 

verificava-se efetivamente após 1914, período da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), que 

estimulou  indiretamente o crescimento do polo industrial.  

No cenário das transformações ocorridas nos anos 1920, período marcado pelo 

questionamento da ordem oligárquica, pela ascensão das camadas médias, pela Semana de 

Arte Moderna, pelo Movimento Tenentista, entre outros, o tema da educação ocupou a pauta 

de diferentes intelectuais. O momento marcado pelo otimismo pedagógico e pelo entusiasmo 

pela educação, a educação escolar era apresentada como instrumento de desenvolvimento 

nacional.  

No entanto, o processo de expansão escolar não contemplou a todos. A maioria da 

classe trabalhadora continuava excluída da escola.  

 
Somente neste período de transformação econômica, no modo de produção, 

cresce a demanda social por educação. O Estado, então, expande o quadro 

escolar, porém, prescreve para a escola um tipo de formação limitado: ao da 

instituição para o trabalho. Para Romanelli (1985), o conteúdo dessa 

expansão, apesar de grande, não foi suficiente para atingir a população, logo, 

a marginalização continuou sendo um fato presente na educação. Para a 

autora, os aspectos dessa marginalização eram os da oferta insuficiente, do 

baixo rendimento interno do sistema escolar (pouca ascensão possível na 

carreira escolar)e da discriminação social que prevalecia, marcada pelo 

dualismo escolar (SILVA, 2013, p. 65). 

 

Como decorrência das transformações do período, verifica-se o surgimento da 

Associação Brasileira de Educação (ABE) em 1924, reunindo educadores que enxergavam a 

educação como a responsável por inserir as pessoas na ordem social.  
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Com a Revolução de 1930, muitos educadores que integraram o movimento de 

renovação passaram a ocupar espaços nas diferentes esferas do poder que se constituía com a 

ascensão de Getúlio Vargas. Tratava-se de um período marcado pela criação do Ministério da 

Educação e Saúde Pública
8
, transformando-a em uma questão nacional.  

O primeiro Ministro da Pasta, Francisco Campos, promoveu a reforma que levaria seu 

nome em 1931, estabelecendo, em âmbito nacional, a modernização do ensino secundário. 

Em linhas gerais, é possível afirmar que organizou o ensino secundário por meio de diferentes 

estratégias escolares, que podem ser assim elencadas: seriação do currículo; frequência 

obrigatória dos alunos; imposição de um detalhado e regular sistema de avaliação discente e a 

reestruturação do sistema de inspeção federal. No entanto, a expansão escolar não atendeu a 

demanda dos filhos das classes trabalhadoras.  

A respeito da Reforma Francisco Campos, Romanelli (1978, p. 141-142) apresenta a 

seguinte contribuição:  

 
a) A reforma deixou completamente marginalizados os ensinos primário 

e normal e os vários ramos do ensino médio profissionalizante, salvo o 

comércio. Praticamente, a reforma tratou de organizar preferentemente o 

sistema educacional das elites. A obrigatoriedade de se prestarem 

exames para admissão ao ensino médio, nos quais se exigiam 

conhecimentos jamais fornecidos pela escola primária, importava em 

conhecer a nulidade desta.b)A reforma tampouco tratou de estabelecer 

articulação entre os vários ramos do ensino médio. Pelo contrário, ao 

considerar os ensinos secundários e comercial, tratou, antes de criar dois 

sistemas rígidos e fechados, sem qualquer abertura ou possibilidade de 

transferência de um para o outro. Por não ter cuidado, ao mesmo do 

ensino industrial, numa hora em que o país despertava para o problema 

da industrialização, deu a reforma, na verdade, um passo atrás, perdendo 

a oportunidade que o contexto oferecia de criar um sistema e ensaiava 

seus primeiros passos na vida política nacional. Perdeu também a 

oportunidade social de educação nascente. 

 

A Reforma Francisco Campos nada mais foi que expansão da escola em limites 

estreitos, uma reforma baseada na manutenção da educação com privilégio de classe. Assim 

como arigidez da Reforma Capanema do ensino secundário e a ideologia nela implícita dão 

bem a medida da atuação das correntes conservadoras e da burguesia antidemocrática junto ao 

Poder Executivo (ROMANELLI, 1978), portanto ambas não trouxeram nenhum tipo de 

ruptura com o caráter dual da educação, mas reforçou-o reafirmando a atuação das correntes 

conservadoras junto ao Poder Executivo. 

                                                           
8
Decreto-Lei nº 19.402, 14 de novembro de 1930.  
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Cabe enfatizar que as reformas do período devem ser compreendidas dentro do cenário 

de uma política de Estado marcado pela substituição de importações. Buscava-se fortalecer a 

chamada “indústria nacional” por meio de uma política protecionista. Ao mesmo tempo, o 

Estado criou um sistema paralelo de ensino, estabelecido em convênio assinado com a 

Confederação Nacional das Indústrias, por meio do Decreto Lei nº 4.048, de 1942, que 

originou o Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial (SENAI). Em 1946, pelo Decreto 

Lei nº 8.621, foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). As duas 

instituições foram criadas para atender a demanda de qualificação dos trabalhadores para 

todos os níveis de profissionalização. Segundo Silva (2013, p. 67 – 68): 

 

Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil apresentava um quadro 

urbano diferente e já era claro o processo de industrialização gerado pelo 

desenvolvimento do sistema capitalista no país. Devido à oferta de trabalho, 

houve o aumento de migrantes da zona rural para as cidades. Esse processo 

de expansão da indústria e do comércio foi mais efetivo após a Segunda 

Guerra Mundial. Como a maioria do contingente de trabalhadores não 

tinham formação específica, considerando que o sistema educacional não os 

conseguia atender em larga escala, o governo recorreu à institucionalização 

de agências profissionalizantes paralelas ao sistema oficial a fim de preparar 

a mão de obra para esses serviços.  

 

É importante ressaltar que o convênio entre o Estado e a Confederação Nacional das 

Indústrias e do Comercio, é uma forma de privatização da responsabilidade da educação 

profissional. Pois se trata de uma instituição criada pelo governo, mas mantida pelo comércio 

e indústria. Segundo Romanelli, aí está o significado da criação e da manutenção do sistema 

paralelo do ensino, ao lado de um sistema oficial. Romanelli (1978, p. 114) faz a seguinte 

colocação: 

 
Outro fato está a merecer nossa atenção. Se a preparação para o trabalho não 

é feita na escola, onde tem sido feita até agora? A questão envolve vários 

aspectos. Em princípio, devido considerar-se presença maciça, em nossa 

indústria e no setor terciário, de imensa massa de empregados não-

qualificados. Esse fato tem dado até uma certa tônica à nossa expansão 

econômica. Não cabe analisá-lo aqui agora. Em seguida, deve destacar-se o 

treinamento feito nos próprios locais de trabalho, de que falamos acima. Por 

último, deve mencionar-se a contribuição não negligenciável do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), instituições mistas criadas pelo Governo, 

mas mantidas, a primeira, pelo Comércio e a segunda pela Indústria, ambas 

com escolas profissionais de nível pós-primário em todo o território 

nacional. Criadas na década de 1940, elas têm fornecido o maior contingente 

de mão-de-obra qualificada para o comércio e a indústria e a eficácia de sua 

atuação nesse sentido é indiscutível, já que, controladas e mantidas pelos 

setores interessados, estão, desde sua criação, empenhadas em treinar 

realmente o pessoal para os setores respectivos. 
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Portanto,as camadas populares passaram a procurar mais as escolas 

profissionalizantes, pois ofereciam cursos de formação, preparavam rapidamente para o 

mercado de trabalho, afinal tratava-se de uma população de jovens que tinha urgência de 

qualificar-se, além dos trabalhadores que já estavam empregados e que necessitavam de um 

aperfeiçoamento profissional para a melhoria de sua remuneração.  

Além do mais, a nova fase de expansão da indústria necessitava de uma formação 

mínima dessa classe trabalhadora, neste sentido a criação do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC), chamadas de instituição mista, criadas pelo governo, e mantido pelo comércio e 

pela indústria, a mesma passou a fornecer o maior contingente de mão de obra. Ainda nesse 

sentido o governo regulamentou dois Decretos-lei de n° 4.481, de 16 de julho de 1942, o qual 

todo estabelecimento indústria deveria empregar 8% de aprendizes e menores que 

correspondentes ao número de funcionários era exigido também que os mesmos estejam 

devidamente matriculados nas escolas do SENAI, tendo como prioridade, os filhos dos 

“menos favorecidos”. 

Ressalte-se que a ideia de atendimento dos “menos favorecidos” escamoteia as razões 

materiais que geram a massa de trabalhadores em condições de pobreza. Trata-se, 

evidentemente, de uma resposta do capital para as lutas históricas dos trabalhadores por 

melhores condições de trabalho.  

É importante enfatizar que a criação do SENAI e SENAC teve como parâmetro a 

Reforma Capanema, que orientou as propostas pedagógicas do Ensino Profissional. De 

acordo com SILVA (2013), a criação do SENAI teve forte influência norte-americana na sua 

base metodológica, sendo essas constituídas pelos paradigmas do Taylorismo e do Fordismo, 

ambos com vertentes racionalistas produtivistas. Diante do exposto é importante caracterizá-

las para compreender suas convergências.  

O taylorismo, idealizado por Frederick Winslow Taylor, racionalizou os movimentos 

com utilização de instrumentos adaptados às tarefas, no qual havia o controle do trabalhador 

para que o mesmo fosse mais produtivo. Já o fordismo, idealizado por Henry Ford, nada mais 

foi que o aperfeiçoamento do Taylorismo, ou seja, um método aplicado nas grandes 

industriais automobilísticas que fundamentava-se na linha de montagem acoplada às esteiras 

rolantes evitando o deslocamento do operário. Segundo Silva(2013, p. 70): 
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Ressaltadas as diferenças, convém lembrar que ambos os métodos tratam de 

estratégias de gestão que objetivavam o aumento da produtividade na 

organização e na racionalização do trabalhador. Também enfatizavam a 

separação entre concepção e execução de tarefas, além de, para compensar 

seus trabalhadores pela estafa causada na rotina das atividades, oferecer 

algumas recompensas salariais. Foram justamente baseados nos modelos da 

organização científica do trabalho que o SENAI e SENAC, inicialmente, 

formularam suas propostas pedagógicas para a qualificação. Segundo 

Manfredi (1998), tais escolas se fundamentaram no modelo job/skills 

definidos a partir da posição a ser ocupada no processo de trabalho e 

previamente estabelecido nas normas organizacionais da empresa (p. 3). 

Igualmente, a Reforma Capanema possuíam pedagogias de cunho 

restritamente tecnicista (grifo do autor). 

 

Neste contexto, fica claro que o trabalhador tinha uma educação com separação 

definida entre concepção e execução. A maioria dos trabalhadores era “treinada” para 

determinadas funções e a qualificação oferecida era aligeirada. Diante disso,o modelo de 

educação profissional no Brasil acaba por caracterizar-se pela incipiência do conhecimento do 

sistema produtivo como um todo, coerente com o propósito de reprodução da ordem mantida 

pelo capital. Em síntese, o modelo de Educação Profissional no Brasil da década de 40, 

baseada nos moldes taylorismo e no fordismo, reafirmou-se nas décadas seguintes. 

Com o fim da ditadura do Estado Novo em 1945, verificou-se o advento de ventos 

democráticos. No entanto, o retorno da democracia deve ser visto com ressalvas. A legislação 

trabalhista continuou a mesma do Estado Novo; o sistema eleitoral continuava impedindo a 

participação dos analfabetos, que constituíam uma grande parcela do eleitorado; também é 

importante salientar que o Partido Comunista Brasileiro foi cassado, bem como seus 

representantes parlamentares em 1947.  

No âmbito das políticas econômicas apresentavam-se dois projetos distintos: de um 

lado, um segmento da burguesia que advogava a abertura ao capital estrangeiro; de outro, um 

segmento dos grupos dominantes que defendiam a constituição de um capitalismo nacional 

com a reserva dos setores estratégicos da economia nas mãos do Estado ou da chamada 

burguesia nacional.  

No entanto, é importante ressaltar o fortalecimento do movimento operário, assim 

como o crescimento dos sindicatos, o que acaba causando desconforto nos setores 

conservadores, conforme: 
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Em contrapartida, cabe ressaltar o renascimento do movimento operário 

como elemento importante para a conjuntura política do período. Ao mesmo 

tempo em que o ano de 1945 foi pontilhado por movimentos 

reivindicatórios, crescia a taxa de sindicalização entre os trabalhadores e 

ampliava-se a atividade política nos sindicatos, o que assustava os setores 

conservadores (GOMES, 2001, p. 57). 

 

O retorno de Vargas em 1950 significou provisoriamente a vitória dos segmentos que 

defendiam a possibilidade de construção de um modelo capitalista autônomo e nacional. Ao 

mesmo tempo, Vargas também era visto como uma força capaz de controlar os trabalhadores 

em suas reivindicações “A corrente nacionalista teve de lutar incrivelmente contra as 

tendências da ala política que preconizava maior compromisso com o capital internacional” 

(ROMANELLI, 1978, p. 52). 

 O acirramento das disputas no início da década de 1950 empurrou a direção do Estado 

para uma opção política de abertura ao capital estrangeiro, visto como essencial para o 

desenvolvimento da “nação”. Esse projeto ficou cada vez mais cristalino com a ascensão de 

Juscelino Kubitschek.  

O acelerado crescimento econômico do período demandava mão de obra, o que 

evidentemente contribuiu para acirrar os debates em torno das questões educacionais. Nesse 

cenário, acentuaram-se as contradições do desenvolvimento brasileiro. Ao mesmo tempo em 

que o país crescia a taxas significativas, crescia a miséria entre os trabalhadores. O 

crescimento industrial e a mecanização do campo ampliavam o crescimento das cidades e o 

movimento dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. O resultado materializou-

se no endividamento externo, nos índices inflacionários e na instabilidade política. Não por 

acaso, o período também é marcado pelas disputas entre conservadores e liberais em torno do 

projeto da LDB que viria a ser promulgada somente em 1961. 

Após a renúncia de Jânio Quadros e a tentativa de golpe orquestrada pelos setores 

mais conservadores contra a posse de João Goulart, verificou-se a solução de compromissos 

com a adoção do Parlamentarismo em 1961. Ressalte-se que os velhos interesses ligados aos 

grandes latifundiários e a burguesia brasileira associada ao capital estrangeiro foram 

determinantes para o desfecho da crise da renúncia de Jânio Quadros.  

Naquele cenário conservador foi promulgada a LDB 4.024/61, que traduzia também 

um compromisso entre liberais e conservadores, estes identificados com a defesa dos 

interesses privados em educação. Tratava-se de nossa primeira Lei de Diretrizes da Educação. 

Observe-se que as proposições proclamadas em seus artigos são genéricas e pouco objetivas: 
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Art.1.° - A educação nacional, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

idéias de solidariedade humana, tem por fim: a) A compreensão dos direitos 

e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais 

grupos que compõem a comunidade; b) O respeito à dignidade e as 

liberdades fundamentais do homem;c) O fortalecimento da unidade nacional 

e da solidariedade internacional; d) O desenvolvimento integral da 

personalidade humana e a participação na obra do bem comum; e) O preparo 

do individuo e da sociedade para o domínio dos recursos científicos e 

tecnológicos que lhe permitam utilizar as possibilidades e vencer as 

dificuldades do meio; f) A preservação e expansão do patrimônio cultural; g) 

A condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção 

filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe 

e raça (ROMANELLI, 1978, p. 180). 
 

O que ficou claro foi que a Lei 4.024/61, Lei de Diretrizes e Bases (LDB), não trouxe 

mudanças significativas. Segundo Romanelli (1978), a vantagem da legislação deveu-se ao 

fato de não ter prescrito um currículo fixo para o território nacional, o que impediu a rigidez, 

além de permitir a descentralização nas questões educacionais,sendo instituídos na sequência 

o Conselho Federal de Educação e os Conselhos Estaduais de Educação foram criados 

também o Plano Nacional de Educação (1962) e o Programa Nacional de Alfabetização, 

inspirado no método Paulo Freire, com a coordenação do Ministério da Educação (MEC). 

No entanto, o clima de acirramento das disputas ideológicas da Guerra Fria, o exemplo 

da Revolução Cubana e o crescimento das manifestações de trabalhadores do campo e da 

cidade levaram a burguesia associada ao capital estrangeiro a diagnosticar a situação como 

temerosa para seus interesses.  

Nesse cenário, não faltaram clamores para a intervenção militar contra a “ameaça 

comunista”. As tentativas de superação da crise, como o Plano Trienal
9
, caíram por terra 

diante das contradições presentes no capitalismo. Dessa forma, com o apoio das forças 

imperialistas americanas e com adesão das Forças Armadas, o desfecho da crise materializou-

se no Golpe de Estado de 1964. Em outras palavras, o golpe foi a arma da burguesia contra o 

avanço da luta dos trabalhadores. De acordo com Saviani (2011), a ditadura foi um golpe nas 

aspirações populares que implicavam em luta pela transformação da estrutura socioeconômica 

do país.   

No âmbito da educação,durante a ditadura civil e militar, verificou-se a expansão 

dentro da lógica de atendimento às demandas do mercado. Não é coincidência a penetração da 

teoria do “Capital Humano” com o propósito de formação de mão de obra adequada às 

necessidades de expansão do capitalismo em nosso país.  

                                                           
9
Proposto pelo Ministro do Planejamento Celso Furtado no governo de João Goulart, o Plano TRIENAL era uma 

resposta política para a disparada da inflação, que se encontrava em 1963 na taxa de 78,4%
1
, e a deterioração do 

comércio externo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Celso_Furtado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Goulart
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_Trienal#cite_note-1


39 
 

A respeito da teoria do “Capital Humano”, faz-se necessário enfatizar que cumpria a 

função de mascarar as diferenças entre classes e nações. O subdesenvolvimento é apresentado 

como fruto da ausência de investimento em educação e não ao imperialismo econômico. Por 

outro lado, a qualificação da mão de obra era apresentada como um requisito para alcançar o 

desenvolvimento e harmonia social. Cumpre salientar que a qualificação da mão de obra 

significava adequar a educação escolar aos ditames do mercado. Portanto, tratava-se de uma 

tarefa técnica, não política. Nesse sentido, os educadores tornaram-se meros executores dos 

programas educacionais.  

 
[...] O processo pedagógico fica cada vez mais entregue aos especialistas que 

“pensam”, programam e supervisionam a decodificação da programação pré-

estabelecida.A divisão interna do trabalho escolar (o surgimento dos 

chamados “especialistas em educação”), posta como mecanismo de 

racionalização e maior eficiência do sistema de ensino, dentro das condições 

concretas da divisão social do trabalho, acaba se constituindo numa medida 

de esvaziamento e desqualificação do processo pedagógico (FRIGOTTO, 

2010, p. 191). 

 

Dentro dessa lógica, verifica-se o advento da Lei n° 5.692/71, que altera a LDB 

4.024/1961, que amplia os anos de estudo para o primeiro e segundo graus(11 anos), sendo o 

ensino profissionalizante integrado, uma tentativa de incremento da produtividade econômica 

da sociedade. Por meio da legislação objetivava-se a unificação vertical do antigo ensino 

primário e médio, eliminando-se a diferença entre ramos tais, como secundário, agrícola, 

industrial, comércio e normal, e articulando-se as diferentes ações curriculares no interior de 

cada série e ao longo das séries desde o início do primário até o final do segundo grau 

(SAVIANI, 2011). 

