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RESUMO

O objetivo deste estudo foi identificar elementos da formação técnica que favorecem o acesso
dos jovens na busca do primeiro emprego por intermédio do Projeto Soldado Cidadão (PSC).
O Projeto em questão é uma política pública educacional do governo federal, cuja finalidade é
oferecer qualificação técnica-profissional aos militares licenciados, por término do serviço
militar, possibilitando-lhes concorrerem ao mercado de trabalho em melhores condições.
Segundo dados do Ministério da Defesa, de 2004 a 2011, foram habilitados mais de 141 mil
jovens. O eixo estudado foi "educação, juventude e trabalho‖, amalgamado pelos aspectos
inerentes aos jovens brasileiros e na difícil transição da escola para o mercado de trabalho.
Estipulou-se o seguinte problema: como o PSC contribui para a formação técnica necessária
para o primeiro emprego durante o Serviço Militar inicial? A metodologia utilizada foi
qualitativa, com uma pesquisa documental exploratória inicial. Como instrumento de coleta,
foram disponibilizados questionários com perguntas abertas e fechadas, direcionados aos
egressos dos cursos e aos marinheiros-recrutas matriculados na turma 2012-2 em centro de
instrução da Marinha do Brasil, e também para os gestores do projeto no Comando de
Operações Terrestres e Ministério da Defesa, sujeitos do estudo. O desenvolvimento da
pesquisa constituiu-se como um estudo de caso, tipo único, cuja unidade de análise foi o
próprio PSC. O lócus da pesquisa foi o Centro de Instrução Almirante Alexandrino, da cidade
do Rio de Janeiro, que tem como missão a de preparar praças - pessoal de nível técnico - para
as funções que serão desenvolvidas nas diversas organizações militares da Marinha. A
pesquisa envolveu estudos sobre: juventudes, condição juvenil e o ser jovem no século XXI;
políticas públicas, em especial as ligadas às juventudes; o ensino profissional técnico; e o
próprio Projeto e o Serviço Militar nos dias atuais. Os resultados apontaram para uma questão
preocupante: apenas 18% dos respondentes estão empregados e gerando renda, quer na
economia formal ou informal. A grande maioria, 64%, encontra-se empregado, fato
considerado relevante, porém fora da formação profissional que lhe foi designada à época do
Serviço Militar. Pode-se verificar que os jovens cursantes passaram a dispor das seguintes
competências apreendidas: a facilidade de comunicação e de desenvolvimento de tarefas em
equipe; a iniciativa para buscar informações pertinentes ao seu trabalho; e aquisição de novos
conhecimentos profissionais.
Palavras-chave: Educação. Juventude e trabalho. Primeiro emprego. Projeto Soldado
Cidadão. Serviço Militar Inicial.

ABSTRACT

The aim of this study was to identify elements of technical training to promote access of
young people that seeks for their first job through Project Citizen Soldier (PSC). The project
in question is a public educational policy of the federal government, whose purpose is to
provide technical and professional qualification to military graduates, by the end of the
military service, allowing them to compete in the labor market in better conditions. According
to the Ministry of Defence from 2004 to 2011, more than 141,000 young people graduated
from this project. The axis studied was "education, youth and work" connected by aspects
inherent to young Brazilians and the difficult transition from school to the labor market. It
address to the following issue: how the PSC contributes to the technical training needed for
the first employment during the initial military service? A qualitative method was used, with
an initial exploratory documentary research. The instrument of research was questionnaires
available with open and closed questions, addressed to sailors graduates of the PSC courses
and recruits enrolled in the class-2012-2 at the training center of the Brazilian Navy, and also
for project managers in Land Operations Command and the Defense Ministry, the study
subjects. The development of the research has established itself as a case study, unique type,
and the unit of analysis was PSC himself. The locus of the research was Centro de Instrução
Almirante Alexandrino, at the city of Rio de Janeiro, whose mission is to prepare sailors technical level personnel - for the functions that will be developed in different organizations.
The research involved the studies: youth, juvenile condition and being young in the XXI
century, public policies, especially those related to youth, vocational technical, and the Project
itself and the Military Service today. Results showed a troubling issue: only 18% of
respondents are employed and generating income, whether in the formal or informal market.
A large majority, 64%, is employed, a relevant fact, but outside of the training that was
assigned at the time of military service. You can check that young sailors that had the PSC
now have the following skills: ease of communication and development of team tasks,
initiative to seek information relevant to their work, and new professional skills.
Keywords: Education. Youth and work. First job. Project Citizen Soldier. Initial Military
Service.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANPAE
CadÚnico
CCJ
Certific
CF
CIAA
CNJ
CONAE
COTER
DGP
DSM
EB
EC
ECA
END
EXAR
FAB
Faetec
FUNABEM
FUNCEB
IBGE
IDH
IDJ
INEO
IPEA
LDB
LOAS
LOS
MARE
MB
MD
MEC
MN
MTE
OEA
OIJ
OIT
OM
PDRAE
PETI
PLANFOR
PLC
PNAD

Associação Nacional de Política e Administração da Educação
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
Comissão de Constituição e Justiça
Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada
Constituição Federal
Centro de Instrução Almirante Alexandrino
Conselho Nacional da Juventude
Conferência Nacional Educação (CONAE)
Comando de Operações Terrestres
Departamento-Geral do Pessoal do Exército Brasileiro
Diretoria de Serviço Militar
Exército Brasileiro
Emenda Constitucional
Estatuto da Criança e do Adolescente
Estratégia Nacional de Defesa
Exercício de Apresentação da Reserva
Força Aérea Brasileira
Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro
Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor
Fundação Cultural do Exército Brasileiro
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Índice de Desenvolvimento Humano
Índice de Desenvolvimento Juvenil
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional
Lei Orgânica de Assistência Social
Lei Orgânica da Saúde
Ministério da Administração e Reforma do Estado
Marinha do Brasil
Ministério da Defesa
Ministério da Educação
Marinheiros-recruta
Ministério do Trabalho e Emprego
Organização dos Estados Ibero-Americanos
Organização Ibero-Americana de Juventude
Organização Internacional do Trabalho
Organização Militar
Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
Plano Nacional de Formação do Trabalhador
Projeto de Lei Complementar
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

PNBEM
PNE
PNJ
PNPE
PNQ
PPA
PROEJA
Projovem
Pronasci
Pronatec
PSC
QM
SAEB
SAM
SEB
SEBRAE
Semtec
SENAC
SENAI
SENAT
SERMILMOB
SESC
SESI
SEST
Setec
SINE
Sistema "S"
SMI
SNJ
UPP

Política de Bem-estar do Menor
Plano Nacional de Educação
Política Nacional de Juventude
Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego
Programa Nacional de Qualificação Profissional
Plano Plurianual
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos
Programa Nacional de Inclusão de Jovens
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
Projeto Soldado Cidadão
Departamento do Quartel de Marinheiros
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Básico
Serviço de Atendimento ao Menor
Secretaria da Educação Básica
Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas
Secretaria de Educação Média e Tecnológica
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
Sistema Eletrônico de Recrutamento Militar e Mobilização
Serviço Social do Comércio
Serviço Social da Indústria
Serviço Social do Transporte
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Sistema Nacional de Empregos
Composto por SENAC, SESC, SENAI, SESI, SENAT, SENAR, SEBRAE
Serviço Militar Inicial
Secretaria Nacional de Juventude
Unidade de Polícia Pacificadora

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Relação dos Totais de Alistados (2004-2011)..................................................

90

Tabela 2 - Cursos do PSC Brasil (2010) ...........................................................................

98

Tabela 3 - Total de cursantes por ano por estado da Federação (2002-2011) ..................

99

Tabela 4 - Recursos Federais Orçamentários destinados ao PSC (2002-2012) ................ 100
Tabela 5 - Cursos Realizados no CIAA (2004-2012) ....................................................... 106
Tabela 6 - Situação Profissional dos Egressos do SMI nacional (2004-2007) .................

108

Tabela 7 - Efetividade do PSC nacional (2004-2007) ......................................................

108

Tabela 8 – Relação de empregabilidade entre Marinheiros Reservistas e o PSC ............. 109
Tabela 9 - Situação Funcional no Rio de Janeiro .............................................................

115

Tabela 10 - Contribuição do PSC para a formação técnica ..............................................

115

Tabela 11 - Avaliação dos Cursos ....................................................................................

116

Tabela 12 - Competências e Habilidades apreendidas pelos egressos .............................. 116
Tabela 13 - Quantidade de Respondentes por curso em relação ao total de cursantes ..... 117
Tabela 14 - Avaliação dos Cursos ....................................................................................

119

Tabela 15 - Competências Desenvolvidas ........................................................................

119

Tabela 16 - Nível de Escolaridade ....................................................................................

120

Tabela 17 - Avaliação dos Cursos do PSC por seus alunos (Turma 2012-2) ................... 121
Tabela 18 - Total de Recursos Recebidos pelo CIAA ......................................................

122

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO................................................................................................. 13
1

INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 14

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3

JUVENTUDE OU JUVENTUDES ......................................................................
AINDA UMA CONCEITUAÇÃO COMPLEXA...................................................
Evolução histórica .................................................................................................
A condição juvenil .................................................................................................
BREVE HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO DO SER JOVEM ...............................
SER JOVEM NO SÉCULO XXI ............................................................................

23
23
27
28
30
35

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2
3.3
3.3.1

AS POLÍTICAS PÚBLICAS EM DISCUSSÃO..................................................
CONCEITOS E TIPOLOGIAS ...............................................................................
O Estado, as sociedades civil e política ................................................................
A política, a política pública, e as políticas de governo e de Estado .................
Descentralização ....................................................................................................
O ciclo de Políticas Públicas .................................................................................
Avaliação das Políticas Públicas e da correção de ação .....................................
Extinção das Políticas Públicas ............................................................................
Tipos de Políticas Públicas ....................................................................................
PRINCIPAIS ATORES ENVOLVIDOS ................................................................
POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDES .......................................................
Principais Políticas Públicas Juvenis....................................................................

39
40
41
43
46
48
50
52
52
54
55
60

4
4.1
4.2
4.3
4.3.1

O ENSINO PROFISSIONAL TÉCNICO ...........................................................
TRABALHO - ALGUNS CONCEITOS ................................................................
A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ONTEM E HOJE ............................................
EDUCAÇÃO E TRABALHO .................................................................................
Breve história da Educação profissional no Brasil .............................................

65
66
69
71
73

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2

O PROJETO SOLDADO CIDADÃO E O SERVIÇO MILITAR INICIAL ..
O SERVIÇO MILITAR COMO FATOR DE EQUIDADE SOCIAL ....................
Breve histórico do recrutamento no Brasil .........................................................
Marco legal e situação atual da conscrição no País ............................................
O Serviço Militar hoje ...........................................................................................
O PROJETO SOLDADO CIDADÃO .....................................................................
Antecedentes e programas correlatos ..................................................................
O estudo de caso - O PSC ......................................................................................

86
87
87
89
92
93
94
95

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.5

PSC: O ESTUDO DE CASO EM ANÁLISE .....................................................
ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS NO COTER E MD ..............................
ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS NO RIO DE JANEIRO .......................
ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DOS GESTORES ...........................................
ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS DO CAMPO - CIAA ...................................
Análise dos Questionários dos Egressos ..............................................................
Análise dos Questionários dos Cursantes - turma 2012-2 ..................................
OUTRAS ANÁLISES REALIZADAS .................................................................

105
107
108
110
113
114
116
122

7

CONSIDERAÇÕES FINAIS ..............................................................................

124

REFERÊNCIAS .................................................................................................... 129
APÊNDICE A - Questionário aos Gestores do PSC ..............................................
APÊNDICE B - Questionário para os Egressos do PSC/CIAA .............................
APÊNDICE C - Questionário de Avaliação do PSC .............................................
APÊNDICE D - Album Fotográfico ......................................................................

143
144
145
147

ANEXO A - Currículo de Qualificação Profissional Básica de Barbeiro - CIAA .. 157

APRESENTAÇÃO
Em 2005, ao exercer a função de chefe administrativo dos três estados do sul, cargo
conhecido como Chefe-Geral de Serviços, tive, como força principal de trabalho
administrativo, os recrutas oriundos do Serviço Militar Inicial (SMI). Integrava essa equipe
um pequeno contingente que, durante a sua formação militar, fora selecionado para integrar
um projeto de quatro meses. Era o Projeto Soldado Cidadão (PSC), uma parceria do
Ministério da Defesa em especial com o Sistema "S‖, que os qualificava em diversas
especializações, como pedreiros, marceneiros, garçons, cozinheiros, barbeiros etc.
No caso dos recrutas recebidos para o SMI, os que eram qualificados externamente no
PSC, tinham potencial profissional muito bom. Em épocas de contingenciamentos
orçamentários, mantínhamos as instalações do Comando do Distrito Naval com as obras de
manutenção necessárias com baixo custo financeiro, pois eram realizadas por esses alunosrecrutas, o que diminuía a utilização de firmas locais e instrumentos licitatórios desgastantes.
Só que esta situação não retratava a realidade. No ano seguinte, em 2006, os recursos
para esse Programa se tornaram rarefeitos e os jovens voltaram a chegar sem qualificação
profissional, com exceção de poucos que possuíam o ensino médio completo. Cabe ressaltar
que a grande maioria desses jovens considerava o SMI como fonte de complementação da
renda familiar, tão necessária em uma cidade de porte médio, que possuía poucos atrativos em
relação ao seu mercado de trabalho local, à época.
Nessa busca por compreender o jovem do novo milênio, a caserna como relação de
formação educacional e a vida pós-SMI, tem-se que entender que a juventude vem ganhando
espaços na agenda governamental das políticas públicas, principalmente a partir do governo
Lula, com essa interessante situação iniciada com o Projeto Soldado Cidadão em 2004.
Neste caminho, não se poderia terminar sem deixar uma questão e que norteará os
estudos que começaram a ser realizados por este pesquisador e que tanto o inquietou após
passar para a reserva da Marinha em 2008, ou seja, o de ser ―jovem‖ no século XXI, dentro de
uma sociedade do conhecimento, em um mundo globalizado e o que se deseja do futuro dessa
nossa juventude.
Assim posto, o foco deste estudo será o Projeto Soldado Cidadão, como política
pública para o primeiro emprego do governo central, a formação do jovem que efetivamente
serve às Forças Armadas por um ano como conscrito e a sua preparação para o primeiro
emprego.
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1. INTRODUÇÃO
Repitamos. Todo o Brasileiro pôde (sic) ser um admirável
homem, um admirável soldado, um admirável cidadão. O que é
preciso é que todos os Brasileiros, sejam educados. E o Brasil
será uma das maiores, uma das mais formidáveis nações do
mundo, quando todos os Brasileiros tiverem a consciência de
ser Brasileiros.
Olavo Bilac, Patrono do Serviço Militar

O mundo globalizado promoveu uma revolução dos meios de tecnologia e
comunicações e, no mesmo ritmo da metamorfose do mundo e de novas fontes de riqueza, a
juventude do século XXI se modifica, adaptando-se, criando novas expectativas em relação ao
futuro, principalmente diante do estreitamento e da volatilidade do mercado de trabalho, o que
torna essencial a conquista do primeiro emprego, fornecendo o ânimo necessário para sonhar
com a melhoria das condições de vida individual.
De acordo com Stiglitz (2002), a globalização não está ajudando nem facilitando a
vida daqueles que mais precisam, pois ela não obteve êxito em conseguir reduzir a pobreza e
garantir a estabilidade mundial. A sociedade atual se encontra num período de transição,
considerada como uma revolução global que está em curso, em especial no modo como
pensamos sobre nós mesmos e no modo como formamos laços com outros (GIDDENS,
2003).
Isso posto, o que difere o mundo atual do trabalho daquele do início do século XX, do
modelo taylorista/fordista1 para o toyotista2, como argumentam Antunes e Alves (2004), Breia
(2008), Deluiz (1996), Fresneda (2009), Kuenzer (1999) e Pinto (2007), é a transformação do
trabalhador de baixa qualificação, devido a formatação de suas atividades com um padrão
claro e formalmente rígido do limite de suas funções, para o novo trabalhador que desenvolve
múltiplas capacidades, com uma formação básica e generalista, que visa adequar os trabalhos
aos seus futuros postos multifuncionais ou às muitas mudanças de emprego que deverão
enfrentar ao longo da vida (PINTO, 2007).
Fresneda (2009) afirma que em todos os países capitalistas ocorreram mudanças
estruturais no mercado de trabalho, com visível transformação da sociedade industrial em uma
sociedade pós-industrial baseada no conhecimento, sendo que atualmente o valor é criado pela

1

Princípio geral de organização da produção em série e fragmentação do trabalho. O trabalhador se especializa e
perde a visão do processo como um todo. (BREIA, 2008, p.20).
2
Modelo japonês de produção. Nova forma de organização do trabalho. Caracteriza uma série de mudanças que
vem se processando na organização do processo de produção e de trabalho das empresas [...] visando o
máximo controle sobre a qualidade dos produtos e dos processos, a busca da contínua inovação, a maior
produtividade e competitividade. (FIDALGO; MACHADO, 2000 apud BREIA, 2008, p.22).
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produtividade e inovação, que são aplicações do conhecimento ao trabalho.
Harvey (1992) explana sobre as transformações político-econômicas do capitalismo no
final do século XX, alertando que existe uma tendência a aumentar a desigualdade social,
causada pelo aumento do setor de serviços e alargamento de uma ―massa cultural‖ e uma
subclasse mal remunerada e destituída de poder. Isso é fruto do regime de acumulação
flexível3 que traz de novo a transformação no mercado financeiro mundial.
Por outro lado, o sistema capitalista na sociedade contemporânea exige uma força de
trabalho mais integrada e moldada ao sistema produtivo, que demanda o concurso de novas
profissões, pano de fundo para a importância estratégica das empresas e para o mercado de
trabalho.
Apesar de perspectivas promissoras, de estarmos em plena era do conhecimento e de
atingirmos a quase universalização do ensino fundamental, segundo dados do Ministério da
Educação (MEC), atingimos em 2004 cerca de 97% das crianças em sala de aula 4. Todavia,
problemas educacionais de base estrutural ainda nos afligem, especialmente relacionados à
não garantia da qualidade do ensino ofertado.
Conforme argumenta Schwartzman (2005), a educação ocupa papel fundamental para
o desenvolvimento econômico pela constatação mais recente, e muito bem documentada e
reconhecida para o Brasil, de que as desigualdades educacionais são o principal correlato das
desigualdades de renda, oportunidades e condições de vida. Não saber ler e escrever é a forma
mais extrema de carência educacional.
Rossi (1980, p.32) já afirmava nos anos 80 que, sob o signo do capitalismo, a
educação cria condições para melhor aproveitamento de mão-de-obra, ―mais qualificada e
disposta a aceitar a hierarquia controladora da empresa", cumprindo seu papel de função de
capital do sistema. A partir dos anos 90, principalmente, observaram-se diversas ações
governamentais brasileiras de expansão da educação básica.
A transição da escola para o mercado de trabalho é um momento importante no ciclo
de vida dos indivíduos, em especial dos jovens, pois representa o início do processo de se
tornar autônomo, que culmina na assunção plena de papéis sociais adultos (FRESNEDA,
2009). Soma-se ao tema bem atual que é a relação existente entre a juventude, o trabalho e a
educação, uma preocupação específica no âmbito das políticas públicas do governo federal
nos últimos anos.
3

Acumulação flexível – denominação de Harvey (1992) para um novo regime de acumulação de capitais em
nível internacional, sendo o principal objetivo dessa nova ordem a flexibilização dos mercados de trabalho,
entre outros (PINTO, 2007).
4
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/9anosrelat.pdf>. Acesso em: 02abr.2012.
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De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE, 2010), os
jovens de 16 a 24 anos somam cerca de 34 milhões de indivíduos, entre homens e mulheres.
Branco (2011) expõe também que a referida faixa etária representa cerca de 47% do total
global de desempregados e não mais que 25% da totalidade da população economicamente
ativa (PEA5). Esse autor argumenta que ―enquanto para os adultos presentes no mercado de
trabalho 8 (oito) em cada 100 se encontravam desempregados; no caso dos jovens, essa cifra
saltava para 24,5 em cada 100, ou seja: três vezes mais‖ (BRANCO, 2011, p.130). Pode-se
concluir que a preocupação com a juventude, e sua inserção no primeiro emprego, pelas
políticas públicas educacionais deve ter caráter prioritário.
O que vivenciamos é um mundo globalizado que passou a exigir, principalmente a
partir dos anos 90, profissionais com níveis de educação e qualificação mais elevados,
polivalentes e flexíveis (GALVANIN, 2005). Assim sendo, novos termos surgem nas janelas
de oportunidades da modernidade, como empregabilidade e competência, e que conduzem o
poder público e a escola na obrigação de preparar os jovens também para o mercado de
trabalho.
O caminho da preparação para o primeiro emprego e a necessária competência do
jovem são temas que têm tido espaço na agenda política do atual governo, que, entre outras
ações estratégicas, pretende dobrar o número de vagas oferecidas pelo ensino técnico, como
previsto no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). A partir
da educação técnica-profissional, almeja-se uma melhor qualificação do futuro trabalhador,
busca-se uma garantia contra privações salariais extremas (FRESNEDA, 2009).
São 19 os principais programas e projetos do governo federal junto com o Pronatec.
Os que estão ligados ao tema de estudo são: o Programa Nacional de Inclusão de Jovens
(ProJovem); o Programa Brasil Alfabetizado; o Programa de Integração de Educação
Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja); o
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci); o Reforço às Escolas
Técnicas e Ampliação das vagas em Universidades Federais; e o PSC, sendo este último foco
desta pesquisa (BRASIL, 2010a).
Carvalho (2006, p. 164) afirma que ―nos últimos anos é possível perceber que no
Brasil as políticas públicas para a juventude vêm ganhando maior destaque na agenda pública,
nos âmbitos federal, estadual e municipal‖. Somando-se a intenção em compreender o jovem
5

População Economicamente Ativa – PEA - parcela do contingente populacional que representa todas as pessoas
que trabalham ou que estão procurando emprego, são essas que produzem para o país e que integram o sistema
produtivo. Disponível em: <http://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/populacao-economicamente-ativabrasil.htm>. Acesso em: 02 set. 2011.
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do novo milênio e a caserna6 como alternativa complementar de formação educacional
técnica, e sua vida pós-Serviço Militar Inicial (SMI), este trabalho procurará desenvolver um
estudo sobre a situação iniciada com o PSC, em 2004, e a preparação de jovens recrutas para
o primeiro emprego.
Assim, o Projeto em questão é uma política pública do governo federal que foi
desenvolvida inicialmente pela Fundação Cultural Exército Brasileiro (FUNCEB) 7, com
origem no projeto Qualificação de Mão de Obra de 2002 do próprio Exército Brasileiro, e que
a partir de junho de 2007 passou a ser administrado pelo Comando de Operações Terrestres
(COTER), sendo, ainda hoje, um dos principais projetos de educação desenvolvidos pela
instituição.
O seu objetivo é oferecer qualificação técnica-profissional aos militares das Forças
Armadas, permitindo aos que serão licenciados, por término do tempo de Serviço Militar,
concorrerem ao mercado de trabalho em melhores condições. Seu lema, que se reveste com
alto grau de importância para o desenvolvimento do PSC e do Brasil, é que: ―Cada militar
licenciado que conseguir inserção no mercado de trabalho é um problema social a menos para
o País‖8.
De 2004 a 2011 foram habilitados mais de 141 mil jovens da Marinha, Exército e
Aeronáutica no PSC. Os cursos técnicos realizados são destinados aos militares temporários 9
das Forças Armadas, quando estiverem próximos de seu licenciamento ativo, sendo
ministrado normalmente pelo Sistema "S"10. Abrange conteúdo programático específico de
qualificação profissional, noções básicas de empreendedorismo, e desenvolvimento de
palestras sobre o tema ―Cidadania, Direitos e Deveres‖, por meio da participação voluntária
de Juízes Federais que proferem palestras sobre o assunto.
Após o término das aulas, os alunos aprovados fazem jus ao Certificado de Conclusão
com a respectiva qualificação técnica emitido pela respectiva entidade de ensino. No início do
6

Caserna – conceituada como a ―Construção destinada ao alojamento de soldados; quartel. Bras. A carreira
militar. Fig. Vida de caserna, vida submetida a obrigações imperativas‖. Disponível em:
<http://www.dicio.com.br/caserna/>. Acesso em: 2 set. 2011.
7
FUNCEB – Disponível em: <http://www.funceb.org.br>. Acesso em: 02 set. 2011.
8
COTER – Disponível em: <http://www.coter.eb.mil.br/html/1sch/sdcidadao/soldado_cidadao.htm>. Acesso
em: 29 set. 2011.
9
Militar temporário - é aquele que ingressa no Exército por meio de uma seleção conduzida pelas Regiões
Militares, que estabelece o período e as vagas para cada área de interesse necessária O tempo de serviço não
poderá exceder a oito anos de efetivos serviços, contínuos ou interrompidos.
10
O Sistema ―S‖ é constituído por 11 entidades, entre elas o Serviço Social da Indústria (Sesi), o Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o
Serviço Social do Comércio (Sesc), o Serviço Social do Transporte (Sest), o Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte (Senat), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), e o
Serviço
de
Apoio
às
Micro
e
Pequenas
Empresas
(Sebrae). Disponível
em:
<http://www.contee.org.br/noticias/contee/nco99.asp. Acesso em: 21 maio 2012.
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projeto os concludentes eram inscritos no Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro
Emprego (PNPE) para os jovens do governo federal. Com a extinção desse programa, eles
passaram a ser inscritos nos postos ou agências vinculados ao Sistema Nacional de Empregos
(SINE) com o detalhamento dos cursos realizados e respectivas cargas horárias, como
previsto no Plano de Gestão do PSC 2012 (BRASIL, 2012).
Conforme dados obtidos por correspondência eletrônica com o setor responsável da
Diretoria do Serviço Militar (DSM), existe uma média de 1.650 mil jovens do sexo masculino
por ano se alistando nas Juntas do Serviço Militar espalhadas por todo o território nacional.
Deste quantitativo, são incorporados em média 70 mil jovens por ano, ou seja, cerca de 4%
(quatro por cento) do total, sendo que apenas uma pequena parcela tem acesso ao PSC. Em
2012 foram atendidos cerca de 16 mil jovens, ou seja, 23% do total que servem pelo período
de um ano nas Forças Armadas.
Existe uma lacuna clara nas políticas públicas que se utilizam das Forças Armadas
como elo de formação para o primeiro emprego, entre a preparação dos jovens e o mercado de
trabalho, visto que não é atingido a totalidade dos jovens que prestam o Serviço Militar por
ano. A transição da escola para o trabalho pode também passar pelo SMI, um caminho que há
anos já vem sendo trilhado nas fileiras das Forças Armadas, mas não validado formalmente.
Por conseguinte e baseando-se nos números fornecidos tanto pela DSM como pelo
Comando de Operações Terrestres (COTER) em relação ao Serviço Militar e ao Projeto em
questão, pode-se inferir que uma parcela expressiva do jovem conscrito não é alcançada por
essa política de incentivo ao primeiro emprego. Ou seja, cerca de 54 mil jovens do sexo
masculino (77%) não fazem a sua profissionalização durante o período de responsabilidade
das Forças Armadas. Segundo Breia (2008), o problema do não atingimento da totalidade dos
jovens recrutas é, especialmente, devido ao pouco recurso financeiro disponibilizado.
Decisões pontuais de alguns comandantes de organizações militares têm diminuído
esse ônus público, proporcionando em suas salas de aula ou mesmo bancadas e oficinas,
cursos em convênio com instituições de ensino e da iniciativa privada, sem custos envolvidos
para a União. Porém, nem todos têm essa iniciativa, permanecendo essas ações pontuais e
inerentes ao perfil individual de cada militar com o cargo de comandante.
Para iniciar a pesquisa, foi realizado um primeiro levantamento no banco de teses e
dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 11, na
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Ministério da Ciência, Tecnologia e
11