Segundo Silva(2013),a Lei nº5.692/71 instituiu para o 2° grau a obrigatoriedade da 

qualificação profissional. A intenção era profissionalizar o maior número de pessoas possível, 

substituindo os antigos ramos propedêuticos e profissionalizantes do ensino médio por um 

sistema único reafirmado pelo mesmo: 

 
Como a maioria que chegava ao ensino médio era barrada neste nível e não 

para o ensino superior, enfim, a educação continuava excludente. As escolas 

particulares, por sua vez, reforçavam o ensino, enfim, a educação continuava 

excludente. As escolas particulares, por sua vez, reforçavam o ensino 

propedêutico, direcionando o aluno para o vestibular. O intuito de aliar a 

educação básica à profissionalizante da Lei n.º 5.692 revela a preocupação 

primeiro de atender às demandas de trabalho, transparecendo a ideologia da 

racionalidade técnica que subordina a educação de caráter universal aos 

interesses técnicos da sociedade liberal (SILVA, 2013, p. 73). 
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Percebe-se que a Lei 5.692/71 objetivava promover a profissionalização compulsória 

com vistas a reduzir a demanda de candidatos ao ensino superior ao mesmo tempo que 

buscava promover o nível geral de escolarização para o atendimento das necessidades da 

expansão industrial em bases subordinadas ao imperialismo. No entanto, a profissionalização 

compulsória agravou a desqualificação do trabalho escolar. A forma pela qual foi introduzida 

a profissionalização não gerou o efeito desejado.  

Desse modo, a proposta de ensino profissionalizante fracassou por vários motivos, 

entre os quais a falta de estrutura das instituições de ensino mantidas pelo Estado, o que 

reforçava as diferenças entre as escolas que atendiam preferencialmente os filhos da burguesia 

e as escolas precárias dos filhos da classe trabalhadora. Devido a vários problemas,a Lei 

5.692/71 foi revogada pela Lei 7.044/1982, que não excluiu o ensino profissionalizante, no 

entanto ele perde o caráter universal e compulsório. Nesse viés Saviani afirma: 

 
[...] a profissionalização universal e compulsória do ensino de segundo grau 

enfrentou vários percalços, acabando por ser revogada pela Lei n. 7.044 de 

18 de outubro de 1982. A partir daí, conquanto a profissionalização não 

tenha sido excluída, ela perdeu o caráter universal e compulsório de que 

revestia na Lei nº. 5.692/71. As medidas decorrentes das Leis nº. 5.540/68 e 

nº. 5.692/71 integram um conjunto de iniciativas tomadas no âmbito do 

regime autoritário caracterizado pelo fechamento político (SAVIANI, 2011, 

p. 38). 

 

Fica claro que as políticas públicas para a educação implementadas no contexto 

político de 1964 refletia o viés autoritário e centralizador da ditadura no Brasil. Aos 

educadores cabia a tarefa de executores das diretrizes emanadas pelo Estado.  

Em 1985, com o fim da Ditadura Civil Militar, verifica-se um novo cenário para os 

debates no campo da educação. No entanto, o fim do ciclo militar não significou o término da 

hegemonia burguesa. Pelo contrário, verifica-se que a defesa da democratização por parte do 

capital veio acompanhada do discurso de redução do Estado, apresentado como autoritário 

pelos intelectuais da ordem burguesa.  

Com a promulgação da Constituição de 1988, a eleição presidencial de 1989 e a 

ascensão de Fernando Collor de Melo, percebe-se o fortalecimento do discurso neoliberal 

apresentado como única alternativa viável diante do processo de restauração do capitalismo 

na U.R.S.S e das demais nações do Leste europeu.  Trava-se uma nova etapa expansionista da 

internacionalização da economia que contribuiu para a ampliação das desigualdades sociais.  

Naquele cenário, marcado pela euforia dos intelectuais comprometidos com a defesa 

da ordem capitalista, foi convocada a Conferência de Educação para todos, em Jomitien, 
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Tailândia, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Banco Mundial. Tratava-se de explicar as 

diferenças entre as nações como resultado da ausência de educação. Em outras palavras, era 

empurrado para debaixo do tapete da história as verdadeiras causas das diferenças entre as 

nações. 

Na Conferência, foram estabelecidas metas a serem alcançadas pelas nações que 

apresentavam “baixa produtividade do sistema educacional” que serviu como ponto de partida 

para a elaboração do Plano Decenal de Educação Para Todos (1993), que concebia a 

erradicação do analfabetismo no Brasil e ações para universalização do ensino fundamental 

nos estados e nos municípios. Diante das transformações econômicas, mais uma vez a 

educação passava a ser apontada como um requisito básico para formação de trabalhadores e 

desenvolvimento econômico, o que justificaria a necessidade de um novo modelo de 

formação que acompanhasse as mudanças tecnológicas. 

Nesse cenário da hegemonia neoliberal e das proposições de um “Estado mínimo”, o 

governo Fernando Henrique (1995-2002) promoveu uma série de reformas, incluindo o 

campo educacional, que objetivava reforçar o domínio do capital sobre o trabalho. De acordo 

com Oliveira (2013, p. 219): 

 
Há muitos anos, existe na literatura educacional brasileira uma discussão 

sobre a verdadeira identidade do ensino médio. Na maioria dos casos, 

questionava-se qual seria o verdadeiro papel dessa etapa do ensino: preparar 

para a continuidade dos estudos nas universidades ou uma formação 

profissional. De uma forma pouco democrática, ancorada no discurso de 

uma economia globalizada e na necessidade do desenvolvimento de novas 

competências nos educandos, durante a gestão do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso, o governo brasileiro implementou uma modificação 

radical no interior do ensino, separando a formação profissional do ensino 

médio. Aparentemente, tal separação viria ao encontro das aspirações dos 

educadores que criticavam a fragmentação no interior secundário. No 

entanto a realidade não foi bem assim. O que de fato houve foi a privatização 

da educação e sua redução ao desenvolvimento de habilidades específicas 

para o mercado de trabalho. 

 

Na verdade, as reformas empreendidas no período só devem ser compreendidas como 

um desdobramento das estratégias levadas adiante pelo Banco Mundial e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, que financiaram o Programa de Expansão da Educação 

Profissionalizante (PROEP).  Conforme o Decreto n°2.208, de 17 de abril de 1997; Portaria 

do MEC n°646, de 14 de maio de 1997; Lei Federal n°9649, de 27 de maio de 1998. Nesses 

documentos se estabelece que o ensino médio se desvincule totalmente da educação 
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profissional, além de alterar a organização dos cursos que passam a ser estruturados em 

disciplinas agrupadas,acelerando a qualificação de profissionais para o mercado de trabalho, 

portanto uma organização política pedagógica, de curso de curta duração. 

Ainda de acordo com Ortigara (2013), com a Portaria MEC 646/1997, o governo FHC 

limitou a oferta de ensino médio nas instituições federais, de modo que as escolas não 

poderiam oferecer mais de 50% das vagas para tal modalidade, portanto as novas instituições 

deveriam ofertar somente o ensino profissionalizante. Nessa perspectiva nota-se que o 

governo FHC optou por uma educação técnica centrado na produtividade da política de baixo 

custo. 

Com a eleição de Luís Inácio Lula da Silva e sua posse em 2003, ainda que se 

identifique algumas diferenças no âmbito das políticas públicas educacionais, não se pode 

negar muitas continuidades. Sobre a educação profissional, cabe enfatizar que o Decreto n°. 

5.154/2004, revogou o Decreto n°. 2.208/1997. Para Ortigara (2013), em 2008, as diretrizes 

previstas no Decreto n°. 5.154/2004 foram submetidas ao processo legislativo, sendo 

aprovadas,praticamente, na íntegra e incorporadas na LDB por meio da Lei n°. 11.174/2008.  

De acordo com essa nova legislação se estabelece três possibilidades entre a educação 

técnica profissional e ensino médio: integrada, concomitante e subsequente.  

 
É importante assinalar que a possibilidade de integração do ensino médio 

com o ensino técnico representou um avanço no processo de redução da 

dualidade entre essas modalidades de educação. No entanto, o Decreto 

n°5.154/2004 manteve as possibilidades de segmentação, como a 

organização do currículo em módulos com saídas intermediárias, que 

possibilitam a obtenção de certificado de qualificação para o trabalho,sendo 

uma característica da educação profissional voltada aos interesses da forma 

capitalista da produção (ORTIGARA, 2013, p. 269). 

 

Ainda no Governo Lula, em 2006, ocorreu a Conferência Nacional de Educação 

Profissional e Tecnológica com a participação de grupos que atuavam no setor. Na pauta do 

debate foram discutidas a descentralização, a expansão geográfica e a interiorização da 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT), assim como as ampliações de vagas.  

Após cinco meses da Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, o 

governo lançou o Plano de Desenvolvimento de Educação (PDE), que propôs a reorganização 

das instituições da Rede Federal para a Educação Federal.  
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Considerando que a reorganização administrativa era inevitável, em razão da 

expansão da Rede Federal, condição proporcionada pela organização 

multicampi dos Institutos. Na Rede Federal, com a criação dos Institutos 

como mecanismos de implementação de políticas para a educação 

profissional, o Governo Lula indicou a direção da integração entre o ensino 

propedêutico e o ensino profissional. Aproveitou-se, pois, das medidas de 

reorganização da expansão para orientar as instituições no sentido de 

organizarem seus projetos pedagógicos segundo uma concepção de educação 

que possibilitou o rompimento do ciclo vicioso e da reprodução histórica dos 

grupos dominantes. Orientou-se enfim, para a elaboração de projetos 

pedagógicos que buscassem a redução da dualidade entre a formação 

propedêutica e a formação profissional (ORTIGAR, 2013, p. 277). 

 

Portanto, fica claro que uma das finalidades dos institutos foi de alguma forma tentar 

promover a integração da educação básica e técnica, no entanto é necessário superar os 

interesses da classe burguesa, para promover uma política educacional que avance no sentido 

de combater a dualidade educacional de fato.  
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3 AS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E A CRISE DO 

WELFARE STATE. 

 

O Estado que surgiu das revoluções burguesas dos séculos XVIII e XIX foi o Estado 

Liberal, cujo princípio basilar é a liberdade do cidadão.  Do ponto de vista burguês, todos são 

livres, inclusive para construir seu destino, da mesma forma que o direito à propriedade deve 

ser inviolável. As diferenças são explicadas, ainda do ponto de vista liberal, pela capacidade 

de trabalho e poupança de cada um. Em outras palavras, a prosperidade e bem‐estar individual 

dependem da competência e do trabalho de cada um, uma vez que todos possuem 

oportunidades. No entanto, ser proprietário dos meios de produção não é a mesma coisa do 

que ter apenas sua força de trabalho para vender no mercado. Ainda que o Estado garanta a 

“igualdade” de todos perante a lei, o campo das relações econômicas aponta para uma 

desigualdade gritante.  

É importante ressaltar que o Estado Liberal admitiu a igualdade no campo formal e 

jurídico após inúmeras lutas do movimento operário,mas refuta a exigência de igualdade de 

fato,entendida como a igualdade socioeconômica. E não poderia ser diferente, afinal, o Estado 

era, e ainda é, o Estado da burguesia.  

Nos anos finais do século XIX, em resposta à crescente mobilização operária, além de 

ações repressivas, diferentes Estados incorporaram demandas dos trabalhadores, sem, no 

entanto, modificar substancialmente o caráter de classe do Estado.  

O capitalismo desse período tornava-se cada vez mais mundializado, ampliando suas 

esferas de influência, ocorrendo um processo crescente de concentração de produção e capital 

sob o controle de grandes corporações. A “livre concorrência” transformou-se em uma fábula. 

Tratava-se agora de uma nova fase do capitalismo: o imperialismo. Acrescente-se que a 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918) foi uma guerra imperialista que redesenhou o mapa 

político europeu.  

Após o término do conflito, os EUA tornaram-se o centro do capitalismo mundial. A 

destruição que a guerra provocou na Europa, seja no campo agrícola ou industrial, 

enfraqueceu as grandes potências do continente, como a Inglaterra e a Alemanha. Dessa 

forma, os EUA ampliaram sua produção para abastecer o mercado europeu ampliando oferta 

de crédito para esses compradores. Entretanto, a crença no liberalismo e no crescimento 

eterno da economia cobrou seu preço. 
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O que acontecia, como muitas vezes acontece nos booms de mercado livre, 

era que, com os salários ficando para trás, os lucros cresceram 

desproporcionalmente, e os prósperos obtiveram uma fatia maior do bolo 

nacional. Mas como a demanda da massa não podia acompanhar a 

produtividade em rápido crescimento do sistema industrial nos grandes dias 

de Henry Ford, o resultado foi superprodução e especulação. Isso, por sua 

vez, provocou o colapso. Também aqui, quaisquer que sejam as discussões 

entre historiador e economista, que ainda hoje debatem a questão,os 

contemporâneos com forte interesse em política de governo ficam 

profundamente impressionados com a fraqueza da demanda; inclusive John 

Maynard Keynes. Quando vejo o colapso, claro que este foi muito mais 

drástico no EUA porque a lenta expansão da demanda fôra fortalecida por 

meio de uma enorme expansão de crédito ao consumidor (HOBSBAWM, 

1995, p. 104). 

 

A grande crise de 1929 atingiu a economia mundial em função do quadro de 

mundialização e interdependência econômica do capitalismo e colocou em evidência o caráter 

cada vez mais irracional das relações capitalistas.  

 
A grande Depressão confirmou a crença de intelectuais, ativistas e cidadãos 

comuns de que alguma coisa fundamentalmente estava errada no mundo em 

que viviam. Quem sabia o que se podia fazer a respeito? Certamente poucos 

dos que ocupavam cargos de autoridade em países e com certeza não aqueles 

que tentavam traçar um curso com os instrumentos de navegação 

tradicionais do liberalismo secular ou da fé tradicional, e com cartas dos 

mares do século XIX, nas quais era claro que não se devia mais confiar. Até 

onde se podia confiar nos economistas, por mais brilhantes que fossem, 

quando demonstravam, com grande lucidez, que a Depressão em que eles 

mesmos viviam não podia acontecer numa sociedade de livre mercado 

propriamente conduzidas, pois (segundo uma lei econômica com o nome de 

um francês do início do século XX) não era possível nenhuma 

superprodução que logo não se corrigisse? Em 1933, não era fácil acreditar, 

por exemplo,que onde a demanda de consumo, e portanto o consumo, 

caíssem em depressão, a taxa de juros cairia também o necessário para 

estimular o investimento,para que a demanda de investimento preenchesse o 

buraco deixando pela menor demanda de consumo.Com o desemprego nas 

alturas, não parecia plausível acreditar (como aparentemente acreditava o 

Tesouro britânico) que obras públicas não aumentariam o emprego, porque o 

dinheiro gasto nela seria simplesmente desviado pelo setor privado, que de 

outro modo geraria o mesmo volume de empregos (HOBSBAWM, 2003, 

p.106-107). 

 

Portanto, o afloramento das tensões sociais, a memória das lutas operárias e a 

incapacidade do mercado e das doutrinas liberais em apresentarem uma solução para a crise, 

levou o Estado à mudança de rota buscando nas proposições de Keynes a alternativa para a 

crise.O economista inglês defendia uma política econômica de Estado intervencionista, por 
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intermédio do qual os governos usariam medidas fiscais e monetárias para minimizar os 

efeitos dos ciclos econômicos assim como a recessão.  

Franklin Delano Roosevelt, presidente dos EUA eleito em 1932, colocou em prática as 

ideias de Keynes por meio da intervenção do Estado na economia com concessão de 

benefícios sociais, obras públicas com a finalidade de aquecimento do mercado e concessão 

de créditos. A estratégia visava estimular o setor privado,assim como minimizar o 

desemprego com a aceleração da capacidade produtiva e ampliação dos bens de capital. 

No entanto, é possível verificar que antes mesmo das medidas econômicas adotadas 

pelo programa New Deal de F. D. Roosevelt, políticas de proteção podem ser identificadas na 

Alemanha de Bismark
10

, chanceler que lançou as bases do Segundo Império, com o programa 

de compensações por acidente de trabalho (1873) e o programa de seguro saúde para os 

trabalhadores (1883), seguidos pelas aposentadorias para os trabalhadores idosos. 

Posteriormente, outras nações europeias lançaram programas semelhantes.   

Pode-se afirmar que o Estado de Bem Estar Social ou Welfare State, consolidou-se 

somente com o final da Segunda Guerra Mundial, especialmente nas economias centrais do 

capitalismo, em um cenário que descortinava o início da Guerra Fria
11

. Dessa forma, diante da 

expansão soviética no leste europeu e do avanço eleitoral do partido comunista em diferentes 

nações, o capital necessitou de mecanismos de recuperação das economias destruídas pela 

guerra, além de instrumentos de pacificação das reivindicações operárias.  

 No cenário de consolidação do Welfare State, o modelo de produção em massa 

fordista foi universalizado e os direitos sociais ampliados, o que contribuiu provisoriamente 

para minimizar, mas não extinguir os conflitos entre capital e trabalho.Ao longo dos 

chamados “Anos Dourados” (1945-1973), a ação do Estado, fundamentalmente nas nações 

capitalistas européias promoveu uma série de ações objetivando a expansão dos sistemas de 

proteção social designados de Welfare State, por meio dos quais o planejamento estatal 

redefinia um modelo de regulação das relações econômicas, abandonando a tese liberal de que 

o Estado não deveria intervir no mercado.  

 

 

                                                           
10

Otto Von Bismarck foi nomeado Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros de Guilherme I, Rei 

da Prússia, futuro Estado Alemão.  

 
11

Guerra Fria é uma expressão que designa o período da História recente que compreendeu cerca de 45 anos de 

história, os anos entre o final da Segunda Guerra Mundial (1945) e o fim da U.R.S.S (1991). Nesse período 

histórico o mundo vivenciava a disputa entre Estados Unidos e U.R.S.S. 
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A abrangência do sistema de Welfare State e o conteúdo do contrato social 

construído nos Anos Dourados podem ser resumidos em: (a) direito ao 

trabalho; (b) políticas de ataque à pobreza; (c) proteção contra riscos 

individuais e sociais e (d) mecanismos e políticas de promoção de 

oportunidades equânimes. O direito ao trabalho, na verdade, foi reforçado 

pela melhoria das condições concretas que caracterizaram o funcionamento 

dos mercados de trabalho nacionais, dadas as condições de crescimento das 

economias nacionais. Para a geração de emprego foi fundamental, conforme 

mostrou Mattos (2001, 2005), a ampliação do emprego público (ocorrida 

especialmente nas próprias atividades do Estado de Bem-Estar Social) e a 

redução da jornada de trabalho. Esses dois fatores, conjugados – e 

favorecidos pela conjuntura de crescimento econômico acelerado –, 

permitiram que os mercados de trabalho nacionais operassem em pleno 

emprego durante cerca de 20 anos. O baixo desemprego existente nos países 

desenvolvidos tinha seus efeitos sociais facilmente contornáveis pela 

formulação e implementação de políticas de transferência de renda às 

famílias em dificuldades econômicas e/ou aos trabalhadores desempregados. 

Os fatos negativos imprevistos da vida econômica e social também podiam 

ser atenuados com a ampliação dos bens e serviços públicos, como, por 

exemplo, os serviços regulares de saúde e as transferências de renda aos 

infortunados esporádicos ou perenes [...] A ampliação dos serviços de saúde 

fazia parte de uma construção política e social que se baseava na ampliação 

dos Direitos Sociais e na consolidação de mecanismos de promoção de 

oportunidades equânimes que davam lastro ao fortalecimento da democracia 

e de seus valores, que contrastavam com os valores dos regimes autoritários 

que a antecederam no período entre guerras (SILVA e MATTOS, 2009, s.p). 