Disponível em: <http://www.capes.gov.br/avaliacao/cadastro-de-discentes/teses-e-dissertacoes>. Acesso em:
16 ago. 2011.
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Inovação12, nos sítios do google acadêmico13 e da Universidade Estácio de Sá14, utilizando-se
como critério de busca inicialmente as seguintes palavras-chave: ―Serviço Militar‖ e ―Projeto
Soldado Cidadão‖, no período de 2004 a 2011. Nesta primeira seleção, apenas uma
dissertação foi encontrada, a de Breia (2008), cujo título é: Análise do Programa Nacional do
Primeiro Emprego do governo Lula: Programa Soldado Cidadão. Seus principais resultados
foram:
(i) Prejuízo do andamento do PSC e do alcance do seu objetivo, especialmente
pela falta de organização, comprometimento e planejamento do próprio Exército
Brasileiro;
(ii) As competências propostas pelo curso estudado do Serviço Brasileiro de Apoio
às Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE) – ―Aprender a Empreender‖ - não
foram desenvolvidas pelos soldados cursantes;
(iii) A expectativa dos participantes foi atendida e melhoraram suas condições de
empregabilidade. Porém, são apenas noções e que merecem aprofundamento, com
uma maior carga horária nas aulas, principalmente as práticas, torna-se
fundamental; e
(iv) Sugestão da existência em paralelo de um programa de formação básica tipo
supletivo, pois a baixa escolaridade também prejudica ao desempenho e à aquisição
de competências apropriadas durante o PSC.
Com a expectativa de aumentar a gama de artigos científicos, teses e dissertações,
foram incluídas novas palavras-chave, como ―juventude‖, ―primeiro emprego‖ e ―trabalho e
educação‖, com período de busca agora estendido de 2001 a 2011, com o escopo de
possibilitar também a construção de um marco histórico sobre o tema. Foram selecionadas 19
produções, que podem ser agrupadas, as principais, nos seguintes temas:
(i) Programa Nacional de Estimulo ao Primeiro Emprego e sua relação com a
formação de intelectos orgânicos das classes trabalhadoras e implementados com
outras políticas públicas de redução dos déficits educacionais (BARBOSA, 2007;
ROCHA, 2008; SOARES, 2006);
(ii) Estudos que relacionam a necessidade de políticas à conclusão do ensino
fundamental, da transição da escola para o trabalho, com uma qualificação
12

Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/>. Acesso em: 16 ago. 2011.
Disponível em: <http://scholar.google.com.br/schhp?hl=pt-BR&tab=ws>. Acesso em: 16 ago. 2011.
14
Disponível em: <http://portal.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/educacao/dissertacoes.aspx>. Acesso
em: 16 ago. 2011.
13
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profissional aquém das expectativas dos sujeitos que deveriam ser capazes de
ingressar no mundo do trabalho e ser cidadão, e que não acreditam na promoção de
mudança em sua condição de vida (AGUIAR, 2010; BATISTA, 2007;
CAMARANO, 2004; PEREIRA, 2007; SILVEIRA, 2009).
Das leituras e dos dados iniciais obtidos com os gestores responsáveis pelo Projeto no
Ministério da Defesa (MD) e no COTER, somado ao que foi exposto na apresentação inicial
deste estudo, estipulou-se como problema de pesquisa a seguinte questão: como o Projeto
Soldado Cidadão contribui para a formação técnica necessária para o primeiro emprego
durante o Serviço Militar Inicial?
Espera-se que esta pesquisa seja relevante em diversos aspectos de formação técnica
relacionados à construção do conhecimento e a sua utilidade para a prática profissional,
fornecendo caminhos às políticas públicas no que se refere à melhor qualificação profissional
e à formação de soluções de melhoria da condição socioeconômica e educacional dos jovens
conscritos. Pretende-se também gerar subsídios que sinalizem alternativas que possibilitem
uma melhor preparação e formação desses sujeitos no projeto em estudo, que passam cerca de
um ano nas fileiras das Forças Armadas.
O objetivo desta pesquisa, portanto, foi identificar os principais elementos da
formação técnica que favorecem o acesso dos jovens egressos do Serviço Militar Inicial na
busca do primeiro emprego, durante a realização dos cursos do Projeto Soldado Cidadão. Para
o atingimento do objetivo colimado, as seguintes questões de estudo foram definidas e
respondidas:
 De acordo com os documentos analisados, quais as características do PSC que
supostamente podem/devem favorecer a empregabilidade?
 Como o Projeto Soldado Cidadão contribui para a formação técnica necessária ao
primeiro emprego?
 Que elementos na formação técnica do aluno egresso são identificados como
relevantes para a empregabilidade no atual mercado de trabalho?
 Quais as principais potencialidades e limitações do Projeto Soldado Cidadão para o
alcance profissional dos jovens egressos ao primeiro emprego?
 Que alternativas são identificadas como ações a serem empreendidas pelo poder
público para incluir o máximo possível de jovens no Projeto Soldado Cidadão?
 Qual a situação de empregabilidade dos egressos do Projeto Soldado Cidadão nos
cursos realizados no Centro de Instrução Almirante Alexandrino de acordo com a
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perspectiva dos egressos?
A abordagem metodológica de investigação adotada nesta pesquisa foi qualitativa, que
segundo

Alves-Mazzoti

e

Gewandsnajder

(1999,

p.163)

é

―caracteristicamente

multimetodológica, isto é, usam uma grande variedade de procedimentos e instrumentos de
coleta de dados‖.
Os sujeitos da pesquisa foram os gestores responsáveis pela condução do Projeto
Soldado Cidadão no Comando de Operações Terrestre, na Coordenação Executiva do Comitê
Gestor do Projeto no Ministério da Defesa, o encarregado dos cursos de formação profissional
no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), os jovens egressos que cursaram entre
2005 e 2009 e os alunos da turma de marinheiros-recrutas 2012-2 dos cursos de formação
técnica desenvolvidos naquele Centro de Instrução.
Assim, foram utilizadas as seguintes técnicas de coleta de dados:
1) Pesquisa documental como técnica exploratória, voltando-se, principalmente,
para o estudo da legislação, dos planos, programas, projetos e das ações
estratégicas do poder público relacionadas ao PSC. Foi explorado, também, o
banco de dados disponível do Sistema Eletrônico de Recrutamento Militar e
Mobilização (SERMILMOB) da Diretoria do Serviço Militar, com o fulcro se o
mesmo permite-nos traçar uma radiografia do nosso jovem brasileiro.
2) Questionário com perguntas abertas direcionadas aos gestores responsáveis
pelo Projeto, tanto no MD quanto no COTER.
3) Questionários com perguntas abertas e fechadas aos egressos de 2005 a 2009 e
os cursantes da turma 2012-2 dos cursos realizados no CIAA, procurando
verificar em que medida os cursos realizados pelo PSC ajudaram a minimizar as
dificuldades encontradas pelos mesmos para sua inserção no mercado de trabalho.
O questionário consiste de uma série de perguntas e questões que é submetida a
pessoas com o escopo de obter informações sobre conhecimentos, crenças,
sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, comportamento presente
e passado (GIL, 2009).
De posse dos resultados dos questionários, efetuou-se uma análise do material gerado,
com base nos eixos considerados – trabalho, educação, competências e empregabilidade.
Para o desenvolvimento desta pesquisa, escolheu-se a metodologia de estudo de caso,
tipo único, que será o próprio Projeto Soldado Cidadão, e que, segundo Yin (2005), é um
estudo empírico que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto real de
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vida, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto em que ele se insere não são
claramente definidas; sua finalidade é aprofundar o conhecimento acerca de um problema.
O lócus deste estudo será o CIAA, que tem como missão preparar praças - pessoal de
nível técnico - dos diversos corpos e quadros para as funções que serão desenvolvidas nas
diversas organizações militares do Comando da Marinha. Ele está localizado na Avenida
Brasil, no 10.946, bairro da Penha no Rio de Janeiro. Tem como uma de suas tarefas a
preparação inicial e formação militar do contingente anual de cerca de 600 jovens
marinheiros-recrutas que prestam o serviço militar. Por intermédio do seu Departamento do
Quartel

de Marinheiros

(QM) realiza em

suas instalações

os

cursos

técnicos

profissionalizantes do PSC.
Os cursos do projeto são conduzidos em paralelo com os estágios de instrução e
adaptação a vida militar. A opção individual de escolha pela formação é realizada por ocasião
da semana de adaptação do curso de formação de reservistas navais. Desde o início do projeto
em 2004 já cursaram 3.033 jovens, nas oito formações técnicas previstas: barbeiro, eletricista
de instalações prediais, cozinheiro, garçom, informática, marceneiro, mecânico de
refrigeração residencial e padeiro.
Isso posto, a entrada no campo ocorreu em julho do ano em curso, por um período de
quatro meses, quando foram realizados os respectivos cursos no CIAA. Ato contínuo, foram
disponibilizados questionários com perguntas abertas e fechadas e que foram respondidos
pelos egressos das turmas de 2005 a 2009 e pelos cursantes da turma 2012-2 que fizeram
parte do projeto na Instituição do caso, com fulcro sobre as suas condições atuais de inclusão
ou não no mercado de trabalho. O capítulo 6 desta dissertação trata do estudo de caso e da
análise dos instrumentos de coleta.
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2. JUVENTUDE OU JUVENTUDES
O Brasil é um país de dimensões continentais, com altos índices de exclusão e
profundas disparidades regionais, em que ―o desenvolvimento econômico e social tem-se
dado combinando ilhas de riqueza cercado por oceanos de pobreza‖ (CUNHA; CUNHA,
2008, p.23). O papel do Estado na organização e financiamento de serviços sociais, prestados
por redes de proteção social e atenção, é para a garantia das necessidades de sobrevivência de
ampla parcela da nossa população.
No complexo processo de produção social da exclusão e seus efeitos no direito à
educação como a pobreza e as desigualdades estruturais, a segmentação e a diferenciação dos
sistemas nacionais de ensino e os sentidos que assume o direito à educação, um direito
fundamental, base para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária (GENTILI,
2009). É por intermédio deste contexto excludente, que a juventude brasileira busca ser
reconhecida e validada como integrante importante na formação e construção de um país
desenvolvido.
Este capítulo, portanto, tem o seu foco na diferenciação entre juventude e juventudes,
a complexidade de conceituação do termo em si, além de um breve histórico da legislação
pertinente ao ser jovem, com uma atualização conjuntural da temática de sua existência e da
condição do ser jovem no século XXI.
2.1 AINDA UMA CONCEITUAÇÃO COMPLEXA
A noção de juventude é uma construção histórica que está relacionada ao
desenvolvimento da sociedade moderna. Andrade (2008, p.24-25), que cita Ariés (1981),
argumenta que até o início do século XVIII não havia diferenciação clara entre infância e vida
adulta, pois as crianças eram tratadas como ―adultos em miniaturas‖. Dessa forma, o
―surgimento das noções de infância, adolescência e juventude deram-se a partir da
constituição da família burguesa e das instituições escolares, porque com a formação desses
espaços, foi criado um período de transição entre infância e vida adulta‖ (CATANI; GILIOLI,
2008). No caso do Brasil, a questão juventude é considerada eminentemente urbana, com
cerca de 80% nas cidades.
As definições têm mudado no tempo e no espaço e refletem disputas no campo
político, no campo econômico e também entre gerações. ―Jovens da mesma idade vão sempre
viver em juventudes diferentes‖ (NOVAES, 2003, p.121). Destarte, Catani e Gilioli (2008)
apregoam que a categoria juventude é de conceituação imprecisa, mas reafirmam também que
é sobretudo uma construção social que varia de acordo com as diferentes culturas e mesmo no
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interior de cada cultura.
Os jovens, cujo coletivo é juventude, tornaram-se foco de atenção da sociedade, a
partir do momento em que foram associados a problemas sociais, seja como vítimas ou
protagonistas. Em todo o mundo, os jovens são identificados com problemas associados à
violência, ao desemprego, uso abusivo de álcool e drogas, gravidez, Doenças Sexualmente
Transmitidas/AIDS, falta de participação social e educação precária, inconformidade com a
ordem vigente, manifestações culturais e exposição às problemáticas sociais (CHAVES JR,
1999; FREITAS, 2004 apud ANDRADE, 2008).
O termo juventude é tratado por cada disciplina das ciências humanas via um tipo de
recorte e, dentro delas, diferentes correntes teóricas ressaltam dimensões distintas desse
complexo ao qual o termo pode se referir. Este vocábulo nunca esteve tão presente nos
discursos e nas pautas políticas, ―mas ainda permanecem uma grande indeterminação e muitas
indagações a respeito do que, afinal de contas, está sendo designado por ele, [...] não há
respostas certas, unívocas, exatas‖ (ABRAMO, 2011, p.38).
Bourdieu (1978, p.2) afirma que a juventude é apenas uma palavra, pois ―somos
sempre o jovem ou o velho de alguém‖. É por isso que cortes, seja em classe de idade ou de
gerações, variam internamente e são objeto de manipulações de toda ordem. Assim, as
relações entre a idade social e a idade biológica são muito complexas, inclusive se pregoa que
os jovens do meio rural tenham o seu limite etário em 34 anos, devido às suas condições de
trabalho.
Balardini (1999) salienta que jovens sempre havia, mas juventude não. A ideia de
juventude está intimamente ligada à papéis históricos de diferentes grupos sociais e faixas
etárias. Juventude é um produto histórico, resultado das relações sociais, relações de poder,
relações de produção que generalizam este novo ator social. Esse autor argumenta que ela é
um produto da sociedade burguesa, da sociedade capitalista, além de ser um fenômeno social
nas condições ocidentais.
O fato de falar dos jovens como se fossem uma unidade social, um grupo constituído,
dotado de interesses comuns, e relacionar estes interesses a uma idade definida
cronologicamente já constitui uma manipulação evidente. De acordo com Castro, Aquino e
Andrade (2009), a duração e a qualidade desta etapa do ciclo da vida são mais ou menos
favorecidos pelas características socioeconômicas dos jovens (a origem social, a renda
familiar e o nível de desenvolvimento da região onde vivem) e pelas diferentes exigências
relacionadas aos papéis/lugares que homens e mulheres ou indivíduos pertencentes a grupos
raciais distintos que tradicionalmente ocupam a sociedade.
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O termo se torna juventudes, agora reconhecido no plural, porque se deseja enfatizar
que, ―a despeito de constituírem um grupo etário que partilha várias experiências comuns,
subsiste uma pluralidade de situações que confere diversidade às demandas e necessidades
dos jovens‖ (CASTRO; AQUINO; ANDRADE, 2009, p.25). Corroboram-no Catani e Gilioli
(2008, p.16) quando citam Pierre Bourdieu (1930-2002) e destacam a juventude no plural,
pois aquele autor acredita ―que haveria pelo menos duas juventudes, a burguesa e a das
classes populares, com diferenças significativas entre si.‖.
Há falta de consenso e há diversidade de opiniões dos especialistas quanto à definição
ou ao estabelecimento de faixa etária que compreende o ser jovem. Hoje, a maioria dos órgãos
internacionais (Organização das Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde) e nacionais
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)
considera jovem como sendo a faixa etária de 15 a 24 anos (ANDRADE, 2008; NOVAES,
2003).
Um jovem de uma zona rural não tem a mesma significação etária que um jovem da
cidade, como tampouco os de setores marginalizados e as classes de altos ingressos
econômicos. Por esta razão, não se pode estabelecer um critério de idade universal que seja
válido para todos os setores e todas as épocas: a idade se transforma somente em um
referencial demográfico (DAVILA, 2005 apud ANDRADE, 2008). Ou melhor, é superada a
consideração de ―juventudes‖ como mera categorização por idade, em consequência se
incorpora nas análises a diferenciação social e, até certo ponto, a cultural (MARGULIS;
URRESTI, 1996).
Essa desigualdade social é citada por Novaes (2003, p.122), que afirma que para a
maioria da juventude brasileira que vive nas grandes cidades, há ainda um outro critério da
diferenciação, além do gênero e raça: o endereço. ―Certos endereços também trazem consigo
o estigma das áreas urbanas subjugadas pela violência e a corrupção dos traficantes e da
polícia‖.
Castro, Aquino e Andrade (2009) acreditam que juventude é um grupo social como
sujeito de direitos que se encontram em fase de experimentação de múltiplas possibilidades de
inserção na vida social, política, econômica e cultural do país. Até algumas décadas atrás,
para o jovem reconhecer-se como adulto, havia fatores que indicavam esta transição: a
incorporação ao mercado de trabalho, o casamento, o cumprimento obrigatório do serviço
militar e o abandono da família de origem para viver a sua vida.
Conceitos bem mais simples, claros, mas que apenas tecem valores etários, como a
―Juventude refere-se à fase de vida situada entre a infância e a idade adulta. Trata-se portanto,
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de uma etapa de aquisição das habilidades sociais, atribuições de deveres e responsabilidades
e afirmação da identidade‖ (DIREITOS, 2010, p.15). Um período, portanto, que combina uma
considerável maturidade biológica com uma relativa maturidade social. Reiterando que a
palavra em questão é usada como mera categoria etária que possui, sem distinções,
características uniformes, o que com certeza não é isso apenas (MARGULIS; URRESTI,
1996).
Embora não haja um conceito único do que é ser jovem, Abramo (2011) e Ribeiro
(2004) salientam que é um período da vida em que se tem menor responsabilidade que os
adultos, principalmente por não se ter ainda formado uma família (não ter casado e não ter
filhos), e menor carga (não ausência) de encargos financeiros (necessários para manter uma
família), além de desenhar um espaço livre para a busca do próprio caminho e gerar uma
contestação sistemática do que até hoje funcionou.
Durante a elaboração do Projeto que instituirá o Estatuto da Juventude15, os
legisladores estipularam como faixa etária do ser jovem entre 15 e 29 anos, pois ¼ da
população brasileira encontrava-se nesta faixa, o que ficou conhecido como ―onda jovem‖,
que gerava ao mesmo tempo preocupação e esperança (BRASIL, 2011c). Porém, já ocorreu o
questionamento dessa data inicial, que fica sobreposta ao que o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) estipula como sua faixa etária de atuação, que é até 18 anos16.
O parágrafo 1o do Projeto de Lei Complementar (PLC) no 98/2011, em trâmite no
Senado Federal, estipulou que são considerados jovens as pessoas com idade entre 15 e 29
anos, de acordo com a seguinte nomenclatura: o jovem-adolescente, entre 15 e 17 anos; o
jovem-jovem, entre 18 e 24 anos; e o jovem-adulto, entre 25 e 29 anos. Não foi esclarecido o
porquê dessa subdivisão da faixa etária da juventude. A essa subdivisão os legisladores
acreditavam que facilitaria a destinação mais com foco de recursos pelo governo.
O texto original do PLC no 98/2011, que se encontra atualmente na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), ora presidida pelo Senador Paulo Paim, explica, em seu
substitutivo, que a Constituição Federal de 1988 não impõe limites etários ao conceito de
juventude, mas determina que as pessoas com até 18 anos de idade recebam proteção integral,
o que se tornou finalidade precípua do ECA, diploma em vigência desde 1990. Por isso, seria
indesejável, na opinião de Paim (BRASIL, 2011c), sobrepor a juventude à adolescência.
O relator do substitutivo ainda esclarece que ―parece-nos mais razoável considerar que
15

Lei n. 4.529 de 2004 aprovada na Câmara dos Deputados e que foi substituída no Senado pelo Projeto de Lei
Complementar n. 98 de 2011, ora em aprovação no Senado Federal.
16
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, art. 2 o […] e adolescente
aquela entre doze e dezoito anos (BRASIL, 1990).
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a juventude compreenda as idades entre 18 anos e 29 anos. Dessa forma, evitamos sobrepor a
juventude à adolescência, preservando as peculiaridades dessas etapas da vida‖ (BRASIL,
2011c, p.7). Continuando sua explanação, ele manteve a idade limite superior do ser jovem
em 29 anos e conclui seu parecer eliminando as subdivisões da juventude, visto que não
foram aproveitadas no próprio instrumento legal em trâmite, de modo que considerou
absolutamente desnecessária essa segmentação.
A juventude, portanto, é uma etapa de transição entre a adolescência e a vida adulta,
marcada por um amadurecimento objetivo, passando o jovem a ter responsabilidades
condizentes com a autonomia de um adulto. As transformações são profundas e, conforme o
mercado de trabalho exige capacitação cada vez maior dos trabalhadores, é a fase de aquisição
de competências estendendo-se muito além da adolescência (BRASIL, 2011c).
2.1.1 Evolução histórica
No Brasil, a preocupação com os jovens começou na década de 1950, por meio de
políticas educativas. O objetivo destas políticas dirigia-se, então, para a profissionalização, a
ocupação produtiva do tempo livre e a educação dos jovens, atendendo à lógica
desenvolvimentista da época, constituindo-se em mecanismo importante de mobilidade e
ascensão social. Conforme avalia Kerbauy (2005, p.197), ―com o tempo, essa estratégia
perdeu importância devido à deteriorização da qualidade de ensino.‖.
Essa autora expõe que as culturas juvenis eram sempre vistas como antagônicas à
sociedade adulta. Os exemplos descritos são: o código de menores de 1927, o serviço de
atendimento ao menor de 1941 e a Política Nacional de Bem-Estar do Menor de 1964, que
consagrou definitivamente a ideia de o jovem (especialmente o de classe menos favorecida pobre) ser um ―infrator potencial que deveria ser reconduzido às malhas do sistema‖
(KERBAUY, 2005, p.198).
Na década de 1960, os jovens de classe média participavam de movimentos estudantis,
assumindo claramente um perfil que contestava e desafiava o sistema político em vigor,
criticando e levando às últimas consequências a ordem estabelecida, com o fulcro pela busca
de transformações radicais na sociedade. Soma-se a esse perfil, o consumo de drogas, a
violência e também o desemprego que passaram a ser considerados os problemas e as
vulnerabilidades sociais máximas daquela década. Para contrapor ao que vinha acontecendo
na sociedade civil várias políticas de compensação foram criadas. ―O enfoque adotado
contribuiu, assim, fortemente para manter, até os dias de hoje, o estigma problematizador da
condição juvenil.‖ (KERBAUY, 2005, p.199).
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Entre os anos de 1970 e 1980, as políticas relacionadas aos jovens foram estabelecidas
com o escopo de preparar a elevada massa juvenil existente à época para o mercado de
trabalho, caráter político dos governos militares desenvolvimentistas, culminando inclusive
em programas de reconhecimento da baixa formação e qualificação da mão-de-obra técnica
nacional.
As políticas de juventude na década de 1990 foram desenvolvidas, principalmente, na
América Latina, quando a Organização Internacional da Juventude (OIJ) alcançou o status de
organismo de direito internacional, e a discussão da questão juvenil passou a ser incluída na
pauta de reuniões de chefes de Estado da América Ibérica (BANGO, 2003).
O tema da juventude foi tratado com a devida importância na Assembleia Nacional
Constituinte de 1988, ao ser encaminhada a Emenda Popular ―Criança Prioridade Nacional‖,
que culminou com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990.
Embora tenha avançado de modo significativo o debate sobre as políticas de juventude, ―o
ECA (BRASIL, 1990) jogou para uma zona nebulosa a discussão sobre os direitos dos jovens
que atingem a maioridade legal‖ (KERBAUY, 2005, p.200).
No final da década de 1990, o reconhecimento do desemprego e a acentuação dos
processos de exclusão provocaram o aparecimento de um novo tipo de ação – ―os programas
de inclusão – que constituiu os jovens pobres como um de seus focos, em uma crise da ação
do Estado com o predomínio das políticas neoliberais‖ (SPOSITO, 2003, p.66).
Kerbauy (2005) considera que o tema da juventude foi inserido na agenda pública a
partir dos anos de 1990 em nosso país, especialmente pelo reconhecimento de problemas que
mais diretamente afetam os jovens, como: saúde, violência e desemprego, e pela consideração
do jovem como protagonista ativo na implementação desses programas.
A juventude é marcada por três processos essenciais à configuração da vida adulta:
partida da família de origem; definição e início da vida profissional e ingresso no mercado de
trabalho; características biológicas e traços culturais marcantes; e formação de outra família.
São contextos complexos, recombinados pelos jovens em função de seu contexto histórico,
social, cultural, familiar e de sua própria individualidade (CHAVES JR, 1996; LEITE, 2003).
2.1.2 A condição juvenil
Esta nova fase, independente de espaços e limites etários, se caracteriza por uma forte
autonomia individual (especialmente no uso do tempo livre e ócio), a avidez por multiplicar
experiências vitais, a ausência de grandes responsabilidades com terceiros, salvo com amigos
e familiares, uma rápida maturidade mental e física, e uma emancipação mais temporal do que
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emocional e afetiva, inclusive atrasado economicamente, com um exercício mais precoce da
sexualidade (ABAD, 2002).
A tentativa dos jovens de serem incluídos, ouvidos e reconhecidos como membros da
sociedade em que vivem (KERBAUY, 2005) é característica dessa condição juvenil, que
segundo Freitas, Nunes e Silva (2011, p.39), citando Veiga-Neto e Lopes (2007) é ―uma
unidade descritível, mensurável, conhecível e, por isso mesmo, governável‖. Repensar o
tratamento político e pedagógico endereçado aos segmentos juvenis na atualidade é de grande
importância.
Sposito (2003, p.73) argumenta que a condição juvenil recobre uma pluralidade de
situações e de sujeitos, que vivem a fase de vida percorrendo trajetos diferentes, reconhece
que as políticas de juventude percorrerão necessariamente caminhos diversificados também,
―[...] mas o que as unifica deve ser a sua inserção no campo da luta pelos direitos e de
construção da democracia‖.
A condição juvenil acaba por pautar sua existência na junção de fatores como
incerteza, precarização, violência, risco e vulnerabilidade no âmbito das políticas públicas que
lhe são endereçadas. A ideia consiste em discutir o sentido atribuído à formação profissional
dos jovens, elucidando a racionalidade governamental desejada. Realidade estrutural
constatada pelo desemprego e do subemprego juvenil, além da própria limitação das
oportunidades geradas no mercado de trabalho pelo padrão atual de acumulação de capital.
Deste modo, existem preocupações (desemprego, fracasso educacional e ajustamento
social) reais de toda a sociedade relativas às ―políticas públicas de integração social e
profissional da juventude, em face dos riscos de rupturas sociais e econômicas inerentes aos
processos de exclusão dos jovens.‖ (FREITAS; NUNES; SILVA, 2011, p.40).
Juventude não corresponde a uma cultura juvenil unitária e homogênea, mas a um
conjunto social constituído por jovens em diferentes situações sociais. As políticas públicas
dirigidas a esta população precisam considerar o contexto em que os jovens estão inseridos, e
assim respeitar-se-ão as diferenças de cada sujeito (PAIS, 2003 apud ANDRADE, 2008).
Freitas e Papas (2003, p.25) caracterizam essa nova condição juvenil por
ter uma forte autonomia individual, pela avidez em multiplicar experiências vitais,
pela ausência de grandes responsabilidades de terceiros, e por uma rápida
maturidade mental e física, e por uma emancipação mais precoce nos aspectos
emocionais e afetivos, ainda que atrasada no econômico, com o exercício mais
precoce da sexualidade.

A atual condição juvenil, portanto, é ratificada pela contradição entre uma ilusória
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promessa de liberdade individual e a promessa de uma verdadeira conquista coletiva.
2.2 BREVE HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO DO SER JOVEM
Um estudo bem amplo desenvolvido na literatura sobre os Direitos da População
Jovem traça um caminho bem interessante na história da documentação internacional para a
população jovem, o que não será abordado nesta pesquisa. Porém, pontos que marcaram
importantes atos devem ser expostos, como estipulado, no âmbito da Liga das Nações em
1936, o ―Plano de Ação Conjunto de Juventude‖, com o encontro ocorrido no Primeiro Fórum
Mundial de Juventude.
Com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) e a Declaração dos Direitos
Humanos em 194817, foi determinada a obrigatoriedade dos seus Estados-membros de
implementarem políticas públicas que considerassem as diferenças e reduzissem as
desigualdades, tendo os adolescentes e os jovens recebido atenção especial como agentes e
vítimas dos maiores problemas que afetam a sociedade contemporânea.
A Declaração em questão tem como ideal comum a ser atingido por todos os povos e
todas as nações, via ensino e educação, a promoção do respeito a esses direitos e liberdades e
também, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, para
assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos
dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. A
juventude, em 1965, foi considerada como a população-chave para realização dos princípios
basilares das Nações Unidas, em particular a promoção da paz e do desenvolvimento e a
integração dos povos.
O ―Programa de Ação da ONU para a juventude até o ano 2000 e além‖, que é datado
de 1995, assevera que todos os jovens têm direito a obter um nível educacional
correspondente às suas aspirações e que as oportunidades de emprego devem ser compatíveis
com suas habilidades, entre outros (DIREITO, 2010, p.30).
No Brasil, a intervenção do Estado na elaboração das primeiras políticas públicas para
os jovens teve a preocupação com o ―saneamento social‖ de tipos indesejáveis, ―moralização
do indivíduo e na manutenção da ordem social‖, propondo, para sua concretização, a criação
de mecanismos que protegessem a criança dos perigos que a desviassem do caminho do
trabalho e da ordem (CRUZ NETO, 2001 apud CASTRO; ABRAMOVAY, 2002, p.21).
O primeiro código brasileiro para a assistência e proteção à Infância e Adolescência
17

Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm. Acesso em: 01 nov.
2012.
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ficou conhecido como Código Mello Matos, Decreto no 17.943-A, de 12 de outubro de 1927,
que, em seu art. 1º, determinava, em seu texto original, que ―o menor, de um ou outro sexo,
abandonado ou delinquente, que tiver menos de 18 annos de idade, será submettido pela
autoridade competente às medidas de assistência e protecção contidas neste Código‖
(BRASIL, 1927). Esse código foi baseado na nova legislação da Europa e da América e teve
contribuição de juristas, pedagogos, parlamentares e higienistas brasileiros (SILVA, 2007).
O referido diploma legal deu um tratamento mais sistemático e humanizador à criança
e ao adolescente, consolidando normas esparsas anteriores e prevendo, pela primeira vez, a
intervenção do Estado nacional nessa delicada trama social. ―O código orientou a formulação
das demais políticas públicas direcionadas aos ‗jovens‘ até o final da década de 1970, quando
foi revogado‖ (CASTRO; ABRAMOVAY, 2002, p.21).
Em relação às políticas públicas, na década de 1950, estas eram voltadas para a
profissionalização, ocupação produtiva do tempo livre e educação dos jovens, atendendo à
lógica desenvolvimentista expressa em slogans de gestão governamental do tipo ―50 anos em
5‖ do Presidente Juscelino Kubitschek. Castro e Abramovay (2002) asseveram que o jovem
deveria ser preparado para se tornar um adulto produtivo responsável pelo progresso nacional,
para um modelo ideal de sociedade, ou seja, a nova sociedade produtiva.
Abramo (2011) entende que pelo menos até os anos de 1960, a visibilidade da
juventude no Brasil ficou restrita a jovens escolarizados de classe média, situação que
condensava o significado da condição juvenil à época. Isso polarizou o debate no que diz
respeito à juventude, fazendo com que este termo por muito tempo se referisse ao período da
adolescência, muitas vezes como algo indistinto da infância. Os jovens ficaram fora do escopo
das ações e do debate sobre direitos e cidadania.
Em 1964, sob a égide do regime militar, o Serviço de Atendimento ao Menor (SAM)
que existia para o fim de proteção e amparo ao menor, foi substituído pela Política de BemEstar do Menor (PNBEM), tendo como organismo gestor, de representatividade nacional, a
Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM). Um registro interessante à época
era que ―o jovem pobre era potencialmente um infrator que deveria ser conduzidos às malhas
do sistema‖ (CASTRO; ABRAMOVAY, 2002, p.22).
Ainda nos anos 1960, o Estado voltou-se para a relação entre juventude e segurança
nacional, em plano de controle político, atingindo especialmente outra juventude: os jovens
que eram militantes políticos. As políticas para a juventude que foram elaboradas nas décadas
de 1960 e 1970 tenderam "a assumir um caráter de controle político-ideológico dos jovens
militantes e atuantes no movimento estudantil, e também de controle castrense dos estudantes
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e outras populações, como na Lei de Segurança Nacional‖ (CASTRO; ABRAMOVAY, 2002,
p.22).
A conjuntura pós-regime militar, a partir de 1985, passou a ser democratizante,
marcada pela crescente participação política da sociedade civil, permitindo que propostas de
descentralização de políticas públicas emanadas de organismos internacionais, como o Banco
Mundial, fizessem parte da pauta de discussões políticas na sociedade brasileira, o que
resultou na revisão das práticas da PNBEM.
Em 1990, promulga-se o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que trouxe um
novo ingrediente para a garantia dos direitos e deveres da criança e do adolescente: o conceito
de cidadania, como bem descrito no seu art. 15 na categoria de sujeitos de direitos: ―a criança
e o adolescente têm direito a liberdade, ao respeito e à dignidade como seres humanos em
processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos
na Constituição e nas leis‖ (BRASIL, 1990, p.7).
O cap. V, dos art. 60 ao 69, do ECA dá especial atenção ao direito à formação técnicoprofissional, à proteção no trabalho e a programa social que deverá assegurar ao adolescente
que dele participe, condições de capacitação adequadas para o exercício de atividade regular
remuneratória (BRASIL, 1990).
Na Constituição Federal de 1988, dentre os segmentos que merecem essa especial
atenção estão "as mulheres, a população negra e indígena, as crianças, os adolescentes, os
jovens e as pessoas com deficiência e com HIV" (DIREITOS, 2010, p.57). O Brasil assumiu a
luta pela erradicação do trabalho infantil e a proteção do trabalho de adolescentes, tanto que
as Convenções no 138 e 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Emenda
Constitucional no 20, de 20 de outubro de 1998, alterou o art. 7o, inciso XXXIII da nossa Lei
Maior, aumentando a idade mínima para o ingresso no mercado de trabalho para 16 anos
(DIREITOS, 2010).
Relembra-se que até pouco tempo a Constituição Federal não tinha a juventude como
determinação legal. Graças a Emenda Constitucional no 65/2010 que a palavra ―jovem‖
ganhou efetiva instituição no dispositivo máximo da Nação. Agora no capítulo VII, que trata
da família, da criança, do adolescente e do idoso, tem também o jovem descrito no seu art.
277, como sendo dever do Estado, e em especial lhe sendo atribuído o direito à
―profissionalização‖ (BRASIL, 2010).
Neste mesmo artigo, em seu parágrafo 8o, determina-se a necessidade de um estatuto
da juventude específico destinado a regular os direitos dos jovens. Estipula também que
deverá ser elaborado um plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à
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articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas.
A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei no 8.742, de 7 de dezembro de
1993, estabelece, em seu art. 2o,os objetivos da assistência social, que tem na alínea a) a
proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; na b) o amparo às
crianças e aos adolescentes carentes; e na c) a promoção da integração ao mercado de
trabalho. Todos esses pontos foram incluído recentemente pela Lei nº 12.435, de 6 de julho de
2011, que alterou a LOAS e dispôs sobre a Organização da Assistência Social. Importante
ação foi a instituição do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), de caráter
intersetorial, que compreende transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de
serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem em situação de
trabalho.
A Lei Orgânica da Saúde (LOS), Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seus
primeiros artigos enfatiza que a saúde é um direito fundamental de todo o ser humano. Para
tal, o Estado deve prover condições indispensáveis ao pleno exercício de suas atividades
profissionais e com o escopo de se reduzir os riscos de doenças e de outros agravos, além do
acesso universal e igualitário às ações a aos serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação. Em seu art. 3º, escrutinam-se fatores determinantes e condicionantes, entre
outros, o trabalho, a renda, a educação; os níveis de saúde da população expressam a
organização social e econômica do País (BRASIL, 1990b).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n o 9.394 de 20 de
dezembro de 1996, esclarece, em seu primeiro artigo, que a educação abrange os processos de
formação que são desenvolvidos ―na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e
nas manifestações culturais‖ (CARNEIRO, 2012, p.37). O que fica exposto é uma educação
bem ampla, visto que ela é mais do que conhecimento e tem seu lugar-comum nas instituições
educativas.
A LDB determina que é dever do Estado a educação escolar pública e que será
efetivado mediante a garantia de oferta de educação regular para jovens e adultos (EJA), com
características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindose aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola, além de
ofertar e manter uma específica modalidade de ensino para jovens e adultos que não tiveram
acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, e que
deverá ser preferencialmente associada à educação profissional e tecnológica (BRASIL,
1996).
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A Política Nacional de Juventude (PNJ) de 2004, elaborada por intermédio de um
grupo interministerial, que contou com a participação de 19 ministérios, objetivou levantar os
principais programas federais existentes para a juventude e realizar um diagnóstico da
situação dos jovens brasileiros. A partir desse ponto, a Lei Federal no 11.129, de 30 de junho
de 2005, institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem), o Conselho
Nacional da Juventude (CNJ) e a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ). Os desafios da PNJ
foram levantados, tais como: ampliar o acesso ao ensino e a permanência de jovens em
escolas de qualidade; erradicar o analfabetismo; preparar jovens para o mundo do trabalho; e
gerar trabalho, emprego e renda para a juventude (DIREITOS, 2010).
O Projeto de Lei (PL) no 4.529/04 da Câmara dos Deputados tratava do Estatuto da
Juventude, uma determinação antiga prevista no art. 227 parágrafo 8o da Constituição
Federal. Fato que não se pode ser esquecido quando do trato dessa nossa juventude, foi o
reconhecimento do termo ―jovem‖ veio por meio da Emenda Constitucional no 65 de julho de
2010, que substituiu o Projeto de Emenda Constitucional no 42/08, que também ficou
conhecida como ―PEC da Juventude‖.
O referido Estatuto, em sua versão mais atual, encontra-se como anexo (Anexo A)
deste estudo, porém serão transcritos a seguir os pontos mais conspícuos que em certa medida
arregimenta os conhecimentos que deverão ser necessários para o bom entendimento das
políticas públicas de juventudes e sua relação com o que será determinado no futuro
instrumento legal.
Na seção II, que trata das diretrizes gerais, a alínea XIII determina a necessidade de
que se garanta a efetividade dos programas, ações e projetos que são relacionados com a
juventude. Ratifica, em seu art. 50, o direito do jovem à profissionalização, ao trabalho e à
renda, o que também é corroborado pelo art. 12 como direito a educação profissional e
tecnológica (BRASIL, 2011).
A partir desse ponto, o art. 17 determina medidas para a ação do poder público nessa
efetivação do direito do jovem à profissionalização, ao trabalho e à renda. As medidas que
têm ligação direta com este estudo são: a VII, que determina a criação de uma linha de crédito
especial destinada aos jovens empreendedores; o VIII, que prioriza os programas de primeiro
emprego e introdução da aprendizagem na administração pública direta; e o IX, fulcro na
geração de emprego e renda (BRASIL, 2011).
O que compete à União tem seu marco regulatório determinado pelo art. 39, em que
deve formular e coordenar a execução da Política Nacional de Juventude; elaborar o Plano
Nacional de Juventude, em parceria e colaboração com os demais entes federados, a
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sociedade civil e, em especial, a própria juventude (BRASIL, 2011).
Neste ponto, Abreu (2002), Cury (2006), Oliveira (2011) e Shiroma, Garcia e Campos
(2011) afirmam que não existe entre os entes federados um regime ideal de colaboração,
consideram-no lento, difícil e necessariamente negociado. O que se deseja é um sistema
nacional de educação efetivo, que abarque a juventude em todos os seus aspectos já expostos
neste estudo.
2.3 SER JOVEM NO SÉCULO XXI
A juventude era mais um período de privações, com pouca autonomia e constrangido
pelas convenções sociais, uma etapa de duro aprendizado das ―coisas da vida‖ pela qual se
havia de passar para adquirir a ―experiência suficiente‖, quase sempre de maneira penosa e
árdua, antes de chegar a ser adulto (ABAD, 2002). Soma-se ao exposto, a redução progressiva
dos espaços públicos, a desigualdade social e a restrição de direitos sociais, tanto na educação
quanto no trabalho (CATANI; GILIOLI, 2008).
As gerações anteriores contrastam com as atuais, ou seja, há inserção na vida adulta,
porém sem existir um movimento claro por assumir a verdadeira condição adulta,
caracterizada no imaginário coletivo como uma vida de dependências, cheia de incertezas e
aparentemente engessada e só com obrigações, a qual os jovens podem agora dar-se a
oportunidade de experimentar por ―aproximações sucessivas‖ intermitentes até chegar ao seu
ideal (ABAD, 2002).
Abad (2002) ainda argumenta que muitos jovens de classes menos favorecidas
financeiramente gozam de um abundante tempo livre. Os jovens de classes sociais média para
alta, também têm a possibilidade de uma postergação legitimada das responsabilidades
adultas, inclusive com consentimento da família. O período de formação tende cada vez mais
a alargar-se para os jovens, tanto pela complexidade dos conhecimentos que se exigem para
uma inserção profissional no mercado de trabalho atual, como pela própria classe social, ou
pela falta de um destino econômico assegurado pela educação formal.
Ambos não deixam de ser jovens, e embora estejam em diferente situação financeira,
compartilham a mesma condição de ―desinstitucionalização‖ da juventude, que se concretiza
em um tempo liberado que lhes proporciona uma possibilidade única para desprender e
enriquecer, ampliando sua subjetividade, o que nenhum outro grupo etário tem. O termo
identificado inicialmente por Bourdieu (1978), depois ampliado por Abad (2002), Castro,
Aquino e Andrade (2009) e Margulis e Urresti (1996), para essa postergação do tempo ou
prolongamento da juventude para que o jovem assuma o seu papel de adulto é ―Moratória
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Social‖.
O que Bourdieu (1978, p.4) afirma em relação a essa moratória é que desde alguns
anos, ―quase todos os jovens têm acesso a uma forma mais ou menos completa e
principalmente mais ou menos longa desta experiência‖ de estar mais tempo em casa. Este é
considerado pelo autor como um dos fatores desse mal-estar que a escolaridade prolongada
suscita nos filhos das classes populares, o prolongamento do tempo dos estudos.
Margulis e Urresti (1996, p.4) concordam com Bourdieu e afirmam que a juventude
depende de ―uma moratória, um espaço de possibilidades aberto a certos setores sociais e
limitado a determinados períodos históricos‖. Certos setores do estrato social, como o
trabalho e a família, oferecem a seus jovens a possibilidade de postergar exigências, um
tempo legítimo para que se dediquem ao estudo e à capacitação.
Os jovens seguem para uma condição não desejada, a um ―tempo livre‖ que se
constitui através da frustração e da pobreza. ―O tempo livre que emerge da parada forçosa não
é festivo, não é tempo ligeiro dos setores médios e altos, está carregado de culpabilidade e
impotência, frustação e sofrimento em sua maioria, principalmente para as classes menos
favorecidas‖ (MARGULIS; URRESTI,1996, p.5).
Essas autoras admitem que ser jovem depende da idade, da geração, do crédito vital,
classe social, marco institucional e gênero. Não se manifesta da mesma maneira se é da classe
popular ou não, por isso também a pluralidade do termo juventudes, o que implica que os
recursos que brindam a moratória social não estão distribuídos de maneira simétrica entre os
diversos setores sociais, o que é evidente.
Ser jovem, portanto, não depende só da idade como característica biológica como
condição do corpo. Tampouco depende somente do setor social a que se pertence, com a
seguinte possibilidade de ascender de maneira diferente a uma moratória, a uma condição de
privilégio. Tem-se que considerar também o fato geracional: a circunstância cultural que
emana de ser socializado com códigos diferentes, de incorporar novos modos de perceber e de
apreciar, de ser competente em novos hábitos e destrezas, elementos que distanciam aos
recém chegados do mundo das gerações mais antigas (MARGULIS; URRESTI, 1996).
Bourdieu (1978, p.9-10) apontava para o fato de que, globalmente, esta geração é mais
qualificada para um emprego igual ou melhor do que a geração precedente. Porém, quando o
sentido existente dos limites entre gerações se perde, ―vê-se aparecer os conflitos a respeito
dos limites de idade, dos limites entre as idades, que têm como objetivo de disputa a
transmissão do poder e dos privilégios entre as gerações‖.
Castro (2004) salienta que o debate sobre políticas com juventudes, considerando que
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os próprios jovens deveriam reivindicar direitos, passa pela formulação política deles no
sentido de aprender a zelar pela coisa pública, acompanhar e cobrar a ação do Estado,
exercício de cidadania civil e política ativa, monitorando o uso da coisa pública. Um primeiro
direito humano é o da voz da diversidade, defendendo que hoje há vários tipos de jovens e
dando espaço para que eles representem seus direitos.
Ser jovem no século XXI, segundo Novaes (2003), significa ter destinos variados em
um cenário cada vez mais tecnologicamente globalizado e socialmente ainda mais excludente.
O desafio da futura geração de adultos pode ser resumido em três palavras: autonomia,
solidariedade e competência.
O que é confirmado por Freitas e Papas (2003, p.28), onde o sujeito juvenil passa a ser
um ator político, chave da transformação, como sujeito da emancipação e
emancipador; a cujas históricas ‗rebeldias‘ devemos muito do
posicionamento de utopias tão razoáveis, como a igualdade, a liberdade e a
justiça, e do questionamento de diferentes tipos de opressão, desde as
econômicas até as sexuais, contribuindo no modificar e renovar dos ‗hábitos
do coração‘, para usar a maravilhosa expressão de Tocqueville.