 

Como se vê, com a constituição do instrumento do Estado de Bem-Estar Social,as 

políticas sociais passam a fazer parte sistematicamente da agenda do Estado e introduz 

ferramentas de intervenção no "livre" funcionamento dos mercados, incluindo as relações 

entre capital e trabalho, o que permitiu que muitos trabalhadores que estavam fora do mercado 

de trabalho se mantivessem como consumidores. Dessa forma, uma parte significativa da 

maioria das economias capitalistas experimentou no pós-guerra um crescimento econômico 

sem precedentes, como atesta Hobsbawm:  

 
A Economia mundial, portanto, crescia a uma taxa explosiva. Na década de 

1960, era claro que jamais houve algo assim. A produção mundial de 

manufaturados quadriplicou entre o início da década de 1950 e o início da 

década de 1970, e, o que é ainda mais impressionante, o comércio mundial 

de produtos manufaturados aumentou dez vezes. Como vimos, a produção 

agrícola mundial também disparou, embora não espetacularmente. E o fez 

não tanto(como muitas vezes no passado) com o cultivo de novas terras, mas 

elevando sua produtividade. A produção de grãos por hectare quase duplicou 

entre 1950-2 e 1980-2e mais que duplicaram na América do Norte, Europa 

Ocidental e leste Asiático. As indústrias de pesca mundial, enquanto isso, 

triplicaram suas capturas antes de voltar a cair (WORLD RESOURCE,1986, 

apud HOBSBAWM, 2003, p. 257). 
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Porém, os promissores “Anos Dourados” não foram eternos. Hobsbawn, a respeito do 

fim dos “anos dourados” afirmou: “A história dos vinte anos após 1973 é a de um mundo que 

perdeu suas referências e resvalou para a instabilidade e a crise” (HOBSBAWN, 1995, p. 

393). 

Diante do avanço das lutas operárias ocorridas ao longo dos anos 1950/60, o capital 

respondeu com novas formas de organização do trabalho no interior das fábricas. Verificou-

se, naquele cenário, a adoção de novas tecnologias aplicadas à produção, tais como a inserção 

da robótica, micro-eletrônica e informática, que implicou na intensificação do trabalho e no 

crescimento das taxas de desemprego.  

O processo de reestruturação verificado teve como finalidades não somente a 

reorganização do processo produtivo buscando a retomada da acumulação, mas também 

engendrar uma ampla hegemonia do capital não só na esfera da produção, mas igualmente nas 

diferentes esferas sociais, que se confrontasse com as lutas operárias e sindicais dos 1960/70. 

 

Durante a década de 1960, tudo isso dava sinais de desgaste. A hegemonia 

dos EUA declinou e, enquanto caía, o sistema monetário com base no dólar-

ouro desabou. Houve alguns sinais de diminuição na produtividade de mão-

de-obra em vários países, e sem dúvida sinais de que o grande reservatório 

de mão-de-obra da migração interna, que alimentara o boom industrial, 

chegava perto da exaustão. Após vinte anos, tornara-se adulta uma nova 

geração, para a qual a experiência do entreguerras – desemprego em massa, 

insegurança, preços estáveis ou em queda – era história, e não parte de sua 

experiência. Eles haviam ajustado suas expectativas à única experiência de 

grupos etários, de pleno emprego e inflação contínua (FRIEDMAN, 1968, p. 

11). Qualquer que tinha sido a situação responsável pela “exploração 

mundial de salários” no fim da década de 1960 – escassez de mão-de-obra, 

crescentes esforços dos patrões para conter os salários reais, ou, como na 

França e na Itália, as grandes rebeliões estudantis –,tudo se assentavam na 

descoberta, feita por uma geração de trabalhadores acostumados a ter ou 

conseguir emprego, de que os reguladores e bem-vindos aumentos há tanto 

negociados por seus sindicatos eram na verdade muito menos do que podia 

arrancar do mercado.Detectemos ou não à luta de classe nesse 

reconhecimento de realidades do mercado (como afirmava muitos na “nova 

esquerda” pós-68),não há dúvida sobre a impressionante mudança de estado 

de espírito entre a moderação e a calma das negociações salariais antes de 

1968 e os últimos anos da Era de Ouro (HOBSBAWM, 2003, p. 279-280). 

 

Tratava-se de uma crise estrutural do capitalismo.  

 
[...] todo o mundo capitalista avançado caiu numa longa e profunda recessão, 

combinando, pela primeira vez, baixas taxas de crescimento com altas taxas 

de inflação, mudou tudo. A partir daí as ideias neoliberais passaram a ganhar 

terreno (ANDERSON, 1995, p. 10). 
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Diante da crise, verifica-se a retomada das proposições liberais, comumente chamado 

de neoliberalismo. Autores como Milton Friedman, Frederich August Von Hayek, entre 

outros, resgataram os princípios da economia clássica, apontando a necessidade de restrições 

a intervenção do Estado na economia, além da defesa irrestrita da liberdade de mercado.  

De fato, as proposições liberais/conservadoras passaram a ganhar espaço nos debates 

sobre as políticas econômicas e o Estado. O Welfare State é denunciado como um obstáculo 

para a retomada do crescimento econômico.Diante do crescimento do desemprego, da queda 

de lucros e da estagnação econômica, autores liberais apresentavam como “solução” um 

remédio amargo para os trabalhadores: a redução dos investimentos estatais com os gastos 

sociais, flexibilização dos direitos trabalhistas, a redução do poder dos sindicatos e a 

liberalização da economia.  

Os apóstolos do “Estado Mínimo”, os liberais entendem que o mercado é o melhor 

agente de regulação do capital e do trabalho e avaliam que as políticas de bem-estar social são 

responsáveis pela crise econômica. Portanto, a crise não é do capital, mas sim do Estado 

“intervencionista”. Dessa forma, dentro da perspectiva liberal, a intervenção do Estado é 

responsável pela falta de equilíbrio econômico, o que afetaria a sociedade como um todo.  

Assim, o atendimento das necessidades básicas da população pelo Estado seria 

antirracional. A alternativa, conforme os postulados liberais devem ser guiados pela lógica do 

mercado, tendo como estratégia a privatização das instituições públicas passando as tarefas da 

previdência, saúde, educação,entre outros para o mercado. O programa neoliberal, diga-se, 

não se desenvolveu de forma homogenia,mas progressivamente passou a fazer parte da 

agenda política e econômica de diferentes nações, incluindo as periféricas.  

Os primeiros governos a adotarem as proposições liberais (neoliberais) podem ser 

identificados no Chile, que sofreu um Golpe de Estado com apoio da burguesia local e do 

imperialismo americano em 1973, a Inglaterra de Margareth Thatcher (1979), e os Estados 

Unidos a partir da presidência de Ronald Reagan (1981).  

A respeito do pioneirismo do Chile, Anderson (1995, p. 19) faz a seguinte análise: 

 
Aquele regime tem a honra de ter sido o verdadeiro pioneiro do ciclo 

neoliberal da história contemporânea. O Chile de Pinochet começou seus 

programas de maneira dura: desregulação, desemprego massivo, repressão 

sindical, redistribuição de renda em favor dos ricos, privatização de bens 

públicos. Tudo isso foi começado no Chile, quase um decênio antes de 

Thatcher, na Inglaterra. No Chile, naturalmente, a inspiração teórica da 

experiência pinochetista era mais norte-americana do que austríaca. 

Friedman, e não Hayek, como era de se esperar nas Américas [...]. 
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Além do pioneirismo chileno e das reformas promovidas por Thatcher e Reagan, na 

Inglaterra e Estados Unidos,respectivamente, outras nações implementaram os ajustes liberais 

que poderiam ser assim sintetizados: 

 

[...] que, com a expansão do neoliberalismo a partir de fins de 70 e a 

consequência crise do Welfare State,deu um processo de regressão da 

própria social-democracia, que passou a atuar de maneira muito próxima da 

agenda neoliberal. O neoliberalismo passou a ditar o ideário e o programa a 

serem implementados pelos países capitalistas, inicialmente no centro e logo 

depois nos países subordinados, contemplando reestruturação produtiva, 

privatização acelerada, enxugamento do Estado, políticas fiscais e monetária, 

sintonizadas com os organismos mundiais de hegemonia do capital, como o 

Fundo Monetário Internacional (ANTUNES, 2011, p. 194). 

 

Dessa forma, o chamado “Estado Mínimo” proposto pelos liberais e que Antunes 

descreve com precisão,delega a cada indivíduo a tarefa de buscar na iniciativa privada os 

“serviços” que necessita, tais como: saúde e educação. No entanto, a ideia de “Estado 

Mínimo”, que tornou-se senso comum deve ser compreendida também Estado Interventor 

para proteção dos interesses do capital. Por isso verifica-se ao longo dos últimos anos uma 

ofensiva deliberada contra os interesses dos trabalhadores. É nesse novo reajuste que o capital 

se reinventa focando na verticalização dos sindicatos, minando seu fortalecimento, facilitando 

o desmonte dos direitos trabalhistas, passando a buscar consentimento e a adesão dos 

trabalhadores. 

Nesse cenário, verificou-se o retorno do desemprego estrutural, que ampliou na 

medida que ganhou força a internacionalização econômica de caráter neoliberal. Acrescente-

se que o processo de intensificação do trabalho não se restringiu às economias periféricas, 

mas ganhou espaço inclusive nas economias centrais.  

Conforme a síntese de Antunes(2011, p. 191): 

 
Trata-se, portanto, de uma aguda destrutividade, que no fundo é a expressão 

mais profunda da crise estrutural que assola a (des)sociabilização 

contemporânea: destrói-se força humana que trabalha,destroçam-se os 

direitos sociais;brutalizam-se enormes contingentes de homens e mulheres 

que vivem do trabalho;torna-se predatória a relação 

produtiva/natureza,criando-se uma monumental “sociedade do 

descartável”,que joga fora tudo que serviu como “embalagem” para as 

mercadorias e o seu sistema,mantendo-a, entretanto, o circuito reprodutivo 

do capital. 

 

Dessa forma, a crise acentua o caráter destrutivo do capitalismo, ficando clara a 

metamorfose, cujo desdobramento é perceptível na acentuada forma de subproletarização e 

precarização do trabalho (ANTUNES, 1999). 
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Nesse sentido, é importante destacar que a classe que vive do trabalho hoje não se 

restringe aos trabalhos manuais, mas fragmentou-se. Vejamos os apontamentos de Chesnais 

(2008, p. 11-12)sobre o tema:  

 

As duas últimas décadas trouxeram mudanças muito importantes tanto nas 

condições de contratação e de remuneração dos assalariados como também 

nas condições da sua subordinação à hierarquia nas fábricas e no 

funcionalismo.  Sobre todos estes aspectos, as relações entre o capital e o 

trabalho foram fortemente em benefício do primeiro.  Em muitas partes do 

mundo, esta modificação comportou uma degradação das situação dos 

assalariados, principalmente em termos de perda de estabilidade e 

segurança no emprego. 

 

Diante do quadro que se configura, a questão do desemprego ou subemprego é um 

fator poderoso de “domesticação” da classe trabalhadora impelindo-a a submeter-se à ordem 

do capital. Verifica-se dentro desse processo a redução do operariado industrial e fabril, 

aumentando concomitantemente o subproletariado e o trabalho precário, além da incorporação 

do trabalho feminino com o rebaixamento de salários. Dito de outra forma trata-se de reservar 

aos trabalhadores e seus filhos apenas o necessário para reprodução da mão de obra em 

condições de submissão aos interesses do capital, tal qual ilustra Marx (2001, p.748): 

 
O pauperismo constitui o asilo dos inválidos do exército ativo dos 

trabalhadores e o peso morto do exército industrial de reserva. Sua produção 

e sua necessidade se compreendem na produção e na necessidade da 

superpopulação relativa, e ambos constituem condição de existência da 

produção capitalista e do desenvolvimento da riqueza. O pauperismo faz 

parte das despesas extras da produção capitalista, mas o capital arranja 

sempre um meio para transferi-las para a classe trabalhadora e para a classe 

média inferior.  

 

Nesse cenário, fragiliza-se a condição de resistência do trabalhador, que se vê 

obrigado a aceitar condições degradantes de trabalho ou buscar na informalidade as condições 

de sobrevivência. Fato evidenciado por Antunes(2009, p. 205): 

 
O mundo do trabalho viveu, como resultado das transformações e 

metamorfoses em curso nas últimas décadas, particularmente nos países com 

capitalismo avançados, com repercussões significativas nos países do 

terceiro mundo dotados de uma industrialização intermediária, um processo 

múltiplo: de um lado verificou-se uma desproletarização do trabalho 

industrial, fabril, nos países de capitalismo avançado. Em outras palavras, 

houve uma diminuição da classe operária industrial tradicional. Mas, 

paralelamente, efetivou-se uma singularidade subproletarização do trabalho, 

decorrência das formas diversas de trabalho parcial, precário, terceirizado, 

subcontratado, vinculado á economia informal, ao setor de serviço etc. 

Verificou-se, portanto, uma significativa heterogeneização, complexificação 

e fragmentação do trabalho. 
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Como se percebe, trata de um modelo socioeconômico que descarta matéria-prima e 

mão de obra em nome do lucro. Sua base objetiva ampara-se na intensificação da exploração 

do trabalhador e no desmonte dos direitos historicamente conquistados. Com efeito, são 

operadas inúmeras transformações no modo de vida dos trabalhadores, em que cada vez mais 

a produção material se distancia das necessidades da maioria para se aproximar dos interesses 

do capital. 

Cabe ressaltar que o processo de desmontagem do Welfare State nos países de 

capitalismo avançado e com o crescente desemprego estrutural, o imperialismo, por meio das 

grandes corporações financeiras e industriais, implementa alternativas de trabalho 

crescentemente desregulamentadas, “flexibilizadas”, entre as quais, a terceirização. Esse 

processo atinge igualmente, ainda que de forma diferenciada, as nações subordinadas ao 

imperialismo das grandes potências econômicas, como é o caso do Brasil e outros países 

latino americanos. Observe-se que após um período de expansão industrial marcado pelo 

padrão fordista/taylorista, as nações submetidas aos interesses do imperialismo, enfrentam 

atualmente processos de desindustrialização acompanhada de pressões do capital pela 

flexibilização das relações entre capital e trabalho, que tem a ampliação do trabalho 

precarizado, informalizado, terceirizado, etc. 

Isto posto, a experiência de intensificação do trabalho em nossas terras deriva da 

ofensiva do capital que se traduz materialmente no desemprego, na fragilização da 

representação sindical, nas formas de contratação do trabalhador, etc. Essas condições com 

que se defrontam os trabalhadores em seu cotidiano são constituintes do receituário 

neoliberal, que ganhou espaço nas políticas públicas a partir dos anos 1990. Essa nova 

configuração é apresentada por Alves (2009, p.190-193): 
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É importante salientar que, no aspecto conjuntural, o Plano Real, de 1994, 

imprimiu uma significativa inflexão no processo de desenvolvimento 

capitalista no país, na medida em que estabilizou a moeda corroída pela 

hiperinflação crônica, alterando as expectativas dos agentes econômicos e, 

por conseguinte, a morfologia da economia real. É com o sucesso do Plano 

Real em estabilizar a economia brasileira que alterações estratégicas - e não 

mais defensivo-reativas ocorrem nas empresas, num cenário de intensa 

concorrência dos múltiplos capitais. Nessa época, altera-se o ambiente de 

trabalho nas empresas (amplia-se, por exemplo, a disseminação de 

novas práticas de gestão sob o espírito do Toyotismo e adotam-se novas 

tecnologias de produção). Instaura-se nas grandes empresas no país, o que 

denominamos de "Toyotismo Sistêmico" [...]; além disso, como salientamos 

antes, altera-se, a morfologia das lutas sindicais das categorias de 

trabalhadores assalariados organizados, com a mudança de conteúdo da 

pauta da negociação coletiva. Com a estabilização monetária e a redução 

drástica da inflação, extingue-se a política salarial, colocando os sindicatos 

de trabalhadores diante de um menu reivindicativo centrado em demandas 

particularistas restritas à empresa (como, por exemplo, as negociações da 

PLR - Participação em Lucro e Resultado). É claro que o cenário de 

desemprego de massa coloca imensas dificuldades para a barganha sindical. 

(grifo nosso). 

 

No cenário histórico marcado pela hegemonia conservadora, fundamentalmente a 

partir da década de 1990, empreendeu-se, no Brasil, um conjunto de reformas de cunho 

neoliberal, que implicou no desmonte dos compromissos ético-políticos e sociais firmados 

pelo Estado na Constituição Federal de 1988. 

Acrescente que na conjuntura das transformações ocorridas ao longo dos anos 1980 e 

1990, ampliaram-se as inovações tecnológicas por meio da automação industrial em 

diferentes setores da economia. Mas foi fundamentalmente nos anos 1990 que a 

reestruturação produtiva em nosso país assimilou o receituário da “acumulação flexível”, com 

a intensificação da produção e a terceirização da força de trabalho. Não por acaso, o avanço 

do privatismo fortaleceu a acumulação de capital no Brasil, que não significa necessariamente 

investimentos no setor produtivo. Na verdade, implicou degradação de salários de diferentes 

categorias profissionais e de trabalhadores do serviço público. Tal processo obedeceu às 

demandas para a inclusão do Brasil, de forma associada e subalterna, no quadro das relações 

econômicas internacionais. 

Dessa forma, é nos marcos da “nova ordem econômica” e de adaptação do Estado 

Brasileiro à concepção de Estado Mínimo que verificamos a aceleração da precarização do 

trabalho.Não por acaso, verifica-se também segmentos dentro da classe trabalhadora que se 

tornaram mais vulneráveis diante do avanço das novas relações de trabalho impostas pelo 

capital. Entre eles, podemos citar as mulheres, idosos e jovens. Conforme: 
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[...]3) aumento expressivo do trabalho feminino no interior da classe 

trabalhadora, também em escala mundial,aumento este que tem suprido 

principalmente (ainda que ele não se restrinja) o espaço do trabalho 

precarizado, subcontratado, terceirizado, parttime,etc (ANTUNES, 2009,  p. 

229). 

 

No caso feminino, é notório que os níveis de remuneração são em média inferiores 

àqueles recebidos pelos trabalhadores, o mesmo ocorrendo em relação aos direitos sociais 

(ANTUNES e ALVES, 2004). Em outras palavras, trata-se de mais um artifício do capital de 

rebaixamento dos salários dos trabalhadores.  

No que diz respeito aos idosos e jovens, vejamos os apontamentos de Antunes e Alves 

(2004, p.339):  

 
[...]5)Outra tendência presente no mundo do trabalho é a crescente exclusão 

dos jovens, que atingiram a idade de ingresso no mercado de trabalho e que, 

sem perspectiva de emprego, acabam muitas vezes engrossando as fileiras 

dos trabalhos precários, dos desempregados sem perspectivas de trabalho, 

dada a vigência da sociedade do desemprego estrutural. 

 

Da mesma maneira destacam a exclusão dos idosos: 

 

6) Paralelamente à exclusão dos jovens vem ocorrendo também a exclusão 

dos trabalhadores considerados “idosos” pelo capital, com idade próxima de 

40 anos e que, uma vez excluídos do trabalho, dificilmente conseguem 

reingresso no mercado de trabalho. Somam-se, desse modo, aos contingentes 

do chamado trabalho informal, aos desempregados, aos “trabalhos 

voluntários”, etc. O mundo do trabalho atual tem recusado os trabalhadores 

herdeiros da “cultura fordista”, fortemente especializados, que são 

substituídos pelo trabalhador “polivalente e multifuncional” da era Toyotista. 

E, paralelamente a esta exclusão dos “idosos” e jovens em idade pós-escolar, 

o mundo do trabalho, nas mais diversas partes do mundo, no Norte e no Sul, 

tem se utilizado da inclusão precoce e criminosa de crianças no mercado de 

trabalho, nas mais diversas atividades produtivas (ANTUNES; ALVES, 

2004, p. 339). 

 

Os estudos de Antunes e Alvas permite inferir que o estágio atual do capitalismo 

brasileiro, caminha na direção de um amplo processo enxugamento da força de trabalho, cujo 

desdobramento verifica-se na flexibilização e desregulamentação dos direitos dos 

trabalhadores acompanhado de um movimento de intensificação da exploração da força de 

trabalho com o descarte de mão de obra que engrossa o exército de reserva e, ao mesmo 

tempo, são engendradas novas formas de regulação das relações entre capital e trabalho, com 

claras vantagens para o primeiro.  

Isto posto, não nos parece possível abstrair os jovens aprendizes da classe que vive da 

venda de sua força de trabalho e da totalidade das relações estabelecidas socialmente. É 
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importante reafirmar que os jovens trabalhadores, independente da questão de gênero, assim 

como aqueles que são considerados “velhos” pelo capital incorporam também a totalidade 

daqueles que precisam vender sua força de trabalho como mercadoria em troca de salário.  