Catani e Gilioli (2008, p.71) acreditam que com a redução progressiva dos espaços
públicos, a desigualdade social e a restrição de direitos sociais, a questão que ainda se
apresenta é a da violência nesse coletivo de atores. A chamada ―geração 68‖ deu lugar a uma
imagem esvaziada pelas representações da mídia, idealizada da juventude consumista,
desinteressada pela política e pelas instituições oficiais e ―associada às ‗tribos urbanas‘ e aos
teens ‗alienados‘, em especial na década de 1990.‖
Criado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) em 2003, o Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ)18 consiste em um amplo estudo
da situação socioeconômica das juventudes brasileira nas 27 unidades da federação,
considerando-se a faixa etária de 15 a 24 anos. A exemplo do Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), seus dados são oriundos de três fontes: da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) do IBGE; das estatísticas do Subsistema de Informações de Mortalidade
do Ministério da Saúde; e dos resultados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica (SAEB), realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
(INEP).
Os dados apresentados no relatório de 2007 mostram que 20% dos jovens não estudam
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Disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/unesco-resources-in-brazil/studiesand-evaluations/youth/youth-development-report/>. Acesso em: 01 nov. 2012.
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e nem trabalham. Segundo os próprios autores, esse índice representa "um enorme
contingente de quase sete milhões de jovens em situação de elevada vulnerabilidade". Ou
como afirmam Catani e Gilioli (2008, p.96) ―o jovem de hoje é tratado como adulto
desempregado de amanhã.‖.
Assim, o próximo capítulo aborda a inserção do Estado como proponente de um
conjunto de programas, projetos e ações governamentais via políticas públicas de juventudes.

39

3. AS POLÍTICAS PÚBLICAS EM DISCUSSÃO
―A política tem a finalidade essencial de fazer chegar aos
cidadãos as benesses capazes de lhes proporcionar uma vida
repleta de dignidades.‖
Aristóteles (384-322 a. C.)

As mudanças verificadas no mundo globalizado atual, em especial as ligadas à
tecnologia e às comunicações, e a rapidez das informações que podem advir de um toque do
teclado, principalmente nesta época de incertezas, restrições e dificuldades de toda a sorte,
trouxeram à superfície a questão do trato dessa massa de jovens humanos que busca, por
princípio, um espaço de reconhecimento como cidadão apto, amplo e útil dentro dessa
sociedade do novo milênio.
A partir dessa noção amplificada da vida prometida em sociedade de iguais, existe no
trato dos governos dos países recentemente (O Brasil, um país de grandes contrastes sociais,
não está diferente disso) uma constante preocupação com os problemas que afetam a questão
social e em especial a juventude. Trata-se de um coletivo polissêmico com muitos aspectos e
intervenções de toda a ordem, que a partir da década de 1990 começou a ganhar projeção no
espaço público brasileiro (ABRAMO, 2011; ANDRADE, 2008; BANGO, 2003;
CARVALHO, 2006; CASTRO, 2004; CASTRO; ABRAMOVAY, 2002; CUNHA; CUNHA,
2008; FREITAS; NUNES; SILVA, 2011; PINTO, 2010; SPOSITO, 2003).
Segundo Castro (2004), são 6,7 milhões de jovens, ou seja, 20,3% dos que têm de 15 a
24 anos que não estudam e nem trabalham. É direito, portanto, dos jovens de serem sujeitosatores de seus próprios direitos e é do Estado o papel de legislar, administrativamente e
implementar políticas públicas em consonância com a sociedade civil. Assim posto, o
objetivo deste capítulo foi estudar as políticas públicas sociais no seu aspecto amplo,
caminhando por mares na categoria de juvenis, na direção final daquelas de caráter de
formação educacional, a fim de explorar as ações realmente de Estado que estão sendo
desenvolvidas no Brasil.
O referencial teórico deste capítulo contou, em especial, com os seguintes autores:
Abad (2002, 2003); Balardini (1999); Bango (2003); Castro e Abramovay (2002); Freitas e
Papas (2003); e Sposito (2003), no trato dos aspectos relacionados às políticas públicas de
juventude. Ball (2001, 2011); Cunha e Cunha (2008); Demo (2008); Frey (2000); Saravia
(2007); Secchi (2012); Shiroma, Moraes e Evangelista (2001); e Souza (2003, 2006), nos
aspectos históricos e conceitos fundamentais de política, política pública e social. Por fim, o
Guia de Políticas Públicas do Governo Federal (BRASIL, 2006, 2010).
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3.1CONCEITOS E TIPOLOGIAS
No Brasil, a Reforma do Aparelho de Estado foi introduzida na agenda política pelo
Presidente Fernando Collor de Mello. Porém, o formato definitivo e conceitual foi efetivado
durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, por intermédio do Ministério da
Administração e Reforma do Estado (MARE) e do seu titular, o Ministro Bresser Pereira 19,
com o fulcro, segundo Souza e Carvalho (1999, p.195) de que ―os constrangimentos fiscais do
Estado estariam resolvidos, o fantasma da inflação desapareceria e problemas de eficiência,
efetividade e democratização do serviço público seriam sanados.‖.
Segundo Ball (2011, p.28), a crítica ao planejamento e à provisão estatal e a defesa da
forma de mercado resolveria todos os problemas amplos, fundamentais às políticas de reforma
do setor público, sustentado na filosofia e na economia do neoliberalismo. Nesse caminho
político, e advindo de um discurso de justiça social e prática ética, surgiram ―novos gerentes
dos serviços públicos [...] por meio de uma combinação de ‗práticas microdisciplinares‘ e de
‗controle a distância‘". O que Nogueira (1997) acreditava ser uma crise manifestada sobre
uma forma de desarticulação, era um desencontro entre a sociedade civil e o Estado.
Souza e Carvalho (1999, p.198) ratificam que as reformas geraram
o fortalecimento das funções de regulação e coordenação do Estado, principalmente
no nível federal, assim como para uma reconstrução da administração pública em
bases ‗modernas‘ e ‗racionais‘, superando o modelo burocrático e assumindo um
caráter gerencial orientado pelos valores da eficácia e da qualidade e pelo controle
de resultados.

Isto seria uma defesa de redirecionamento das políticas sociais diante da incapacidade
verificada do Estado centralizador em sustentar o ritmo de expansão pretendida dos seus
serviços. Os novos aparatos de desregulamentação da economia, a privatização de empresas
produtivas estatais, a abertura de mercado, a reforma da saúde, educação e previdência social
(MARTINS, 2001), atribuiriam novos papéis normativos, reguladores e redistributivos com a
expansão das responsabilidades para os outros entes federados, também sob a justificativa de
otimizar recursos (NOGUEIRA, 1997).
Assim, pode ser verificado que não existe um conjunto esclarecedor do que se deseja
expor, ligando o Estado, os entes federados, a política universal e setorial (micro e macro), e,
no caso específico desta dissertação, as juventudes; indo do aspecto amplo e dos conceitos
mais importantes para a construção dos conhecimentos iniciais sobre políticas públicas.
19

Ver Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995). Disponível em: <http://www.bresser
pereira.org.br/Documents/MARE/PlanoDiretor/planodiretor.pdf>. Acesso em 10 set. 2012.
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Destarte, serão apresentados a seguir os principais conceitos envolvidos no trato das políticas
públicas.
3.1.1 O Estado, as sociedades civil e política
O Estado nada mais é, na concepção marxista, do que a forma de organização que a
classe burguesa se dá no sentido de garantir seus interesses e de manter sua ideologia sobre os
cidadãos através da emancipação da propriedade privada da comunidade. Este Estado-nação
se define pela fusão entre o Estado, tal como ele se constitui na Europa do século XVIII,
como soberania e administração dos homens e do território que eles ocupam — e uma
sociedade civil de tipo novo, caracterizada pela propriedade privada da burguesia, tendo por
fim a rentabilidade, o lucro e o crescimento das riquezas (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001).
Shiroma, Moraes e Evangelista (2001) consideram o Estado como o momento
supremo da vida coletiva dos seres humanos e que pode significar o mesmo que sociedade
política. Diferentemente de sociedade civil, que é o conjunto dos homens ou cidadãos vivendo
numa certa sociedade e sob leis comuns, além de ser também conjunto das relações
econômicas. O Estado constitui a emanação da sociedade civil e representa a Nação
(JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001).
O conceito de Estado Moderno, segundo Bobbio, Matteucci e Gianfranco (1998), não
é um conceito universal, mas serve apenas para indicar e descrever uma forma de
ordenamento político que surgiu na Europa a partir do século XIII até os fins do século XVIII
ou início do XIX, e que após esse período se estendeu, libertando-se, de certa maneira, das
suas condições originais em todo o mundo civilizado. Martins (2001, p.28) argumenta que
esse Estado moderno adquiriu um ―caráter centralizador a partir do qual se estruturaram as
formas de planejamento e gestão de suas políticas públicas.‖.
O Estado atual é a expressão político-institucional por excelência das relações
dominantes de uma sociedade civil, que delega o mais alto nível de autoridade e legitimidade
no sentido de que este possa ―exercer a força necessária, seja mediante coerção, coação ou
repressão, para garantir a reprodução dessa Sociedade, ou seja, das relações de dominação
vigentes‖ (ABAD, 2003, p.13). O que Sposito (2003, p. 60) corrobora como sendo ―um
aparato de poder que tende a orientar sua ação a partir dos interesses dominantes da
sociedade‖.
A estrutura do Estado de direito pode ser, assim, sistematizada como:
1) Estrutura formal do sistema jurídico, garantia das liberdades fundamentais com a
aplicação da lei geral-abstrata por parte de juizes independentes.

42

2) Estrutura material do sistema jurídico: liberdade de concorrência no mercado,
reconhecida no comércio aos sujeitos da propriedade.
3) Estrutura social do sistema jurídico: a questão social e as políticas reformistas de
integração da classe trabalhadora.
4) Estrutura política do sistema jurídico: separação e distribuição do poder
(NEUMANN, 1973 apud BOBBIO;MATTEUCCI; GIANFRANCO 1998, p. 401).

Bobbio, Matteucci e Gianfranco (1998) afirmam que existe uma dupla interpretação
dos primeiros pensadores do trato de sociedade. Enquanto para Hobbes e Locke a sociedade
civil é a mesma sociedade política e também a sociedade civilizada (civilizada na medida em
que é política), a sociedade civil de Rousseau é a sociedade civilizada, mas não
necessariamente é a sociedade política, que surgirá do contrato social a ser criado pelos seus
integrantes.
Evocando a conhecida distinção de Weber entre poder de fato e poder legítimo,
Bobbio, Matteucci e Gianfranco (1998, p.426) conceituam que a sociedade civil é o espaço
das relações do poder de fato, e o Estado é o espaço das relações do poder legítimo. ―Assim
entendidos, Sociedade civil e Estado não são duas entidades sem relação entre si, pois entre
um e outro existe um contínuo relacionamento. A diferença é que a sociedade política detém o
"monopólio da força legítima''.
Ratificando essa ideia trazida por Bobbio, Matteucci e Gianfranco (1998), Japiassú e
Marcondes (2001) argumentam que a sociedade não é um mero conjunto de indivíduos
vivendo juntos, em um determinado lugar, mas se define essencialmente pela existência de
uma organização, de instituições e leis que regem a vida desses indivíduos e suas relações
mútuas. Algumas teorias distinguem a sociedade, que se define pela existência de um contrato
social entre os indivíduos que dela fazem parte, e a comunidade que possui um caráter mais
natural e espontâneo.
Numa sociedade como a brasileira, com altos índices de exclusão e profundas
disparidades regionais, em que o desenvolvimento econômico e social está associado e
combinado com ―ilhas de riqueza cercados por oceanos de pobreza, o papel do Estado na
organização e financiamento dos serviços sociais, prestados por redes de proteção social e
atenção, é de suma importância para garantia das necessidades de sobrevivência‖ de parcela
do seu povo (CUNHA; CUNHA, 2008, p.23).
Acaba-se por fazer uma síntese de conceitos para afirmar que o Estado é a Nação
politicamente organizada e resiste ao exercício do poder de forma igualitária com a sociedade
civil.