Acrescente-se também que a classe trabalhadora incorpora aqueles considerados 

trabalhadores improdutivos, ou seja, não criam diretamente mais-valia, tais como 

trabalhadores do setor de serviços. Ora, diante das circunstâncias apresentadas em que o 

processo de mundialização do capital tem representado a ampliação do desemprego estrutural, 

quais as reais possibilidades de inserção do jovem aprendiz no mercado de trabalho? Em que 

condições ocorre essa inserção? 

A questão não nos parece impertinente. Afinal, o colapso do sistema financeiro 

mundial é mais uma manifestação da crise estrutural.Em resposta, diferentes Estados 

procuram salvar o capital empregando milhões de dólares em bancos e empresas falidas e ao 

mesmo tempo apontam a educação como alternativa para os trabalhadores em um mudo que 

os empregos ficam cada vez mais escassos. Assim, como forma de encaminhamento das 

questões levantadas, faz-se necessário levarmos em conta a lógica de produção e reprodução 

do capital, cujo interesse maior reside na exploração da mão de obra como forma de perpetuar 

sua existência. Dessa forma, as demandas do capital apontam para a busca de um trabalhador 

eficiente, rápido e criativo de forma a estar compatível com o modelo de produção flexível.  

Em outras palavras, a qualificação humana fica subordinada às leis de mercado em forma de 

adestramento e treinamento, como veremos a seguir na próxima seção. 

No âmbito das proposições pedagógicas do liberalismo, articuladas aos interesses do 

capital, verifica-se a materialização de programas como “Jovem Aprendiz”. Não se trata de 

uma proposta isolada, mas articulada com ideias retiradas do vocabulário empresarial, tal 

como “empregabilidade”, competências, entre outros. Trata-se, como será apresentado nas 

páginas seguintes, de uma proposta coerente com os processo flexibilização das relações de 

trabalho e privatização dos serviços públicos. 

O resultado do avanço das propostas liberais implica em uma tendência do fim da 

proteção aos direitos mínimos do trabalhador. Trata-se de uma ofensiva do capital que 

procura desarticular os movimentos sociais ao mesmo tempo em que elege o mercado como 

entidade máxima reguladora das relações sociais.  
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4 AS TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS NO MUNDO DO TRABALHO E O 

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ EM PORTO VELHO. 

 

Nesta seção, apresentaremos um breve histórico de Porto Velho dentro de um cenário 

marcado pelas transformações no mundo do trabalho e o Programa Jovem Aprendiz de modo 

a desvelar as contradições presentes.  

Nesse sentido, o presente estudo situou-se na área de Trabalho e Educação, 

investigando o Programa Menor Aprendiz destinados aos jovens na faixa etária de 14 a 24 

anos, com vistas a subsidiara compreensão da inserção do jovem no mercado de trabalho no 

município de Porto Velho-RO, por meio de uma abordagem histórico-crítica das políticas 

educacionais destinadas aos jovens no mercado do trabalho. 

 

4.1 O DESEMPREGO ESTRUTURAL E A IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DE 

TODOS OS SEGMENTOS DA CLASSE TRABALHADORA NO MERCADO 

FORMAL DE TRABALHO. 
 

Não é novidade a inclusão precoce de crianças e jovens no mercado de trabalho como 

um mecanismo de rebaixamento dos salários. Marx, no capítulo Maquinaria e Grande 

Indústria, na obra O Capital, assim descreveu os primórdios da industrialização inglesa: 

 
Na medida que a maquinaria prescinde de força muscular, torna-se meio de 

utilizar operário sem força muscular ou com um desenvolvimento imaturo 

do corpo, mais com maior flexibilidade dos membros. Trabalho feminino 

infantil foi, assim, a primeira palavra de ordem do emprego capitalista da 

maquinaria! Esse poderoso meio de substituição de trabalho operário 

transformou-se, assim, logo de um meio de multiplicar o número de 

assalariados, colocando todos os membros da família operária, sem diferença 

de sexo nem de idade, sobre a tutela imediata do capital. O trabalho 

coercitivo para o capitalista usurpou não o lugar das brincadeiras de criança, 

mas também o trabalho livre no círculo doméstico, dentro de barreiras éticas, 

para a própria família (MARX, 2013, p. 99). 

 

Atualmente, apesar das conquistas dos trabalhadores, é possível afirmar que a essência 

do capital continua predatória. Em função das transformações ocorridas ao longo do século 

XX, não é possível afirmar que a classe trabalhadora continua com o mesmo perfil daquela 

encontrada por Marx ao longo do século XIX como já demonstramos nas páginas anteriores. 

No entanto, verificam-se novas formas dissimuladas ou mesmo explícitas de exploração da 

força de trabalho. 

Entre os segmentos mais atingidos pelo desemprego estrutural encontramos os jovens 

filhos da classe trabalhadora. Assim, diante dessas circunstâncias, verifica-se a proposição de 
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alternativas paliativas para sua inclusão tomando a juventude como algo abstrato. No 

entanto,para não cairmos nas armadilhas do discurso liberal, é fundamental compreendermos 

que a inserção ou não dos jovens no mundo do trabalho ocorre dentro das relações capitalistas 

de produção. Por isso, há que se perguntar de quais jovens estamos falando. A respeito do 

tema, a contribuição de Sanfelice é relevante: 

 
A juventude, portanto tomando como forma abstrata das sociedades, diz 

muito pouco sobre os jovens reais e concretos que nela habitam. Por 

exemplo: há uma juventude que trabalha e que trabalhou desde a infância e 

adolescência. Que pouco pôde estudar, que estudou precariamente ou que 

nem mesmo estudou. Há outra que nunca trabalhou na lógica da produção 

capitalista. Pode nunca ter estudado, mas também – desde a infância e 

adolescência – se dedicou às atividades do mundo da delinquência. E, sem se 

estender muito nos exemplos, há uma juventude privilegiada que nunca 

trabalhou, que estudou sempre nas melhores escolas e que está se preparando 

para reproduzir ou integrar os quadros dirigentes do status-quo.Ser jovem é 

sempre,portanto,ser jovem em algum lugar social determinado. 

(SANFELICE, 2013, p.134). 

 

Diante das mudanças das relações de trabalho é importante verificarmos as propostas 

de educação para inserção dos jovens oriundos da classe trabalhadora no mercado de trabalho. 

Ora, como já afirmado anteriormente, no cenário de crise estrutural do capitalismo, com 

desperdício de matéria-prima e mão de obra, o capital propugna por alternativas paliativas 

para solução das contradições.  

Entre as alternativas apresentadas, destaca-se nesse o Programa Jovem Aprendiz que 

se materializa em uma série de propostas que objetivam inserir o jovem no mercado de 

trabalho. O programa estabelece critérios para contratação de jovens por empresas públicas ou 

privadas de acordo com o Manual da Aprendizagem:como a Lei da Aprendizagem nº 

10.097/2000, ampliada pelo Decreto Federal nº 5.598/2005: 

 
Determina que todas as empresas de médio e grande porte contratem um 

número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 

15% do seu quadro de funcionários cujas funções demandem formação 

profissional.No âmbito da Lei da Aprendizagem, aprendiz é o jovem que 

estuda e trabalha, recebendo, ao mesmo tempo, formação na profissão para a 

qual está se capacitando. Deve cursar a escola regular (se ainda não concluiu 

o Ensino Fundamental) e estar matriculado e frequentando instituição de 

ensino técnico profissional conveniada com a empresa (MANUAL DA 

APRENDIZAGEM, 2011, p. 17). 

 

Como se vê, o documento apresenta como objetivo proclamado oferecer a 

oportunidade do primeiro emprego ao jovem, e de certa forma despertar o “gosto”pelo 
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trabalho,desenvolvendo assim o “crescimento pessoal” tirando esse individuo da 

vulnerabilidade social e da marginalidade. 

Ora, é importante enfatizar que sob o manto das relações capitalistas o desemprego é 

uma “necessidade”. Diga-se, que o tema do desemprego provocado pela introdução da 

maquinaria está amplamente documentado por Marx em “Maquinaria e a Grande Indústria”. 

Vejamos os apontamentos de Marx antes de prosseguirmos: 

 
Como máquina, o meio de trabalho torna-se logo concorrente do próprio 

operário. A automatização do capital através da máquina está na razão direta 

com o número de operários, cujas condições de existência ela aniquila. Todo 

o sistema de produção capitalista assenta no fato de o operário vender sua 

força de trabalho como mercadoria. [...] A parte da classe operária que a 

maquinaria transforma em população supérflua, i.e., já não imediatamente 

necessária para a auto valorização do capital, por um lado sucumbe na luta 

desigual do velho funcionamento artesanal e manufatureiro contra o 

[funcionamento] mecanizado; por outro lado, sobre inunda todos os ramos 

da indústria mais facilmente acessíveis, superlota o mercado de trabalho e 

faz, portanto, descer o preço da força de trabalho abaixo de seu valor 

(MARX, 2013, p. 146-7). 

 

A continuidade da leitura do texto aponta que a maquinaria não era culpada em si pela 

miséria dos trabalhadores, mas sim a forma de seu aproveitamento pelo sistema capitalista. 

Acrescente-se que uma das características evidentes do capitalismo é a escassez em meio à 

abundância, ou seja, a riqueza tende a concentrar-se nas mãos de poucos, o que leva um grupo 

cada vez maior de trabalhadores não incorporados diretamente na produção, mas a sua 

simples existência contribui para o achatamento dos salários daqueles que produzem.  

Ainda no mesmo texto, Marx indica, por meio dos relatórios de inspetores fabris, o 

aumento numérico de trabalhadores pela crescente substituição de homens por mulheres e, 

acima de tudo, por crianças com idade de 13 anos. Dessa forma, era possível encontrar 

crianças de 13 anos, com salários de 6 a 8 xelins por semana, substituindo homens de idade 

madura com salário variando de 18 a 45 xelins (MARX, 2013). 

Também é importante observar, a partir dos apontamentos de Marx, que o advento das 

novas máquinas proporcionou a ampliação da produção enquanto foram reduzidas as 

quantidades de trabalhadores. E ainda, considerando que a maquinaria intensificou o trabalho 

no interior das fábricas, a conquista da jornada de trabalho de 10 horas pelos trabalhadores 

não acarretou na redução da produção, mas sim no seu aumento.  

Dessa forma, os efeitos da maquinaria são devastadores para os trabalhadores.  
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A parte da classe trabalhadora que a maquinaria transforma em população 

supérflua, isto é, não mais imediatamente necessária para a auto valorização 

do capital, sucumbe, por um lado, na luta desigual da velha empresa 

artesanal e manufatureira contra a mecanizada, inunda, por outro lado, todos 

os ramos mais acessíveis da indústria, abarrota o mercado de trabalho e 

reduz, por isso, o preço da força de trabalho abaixo de seu valor. Para os 

trabalhadores pauperizados, deve ser grande consolo acreditar, por um lado, 

que seu sofrimento seja apenas “temporário”, por outro, que a maquinaria só 

se apodere paulatinamente de todo um setor de produção, ficando reduzida a 

dimensão e a intensidade de seu efeito destruidor. Um consolo bate o outro. 

Onde a máquina se apodera paulatinamente de um setor da produção, produz 

miséria crônica nas camadas de trabalhadores que concorrem com ela. Onde 

a transição é rápida, seus efeitos são maciços e agudos. A história mundial 

não oferece nenhum espetáculo mais horrendo do que a progressiva extinção 

dos tecelões manuais de algodão ingleses, arrastando-se por décadas e 

consumando-se finalmente em 1838 (MARX, 1984, p. 147). 

 

Dessa forma, os trabalhadores que perderam seus postos de trabalho pela maquinaria 

são jogados para o mercado de trabalho, ampliando o exército de reserva já disponível para a 

exploração capitalista. Em outras palavras, o funcionamento do modo de produção capitalista 

pressupõe que uma parte da classe trabalhadora esteja permanentemente desempregada como 

requisito necessário para inibição do crescimento dos salários e das reivindicações operárias.  

Ora, é possível afirmar que a essência predatória do capitalismo fartamente 

demonstrada por Marx foi alterada? É possível afirmar que o desemprego desaparecerá sob o 

manto das relações capitalistas?Isso posto, podemos inferir que as proposições de inclusão de 

jovens trabalhadores no mercado por meio da educação não passam de discursos vazios, mas 

que servem para mascarar as razões concretas do desemprego, e, em especial, do desemprego 

entre os jovens.  

Segundo campanhas do Governo Federal, veiculadas regularmente, o programa é um 

ótimo investimento para os empresários, já que se trata de um contrato de trabalho especial 

que estipula salário mínimo/hora, com redução de encargos. Os custos de um jovem aprendiz 

são 75% inferiores quando comparando com um funcionário contratado em regime de CLT. 

Além disso, o vínculo de trabalho estipulado para essa categoria de trabalhadores é de dois 

anos.  

Ressalte-se que a empresa contratante não é obrigada a efetivar esse jovem no seu 

quadro de funcionários e aquelas registradas no Simples não têm acréscimo na contribuição 

previdenciária; é dispensada do aviso prévio remunerado e isenção de multa rescisória.Trata-

se, como se vê, de uma proposição que utiliza-se da fragilidade de jovens desempregados ou 

sem perspectivas de emprego imediato para intensificar o trabalho. Acrescente-se que o 

programa apresenta sutilmente a ideia que a falta de qualificação é responsável pelo 
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desemprego, além do fato que a mão de obra do “jovem aprendiz” ser atraente do ponto de 

vista da relação custo-benefício.  

 
E nesse quadro, caracterizado por processo de precarização estrutural do 

trabalho, os capitais globais estão exigindo também o desmonte da legislação 

social protetora do trabalho. E flexibilizando a legislação social do trabalho 

significa não é possível ter ilusão sobre isso - aumento ainda os mecanismos 

de extração do sobre trabalho,ampliar as formas de precarização e destruição 

dos direitos sociais arduamente conquistados pela classe trabalhadora, desde 

o inicio da Revolução Industrial, na Inglaterra, especialmente pós-

1930,quase se toma o exemplo brasileiro (ANTUNES, 2011, p.109). 

 

O que se pode observar é que o Brasil se insere nas determinações impostas pelos 

organismos internacionais, que apontam a educação como ferramenta de “inclusão” das 

camadas mais pobres. No entanto, apesar do discurso de valorização da inserção do jovem no 

mercado, verifica-se um cenário diferente: 

 

Segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), o mês de maio registrou um aumento do número de 

desempregados entre os mais jovens. Segundo o instituto, em um ano o 

desemprego entre as pessoas com idade entre 18 e 24 anos passou 

de 12,3% para o índice de 16,4%. Em comparação com o mês anterior – 

abril – a alta foi de 0,2 ponto percentual. O instituto realiza pesquisas 

semelhantes mensalmente no país. [...] O instituto afirma que o desemprego 

entre os jovens é historicamente sempre maior, quando comparado com as 

outras faixas etárias em idade de trabalho, mas essa variação registrada no 

intervalo de apenas um ano, demonstra o quanto as dificuldades enfrentadas 

pelo mercado de trabalho durante a crise econômica do Brasil estão sendo 

sentidas de forma mais intensa por essa faixa da população
12

. 

 

Evidentemente, como já foi apontado anteriormente, o desemprego não é algo 

passageiro. Trata-se de uma manifestação da crise estrutural do capitalismo que descarta 

milhares de trabalhadores. Dentro desse cenário, verifica-se no âmbito da educação a 

emergência de proposições que não questionam as razões materiais da crise estrutural do 

desemprego, mas que sugerem “parcerias” em nível global para superação da crise. O que fica 

claro é que o capital, diante da crise, utilizava instrumentos que buscavam preservar o quadro 

de sua reprodução e de exploração do trabalho. A utilização de contratos temporários para os 

trabalhadores jovens quase duplicou desde o início da crise econômica, sustenta a OIT em seu 

relatório Tendências Mundiais de Emprego Juvenil 2012. De acordo com o estudo, entre 2008 

                                                           
12

Disponível em: <http://www.agenciaempregobrasil.com.br/2015/06/29/desemprego-entre-os-jovens-aumentou-

em-maio/>.  Acesso em 10 de out. de 2014. 
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e 2011, a cota de contratos temporários entre os empregados jovens – entre 15 e 24 anos – 

aumentou 0,9 pontos porcentuais, por ano. 

Nesse cenário, o discurso usado pelo Estado aponta para justificativas legitimadoras da 

ordem burguesa: 

A formação técnico-profissional de adolescentes e jovens amplia as 

possibilidades de inserção no mercado de trabalho e torna mais promissor o 

futuro da nova geração. O empresário, por sua vez, além de cumprir sua 

função social, contribuirá para a formação de um profissional mais 

capacitado para as atuais exigências do mercado de trabalho e com visão 

mais ampla da própria sociedade. Mais que uma obrigação legal, portanto, a 

aprendizagem é uma ação de responsabilidade social e um importante fator 

de promoção da cidadania, redundando, em última análise, numa melhor 

produtividade.Dessa forma, bastaria a qualificação por meio de um programa 

para garantir supostamente a inserção do jovem no mercado (BRASIL, 2011, 

p.13). 

 

Trata-se, em outras palavras, de um projeto amparado no discurso da empregabilidade 

e flexibilidade, ou dito de forma mais explícita, em uma teoria do capital humano que 

atualmente delega aos sujeitos a responsabilidade de sua formação e capacitação com vistas à 

busca do emprego. Assim, incapaz de enfrentar o imperialismo e a crise estrutural do capital, 

o patronato congregado em suas organizações de classe busca compensar os prejuízos da crise 

reduzindo ao máximo os direitos conquistados pelos trabalhadores. No entanto, ao mesmo 

tempo em que retira os direitos, a burguesia aponta para a necessidade de qualificação da mão 

de obra como forma de garantir a inserção no mercado de trabalho. 

Em sua origem, a teoria do capital humano vincula-se ao surgimento da disciplina 

Economia da Educação nos Estados Unidos, na década de 1950. Theodore W. Schultz é 

apontado como o principal nome que formulou a ideia do capital humano.  Schultz 

compreendia os ganhos de produtividade como um desdobramento do “fator humano” na 

produção. Em outras palavras, quanto maior a escolarização e qualificação dos trabalhadores, 

maior a produtividade, os lucros e os ganhos da nação.  

Na medida em que as ideias de Schultz foram aplicadas no âmbito da educação, 

verifica-se o fortalecimento de uma perspectiva tecnicista, ou seja, a educação é pressuposto 

do desenvolvimento econômico. Assim, os investimentos em educação deveriam ser 

determinados pelos interesses do mercado e as diferenças entre os indivíduos e nações seriam 

explicados pelo fator educação, o que escamoteava, e ainda o faz atualmente, os interesses 

imperialistas e as relações de classe.   

No Brasil, a Teoria do Capital Humano ganhou força durante a Ditadura Civil Militar 

(1964-85): 
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A análise do caso brasileiro, neste particular, é singularmente reveladora. 

Toda a política educacional, desenhada especialmente após a segunda 

metade da década de 1960, tem nos postulados da teoria do capital humano 

seu suporte básico. Ao lado de uma política econômica que velozmente se 

associa ao capital internacional, cujo escopo é exacerbação da concentração 

da renda e da centralização do capital, toma-se a “justiça” social. Produz-se, 

então, a crença de que o progresso técnico não só gera novos empregos, mas 

exige uma qualificação cada vez mais apurada. De outra parte, enfatiza-se a 

crença de que a aquisição do capital humano, via escolarização e acesso aos 

graus mais elevados de ensino,se constitui em garantir de ascensão a um 

trabalho qualificadoe, consequentemente, a níveis de renda cada vez mais 

elevados (FRIGOTTO, 2010, p. 38). 

 

Atualmente, a teoria do capital humano encontra-se reformulada em suas bases, 

embora permaneça fiel à justificativa da ordem burguesa. Se no princípio, partia-se da defesa 

dos investimentos públicos em educação para alavancar a produção e a geração de riquezas da 

nação, atualmente observa-se que a proposição de investimento na educação é deslocada para 

o próprio indivíduo. Assim, individualiza-se o fracasso e o sucesso de cada um. Em outras 

palavras, cabe ao trabalhador buscar no mercado o “conhecimento” necessário para inserir-se 

no mercado de trabalho. De acordo com Gentili (2004, p. 54): 

 
[...] Nesse sentido, a tese da empregabilidade recupera a concepção 

individualista da teoria do capital humano, mas acaba com o nexo que se 

estabelece entre o desenvolvimento do capital humano individual e capital 

humano social; as possibilidades de inserção de um individualismo no 

mercado dependem (potencialmente) da posse de um conjunto de medidas 

de saberes, competências e credenciais que o habilitam para a competição 

pelos empregos disponíveis (a educação é de fato, um investimento em 

capital humano individual) só que o desenvolvimento econômico da 

sociedade não depende, hoje, de uma maior e melhor integração de todas à 

vida produtiva (a educação não é, em tal sentido, um investimento em capital 

humano social). As economias podem crescer e conviver como uma elevada 

taxa de desemprego e com imensos setores da população fora dos benefícios 

do crescimento econômico (uma questão que os economistas Keynesianos e 

os teóricos do capital humano dos anos de 1960 não teriam a coragem de 

imaginar). 

 

De acordo com Gentili (2004), o discurso liberal aponta que o incremento no capital 

individual aumente nas condições de empregabilidade do indivíduo, o que não significa, 

necessariamente que o indivíduo terá seu lugar garantido no mercado de trabalho, portanto as 

políticas educacionais e os programas do governo passam a ser um mecanismo de integração 

na inserção dos indivíduos no meio produtivo com o discurso de empregabilidade juntamente 

com a escolarização. 

Dessa forma, para o capital, torna-se imperativo trabalhadores mais “qualificados” 

para diferentes funções em consonância às demandas produtivas e comerciais, de modo a 
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tornar mais eficiente o processo de acumulação. Por isso, a necessidade de adequar a 

educação e os processos de qualificação do trabalhador aos ditames do mercado. Nesse 

sentido a educação passa a ter valor, pois dentro dessa lógica o desenvolvimento econômico 

estar atrelado aos índices de escolarização principalmente em países como o Brasil.  

Por isso, o Estado brasileiro apoiado e estimulado pela OIT, além do Banco 

Mundial,organiza medidas para fortalecer políticas voltadas para a juventude destacando 

alguns programas, tais como: Empreendedorismo Para Jovens, Projovens Urbanos, Formação 

Profissional Rural Para Jovens, entre outros. Dessa forma, poderíamos afirmar que a própria 

legislação que aparentemente cria oportunidades de trabalho, legaliza formas de exploração 

desenfreada dos filhos de trabalhadores, que poderíamos classificar como “inclusão 

excludente”, assim como o fez Kuenzer (2008, p. 92): 

 
Do ponto de vista do mercado, os estudos que vêm sendo realizados a esta 

lógica, que estamos chamando de exclusão includente, corresponde outra 

lógica, equivalente e em direção contrária, do ponto de vista da educação, ou 

seja, a ela dialeticamente relacionada: a inclusão excludente, ou seja, as 

estratégias de inclusão nos diversos níveis e modalidades da educação 

escolar aos quais não correspondam os permitem concluir que está em curso 

um processo que pode ser caracterizado como “exclusão includente”. Ou 

seja, no mercado identificam-se várias estratégias de exclusão do mercado 

formal, onde o trabalhador tinha direitos assegurados e melhores condições 

de trabalho,acompanhadas de estratégias de inclusão no mundo do trabalho 

através de formas precárias. 

 

Desse modo, fica claro que hoje no mercado de trabalho existe o chamado trabalho 

estável, terceirizado, autônomo, portanto o capitalismo passa a impulsionar a flexibilização de 

tal forma que o Estado passa a desenvolver políticas públicas legítimas a inserção de jovens 

no mercado de trabalho de forma legal, no entanto com perdas de direitos.  

 

4.2 BREVE APONTAMENTO HISTÓRICO DE PORTO VELHO 
 

Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, localiza-se na parte oeste da Região 

Norte do Brasil, na área abrangida pela Amazônia Ocidental no Planalto Sul-Amazônico, uma 

das parcelas do Planalto Central Brasileiro. Sua origem vincula-se à construção da Estrada de 

Ferro Madeira-Mamoré,um empreendimento econômico que visava dar à Bolívia acesso ao 

Oceano Atlântico,fruto de um acordo firmado com o Brasil em troca do território do Acre
13

.  

                                                           
13

Acordou-se então que o Brasil indenizaria a Bolívia com 2 milhões de libras esterlinas em troca de um 

território que incorporaria não somente o Acre inferior (142.000 km²), como o Acre superior (48.000 km²), rico 

em florestas e reservas de seringais. O Brasil, por igual, comprometeu-se a entregar em permuta certas áreas da 

fronteira do Mato Grosso que, no total, perfaziam 3.164 km, bem como dar início à construção da Estrada de 
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Em uma breve síntese, é possível afirmar que a economia da região que seria o futuro 

Estado de Rondônia, desde seus primórdios, esteve amparada em ciclos econômicos, como o 

da borracha e o da mineração ainda em sua fase de território, em 1943 com o Território 

Federal do Guaporé e posterior denominação em 1956 para Território Federal de Rondônia
14

. 

Porém, o crescimento desordenado, a falta de estrutura para receber os imigrantes atraídos 

pelo discurso oficial, entre outras, não foram suficientes para promover o desenvolvimento 

almejado, caracterizando a região como isolada em relação ao restante do país. 

O ainda Território de Rondônia até 1970 possuía uma economia tipicamente 

extrativista, vinculada à extração da borracha, castanha, ouro e cassiterita.  

 
[...] Isso demonstra não só uma economia dominada pelo extrativismo,mas 

também uma sociedade que se mantinha a custa de relações não-capitalistas 

de produção, na medida em que tanto nos seringais,  quanto  nos  garimpos  

predominavam  formas  não-assalariadas  de remuneração. Além disso,em 

ambas as formas de extrativismo (borracha e castanha de um lado, ouro e 

cassiterita, de outro), a agricultura tornou-se estruturalmente impossível, 

tornando-as dependentes do aviamento,da caça, pesca e roça de mandioca, 

no caso dos seringais, e da  troca  perdulária,  no  caso  dos  garimpos. 

Nenhum outro caso,essas estruturas de produção, com raríssimas exceções, 

só beneficiavam os agentes comerciais, os seringalistas e os donos de 

garimpo (MACIEL, 2011, p. 12-13). 

 

A partir da década de 1970,verifica-se uma mudança nessa estrutura, devido à 

implantação dos projetos de colonização. A população que havia aumentado 64,7% em 1960 e 

na década de 70,sobe para impressionantes 331,4% de crescimento absoluto. Esses 

imigrantes, que chegam à região vindos do Sul e do Sudeste do país acabaram formando uma 

nova base econômica na região baseada na agricultura, pecuária e no comércio (MACIEL, 

2011, p.14). As transformações alteram radicalmente a paisagem física, cultural e social de 

Rondônia.  

Nos anos 1980, embora verifique-se uma contenção do crescimento exponencial, o 

crescimento absoluto chega a 124,7%, mais que duplicando a população (MACIEL, 2011, p. 

14). É o momento do estabelecimento de mineradoras para exploração do ouro e cassiterita, 

                                                                                                                                                                                     
Ferro Madeira-Mamoré, numa extensão de 400 km, para permitir uma saída da Bolívia para o Oceano Atlântico 

(promessa feita a primeira vez em 1867). As negociações, entre os legatários bolivianos e os brasileiros, 

iniciadas em julho de 1903, enceraram-se quatros meses depois com a assinatura solene do Tratado de Petrópolis 

no dia 17 de novembro de 1903. 

 
14

O Estado de Rondônia foi criado através da Lei Complementar 041, de 22 de dezembro de 1981, aprovada pelo 

Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República João Baptista de Oliveira Figueiredo. Seu 

primeiro Governador foi o Coronel do Exército Jorge Teixeira de Oliveira, nomeado no dia 29 de dezembro de 

1981, pelo Presidente da República João Baptista de Oliveira Figueiredo. A instalação do Estado (posse do 

Governador e secretariado) ocorreu no dia 04 de janeiro de 1982. 
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além do crescimento do setor agropecuário. Na década seguinte, o ciclo do ouro e da 

cassiterita chegava ao fim.  

Atualmente, com a implementação das Hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio
15

, 

observa-se novamente o crescimento desordenado com a chegada de inúmeros trabalhadores 

ao mesmo tempo em que ampliou uma série de problemas sociais:miséria, prostituição, 

moradores de rua, etc. 

Junto com o crescimento do município de Porto Velho, também é possível perceber 

que o mercado do trabalho passou por mudanças. Conforme o CENSO 2010, a cidade possui 

428.527 habitantes, com a seguinte taxa de ocupação para trabalhadores com mais de 18 anos: 

6,27% no setor agropecuário; 0,54% na indústria extrativa; 4,99% na indústria de 

transformação; 12,82% no setor de construção; 1,84% nos setores de utilidade pública; 

15,38% no comércio; 49,35% no setor de serviços. De acordo com os dados, fica claro que o 

comércio e os setores de serviços lideram as vagas de empregos com 64,75%, o que corrobora 

uma tendência identificada por Ricardo Antunes (2009, p. 257): 

 
Essa nova morfologia compreende desde os operários industrial e rural 

clássicos, em relativo processo de encolhimento (que é desigual quando se 

comparam os casos norte e do sul), até os assalariados de serviços, os novos 

contingentes de homens e mulheres terceirizados, subcontratados, 

temporários em processo de ampliação. 

 

Portanto, essa nova morfologia, de acordo com Antunes (2009), é um elemento que 

resulta das mutações que se estabelecem no mundo do trabalho, fato que é perceptível na 

realidade do município de Porto Velho, uma vez que o setor de serviço passa a ser o carro 

chefe nas disponibilidades de vaga no mercado de trabalho, sendo que o município no período 

2008 da construção das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio teve um leve 

aquecimento de oferta de empregos, mas conforme as obras das hidrelétricas foram 

finalizando as etapas, o desemprego vem aumentando, de conforme reportagem recente do 

G1
16

: 

 
O aumento do desemprego em Porto Velho segue uma tendência em todo o 

Estado. De acordo com dados do MTE, Rondônia foi o único Estado da Região 

Norte que registrou desempenho negativo nos últimos doze meses. O número de 

                                                           
15

As Usinas Hidrelétricas Jirau e Santo Antônio tiveram suas obras iniciadas em 2008. 

A Usina Hidrelétrica de Jirau – Localização: Rio Madeira, a 120 km de Porto Velho (RO). Informações 

disponíveis em:< www.santoantonioenergia.com.br>. A Usina Hidrelétrica Santo Antônio-Localização: Rio 

Madeira, a 10 km de Porto Velho (RO). 
16

 Disponível em: <http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/06/numero-de-desempregados-aumenta-nos-

ultimos-12-meses-em-ro-diz-mte.html>. Acesso em 26 de Abril de 2015. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Madeira
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desempregados foi 2,38% menor do que o número de empregados.Um dos 

fatores que contribui para estes números é a falta de qualificação de alguns 

candidatos para preencher as vagas existentes. "As pessoas vêm ao SINE, mas 

não têm o perfil, não têm uma qualificação. Então hoje, a exigência do mercado é 

a qualificação técnica e isso a gente tem aqui também para oferecer, que é através 

do Pronatec. Então, tendo a qualificação, você tem uma chance de entrar no 

mercado de trabalho", finaliza Affonso. 

 

Como se constata, o desemprego é atribuído à falta de capacitação do indivíduo, o que 

privatiza o fracasso e escamoteia as relações capitalistas que necessitam de um exército de 

reserva para disciplinar os trabalhadores e minimizar os conflitos com o capital. Tudo se passa 

como se a falta de qualificação constituísse a razão para a falta de empregos, desconsiderando 

que o próprio trabalhador é uma mercadoria que não controla os meios de produção, e que, 

portanto, precisa vender sua força de trabalho no mercado.  

Ora, como mercadoria, o valor do trabalhador sofre as flutuações da lei da oferta e 

procura no mercado de trabalho. Assim, a simples qualificação não implica necessariamente 

na conquista de um posto de trabalho. Em outras palavras, não há como eliminar o 

desemprego em uma sociedade regida pelas relações capitalistas de produção. Uma hipotética 

qualificação de todos os trabalhadores implicaria tão somente em um exército de reserva de 

ilustrados.  

No entanto, o discurso liberal insiste na tese que a qualificação é a chave para a 

redenção dos trabalhadores e para alavancar o desenvolvimento social. Assim, o trabalhador 

para ser incluído precisa ampliar sua empregabilidade investindo em si mesmo, visando 

aumentar sua renda,a longo prazo este investimento lhe permitirá ter acesso ao capital 

(FRIGOTTO, 2010). 

Portanto, nesse cenário, programas como Jovem Aprendiz, apresentam-se como a 

possibilidade de disputa de uma vaga no mercado de trabalho, desconsiderando as condições 

materiais que geram a formação do exército de desempregados.  

 
Como os princípios neoliberais funcionam enquanto ideologia hegemônica 

da globalização econômica e cultural, as juventudes foram se impregnando 

da visão individualista que tal ideologia contempla. É mais ou menos como 

se cada jovem estivesse lançado à própria sorte. Se vier a ser um dia 

vencedor, os méritos serão considerados essencialmente seus. Se, se 

tornando um perdedor, a responsabilidade também será atribuída 

exclusivamente ao próprio. O status-quo continua sendo sempre considerado 

adequado e a organização das oportunidades sociais ditas democráticas e 

meritocráticas não devem merecer reparos e críticas (SANFELICE, 2013, 

p.137). 
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Dentro dessa lógica, os filhos da classe trabalhadora são instados a fazer o seu 

cadastro nacional de aprendizagem em instituições como CIEE, que apresenta como objetivo 

proclamado de dedicação à educação e ao desenvolvimento de pessoas.  

 

4.3 DESDOBRAMENTOS DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ EM PORTO VELHO: A 

LÓGICA EMPRESARIAL MERCANTIL E A MUTILAÇÃO DO JOVEM 

TRABALHADOR 
 

No estado de Rondônia, há empresas que firmam contratos com o CIEE, caracterizado 

legalmente como instituição filantrópica, mantida pelo empresariado local e nacional, de 

assistência social, sem finalidades lucrativas. O objetivo proclamado do CIEE, com mais de 

49 anos de existência no Brasil é encontrar para os estudantes de nível médio, técnico e 

superior oportunidades de estágio ou aprendizado (menor aprendiz), que os auxiliem a se 

colocar no mercado de trabalho.  

Os vínculos entre CIEE e o empresariado se revelam como um mecanismo de 

arregimentação de mão de obra barata de jovens amparada pela legislação vigente. O uso do 

discurso da “competência” dos trabalhadores pelo empresariado não significa, em geral, o 

comprometimento da empresa com os processos de formação escolar. Trata-se, na verdade, de 

atribuir aos trabalhadores a responsabilidade individual de buscar no mercado a atualização de 

suas habilidades para ampliar sua empregabilidade e evitar o desemprego.  

Trata-se da materialização de uma educação legitimadora da dimensão ideológica do 

capital, na forma dissimulada de capital humano. Assim, o jovem trabalhador se anula como 

classe, envolvido pela promessa de um dia ser inserido no mercado de trabalho e, quem sabe, 

conquistar ascensão social. A respeito do tema, vejamos as contribuições de Saviani: 

 

Nesse novo contexto não se trata mais da iniciativa do Estado e das 

instâncias de planejamento visando a adquirir os meios que lhe permitam ser 

competitivo no mercado de trabalho. E o que ele pode esperar das 

oportunidades escolares já não é o acesso ao emprego, mas apenas a 

conquista do status de empregabilidade. A educação passa a ser entendida 

como um investimento em capital humano individual que habilita as pessoas 

para a competição pelos empregos disponíveis. O acesso a diferentes graus 

de escolaridade amplia as condições de empregabilidade do indivíduo, o que, 

entretanto, não lhe garante emprego, pelo simples fato de que, na forma atual 

do desenvolvimento capitalista, não há emprego para todos: a economia 

pode crescer convivendo com altas taxas de desemprego e com grandes 

contingentes populacionais excluídos do processo. É o crescimento 

excludente, em lugar do desenvolvimento inclusivo que se buscava atingir 

no período keynesiano. A teoria do capital humano foi, pois, 

refuncionalizada e é nessa condição que ela alimenta a busca de 

produtividade na educação (SAVIANI, 2008, p. 430). 
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Aliás, no cenário das relações de trabalho precarizadas, com trabalhadores 

subcontratados, trabalhando em tempo parcial, ou por meio de contratos temporários, sem 

carteira assinada, observa-se que muitos enxergam a falta de oportunidades como 

responsabilidade própria, mas não de um modelo de produção que gera trabalhadores 

descartáveis. 

A propósito da qualificação e desqualificação do trabalhador contemporâneo, Antunes 

nos apresenta ponderações importantes para compreensão do mundo do trabalho.  

 
[...], portanto, que ao mesmo tempo em que se visualiza uma tendência para 

qualificação do trabalho, desenvolve-se também intensamente um nítido 

processo de desqualificação dos trabalhadores, que acaba configurando um 

processo contraditório que superqualifica em vários ramos produtivos e 

desqualifica em outros. Estes elementos que apresentamos nos permitem 

indicar que não há uma tendência generalizante e uníssona, quando se pensa 

no mundo do trabalho. Há, isto sim, como procuramos indicar, uma 

processualidade contraditória e multiforme. Complexificou-se, fragmentou-

se e heterogenizou-se ainda mais a classe-que-vive-do-trabalho (ANTUNES, 

2011, p. 58). 

 

O Programa Jovem Aprendiz para desenvolver a capacitação profissional se baseia nos 

chamados Arcos Ocupacionais. O Arco seria um agrupamento de cursos relacionados entre si 

que se da primeira fase a inicial e depois a formação continuada, com o objetivo de facilitar a 

formação e a inserção dos jovens no mercado de trabalho ou mesmo possibilitar o 

desenvolvimento de um trabalho autônomo. 

Essa metodologia, segundo o Catálogo Nacional de Programas de Aprendizagem – 

CONAP, desenvolve no cursista a capacidade de desenvolver múltiplas funções, abrange 

possibilidades de vivências práticas dos beneficiários em mais de uma ocupação dentro da 

mesma organização. Em outras palavras, a proposta insere-se na ideia da flexibilidade e 

empregabilidade tão ao gosto do discurso liberal. Assim, cabe ao jovem estar capacitado para 

múltiplas funções dentro da lógica de trabalho da acumulação Toyotista. 

Isso posto, tal modelo deve ser entendido como uma forma de investimento do capital 

humano individual, pois essa capacitação profissional é uma forma de habilitar o indivíduo 

para a competição do mercado de trabalho. A ênfase na flexibilização do jovem ao mercado 

de trabalho deixa claro que o currículo do programa em nada propõe o desenvolvimento 

integral do aprendiz. Ao contrário, verifica-se uma proposta que possibilita o 

“desenvolvimento” do jovem em várias possibilidades de ocupação em uma mesma empresa. 

Trata-se, em outras palavras, de uma capacitação genérica amparada nos princípios da 
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racionalidade liberal, que objetiva promover no aprendiz a interiorização de uma ética do 

trabalho e comportamento social compatível com sua condição de classe trabalhadora. 

 
A legislação prevê não apenas a aprendizagem para determinada ocupação, 

como também para agrupamentos de ocupações relacionadas,com base 

técnica próxima e características complementares. A aprendizagem dentro 

desses agrupamentos dá-se o nome de aprendizagem em arcos ocupacionais, 

cuja vantagem consiste em ampliar as possibilidades de vivências práticas 

em mais de uma ocupação dentro da mesma organização. Apenas para 

ilustração,incluem-se dentro do arco ocupacional de ADMINISTRAÇÃO as 

ocupações de ARQUIVISTA/ARQUIVADOR, ALMOXARIFE, 

AUXILIARDE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO e 

CONTÍNUO/OFFICE-BOY/OFFICE-GIRL (MANUAL DE 

IMPLEMENTAÇÃO DO JOVEM APRENDIZ, 2013, p. 25). 