43

3.1.2 A política, a política pública e as políticas de governo e de Estado
É inegável que a política é um fato natural da convivência humana. Os mais antigos
indícios da presença do homem no planeta já o mostram vivendo em grupos, em função de
sua segurança. Coube à sociedade, por meio da política, estabelecer os seus objetivos e,
nesses apoiada, compor uma ordem social justa (com distinção entre o setor público do
privado), estruturar o Estado, garantir os direitos individuais e inserir-se no contexto
internacional. As decisões tomadas nesse plano são duradouras e conformam o destino de
toda a sociedade. A Política, portanto, ―é entendida como a arte de fixar objetivos e orientar o
emprego dos meios necessários à sua conquista‖ (BRASIL, ESG, 2009, p. 41-42).
Segundo Bobbio, Matteucci e Gianfranco (1998, p.954), o significado clássico e
moderno de política tem sua origem no adjetivo pólis (politikós), que significaria tudo o que
se refere à cidade e, consequentemente, o que é urbano, civil, público, e até mesmo sociável e
social. O termo em si expandiu-se graças à influência da obra de Aristóteles intitulada
"Política", considerada como o primeiro tratado sobre a natureza, funções e divisão do Estado,
e sobre as várias formas de governo. Política passa, então, a designar um campo dedicado ao
estudo da esfera de atividades humanas articuladas às coisas do Estado (SHIROMA;
MORAES; EVANGELISTA, 2001).
A Política é entendida como uma forma de atividade ou de prática humana que está
estreitamente ligada ao da prática de poder, esse que é definido, por vezes, como uma relação
entre dois sujeitos, dos quais um impõe ao outro a própria vontade e lhe determina o
comportamento. O poder político pertence à categoria do poder do homem sobre outro
homem, não é do poder do homem sobre a natureza. Esta relação de poder é expressa de mil
maneiras, onde se reconhecem as relações entre governantes e governados, entre soberano e
súditos, entre Estado e cidadãos, entre autoridade e obediência (BOBBIO; MATTEUCCI;
GIANFRANCO, 1998).
Conforme Abad (2002), os seguintes fatores influenciam a racionalidade da política: o
projeto político dominante; as demandas, necessidades e interesses da população; os recursos
disponíveis, entre técnicos, materiais, econômicos, humanos, entre outros; as propostas
alternativas e o capital político de grupos não hegemônicos, com poder de persuadir; o
desenvolvimento institucional da sociedade civil; e, o contexto internacional, que também é
levado em consideração.
O conceito de política, tanto na língua espanhola quanto na portuguesa, tem o mesmo
significado. Porém, cabe no momento uma distinção que se faz necessária na sua terminologia
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na língua inglesa. As seguintes diferenciações conceituais podem ser verificadas no termo:
a) Politics – ―é a atividade humana ligada à obtenção e manutenção dos recursos
necessários para o exercício do poder sobre o homem‖ (SECCHI, 2012, p.1);
que Frey (2000) acredita ser uma dimensão processual, um processo político, de
caráter conflituoso, dizendo respeito à imposição de objetivos, aos conteúdos e
às decisões de distribuição, ou seja, uma negociação.
b) Policy – Secchi (2012) sinaliza que é a mais concreta definição, sendo aquela
que tem relação com orientações para a tomada de decisão e posterior ação. Frey
(2000) corrobora que são conteúdos concretos, que se materializam via os
programas e planos políticos, os problemas técnicos e o conteúdo material das
decisões políticas tomadas, que em suma seria o resultado material e concreto.
c) Politry só teve a sua distinção dos outros termos por Frey (2000), que chama a
atenção que é a ordem do sistema político, delineada pelo sistema jurídico, e à
estrutura institucional do sistema político-administrativo, que se resumiria na
estrutura das instituições políticas.
Na realidade do ambiente político, essas dimensões ou conceituações são entrelaçadas
e se influenciam mutuamente, o que Lowi (1972 apud FREY, 2000, p.219) argumenta que
não serve como regra geral. Eventualmente, os interesses econômicos conseguem exercer uma
pressão bastante forte dentro do sistema político-administrativo, de modo que essas novas
condições de ―Policies‖ podem levar à revisão do plano original.
Ball (2001, p.102) afirma que a criação das políticas nacionais é, inevitavelmente, um
processo de ―bricolagem‖, um constante processo de empréstimo e cópia de fragmentos e
partes de ideias de outros contextos, ―de uso e melhoria das abordagens locais já tentadas e
testadas, de teorias canibalizadas, de investigação, de adoção de tendências e modas e, por
vezes, de investimentos em tudo aquilo que possa vir a funcionar‖.
A maior parte das políticas é frágil, segundo esse autor. Um produto de acordos, algo
que pode funcionar ou não. Elas são retrabalhadas, aperfeiçoadas, ensaiadas, crivadas de
nuances e moduladas através de complexos processos de influência, produção e disseminação
de textos e, em última análise, recriadas nos contextos da prática. Como Emores (1996 apud
FREY, 2000, p.103) afirma, ―as políticas são sempre aditivas, multifacetadas e filtradas‖.
As políticas são consideradas públicas quando emanadas pelo Estado, em uma
correlação de forças e poder, e, nesse confronto, abrem-se possibilidades para implementar
sua face social, em um equilíbrio de aparente instabilidade de compromissos, empenho e
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responsabilidades pelo ente público. As políticas públicas podem ser de caráter social, como
saúde, educação, cultura, previdência, seguridade, informação, habitação, defesa do
consumidor (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2001).
Uma política pública, portanto, é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema
de caráter público. ―É uma orientação à atividade ou à passividade de alguém‖ (SECCHI,
2012, p.2). As atividades ou passividades que decorrem dessa orientação também fazem parte
da política pública e são respostas a um problema público, que requer solução através dos
instrumentos de ação política. É decidir, é a ação que tem como finalidade a formação de
decisões coletivas que, uma vez tomadas, se convertem em vinculantes para toda a
coletividade (FREITAS; PAPAS, 2003).
Arretche (2003, p.8) argumenta que existe hoje em dia ―uma babel de abordagens,
teorizações incipientes e vertentes analíticas que buscam dar inteligibilidade à diversificação
dos processos de formação e gestão das políticas públicas‖. O que a autora acredita, depois de
revisar o estado da arte sobre este temática, é que existe um uso excessivo de narrativas pouco
informadas, teorias próximas ao objeto de estudo e uma possível leveza metodológica, o que
culmina com o ―Estado em ação‖, programas de governo e seus impactos sobre a ordem
social e econômica.
É comum a discussão entre políticas universais e políticas focalizadas. Para Castro
(2004, p.281), não tem esta polêmica, pois o desafio da implementação e da concretização de
políticas "requer ou mais do que isso, exige o compromisso dos vários atores sociais do
conjunto do governo, da energia criativa da sociedade civil, do setor empresarial e assim por
diante‖.
A Política Pública está associada a um conjunto de ações articuladas com recursos
próprios (financeiros e humanos), envolvendo uma dimensão temporal (duração) e alguma
capacidade de impacto. ―[...] O termo compreende a dimensão ético-político dos fins da ação,
e deve se aliar, necessariamente, a um programa de desenvolvimento econômico-social e
implicar formas de relação do estado com a sociedade‖ (SPOSITO, 2003, p.59).
Saravia (2007, p.29) afirma que se trata de um fluxo de decisões públicas, que
orientam a manutenção do equilíbrio social ou introduzirem desequilíbrios destinados a
modificar essa realidade, contribuindo para a busca do bem-estar coletivo. Com uma
perspectiva mais operacional, poderíamos dizer que ela é um sistema de decisões públicas que
visa a ações ou omissões preventivas ou corretivas, destinadas a manter ou modificar a
realidade de um ou vários setores da vida social, por meio da definição de objetivos e
estratégias de atuação e da alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos
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estabelecidos.
Existe certa confusão em classificar a política pública como de Estado ou de governo.
Então, por que existe tal distinção, o que significa e por que afeta a sociedade civil? Uma
primeira diferenciação pode ser verificada quando Höfling (2001, p.31) argumenta que Estado
é um ―conjunto de instituições permanentes - como órgãos legislativos, tribunais exército e
outras que não formam um bloco monolítico necessariamente – que possibilitem a ação de
governo‖. Por outro lado, governo seria o ―conjunto de programas e projetos que parte da
sociedade para a sociedade como um todo, configurando-se a orientação política de um
determinado governo que assume e desempenha as funções de Estado por um determinado
período‖.
Segundo Oliveira (2011, p.329), políticas de Estado ―são aquelas que envolvem mais
de uma agência do Estado, passando em geral pelo Parlamento ou por instâncias diversas de
discussão, resultando em mudanças [...] com incidências em setores mais amplos da
sociedade‖. Pode-se argumentar que em relação às políticas públicas sociais com orientação
educacional, o Plano Nacional da Educação (PNE) de caráter decenal e de amplo aspecto de
atingimento de toda a sociedade civil seria um exemplo e outro seria a Conferência Nacional
Educação (CONAE), que pregoava a integração e coesão dos sistemas escolares dos entes
federados.
Políticas de governo, segundo essa mesma autora são aquelas em que o poder central
decide efetivar, em um processo elementar de formulação e implementação de determinadas
medidas e programas, visando a responder às demandas da agenda política interna, ainda que
envolvam escolhas complexas. O tipo de decisão é para o atingimento de algo que vai
beneficiar um grupo, possivelmente com interesse, e que não abarcará toda a sociedade civil.
O problema que se deseja evitar com uma política que ultrapassa um governo,
ganhando status de uma política de Estado, é a necessidade de ―articulação entre as diferentes
esferas administrativas, ou seja, na articulação de União, estados e municípios‖ (OLIVEIRA,
2011, p.335).
3.1.3 Descentralização
À crise estrutural mundial do capital que começou na década de 1970 se expressou em
uma série de mediações até o estabelecimento de uma nova ordem mundial, somou-se a
redemocratização do Estado brasileiro a partir da década de 1980, ocorrendo, quase que de
imediato, a transferência de responsabilidades estatais para os demais entes federados.
Buscou-se, assim, a adequação ―ao modelo gerencial, que tem como base o princípio da
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eficiência, com ênfase em resultados‖ (OLIVEIRA; FERNANDES, 2009, p.57).
O fortalecimento dos níveis subnacionais de governo, como um processo virtuoso que
não só robustece a democracia como também produz uma maior eficiência alocativa no
sistema de governo, é encarado como situação favorável da descentralização (MELO, 1996).
Esse autor ainda enfatiza que a competição entre unidades federadas é vista como geradora de
inovações no sistema público. Em especial, a municipalização e descentralização de políticas,
inclusive de forma muitas vezes precipitada, estava sendo um componente fundamental da
democracia (CUNHA; CUNHA, 2008, p.40).
Carvalho (2006, p.165) expõe, em relação à Constituição Federal de 1988, que o papel
do governo federal passou a ser o de assumir prioritariamente a coordenação das políticas
públicas sociais, ―enquanto os municípios, reconhecidos como entes federativos autônomos,
assumiram a maior parte da responsabilidade de execução dessas políticas [...] com a
descentralização política-administrativa‖. Havia uma desordem econômica e que era expressa
pela ―dificuldade do Estado em continuar a administrar as crescentes expectativas em relação
à política de bem-estar aplicada com relativo sucesso no pós-guerra‖ (BRASIL, 1995, p.10).
A descentralização não significa esvaziamento de funções dos níveis mais centrais de
governo. Ao contrário, dada a heterogeneidade dos governos locais quanto à capacidade de
mobilização de recursos próprios e a própria escala local de sua atuação, o nível central de
governo passa a ter uma importância crucial na direção e coordenação da formulação e
implementação das políticas de descentralização. O que culmina, segundo Cunha e Cunha
(2008, p.41), em problemas de ―fragmentação das políticas e aprofundamento das
desigualdades no acesso, qualidade e prestação de serviços‖.
De tudo que foi exposto sobre a descentralização, criou-se o novo paradigma da gestão
pública, que, segundo Ball (2001), tem as seguintes características: a atenção mais focada nos
resultados em termos de eficiência, eficácia e qualidade dos serviços; o processo e regulação
das políticas públicas; a maior ênfase na eficiência dos serviços prestados diretamente pelo
setor público; o fortalecimento das habilidades estratégicas do poder central e que este
responda aos desafios externos e interesses diversos de uma forma automática, flexível e a um
custo reduzido.
A mais importante característica advinda dos novos tempos de Estado descentralizador
foi a substituição de estruturas burocráticas e organizações profundamente centralizadas e
hierarquizadas, onde as decisões, principalmente sobre a alocação de recursos financeiros e a
prestação de serviços, são tomadas mais próximas do local da própria prestação e onde existe
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a criação de condições para a existência de feedback dos cidadãos e de outros grupos de
interesse (BALL, 2001).
3.1.4 O ciclo de Políticas Públicas
O ciclo de políticas públicas é um esquema de visualização e interpretação que
organiza a vida de uma política pública em fases sequenciais e independentes, ajudando a
organizar as ideias, para que a complexidade que possa existir seja simplificada (SECCHI,
2012, p.33).
Estabelecendo similaridade com uma máquina que produz algum bem, relacionado à
teoria dos sistemas, Saravia (2007, p.32) ―argumenta e simplifica que são apenas três etapas
do ciclo de políticas públicas: formulação, implementação e avaliação‖. Porém, tal
racionalidade das ações recai no minimalismo do poder político de decisão, o que não ocorre
na prática quando diversos fatores, que são expostos a seguir, podem interferir ou mesmo
delegar a futuras ações das políticas públicas.
Os seguintes passos são normalmente usados para a elaboração de uma política
pública segundo Saravia (2007), Secchi (2012) e Souza (2006), com pequenas diferenciações
de vocábulos, mas de iguais significados, como: definição de agenda; identificação de
alternativas, avaliação e seleção das opções; implementação e avaliação. Souza (2006) parte
da pré-existência do problema, iniciando o caminho do trato público direto na introdução da
discussão e definição da agenda que será trabalhada na solução do fato que requeira uma ação
do governo.
A figura a seguir mostra esquematicamente o ciclo de políticas públicas. Pode-se
verificar que não existe o fechamento do caminho a ser trilhado por uma política pública. Ela
não deve ser confundida com um círculo, isso porque ela tem que ter um fim, ela tem que ser
extinta.