 

As diretrizes educacionais da educação profissional e tecnológica utilizada pelo 

programa são determinadas pelo CONAP, juntamente a CBO, com base nas diretrizes legais 

tendo como objetivo orientar as entidades qualificadas que vão ofertar os cursos aos jovens, 

definidas no art. 8º do Decreto 5.598, de 1º de dezembro de 2005. Portanto no CONAP 

esclarece que no anexo I Portaria: 

 

De acordo com o § 2º do art. 10 desta Portaria, a carga horária mínima 

teórica de um programa de aprendizagem é calculada com base na carga 

horária do curso de nível técnico médio correspondente, conforme 

classificação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, instituído pela 

Resolução nº 3, de 9 de julho de 2008 da Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação; em caso de não existir curso para o mesmo 

itinerário formativo no referido Catálogo, as horas destinadas à teoria na 

entidade formadora deverão somar o mínimo de 400h (quatrocentas horas) 

[...] Estabelecido esse primeiro parâmetro, o segundo critério de 

padronização da carga horária dos programas toma por base o disposto no 

§3º, art.10, fixando a parte teórica com o mínimo de 30% (trinta por cento) 

do total, sem prejuízo de que esse percentual alcance 50% (cinquenta por 

cento), quando a proposta pedagógica justificar (BRASIL, 2013, p. 1-2). 

 

De acordo com o manual de aprendizagem, a entidade formadora deverá fornecer à 

empresa o respectivo plano de curso e orientá-la para que ela possa compatibilizar o 

desenvolvimento da prática à teoria ministrada, o jovem também deve estar devidamente 

matriculado na escola. 
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Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento 

do disposto no § 1º do art. 428 da CLT, a contratação do aprendiz poderá 

ocorrer sem a frequência à escola, desde que ele já tenha concluído o ensino 

fundamental (art. 428, § 7º, da CLT). Caso não tenha concluído o ensino 

fundamental, aquela exigência deverá ser atendida, ou seja, a contratação só 

será válida com a frequência do aprendiz à escola. Em observância aos 

princípios contidos no art. 227 da Constituição Federal (CF/88) e no ECA, é 

assegurada aos adolescentes na faixa etária entre 14 e 18 anos prioridade na 

contratação para o exercício da função de aprendiz, salvo quando:I – as 

atividades práticas de aprendizagem ocorrerem no interior do 

estabelecimento, sujeitando os aprendizes à insalubridade ou à 

periculosidade, sem que se possa ilidir o risco ou realizá-las integralmente 

em ambiente simulado; II – a lei exigir, para o desempenho das atividades 

práticas, licença ou autorização vedada para pessoa com idade inferior a 18 

anos; e III – a natureza das atividades práticas for incompatível com o 

desenvolvimento físico, psicológico e moral dos adolescentes aprendizes 

(art. 11, incisos I, II e III, do Decreto nº 5.598/05). Nas atividades elencadas 

nos itens acima, deverão ser admitidos, obrigatoriamente, jovens na faixa 

etária entre 18 e 24 anos (art. 11, parágrafo único,do Decreto nº 5.598/05) e 

pessoas com deficiência a partir dos 18 anos (MANUAL DO APRENDIZ, 

2011, p. 15). 

 

É perceptível que a proposição orienta-se pelo viés do mercado e da adequação da mão 

de obra aos interesses do empresariado com objetivo de formar o trabalhador “flexível”. 

Acrescente-se que o discurso hegemônico da burguesia aponta a ocupação do adolescente 

evitaria que os jovens se envolvam com problemas sociais.Pode-se afirmar que a 

regulamentação do Programa Jovem Aprendiz e os documentos que o embasam,além de 

trazerem a marca das relações sociais de uma sociedade que vivencia a crise estrutural do 

capitalismo, atende aos interesses do capital, que exige cada vez mais uma mão de obra servil. 

Na verdade, as leis de mercado, sob o manto cínico da “responsabilidade social” ou do 

“primeiro emprego”, influenciam nas políticas de Estado, contribuindo para a redução dos 

direitos sociais. 

Como se vê, trata-se de uma proposta que traduz a materialidade da produção nas 

relações capitalistas de produção. No entanto, é importante que se diga a flexibilidade não é 

garantia de inserção no mercado de trabalho com carteira assinada ou com a garantia de 

salário mínimo. Diga-se, que do total de “20” entrevistados, “5” já haviam passado pelo 

programa, trabalharam na condição de aprendiz e com o vencimento do contrato de dois anos, 

iniciaram suas atividades em outra empresa na mesma função de aprendiz com salário que 

varia de meio a um salário mínimo de acordo com o contrato do aprendiz. Ora, para um 

programa que se propõe a inserir o jovem no mercado, não seria essa inserção mais uma 

modalidade daquilo que Kuenzer(2002) classificou como “exclusão includente”? 
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A categoria da “exclusão includente” de Kuenzer pode ser aferida nos dados empíricos 

coletados juntos aos egressos do Programa Jovem Aprendiz. Verifica-se que ao ingressar no 

programa, o jovem recebe “capacitação” para o desempenho de diferentes funções dentro de 

uma empresa com um contrato de dois anos, mas ao terminar o vínculo contratual, retorna 

para o banco de reserva do CIEE, podendo ser contratado por outra empresa desempenhando 

a mesma atividade. Portanto, a experiência vivida pelo jovem no período de dois anos de uma 

determinada empresa não garante que o jovem tenha uma progressão e valorização no 

mercado de trabalho.  

De acordo com participantes do programa ao serem questionados se houve uma 

melhoria salarial após participação do Programa Jovem Aprendiz, obteve-se as seguintes 

respostas:  

QUADRO 01 - Melhoria Salarial  

J1 Sim, Pois o aumento do salário mínimo que ocorreu recentemente no Brasil. 

J3 Ainda não, espero que mais pra frente eu consiga. 

J5 Não, sempre recebi pouco. 

J6 Sim, por causa do aumento do salário mínimo que ocorreu recentemente. 

J7  Não. 

J8 Uma diferença minimamente razoável. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2015) 

 

Portanto,os salários dos egressos entrevistados não se apresentaram elevados, 

recebendo no máximo o salário mínimo, mesmo passando pelos cursos ofertados pelo CIEE e 

a experiência do primeiro emprego. Assim, não se sustenta a tese da qualificação para 

determinar a ascensão social, fato alardeado pela burguesia. A respeito do tema, 

Frigotto.(2010, p. 154) sintetiza a teoria do capital humano: 

 
A concepção do capital humano, como vimos, postula que a educação e o 

treinamento potenciam trabalho e, enquanto tal, constitui-se num 

investimento social ou individual igual ou superior ao capital físico. Um 

acréscimo marginal de treinamento, de educação, corresponderia a um 

acréscimo marginal na produtividade do indivíduo.Do investimento em 

educação redundariam taxas de retornos sociais ou individuais. Há, nessa 

concepção, um vínculo direto entre educação e produção. O que se discute é 

apenas se esse vínculo se dá mais ao nível do aprendizado de que 

habilidades, do desenvolvimento de “atitudes” funcionais ao processo 

produtivo. 

 

Dessa forma, programas como Jovem Aprendiz representam a falsa esperança para 

milhares de jovens.  



73 
 

Sobre a questão de gênero, verifica-se a predominância da participação masculina 

entre os jovens trabalhadores. 

 

Gráfico 01- Gênero 

 
Fonte:Elaborado pela pesquisadora(2015) 

 

Como já afirmado anteriormente, a participação de adolescentes nas práticas 

produtivas dos grupos sociais, principalmente por imperativos econômicos e necessidade de 

subsistência, não é evento novo. Assim, a inserção do adolescente no programa é encarada por 

muitos como oportunidade de certificação em uma determinada profissão, meio de entrada no 

mercado de trabalho e forma de sobrevivência em uma sociedade marcada pelo desemprego 

estrutural. No entanto, por questões históricas, a função de prover economicamente a família 

ainda é atribuição destinada primordialmente aos homens, principalmente das camadas 

populares. 

 
Entre os jovens, também se reproduz a desigualdade de oportunidades no 

mercado de trabalho verificada entre as mulheres, com algumas agravantes 

regionais e por faixas etárias explicadas por fatores culturais, sociais e 

econômicos. Em 2005, a proporção das ocupadas de 16 a 24 anos em relação 

ao total foi inferior à dos homens jovens ocupados em todas as seis regiões 

onde a PED é realizada (DIEESE, 2006, p. 6). 

 

Além dos dados apresentados na pesquisa do Dieese, outras questões explicam o 

predomínio de meninos entre os jovens participantes do programa: o aliciamento de meninas 

para prostituição em embarcações e obras de hidrelétricas. Maíra Streit em um texto 

publicado no Portal Fórum apresenta dados preocupantes: 

 

De acordo com dados da Maternidade Municipal de Porto Velho, a gravidez 

na adolescência apresentou um aumento significativo nos últimos anos. 

Atualmente, o índice de partos realizados em meninas de 10 a 19 anos está 

em torno de 28% do total de atendimentos. A diretora da unidade, Ida Perea, 

afirma que a menor taxa registrada foi de 25%, em 2010, após uma 

60% 

40% 

Masculino 

Feminino 
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campanha massiva de prevenção. Porém, em pouco tempo, o número voltou 

a subir e alcançou o pico de 31%.Ida explica que a Região Norte lidera o 

ranking de mães adolescentes, seguida do Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e 

Sul. Em Porto Velho e áreas adjacentes, a principal preocupação é com as 

garotas abaixo de 14 anos, pois é nessa faixa etária que o crescimento do 

número de casos de gravidez tem sido mais expressivo. A médica lembra 

que, pela lei, manter relações sexuais com pessoas menores de 14 anos é 

considerado estupro de vulnerável, mesmo que o adulto alegue que houve 

consentimento
17

. 

 

Dessa forma, a fragilidade econômica de inúmeras famílias e a ausência de infra 

estrutura do município que reflete, em última instância, as contradições de uma sociedade 

marcada pelo desenvolvimento desigual são fatores que auxiliam na compreensão do 

fenômeno.  

Sobre a faixa etária dos jovens trabalhadores foi possível coletar os seguintes dados: 

Gráfico 02- Idade dos Jovens 

 
Fonte:Elaborado pela pesquisadora (2015). 

 

Com relação ao grau de escolaridade, todos os participantes da pesquisa não possuem 

o ensino médio completo. E que os mesmos, se comparado à faixa etária para a conclusão do 

ensino médio, percebe-se que estes já deveriam ter concluído essa formação escolar. Como se 

vê, os dados demonstram algumas tendências presentes na educação brasileira e materializada 

na educação pública de Porto Velho.  

O Atlas de Desenvolvimentos Humano do Brasil 2013 aponta que com o crescimento 

da faixa etária, há uma diminuição da frequência escolar em Porto Velho. Os dados indicam 

que 55,42% dos alunos da faixa etária de 6 a 14 anos evadem da escola, revelando o acesso 

desigual à educação escolar
18

. Outro aspecto que nos chama a atenção aponta que 76,67% dos 

                                                           
17

Para mais informações sobre o tema, ver o texto “Exploração sexual de crianças é uma das piores formas de 

trabalho infantil apontadas no Norte do país”. Disponível em: <http://direitosdascriancasba.org.br/exploracao-

sexual-de-criancas-e-uma-das-piores-formas-de-trabalho-infantil-apontadas-no-norte-do-pais/>. Acesso em 11 

de jun. 2015. 
18

Atlas de perfil dos municípios do Brasil. Disponível em: 

<http://atlasbrasil.org.br/2013/perfil_print/porto%20velho_ro>. Acesso em: 21 de out. de 2014. 
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jovens entre 18 e 24 anos não se encontram na escola e tampouco frequentam o ensino 

superior. Em outras palavras, trata-se de um acesso desigual que reflete a brutal desigualdade 

material.  

Em relação aos cursos frequentados pelos jovens encontramos as seguintes 

“capacitações”:  

 

Gráfico 03- Cursos Frequentados no Programa Jovem Aprendiz (CIEE) 

 
Fonte:Elaborado pela pesquisadora (2015). 

 

É importante apontar que 25% dos egressos não realizaram nenhum curso, o que 

contradiz a tese da necessidade de qualificação. Como veremos adiante nos dados 

apresentados, a qualificação proclamada não passa de um programa de disciplinamento de 

mão de obra para o mercado com o treinamento para determinadas atividades. É importante 

notar que os cursos ofertados de informática, secretariado, libras, entre outros, não 

materializam a garantia do domínio dos conhecimentos necessários para a compreensão do 

mundo do trabalho e muito menos a garantia de emprego.  

A respeito do tema, Duarte apresenta as seguintes contribuições: 

 

O desemprego poderia ser superado por uma formação profissional adequada 

às novas demandas do mercado de trabalho. Esse idealismo chega ao 

extremo de acreditar ser possível formar, no mesmo processo educativo, 

indivíduos preparados para enfrentarem a competitividade do mercado e 

imbuídos do espírito de solidariedade social. Associada a esse 

aprisionamento das pedagogias contemporâneas à lógica da sociedade 

capitalista e seu correspondente idealismo, está uma ideia muito difundida, 

mas poucas vezes explícita de forma clara. Trata- se da negação da 

perspectiva de totalidade, ou seja, da afirmação do princípio de que a 

realidade humana seria constituída de fragmentos que seu nem não por 

relações determinadas pela essência da totalidade social,   mas   sim por 

acontecimentos casuais,  fortuitos  e   inacessíveis  ao  conhecimento  

racional.  Serão os acasos da vida de cada sujeito que determinarão o que é 

ou não relevante para sua formação (DUARTE, 2008, p. 2). 

24% 

17% 

22% 

22% 

15% 

Informatica 

Secretariado 

Libras 

Outros 

Nenhum  



76 
 

 

Nesta perspectiva, a formação desses jovens é um conjunto totalizante de relações 

econômicas, políticas e ideológicas. A essência dessas relações, sob o capitalismo, é de serem 

relações de luta (CURY,1995). Portanto, é essencial buscar uma compreensão global de como 

essas políticas públicas vêm se articulando, partindo de países centrais do capitalismo, 

avançando para países periféricos como o Brasil. Uma vez que a sociedade é atingida pela 

hegemonia dominante e pela resistência dos dominados, que por mais que não se de em conta 

das lutas de classes, ela é estabelecida na sociedade. 

Na questão relativa ao rendimento familiar dos jovens aprendizes, verifica-se o 

seguinte: 

Gráfico 04- Renda Familiar Mensal 

 
Fonte:Elaborado pela pesquisadora (2015). 

 

Cabe ressaltar que todos necessitam, por uma questão de sobrevivência, se vender no 

mercado para sustentar suas necessidades e a família. O senso comum afirma que a inserção 

do jovem em atividades produtivas possibilitará retirá-lo da marginalidade. Entretanto, como 

já questionamos acima, quais as condições dessa inserção? 

Sobre a questão do número de pessoas por família, podemos observar que a 

quantidade varia de duas a nove pessoas segundo dados coletados entre os jovens.  
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Gráfico 05- Número de residentes na casa 

 
Fonte:Elaborado pela pesquisadora (2015). 

 

Pode-se verificar que os filhos da classe trabalhadora precisam conciliar os estudos 

com o trabalho, fato que não se trata de uma escolha, mas de uma necessidade de 

sobrevivência. Nesse sentido, o trabalho é associado à conquista da “independência” 

financeira ou como auxílio da renda familiar, ao mesmo tempo em que se associa com a ideia 

de que o trabalho contribuirá para a condição de vida no futuro. 

Quando questionados sobre como tomaram conhecimento do Programa Jovem 

Aprendiz e da decisão de participação, verifica-se que as respostas foram variadas, das quais, 

selecionamos as seguintes:  

QUADRO 02 - Decisão de Participação 

1.      Como você tomou conhecimento do programa Jovem Aprendiz? A opção pela 

participação foi sua ou de seus pais/responsáveis? 

J1 
Minha mãe viu na internet e me falou. Eu me interessei e pedi para ela me escrever pelo site 

no Programa Menor Aprendiz. 

J2 Conheci através de uma amiga da família e a opção foi tomada por mim mesmo. 

J3 

Tomei conhecimento através de procurar, buscar por curso e trabalho, site e indicação. A 

opção de participar foi minha por querer fazer cursos e trabalho também para querer crescer 

na vida. 

J4 Foi apresentado ao programa pela minha mãe, que trabalhava em uma empresa que contratou. 

J5 Vi pela televisão, me interessei e procurei o CIEE para fazer meu cadastro. 

J6 
Minha mãe viu no jornal o anúncio, e me contou sobre o Programa Jovem Aprendiz. Eu me 

interessei, então decidi me inscrever. 

J7 
Não na verdade desde os 13 anos eu queria trabalhar como Menor Aprendiz e quando surgiu a 

oportunidade já com 14 anos e 06 meses para qual estavam precisando na minha idade. 

J8 Uma amiga da família havia indicado para o programa. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2015) 
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Como se analisa, o interesse gira em torno da possibilidade de emprego e renda, o que 

também contribui para a inserção do jovem na competição por postos de trabalho no mercado. 

Além desse aspecto, entende que seja pertinente questionar: de que forma o trabalho desses 

jovens contribui efetivamente para sua inserção no mundo do trabalho? Em que medida o 

programa contribui para “desenvolvimento físico, psíquico, moral e social”, conforme o Art. 

403, da Lei nº. 10.097, de 19 de Dezembro de 2000
19

? 

Também foram questionados se o programa contribuiu para ampliar as possibilidades 

de empregos.  

QUADRO 03 - Possibilidades de Empregos 

2. O Programa Menor Aprendiz serviu para ampliar as possibilidades de emprego? Por quê? 

J1 
Sim, acredito que o programa jovem aprendiz, dar oportunidade a nos jovens ao primeiro 

trabalho, ter responsabilidade e principalmente saber lidar no mercado de trabalho. 

J2 
 Sim, O programa fez com que eu me capacitasse mais para o mercado me tornou mais 

competitivo e experiente, isso fez com que abrisse muitas portas para o mercado. 

J3 
 Sim, Porque através dos programas todos nós temos mais chances para conseguir emprego e 

curso. 

J5 Não ampliou muito não, Depois do meu primeiro emprego não surgiu novas oportunidades. 

J7 
 Sim, Ajudou muito, tais como postura profissional, relacionamentos interpessoais e também 

em relação a entrevista de empregos nos facilitou muito. 

J8 
 Considerando a quantidade de cursos voltadas para o comercio, pode-se dizer que o 

programa tem ajudado na ampliação de possibilidade de emprego. 

J9  Sim, Ajudou na postura profissional. 

J10  Fiz curso de comportamento o que ajudou no dia a dia do emprego. 

J16  Não, Depois do meu primeiro emprego não tive novas oportunidades de emprego. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2015) 

 

Das respostas obtidas, chama-nos atenção o fato de 17 afirmarem que o programa 

ampliou as possibilidades de emprego. No entanto, se atentarmos para o quadro da Inclusão 

no mercado de trabalho, verifica-se que 9 egressos encontram-se trabalhando sob o regime de 

contrato temporário, 4 sem emprego, 3 autônomos e 4 com carteira assinada. Ora, não seria 

essa amostra a representação dos processos de intensificação e precarização do trabalho, ou 

seja,a periferia da força de trabalho aludidos por Antunes (2009, 2011)? 

 

                                                           
19

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10097.htm>. Acessado em: 18 de jun. de 2015. 
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A periferia da força de trabalho compreende dois subgrupos diferenciados: o 

primeiro consiste em “empregados em tempo integral com habilidades 

facilmente disponível no mercado no trabalho, com pessoal do setor 

financeiro, secretárias, pessoal das áreas de trabalho rotineiro e de trabalho 

manual menos especializados”. Esses subgrupo tendo a se caracterizado por 

uma alta rotatividade no trabalho. O segundo grupo situado na periferia 

“oferece uma flexibilidade numérica ainda maior e inclui empregados em 

tempos parcial, empregados casuais, pessoal com contrato por tempo 

determinado, temporário, subcontratação e treinados com subsídio público, 

tendo ainda menos segurança de empregos do que o primeiro grupo 

periférico” (ANTUNES, 2011, p. 58). 

 

A partir de Antunes, é possível verificar a flexibilidade e fragmentação do trabalho em 

relação aos jovens uma vez que o Programa Jovem Aprendiz, inclui o jovem na porcentagem 

dos trabalhadores periféricos por que o mesmo acaba sendo contratado por tempo 

determinado, sem necessariamente ser contatado. 

Ressalte-se ainda que, há egressos que reproduzem a crença na função de capacitação 

do programa torna o indivíduo mais competitivo no mercado, e, portanto, habilitado para 

conquistar postos de trabalho. No entanto, isso não significa por si só que encontrará, ou 

ainda, que haverá espaços para todos.  

Sobre as dificuldades encontradas para a frequência ao programa, podemos destacar os 

seguintes dados: 

QUADRO 04 - Dificuldades Encontradas para a Frequência ao Programa 

3. Você encontrou dificuldades no programa Jovem Aprendiz? Quais? 

J6  Tive dificuldade para me adaptar com a nova rotina. 

J10  Tive devido ao cansaço da rotina trabalho e escola. 

J11  Tive dificuldade para conciliar escola e trabalho. 

J13  Tive um pouco de dificuldade por causa da escola. 

J16  Um pouco de dificuldade devido a escola. 

J20  Tive, por que acabei ficando cansado na hora da escola com sono exausto. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2015) 

Como jovens oriundos da classe trabalhadora, muitos precisam conciliar os estudos 

com o trabalho com vistas a manutenção da existência. Dessa forma, encontram dificuldades 

no desenvolvimento das atividades escolares. 

Portanto, os filhos da classe trabalhadora acabam se tornando refém de programas que 

necessariamente não tem compromisso coma emancipação do homem. Dito de outra forma, o 

que importa nas relações estabelecidas sob o manto do capital é sua reprodução, ainda que 

para isso condene-se milhares ao desemprego, subemprego ou emprego em condições 
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precárias. Dentro dessa perspectiva, vale o mesmo para a educação ofertada aos filhos da 

classe trabalhadora.  

Assim, o capital, e o Estado associado ao capital, interessam-se pelo jovem 

trabalhador enquanto elementos de um exército disponível para o trabalho em condições cada 

vez mais fragmentadas. A formação que contribua para a humanização do trabalhador não é a 

prioridade.  Assim, o que está posto é a formação restrita e parcial, tal qual os direitos cada 

vez mais vilipendiados do trabalhador.  Isso significa que o capitalismo educa para o 

disciplinamento da mão de obra e subordinação dos trabalhadores aos seus interesses.  

As ponderações acima remetem a alguns questionamentos que entendemos pertinente: 

os jovens trabalhadores necessitam de trabalho ou educação? Em que medida o programa é 

educativo e contribui para o desenvolvimento das potencialidades dos adolescentes?  

 

Concretamente, a questão da desqualificação da escola é, antes de tudo, uma 

desqualificação para a escola frequentada pela classe trabalhadora, muito 

embora possa sê-lo para a burguesia. Qual o interesse da classe burguesa por 

um ensino e uma educação nivelados pela qualidade, para a classe 

trabalhadora? Tal perspectiva demandaria uma vontade política cuja direção 

fosse a superação das relações sociais de produção que geram a desigualdade 

(FRIGOTTO, 2010, p.186). 

 

Assim fica claro que a forma do Estado enfrentar a inserção do jovem no mercado de 

trabalho não está comprometida de fato com os interesses dos filhos da classe trabalhadora. 

Neste cenário, efetiva-se um tipo de formação profissional voltada para um treinamento, seja 

no CIEE,ou em instituições como SENAI, SENAC, e Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural (SENAR), para resolver de forma paliativa os desempregos entre os jovens, mas que 

pouco contribui para uma educação integral, além de não garantir empregos. 

Quando questionados sobre os direitos trabalhistas, a maioria respondeu que o 

programa proporcionou o acesso a esse conhecimento.  
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QUADRO 05 - Direitos Trabalhistas 

4. O Programa Menor Aprendiz proporcionou conhecimentos a respeito de seus direitos 

trabalhistas? Quais os direitos assegurados por lei? 

J1 
 Sim, a respeito do décimo terceiro, demissões, a respeito do salário, FGTS, INSS, entre 

outras. 

J2  Sim, descobri coisas que nem eu mesmo sabia que tinha por direito como trabalhador. 

J3  Sim, direito de hora, salário regular, auxílios e outros. 

J5  Não. Não citaram quase nada. 

J6  Sim, aprendi bastante a respeito de salário, demissões, décimo terceiro salário, etc. 

J8 
 Sim, a partir do estudo da legislação do jovem aprendiz, pude ter ciência dos meus direitos 

trabalhista; o curso foi oferecido juntamente com as demais grades de cursos. 

J9   Sim, a partir do estudo da legislação do jovem aprendiz. 

J10  Não. 

J11  Sim, aprendi bastante a respeito de salário, demissões, décimo terceiro salário, etc. 

J12  Sim, o básico em relação ao programa.  

J13  Sim, com relação como funciona o contrato do jovem. 

J14  Aprendi como funciona o programa. 

J15 Aprendi o básico sobre o direito do jovem.  

J16  Vi um pouco dos direitos trabalhista.  

J17  Aprendi algumas coisas. 

J19  Não aprendi muita coisa. 

J20  Não, tive que aprende perguntando para colegas como funcionava. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2015) 

Apesar da maioria afirmar que conhece os direitos trabalhistas, chama-nos a atenção 

que as respostas vinculam-se as regras estabelecidas pelo Estado para organização da relação 

entre capital e trabalho. Trata-se de um conhecimento que não questiona as razões das perdas 

de direitos trabalhistas, mas da sua naturalização pelo mercado.  

 

Uma explicação para isso estaria na falta de consciência das pessoas sobre 

suas reais condições de existência, o que limita qualquer mobilização em 

prol de uma transformação social. Essa falta de consciência é produzida pela 

própria sociedade capitalista [...] Em outras palavras, as pessoas não têm a 

dimensão do quanto são exploradas e dominadas e do quanto suas péssimas 

condições de vida são necessárias à manutenção do capitalismo. Isso é 

produzido por esse modo de produção: “a religião, a família, o Estado, o 

Direito, a moral, a ciência, a arte etc. constituem apenas modos particulares 

da produção e submetem-se à sua lei geral”; é o que Marx chama de “vida 

alienada” (ASBAHR; SANCHES, 2013, p. 27). 
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É neste sentido que o Programa Jovem Aprendiz contribui com a difusão do discurso 

de naturalização das desigualdades, cabendo ao indivíduo buscar no mercado sua 

qualificação. Trata-se de uma ideologia que privatiza o sucesso e o fracasso do trabalhador, 

fazendo-o interiorizar o problema depende de cada um e não da estrutura social marcada pelos 

antagonismos de classe.  

Sobre a inclusão no mercado, vejamos o quadro abaixo.  

QUADRO 06 - Inclusão no Mercado 
INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO  

 Quanto tempo 

após participar do 

Programa Jovem 

Aprendiz você 

conseguiu 

emprego? 

Você conseguiu 

uma melhora 

salarial após o 

programa Jovem 

Aprendiz? 

Você recebe 

auxilio: 

Carga 

horária 

diária de 

trabalho: 

Qual é o 

seu piso 

salarial? 

Vínculo empregatício: 

J1 

 3 meses 

 Sim, pois o 

aumento do 

salário mínimo 

que ocorreu 

recente mente no 

Brasil. 

 Vale 

transporte e 

alimentação 

 4h  

 

 Salário 

mínimo 

 Contato temporário de 

trabalho 

J2 

 5 meses 

 Sim, melhor 

capacitação, 

mais 

conhecimento, 

mais eficiência 

igual mais 

salário. 

 Vale 

alimentação  4h 

 Salário 

mínimo 

 Contrato temporário 

de trabalho 

J3 

 1 mês  Não 

 Vale 

transporte  4h 

 Meio 

salário 

mínimo 

Contato temporário de 

trabalho 

P4 

 1 mês  Não 

 Vale 

transporte 4h 

 Meio 

salário 

mínimo 

 Contato temporário de 

trabalho 

P5 

 1 mês  Não  

 Vale 

transporte 4h 

 Meio 

salário 

mínimo 

 Contrato temporário 

de trabalho 

J6 

Menos de um mês 

Sim, por causa 

do aumento 

salário mínimo 

recentemente no 

que ocorreu 

recentemente no 

Brasil  

 Vale 

transporte e 

alimentação  4h 

 Meio 

salário 

mínimo  

Contrato temporário de 

trabalho  

J7 

3 meses 

 Sim o aumento 

do salário 

mínimo 

  Vale 

transporte e 

alimentação  4h 

 Salário 

mínimo 

 Contato temporário de 

trabalho 

J8 

 8 meses 

Uma diferença 

mínima 

  Vale 

transporte  4h 

  Salário 

mínimo  Contato de trabalho 

J9 

 5 meses  Não  Não  8h 

 Salário 

mínimo  Carteira assinada 

J10 
 Desempregado       

J11 

 1 mês  Não  Não  8h 

 Salário 

mínimo  Carteira assinada 
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J12 

 6 meses  Não  Não  8h 

 Salário 

mínimo   Carteira assinada 

J13  

Desempregado      Estou sem trabalho 

J14 

 1mês 

 Aumento do 

salário mínimo  Não  8h comissão 

 Trabalho informal 

sem carteira assinada 

J15 

 1 mês  Não   não 

Não 

tenho 

horário  comissão  Como autônoma  

J16 

 5 meses 

Não, tudo 

normal 

Vale 

transporte e 

alimentação  8h 

 Salário 

mínimo   Carteira assinada 

J17 
Desempregado      Não estou trabalhando 

J18 

 7 meses 

 Aumento do 

salário mínimo 

 Vale 

transporte e 

alimentação  4h 

 Salário 

mínimo 

  Contrato temporário 

de trabalho 

J19 

 Desde que sai do 

programa jovem 

aprendiz  

Não tenho 

salário definido  Não 

 Quando 

não 

estou na 

escola 

 Não 

tenho 

salário 

definido, 

trabalho 

para 

ajudar   Sem carteira assinada 

J20 

Desempregado       

 

Desempregado 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2015). 

 

Diante do quadro acima, verifica-se que dos 20 egressos, quatro permaneceram 

desempregados, 9 declararam explicitamente que não houve melhora salarial. No entanto, 5 

egressos que afirmaram que sentiram o aumento salarial se basearam no reajuste do salário 

mínimo. Por fim, verifica-se também que uma das respostas remete a Teoria do Capital 

Humano quando afirma que quanto “melhor capacitação, mais conhecimento, mais eficiência 

igual mais salário”. 

Ainda sobre a inclusão no mercado, apenas 9 afirmam receber algum tipo de auxílio, 

como transporte e/ou alimentação. Acrescente-se que 9 egressos trabalham durante 4 horas e 

5 egressos trabalham 8 horas diárias.   

É relevante perceber que os dados coletados não podem ser desvinculados da 

reestruturação produtiva em um cenário marcado pelo desemprego e ataque sistemático contra 

os direitos dos trabalhadores. Do ponto de vista do capital, exige-se maior “flexibilidade do 

trabalhador” para o enfrentamento da “nova” realidade no mundo do trabalho caracterizado 

pela automação da produção e por novas formas de gestão no interior das empresas, além das 

novas formas de contratação de mão de obra, que se traduzem em trabalho em tempo parcial, 

doméstico, contratos temporários etc. Dessa forma, exige-se dos jovens trabalhadores a 

capacidade permanente de buscarem no mercado a formação que lhes permita postular uma 
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vaga no mercado. Da perspectiva do capital, o processo educativo submete-se à dimensão da 

reprodução do capital, afinal, nas relações capitalistas de produção, o trabalhador é o objeto.  

Dessa forma, a qualificação exigida pela sociedade burguesa é a qualificação que 

supre as suas necessidades. Afinal, quais são os objetivos do capital? Eles são convergentes 

com os objetivos dos trabalhadores? Para responder a questão, vejamos os cursos ofertados 

pelo PJA e a percepção dos egressos sobre os mesmos.  

 

QUADRO 07-Cursos Ofertados pelo Programa Menor Aprendiz 

 

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S
 

1.      Que cursos você frequentou do Programa Menor Aprendiz? 

J1  Nenhum, apenas informações e melhorar no desempenho do trabalho. 

J2  Informática, secretariado, LIBRAS e curso voltado para a área administrativa. 

J3  Informática, LIBRAS e administração. 

J4  Informática, secretariado, LIBRAS. 

J5  Coisas do cotidiano. 

J6  Nenhum. 

J7  Informática, LIBRAS e administração. 

J8   Informática, secretariado, LIBRAS e cursos da área administrativa. 

J9  Informática. 

J10  Aprendi como me comportar dentro de uma empresa. 

J11  Não fiz curso. 

J12  Fiz curso administrativo.  

J13  Informática, secretariado, LIBRAS e curso voltado para a área administrativa 

J14  curso voltado para a área administrativa 

J15   Não fiz curso. 

J16  Informática, secretariado, LIBRAS e curso voltado para a área administrativa. 

J17  Nenhum. 

J18   Não fiz curso. 

J19  Informática, secretariado e LIBRAS. 

J20  Informática, secretariado, LIBRAS e curso voltado para a área administrativa. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2015) 
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Algumas respostas expressam adicotomia entre a teoria e a prática presente no curso. 

Afinal, para alguns o aprendizado foi orientado para o comportamento dentro da empresa 

(J10), ou questões voltadas para o cotidiano do ambiente de trabalho (J5). Há também entre os 

egressos aqueles que sequer realizaram cursos (J11 e J15). 

Segundo a responsável pela área pedagógica do CIEE, S.V.R.B,  “Todos os cursos 

possuem foco em uma ocupação ou mais e estão em sintonia com a realidade e necessidade 

do mundo do trabalho”. Ora, seria o caso de questionarmos qual é a realidade e necessidade 

do mercado? Até que ponto os cursos oferecidos seriam capazes de alterar as relações de 

produção para inserir todos no mercado de trabalho? E mesmo que essa hipótese fosse 

possível, seria o caso de perguntar em que condições esses jovens são inseridos.  

Trata-se, a partir de uma análise que leva em conta as divisões antagônicas da 

sociedade, de uma proposição que objetiva mais o disciplinamento da mão de obra, pois busca 

condicionar o comportamento dos alunos. Assim, a forma de materialização do Programa 

Jovem Aprendiz exige a compreensão das contradições que caracterizam o processo histórico 

no qual a riqueza socialmente produzida é construída por meio da exploração dos 

trabalhadores.   

Marx e Engels, em a Ideologia Alemã (1980), já alertaram que a única forma de 

superação das contradições presentes na sociedade capitalista, onde verifica-se a enorme 

distância entre a riqueza produzida e a vida dos trabalhadores, seria apropriação dessa riqueza 

em sua totalidade pelo conjunto dos trabalhadores. Da mesma análogia, a apropriação do 

conhecimento pela classe trabalhadora não será fruto de nenhum tipo de relativismo cultural, 

assim como de proposições que ensinam os “jovens a lidar no mercado de trabalho”. 

 Considerando que na proposta pedagógica presente no Programa Jovem Aprendiz, 

encontra-se presente uma concepção de sociedade em que a desigualdade social é concebida 

como uma distorção que pode ser corrigida pelo viés da educação, logo, não há um 

questionamento da ordem social, mas a proposição de sua preservação.  Trata-se, de uma tese 

presente há muito tempo no ideário burguês. Vejamos os apontamentos de Saviani:  

 
A marginalidade é, pois, um fenômeno acidental que afeta individualmente 

um número maior ou menor de seus membros, o que, no entanto, constitui 

um desvio, uma distorção que não só pode como deve ser corrigida. A 

educação emerge aí como um instrumento de correção dessas distorções 

(SAVIANI, 2008, p. 4). 

 

Diante da crença presente no programa que a qualificação do jovem proporcionará sua 

inserção no mercado, o curso proporciona aos jovens um treinamento com a intenção de 
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tornar o trabalho mais eficaz, dentro da lógica exigida pelo meio empresarial. Essa 

perspectiva fica evidente na percepção dos egressos quando solicitados a responder sobre o 

tipo de conhecimento que tiveram acesso.  

QUADRO 08 - Conhecimento que Tiveram Acesso 

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S
 

2.  Os cursos ofertados pelo programa jovem aprendiz proporcionaram 

conhecimento necessário para o seu trabalho na empresa? Porquê? 

J1  Sim, pois ensina os jovens a lidar no mercado de trabalho. 

J2  Sim, pela experiência mínima necessária para o primeiro emprego. 

J3  Sim, no curso eu aprendo no trabalho eu coloco em prática. 

J4  Sim, pois iniciei em carreira operacional. 

J5  Não, por que não fazemos nada no curso. 

J6  Sim, pois aprendemos bem como agir no mercado de trabalho. 

J7  Sim,desenvolver na empresa um bom trabalho. 

J8 
 Sim, os cursos proporcionam certa qualificação que ajudam na conquista de um 

emprego. 

J9  Ajudou sim nas minhas atividades. 

J10  Ajudou por que não tinha noção de como funcionava. 

J11  Eu aprendi lá no emprego a minha função. 

J12  Ajudou sim tinha uma base do que devia fazer. 

J13  Achei que o curso ajudou no trabalho. 

J14  Não, por que lá na empresa não trabalhei nesta função. 

J15  Quando fui para empresa aprendi lá o que devia fazer. 

J16  Sim, por que ajudou no trabalho. 

J17  Não fazia nada no curso, somente dica de comportamento. 

J18  Aprendi lá na prática. 

J19  Não, por que trabalhei em outra função. 

J20  Ajudou muito no trabalho. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2015). 

 

É interessante notar que entre os egressos há respostas que contradizem a tese da 

necessidade do conhecimento para a inserção no mercado de trabalho. Afinal, há respostas 

que afirmam categoricamente que “Não fazemos nada no curso” (J5), ou que ainda que 
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aprendizado ocorreu de fato na empresa (J15), ou que “Não fazia nada no curso, somente 

dicas de comportamento” (J17).  

Ora, verifica-se que há também aqueles que afirmam que o curso proporcionou 

conhecimentos necessários para o ingresso no mercado de trabalho. No entanto, é importante 

frisar que nem todos os egressos ingressaram no mercado ou ainda, alguns o fizeram de forma 

precarizada. Seria estranho se ocorresse o contrário. Se esta pesquisa tem pertinência, pode-se 

afirmar que o jovem trabalhador que o Programa almeja formar propõe a capacidade de se 

adaptar aos desmandos do capital. Em outras palavras, trata-se dotar o trabalhador de 

“empregabilidade”: 

 
[...] uma bela palavra soa nova e parece prometida a um belo futuro: 

“empregabilidade”, que se revela como um parente muito próximo da 

flexibilidade, e até como uma de suas formas. Trata-se, para o assalariado, 

de estar disponível para todas as mudanças, todos os caprichos do destino, 

no caso dos empregadores. Ele deverá estar pronto para trocar 

constantemente de trabalho (como se troca de camisa, diria a ama Beppa) 

(FORRESTER, 1997, p. 118). 
 

Não se trata de formar aquele trabalhador que oferece resistência à precarização e ao 

desemprego. Dessa forma, a tarefa de atribuir ao indivíduo a responsabilidade pelo fracasso é 

muito mais fácil. A respeito do desemprego, vejamos as contribuições de Frigotto (2009, 

p.182):  

 
A magnitude do desemprego estrutural e da indigência do trabalho 

certamente é mais evidente hoje que na época de Marx. Nos últimos vinte 

anos, foram profundas as mudanças no mundo e no Brasil. Os profissionais 

empregados com carteira assinada e os direitos advindos de um contrato de 

trabalho pelas lutas históricas da classe trabalhadora são cada vez em menor 

número. Os maiores sindicatos de trabalhadores assalariados não são mais 

dos metalúrgicos nem dos bancários, mas da área de serviços como educação 

e saúde. Essa realidade faz com que a definição de quem é proletário, 

quantos são os proletários, onde estão e quem constitui o sujeito 

revolucionário hoje se torne mais complexo e que, certamente, se essa fosse 

realidade do tempo de Marx, ela a tornaria como um problema a decifrar. 

 

Como já afirmado anteriormente, não se trata de um desvio ou de um problema 

passageiro, mas de uma questão central no capitalismo: a necessidade de um exército de 

reserva que se amplia em função da crise estrutural que vivenciamos.  

No entanto, as propostas presentes no âmbito das políticas públicas, e mais 

especificamente no Programa Jovem Aprendiz, contribuem para a difusão de uma concepção 

de formação do trabalhador em convergência com o perfil desejado pelo mercado. Dessa 

forma, os conteúdos se dirigem para a adaptação do trabalhador aos interesses do capital. Em 
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outras palavras, o Programa Jovem Aprendiz sintetiza uma ideia de educação individualista 

mediante a oferta de diferentes cursos que possibilitam a aquisição de determinadas 

competências ao jovem trabalhador.  

Do ponto de vista dos trabalhadores, apresenta-se o desafio de compreender como as 

transformações ocorridas no âmbito da produção estabelecem demandas para formação de 

mão de obra, engendram formas e métodos de escolarização e educação profissional sob o 

comando do capital. 

Portanto, é dentro do atual cenário que as forças comprometidas com a emancipação 

política, econômica e social dos trabalhadores devem distinguir os projetos educativos 

identificados com o propósito de conservação da ordem burguesa que naturalizam a violência 

destrutiva do capital. Assim, torna-se necessário que os trabalhadores se apropriem do 

conhecimento que possibilite a compreensão das contradições oriundas das relações 

capitalistas. Em outras palavras, trata-se de construir um projeto de educação vinculado a luta 

de emancipação da classe que vive do trabalho.  
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5 CONCLUSÕES FINAIS 

 

Tornou-se consenso afirmar que as últimas décadas do século XX e o início do século 

XXI constituem um período marcado por profundas transformações no âmbito da produção 

que apresentou desdobramentos no campo da cultura, da economia, das relações sociais e das 

políticas públicas.  Diante da crise estrutural do capitalismo agonizada nos últimos anos, a 

burguesia, por meio do Estado, ensejou uma série de reformas que se materializaram em 

projetos institucionais mais amplos.  

Nesse cenário, o campo da educação tornou-se estratégico para os interesses do 

capital. Em sentido amplo e geral, o discurso hegemônico aponta para a necessidade de 

formação da educação para a solução dos problemas referentes à força de trabalho. Não por 

acaso, a educação é apresentada como solução para uma série de problemas, com ações 

revestidas de caráter mágico para os diferentes problemas de formação ou desemprego dos 

diversos segmentos da classe trabalhadora, o que contribui para encobrir as contradições de 

uma sociedade marcada pelos antagonismos de classe.  

A discussão a respeito da formação e qualificação dos jovens trabalhadores nesse 

cenário conservador foi amplamente marcado por uma concepção idealista que não leva em 

consideração as relações sociais, mas que enxerga no indivíduo a responsabilidade pelo êxito 

e fracasso no mercado de trabalho.  

 
Perante a premissa de que a empregabilidade e um mecanismo que busca 

esconder a realidade do desemprego crônico, o conteúdo da educação 

permeado pelo caráter ideológico desse discurso, constitui um poderoso 

mecanismo que perpassa as subjetividades dos trabalhadores e de seus filhos, 

bem como de professores, de gestores, de intelectuais e de políticos 

(quaisquer que sejam seus partidos). Com efeito, a empregabilidade e o 

empreendedorismo, disseminados nas concepções desse “novo” modelo de 

ensino, são postos como meta a ser alcançada por todos, a fim de que sejam 

incluídos no mercado de trabalho. Perante a problemática do desemprego, o 

individuo e persuadido a se sentir responsabilizado por estar ou não 

empregado. Caso não consiga o apregoado e tão “sonhado” emprego e 

porque falhou, não fez a escolha correta, ou não é competente para a 

pedagogia das competências. As virtudes pessoais justificariam o fato de uns 

estarem empregados e outros não (FARIAS; SANTOS; FREITAS, 2013, p. 

275-276). 

 

À luz dos estudos empreendidos para construção da presente dissertação, se 

evidenciou que, para o capital, o trabalhador deve possuir as seguintes “qualidades”: ser 

polivalente, multifuncional e pronto para aceitar as “regras do mercado”. Assim, é solicitado a 

desenvolver várias “competências” e “habilidades” exigidas pelo mercado. Não importa 
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necessariamente os cursos que frequentou, embora isso seja uma exigência na busca pelo 

emprego, mas os valores que carrega. Vende-se a ideia que o trabalhador a ser contratado 

deve possuir diferentes cursos, ser qualificado, mas também cria um “mercado de 

certificados”, que obriga o jovem trabalhador a buscar diferentes cursos de qualificação que 

na prática pouco acrescentam em sua formação.  

Dessa forma, a formação exigida não representa um passo para a democratização da 

educação, mas torna-se sinônimo de inserção precarizada no mundo do trabalho. Trata-se, na 

verdade, de mais uma sedutora proposta do capital com vistas a difusão de um ideário 

marcado pelo discurso da flexibilização, da polivalência, da empregabilidade, da 

sustentabilidade, entre outros.  

No entanto, à luz da perspectiva marxiana, entendemos que tomar o trabalho como 

princípio educativo implica em tomá-lo como referência para construção de uma educação 

escolar que se coloque contrária aos interesses hegemônicos. Ou seja, o trabalho deve orientar 

e determinar o caráter do currículo escolar em razão das exigências da vida social. Afinal, é 

por meio do trabalho que o homem produz as condições de existência, e define sua existência. 

Não se trata de revolucionar a sociedade pela educação, mas de lutar pela ampliação 

de todas as possibilidades de ensino e de aprendizagem dos conteúdos científicos, artísticos e 

filosóficos. Dito de outra forma, a transformação educacional demanda uma revolução nas 

relações sociais, porém, mesmo diante dos obstáculos impostos pelos antagonismos de 

classes, a nova educação deve ser estimulada ao máximo como embrião de uma escola do 

futuro.  

Em direção oposta à emancipação do trabalhador, verifica-se um conjunto de 

proposições reformistas, tais como o Programa Jovem Aprendiz. Afinal, qual a validade do 

programa em uma sociedade que não consegue erradicar o trabalho infantil? Qual a 

possibilidade de inserir o jovem em um mercado marcado por formas sofisticadas de descarte 

de mão de obra? 

Amparados na perspectiva marxiana, podemos afirmar que a proposição presente no 

âmbito do Programa Jovem Aprendiz consiste no adestramento e subordinação do jovem 

trabalhador ao caráter imediato do mundo da produção e das vicissitudes do 

desemprego/emprego. Dessa forma, as diferentes concepções e propostas da burguesia para 

educação articulam-se com seus interesses de manutenção da ordem. Nessa perspectiva, não é 

possível compreender as atuais configurações da educação profissionalizante pública ou 

privada se não houver uma análise radical das mudanças ocorridas no mundo do trabalho.  
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Do mesmo modo, não há como compreender o processo de precarização, redução dos 

direitos, formas de contratação se não estabelecer seu vínculo com a flexibilização que se 

fundamenta no desemprego estrutural presente nesse início de século XXI.  

O que está em pauta no Programa Jovem Aprendiz, que representa um aspecto da 

totalidade, é a gestão de uma cultura do trabalho que valoriza os preceitos da sociedade 

flexível e de um perfil de trabalhador que se adapte aos caprichos do capital. Não há como 

negar que o desemprego estrutural e as formas de gestão e contratação da força de trabalho 

transfira para o trabalhador a responsabilidade de seu sucesso ou fracasso no mercado de 

trabalho. Como todo trabalhador, o jovem aprendiz é submetido a programas com conteúdos 

técnicos ou comportamentais, tendo em vista a conformação de um dado perfil profissional. 

Nesse cenário, entende-se que o programa em estudo atende perfeitamente aos 

interesses do capital, mascarado pelo discurso das “oportunidades” ao jovem. Trata-se de 

mais uma tentativa de domesticação do jovem trabalhador que deve moldar-se a lógica do 

mercado. A possibilidade de experiência profissional para os jovens trabalhadores não passa 

de um artifício que pressiona os salários dos trabalhadores com carteira assinada. Afinal, um 

jovem pode desempenhar diferentes atividades como aprendiz, sem necessariamente dominar 

o conjunto dos conhecimentos necessários ao trabalho exigido.  

Não é demais lembrarmos que historicamente o capital sempre buscou expropriar o 

conhecimento gerado pelos trabalhadores. Nesse sentido, foram utilizadas diferentes 

estratégias persuasão.  Também é verdadeiro que as discussões em torno da formação e 

qualificação da mão de obra foram balizadas por esse princípio.  

Vivenciamos o avanço das forças conservadoras, de um processo intenso de barbárie 

comandado pela internacionalização do capital, mas também, de um processo de 

mundialização das lutas sociais. Diante do que já foi exposto, entendemos que não é possível 

o enfrentamento da crise aguda do capital e de seus desdobramentos no âmbito da educação 

somente pela sua explicação. Torna-se urgente que os trabalhadores como classe busquem 

estratégias para superação das relações capitalistas de produção.  

Se a superação do capitalismo depende também do desenvolvimento da consciência 

dos trabalhadores e se, no âmbito de sua formação, as condições objetivas para compreensão 

da realidade são cada vez mais difíceis, faz-se necessário a crítica radical das políticas 

públicas e proposições que contribuem para o reforço ideológico da ordem burguesa. Ao 

mesmo tempo, há que se lutar por alternativas que contribuam para a construção de “outro 

projeto de sociedade”, cabendo aos educadores à defesa de uma proposta que se possa avançar 



92 
 

na afirmação da educação básica unitária e, portanto não dualista, que articule conhecimento, 

formação geral e tecnológica como direito de todos e condição de luta para superação das 

desigualdades estruturais do capitalismo. Em outras palavras, faz-se necessário mudar o 

caminho, tal qual indica Saramago: 

 
Se a humanidade é algo que tem que começar com a razão, com o 

sentimento, com relações humanas mais estreitas e mais limpas, com maior 

conhecimento do outro, eu diria que estamos cada vez mais longe disso. Se 

não mudarmos o caminho, o homem do futuro poderá estar caminhando em 

direção a algo que poderíamos chamar de desastre (SARAMAGO, 2010, p. 

149).  

 

Por isso, o que o trabalho fez academicamente ao criticar as propostas presentes no 

Programa Jovem Aprendiz é parte da luta de resistência. E nela, não basta fazer a denúncia 

pela denúncia, é preciso anunciar; apontar a possibilidade de outro modelo de formação dos 

jovens trabalhadores. Pesquisar analisar programas como Jovem Aprendiz se faz necessário 

para que possamos superar e avançar propostas que modifique o que já esta pré-

estabelecido.No âmbito pedagógico, isso passa pela compreensão e adesão de uma proposta 

que leve em consideração a formação omnilateraldo homem e com plena consciência de que o 

futuro será obra da organização deliberada dos trabalhadores.  
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Apêndice A - Questionário Programa Jovem Aprendiz 

Questionário Programa Jovem Aprendiz 

1.  Idade:______ 

2. Gênero?     

(  ) Masculino    (  ) Feminino 

3. Qual o seu grau de escolaridade?  

(   ) Ensino fundamental I: de 1º a 5º ano.  

( ) Ensino fundamental II: de 6º ao 9º ano 

incompleto. 

(  ) Ensino fundamental: de 6º a 9º ano completo. 

(  ) Ensino médio incompleto. 

(  ) Ensino médio completo. 

4. Quantas pessoas residem em sua casa? 

________ 

5. A Família recebe beneficio do programa 

bolsa família:           (   ) Sim   (   ) Não    

6. Residência: 

(    ) Própria  (    ) Alugada    (    ) Financiada 

(    ) Reside com Parentes  

7. Assinale a renda familiar mensal de sua 

casa: 

(  ) Inferior a um Salário Mínimo R$ 724,OO  

(  ) Salário Mínimo R$ 724,00 

(  ) de R$ 781,00 a R$ 1.300,00 

(  ) de R$ 1.301,00 a R$ 1.820,00 

(  ) de R$ 1.821,00 a R$ 2.600,00 

(  )de R$ 2.601,00 a R$ 3.900,00 

(  )de R$5.201,00 a R$ 6.500,00 

(  ) de R$6.501,00 a R$ 7.800,00 

(  )mais de R$ 7.800,00 

 

8. Vínculo empregatício: 

(  ) Empregado com carteira assinada   

(  ) Empregado sem carteira assinada 

(  ) Em contrato temporário. 

(  ) Estagiário 

(  ) Outros Indique ____________ 

9. Carga horária diária de trabalho: 

(  ) 4 horas.(  ) 6 horas.(  ) 8 horas(  ) 12 

horas 

10. Qual é o seu piso salarial? 

(  ) até R$ 362,00 

(  ) de R$ 362,00 a R$ 724,00 

(  ) de R$ 725,00 a R$ 1.300,00 

(  ) de R$ 1.301,00 a R$ 1.820,00 

(  ) de R$ 1.821,00 a R$ 2.600,00 

(  ) Outros: 

______________________________ 

 

11. Você recebe auxilio: 

(   ) Vale transporte (  ) Vale Alimentação  

(   ) Outros ______________ 

 

 

12. Como você tomou conhecimento do 

programa Jovem Aprendiz? A opção pela 

participação foi sua ou de seus 

pais/responsáveis? 
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13. Quanto tempo após participar do Programa 

Jovem Aprendiz você conseguiu emprego?  

 

 

 

 

 

 

14. Que empresa você trabalha? 

 

 

15. Que função você desempenha na empresa? 

 

 

16. Que cursos você frequentou do Programa 

Menor Aprendiz? 

(  ) Informática  (  ) Secretariado  (  ) Libras 

(  ) Outro:________________________________ 

17. O Programa Menor Aprendiz serviu para 

ampliar as possibilidades de emprego? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

18. Você encontrou dificuldades no programa 

Jovem Aprendiz? Quais? 

 

19. O Programa Menor Aprendiz 

proporcionou conhecimentos a respeito de 

seus direitos trabalhistas? Quais os 

direitos assegurados por lei?  

 

 

 

 

20. Qual é o seu grau de satisfação 

profissional em relação ao programa 

menor aprendiz? 

 

(  ) Plenamente satisfeito. 

(  ) Satisfeito. 

(  ) Pouco satisfeito. 

(  ) Totalmente insatisfeito. 

 

21. Você conseguiu uma melhora salarial 

após o programa Jovem Aprendiz? 
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Apêndice B - Requerimento de Informações 

Requerimento 

 

Ilustríssimo Srº. 

Cláudio Ferraz 

Gestor do Centro de Integração Empresa Escola do Município de Porto Velho- RO 

 

 

Eu, Cláudia Barbosa Lôbo, discente do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Rondônia- UNIR sob o número de matrícula 201320390, venho por 

meio deste solicitar de V.Sª, dados referente aos jovens inseridos no mercado de trabalho em 

Porto Velho-RO, no ano de 2013,  pelo programa Jovem Aprendiz. 

Tendo em vista que os dados solicitados têm como objetivo corroborar junto ao 

projeto de pesquisa sob o título “A inserção do Jovem Aprendiz no Mercado de Trabalho 

em Porto Velho- RO”. 

Segue planilha em anexo com a solicitação dos dados. 

 

Porto Velho 06 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Cláudia Barbosa Lôbo 
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Apêndice C - Requerimento de Informações 

 

Requerimento 

 

Ilustríssima Srª. 

Ludimila de Oliveira Correa Lima 

Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Rondônia 

 

Eu, Cláudia Barbosa Lôbo, discente do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Rondônia- UNIR sob o número de matrícula 201320390, venho por 

meio deste solicitar de V.Sª, dados referente ao quantitativo de Jovens Aprendiz, inseridos no 

mercado de trabalho em Porto Velho-RO, no ano de 2013. 

Tendo em vista que os dados solicitados têm como objetivo corroborar junto ao 

projeto de pesquisa sob o título “A inserção do Jovem Aprendiz no Mercado de Trabalho 

em Porto Velho- RO”. 

 

 

 

 

Porto Velho 06 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Cláudia Barbosa Lôbo 
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Apêndice D - Termo de Consentimento de Livre Esclarecido 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa. Por favor, leia cuidadosamente o que 

segue e pergunte sobre qualquer dúvida que você tiver. Este estudo está sendo conduzido por Claudia 

Barbosa Lobo. 

Por que o estudo está sendo feito? 

A finalidade deste estudo é analisar se O Programa Jovem Aprendiz é uma estratégia 

viável de superação da exclusão do jovem no mercado de Porto Velho?  

O que serei solicitado a fazer? 

Você será solicitado a participar de uma entrevista semiestruturada, acerca do Programa 

Jovem Aprendiz no mercado de trabalho na cidade de Porto Velho - RO. 

Quanto tempo participarei do estudo? 

 Sua participação no estudo dar-se-á no Primeiro semestre de 2015 e estará vinculada ao tempo 

necessário para a sua entrevista. 

Quem poderá ver os meus registros/respostas e saber que eu estou participando do estudo? 

 Se você concordar em participar da Pesquisa, seu nome e sua identidade serão mantidos em 

sigilo. Somente o pesquisador e a orientadora desse estudo terão acesso às suas informações. 

A quem devo recorrer se tiver qualquer dúvida ou algum problema? 

Para perguntas ou problemas referentes ao estudo, ligue para o pesquisador, Claudia Barbosa 

Lobo, telefone (69) 8409 0689 ou para o Departamento de Ciências da Educação da Universidade 

Federal Universidade de Rondônia, telefone (69) 2182-2142. 
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Declaro que li e entendi este termo de consentimento e todas as minhas dúvidas foram 

esclarecidas e que sou voluntário a tomar parte neste estudo. 

 

Assinatura do voluntário (a): ___________________________________ 

 

Data ______/______/______ 

 

Nome do voluntário (a): ____________________________________________ 

 

Local ou telefone par contato: _______________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador: ___________________________________ 

 

Data ______/______/______ 

 

Nome do pesquisador: ____________________________________________ 
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Apêndice E - Questionário de Entrevista 

 

 

Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Núcleo de Ciências Humanas 

Departamento de Ciências da Educação 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação 

Mestrado Acadêmico em Educação 

 

1. Nº de jovens que participaram da seleção em 2013? 

 

2. Nº de jovens aprovados na seleção de 2013.  

 

3. Faixa etária 

a) 14;  

b) 15; 

c) 16; 

d) 17; 

e) 18; 

f) 19; 

g) 20; 

h) 21; 

i) 22; 

j) 23; 

k) 24. 

4. Há levantamento e/ou acompanhamento sobre a quantidade de menores que participaram 

do programa e que são absorvidos pelo mercado de trabalho em Porto Velho?  

 

 

5. Em relação ao número de inscritos, quantos são efetivamente contratados em regime de 

CLT? 

 

 

6. Quais os critérios para seleção de jovens? Existe ordem de prioridade? 
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7. Grau de escolaridade e idade dos jovens selecionados da seleção 2013: 

 14 15 16 17 18 19 a 24 Total 

Ensino 

Fundamental 

incompleto 

(até o 5º ano) 

       

Ensino 

Fundamental 

incompleto 

(entre 

6ª e 9ª ano) 

       

Ensino 

Fundamental 

Completo 

       

Ensino Médio 

incompleto 

       

Ensino Médio 

completo 

       

8. Áreas profissionais, ocupações oferecidas e carga horária, segundo os gestores para os 

egressos da seleção 2013: 

Área profissional Ocupação Carga horária 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

9. Proposta pedagógica da Instituição: 

 

Planejamento das atividades de ensino Não existem Existem 

Elaboração de materiais didáticos   

Elaboração de instrumentos de 

avaliação 

  

Acompanhamento/supervisão de 

ensino 

  

 

 