Figura 1 – Ciclos de Políticas Públicas
Fonte: Secchi (2012, p. 33)
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Frey (2000, p.226), por sua vez, estipula as seguintes fases que normalmente são
perseguidas para a formulação das políticas públicas: percepção e definição de problemas,
―agenda-setting‖, elaboração de programas e decisão; implementação de políticas e,
finalmente, a avaliação de políticas e a eventual correção da ação. O início do ciclo, na visão
desse autor, parte da percepção da existência de fato que desequilibra a totalidade ou parcela
da sociedade civil. Ponto interessante é a possibilidade da correção da ação política tomada
para resolver o problema público, o que não foi citado por Souza (2006).
A percepção e a definição de problemas, temas importantes para o início do ciclo de
políticas públicas, são frequentemente levantadas por intermédio da mídia, ou mesmo de
outras formas de comunicação política e social, com o escopo precípuo de se atribuir
relevância política a um problema peculiar, transformando-o em público. ―Somente a
convicção que um problema social precisa ser dominado política e administrativamente que o
transforma em um problema de policy.‖ (WINDHOFF-HÉRITIER, 1987 apud FREY, 2000,
p.227).
A inclusão na agenda de decisões políticas de governo reafirma se um tema
efetivamente vem sendo inserido na pauta atual, ou mesmo se ele deve ser excluído ou até
adiado para uma data posterior. Relacionando-se, assim, a sua exiguidade e aos recursos de
toda ordem disponíveis, não se esquecendo do momento político atual, sem obstar a sua
relevância de ação. É conveniente o envolvimento dos principais atores políticos que tenham
efetivamente relacionamento com o tema (FREY, 2000).
A tomada de decisão das alternativas e a elaboração de programas de ação, devem ser
escolhidos dentro da mais apropriada entre as várias alternativas. A partir desse ponto, a
implementação de políticas, com a verificação dos seus resultados e impactos reais, poderão
ou não corresponder aos cenários projetados na fase da sua formulação, cujo objetivo
principal "é a análise da qualidade material e técnica de projetos ou programas, daquelas cuja
análise é direcionada para as estruturas político-administrativas e a atuação dos atores
envolvidos" (FREY, 2000, p.228).
Dificilmente os atores político-administrativos, na prática, se atêm a essa sequência
prevista linearmente para o ciclo de políticas públicas. Deve-se sim acompanhar as diversas
fases do processo na prática, independente da ordem e conduzir as adaptações permanentes do
programa e, com isso, propiciar uma reformulação contínua da política (FREY, 2000).
Na elaboração de uma política pública são avaliados também os custos e efeitos de
cada uma delas e o estabelecimento de prioridades. Ao final desse processo, segundo Hill
(1993) citado por Saravia (2007), o problema passa a ser visto como técnico, o clima como
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consensual para escolha da decisão possível e o processo como controlado.
Uma colocação interessante de Saravia (2007) foi a necessidade, durante a
implementação de política pública, ela ser constituída pelo planejamento e organização do
aparelho administrativo e dos recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos
necessários para executar a ação política. Trata-se da preparação para por em prática a política
pública, a elaboração de todos os planos, programas e projetos que permitirão executá-la. Ou
seja, o que o autor chamou de ―obstáculos paralisantes‖.
O processo para a tomada de decisão de implementação de uma política pública nem
sempre observa a sequência sugerida na figura 1, mas as etapas mencionadas e suas fases
constitutivas estão geralmente presentes (SARAVIA, 2007). O ciclo, portanto, acaba se
revelando um modelo heurístico bastante interessante para a análise da vida de uma política
pública. Comum a todas as propostas são as fases da formulação, da implementação e dos
controles dos impactos das políticas.
3.1.5 Avaliação das Políticas Públicas e da correção de ação
É o processo de julgamentos deliberados sobre a validade de propostas para a ação
pública, bem como sobre o sucesso ou a falha de projetos que foram colocados em prática
(SECCHI, 2012). Ou seja, apreciam-se os programas já implementados no tocante a seus
impactos efetivos, tratando-se de indagar os déficits de impacto e os efeitos colaterais
indesejados para poder deduzir consequências para ações e futuros programas (FREY, 2000).
Critérios de avaliação, segundo Secchi (2012), preveem: economicidade – nível de
utilização de recursos; eficiência econômica – recursos utilizados e produtividades; eficiência
administrativa – seguimento de prescrições; eficácia – nível de alcance das metas ou
objetivos; e equidade – tratada homogeneidade de distribuição de benefícios.
Sabatier (1993), citado por Secchi (2012), afirma que apesar de suas potencialidades,
as avaliações completas e significativas são difíceis de realizar. Outra dificuldade encontrada
por esforços de avaliação é o tempo de maturação de uma política pública. Esse autor
sublinha e afirma que, em geral, os efeitos de uma política pública são tangíveis apenas após
dez anos de implementação. Isto porque elas exigem um tempo de ajustamento, de
assimilação de seus propósitos e de mudança no comportamento dos atores afetados por ela.
Trevisan e Van Bellen (2008) citam Costa e Castanhar (2003), que salientam a
necessidade de se estabelecer, antes de tudo, os critérios de avaliação, e nesse ponto não há
consenso sobre aspectos metodológicos e conceituais. O que existe é um autêntico
―emaranhado conceitual‖. São critérios de avaliação segundo esses autores: eficiência,

51

eficácia, impacto (efetividade), sustentabilidade, análise custo-efetividade, satisfação do
usuário e equidade. A tradição brasileira costuma organizar de maneira hierarquizada a
sequência de compromissos de um programa público da seguinte forma: propósito – objetivo
– meta – atividade.
A avaliação de metas tem como propósito mensurar o grau de êxito que um programa
alcança. As metas de um programa são os resultados dos mais imediatos que dele decorreu
(quantidade de pessoas atendidas em centros de saúde, de horas de aula, de leitos hospitalares)
(TREVISAN; VAN BELLEN, 2008). Os autores ainda citam certos problemas para avaliar as
políticas públicas, como: dificuldades de especificar as metas de forma precisa; a própria
seleção de metas; ou mesmo as mudanças de metas ao longo da própria execução do
programa.
No que concerne à análise de políticas públicas, isso significa que teremos que levar
em consideração não apenas a tendência a uma crescente fragmentação e setorialização do
processo político, mas, acima de tudo, a interferência de padrões peculiares de
comportamento

político

como

clientelismo,

populismo

ou

patrimonialismo,

que

eventualmente exerceram uma influência maior na definição de políticas públicas que as
instituições formais (FREY, 2000).
É rara a utilização da avaliação como instrumento de gestão pelo setor público do
Brasil nas três esferas de governo. Na literatura em política pública, a avaliação tem o condão
de aumentar a eficiência e eficácia do setor público, sendo relevante mencionar que a mesma
―ainda não logrou um papel significativo ou estratégico dentro do trabalho de desenhar e
implementar estratégias, programas ou projetos‖ (MOKATI, 2002 apud TREVISAN; VAN
BELLEN, 2008, p.539).
Henry (2002 apud TREVISAN; VAN BELLEN, 2008) oferece pelo menos duas
razões para transparência dos processos de avaliação de políticas públicas. O primeiro motivo
é o aprendizado decorrente do trabalho de outros pesquisadores, substantiva e
metodologicamente. A segunda razão apontada é demonstrar, mais sistematicamente, os
benefícios de processos específicos que podem ser usados para selecionar os indicadores de
sucesso que são esperados.
As avaliações são malvistas porque representam um universo de muitas promessas e
poucas realizações. Para alguns setores, a avaliação corresponde a um novo modismo, gerador
de burocracia e poucos resultados.
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3.1.6 Extinção das Políticas Públicas
Usando como metáfora o ciclo de vida dos organismos, o de uma política pública
também tem um fim, no momento da morte ou extinção dela. A extinção de qualquer política
pública é dificultosa devido à relutância dos beneficiários, à inércia institucional, ao
conservadorismo, aos obstáculos legais e aos altos custos de iniciação de uma outra política
pública similar (DE LEON, 1978 apud SECCHI, 2012).
Uma política não deve existir infinitamente, as causas de sua extinção, segundo Giliani
(2005 apud SECCHI, 2012), podem ser: quando o problema é percebido como resolvido; se
os programas, as leis ou as ações que iniciaram a política pública são percebidas como
ineficazes; e caso o problema, embora ainda não tenha sido resolvido, perdeu
progressivamente a importância e saiu das agendas políticas e formais, que é o caso mais
comum.
De acordo com Secchi (2012, p.54), "as políticas públicas após um período de
maturação, institucionalizam-se e criam vida própria". Não são raros os casos em que ela
continua viva mesmo depois que o problema público que a gerara já tenha sido resolvido.
3.1.7 Tipos de Políticas Públicas
Cunha e Cunha (2008, p.12) afirmam que existem diversos tipos de políticas públicas
em seu aspecto mais amplo, como a econômica, a ambiental, a de Ciências e Tecnologia, e
outras. A política social é um tipo de política pública cuja expressão se dá através de um
conjunto de princípios, diretrizes, objetivos e normas, de caráter permanente e abrangente,
que orientam a atuação do poder público em determinada área.
A década de 1990, principalmente após a redemocratização do Brasil e a promulgação
da Constituição Federal de 1988, foi marcada pelo conflito entre a expectativa da
implementação de políticas públicas que concretizassem os direitos conquistados, assegurados
em instrumentos legais e as restrições políticas e econômicas impostas para a sua
implementação (CUNHA; CUNHA, 2008).
Toda a política social é de origem ―superior‖ (pública, empresarial, acadêmica,
religiosa etc). Corre o risco intrínseco, portanto, de ser estratagema de controle social e
desmobilização dos ―desiguais‖, segundo a lógica do poder. ―A política social é uma proposta
planejada de enfrentamento das desigualdades sociais [...] já que o ‗bem-estar‘ de alguns se
funda na espoliação do esforço da maioria‖ (ENGELS, 1971 apud DEMO, 2008, p.14).
Segundo Demo (2008), existem três horizontes da política social: as assistências, as
socioeconômicas e as participativas. A finalidade definitiva dessas políticas é a de ―apoiar a
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expansão da cidadania, removendo os obstáculos práticos ao seu pleno exercício‖ (FREITAS;
PAPAS, 2003, p.18).
Uma tipologia é um esquema de interpretação e análise de um fenômeno baseado em
variáveis e categorias analíticas. De acordo com Frey (2000), Secchi (2012) e Souza (2006), a
tipologia descrita por Theodore Lowi (1964), que é baseada nos impactos esperados na
sociedade, é a mais conhecida, sendo elaborada a partir de uma máxima: ―a política pública
faz a política‖. A tipologia em tela é a seguinte:
1) Políticas regulatórias – aquelas que estabelecem padrões de comportamento,
serviço ou produção tanto para atores públicos como privados. Elas são mais
visíveis ao público, envolvendo burocracia, política e grupos de interesse.
Trabalham com ordens e proibições, decretos e portarias. Custos e benefícios
podem ser distribuídos de forma igual e equilibrada entre os grupos e setores da
sociedade, do mesmo modo como as políticas também podem atender a interesses
particulares e restritos.
2) Políticas distributivas – são aquelas que geram benefícios direcionados para
alguns grupos de atores e custos distribuídos para toda a coletividade e/ou
contribuintes. Privilegiam certos grupos sociais em detrimento de outros. Elas
beneficiam um grande número de destinatários, todavia em escala relativamente
pequena. Ponto interessante é que potenciais opositores costumam ser incluídos
na distribuição de serviços e benefícios;
3) Políticas redistributivas – são as que concedem benefícios a algumas categorias
de atores e implicam custos sobre outras categorias de atores. Elas atingem um
maior número de pessoas e impõem perdas concretas e no curto prazo para outros
grupos sociais que acabam sendo onerados com os seus custos. As políticas
sociais universais, o sistema tributário e o previdenciário, são exemplos deste tipo
de política social. O seu objetivo é o deslocamento consciente de recursos
financeiros, diretos ou outros valores entre camadas sociais e grupos da sociedade.
4) Políticas constitutivas ou estruturadoras – são aquelas que definem as
competências, jurisdições, regras da disputa, política e da elaboração de política
pública. Os eleitores, os usuários das políticas públicas e o cidadão comum
raramente se interessam por esse tipo de política, já que não tratam de prestação
de serviços onde existem ações concretas de governo. Lidam com procedimentos
e são modificadoras de regras, como a transformação do sistema político atual.
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Existem outras tipologias como a de Wilson (1983), que utiliza o critério de
distribuição dos custos e benefícios de determinada política pública para a sociedade, a saber:
clientelista, benefícios concentrados e custos distribuídos (nesse caso, seria a política
distributiva de Lowi); grupo de interesses, concentrando tanto os benefícios quanto os custos
(no caso de Lowi seria as políticas redistributivas); empreendedora (que não foi previsto em
Lowi); e, majoritárias, custos e benefícios distribuídos pela coletividade (SECCHI, 2012).
3.2 PRINCIPAIS ATORES ENVOLVIDOS
Atores são todos aqueles indivíduos, grupos ou organização que desempenham um
papel na arena política, ou seja, ―são aqueles que têm capacidade de influenciar, direta ou
indiretamente, o conteúdo dos resultados da política pública.‖ (SECCHI, 2012, p.77). São eles
que conseguem sensibilizar a opinião pública sobre problemas de relevância coletiva, a partir
da qual tal uma dada situação pública verificada entra ou não na agenda de decisões políticas.
Os atores podem ser: individuais, como os políticos, burocratas, magistrados,
formadores de opinião; e coletivos, quando são grupos e organizações que agem
intencionalmente, a exemplo dos partidos políticos, os grupos de interesses, os movimentos
sociais, as organizações da sociedade civil. Assim, para cada arena política tem uma
configuração de atores bastante peculiar, com prevalência de alguns e ausências de outros
(SECCHI, 2012).
A totalidade dos entes da sociedade civil é considerada o principal ator envolvido. Os
políticos, porém, são os representantes dos interesses da coletividade, são portadores de
autoridade para a tomada de decisão e são símbolos da classe considerada elite. O seu papel
primordial é o estabelecimento de objetivos políticos, ou seja, identificam os problemas
públicos e decidem quais entrarão na agenda para serem atendidos por políticas públicas ou
não (SECCHI, 2012).
Outros atores são os indivíduos designados politicamente para assumir funções de
confiança e funções comissionadas, exercendo cargos de chefia, direção e assessoramento da
administração pública. Pode-se ainda citar os burocratas, que seriam o corpo de funcionários
públicos oriundos por concurso público. Sua função principal é manter a administração
pública, a máquina administrativa em funcionamento e ativa, não obstante os ciclos eleitorais.
Os burocratas têm estabilidade no emprego, selecionados e promovidos por competência
técnica e/ou experiência adquirida, e constituindo-se de mecanismos hierárquico de
coordenação.
Os grupos de interesses são compostos por um conjunto de pessoas organizadas
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voluntariamente que utilizam recursos diversos para influenciar decisões e políticas públicas.
Os partidos políticos também são atores na arena das políticas públicas, mas diferem dos
grupos de interesse, pois servem de elo entre os interesses da sociedade civil e o governo
(SECCHI, 2012).
A mídia e/ou os meios de comunicação têm papel de influenciar as pessoas por
intermédio da opinião pública, além de possuir uma tarefa de difusão das informações, as
quais são importantes para a manutenção da própria democracia. A opinião pública é um
conceito central neste debate sobre o problema público, como julgamento coletivo sobre
determinado tema, além de ser capaz de influenciar as escolhas políticas em relação à gama
ilimitada de necessidades públicas (SECCHI, 2012).
Outros sujeitos envolvidos nas políticas públicas são as organizações não
governamentais ou organizações do terceiro setor20. Estas, sem fim lucrativo e que lutam pelos
interesses coletivos, atuam em áreas sociais onde a ação estatal é insuficiente ou inexistente,
uma característica da descentralização da máquina do Estado.
3.3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDES
As políticas voltadas para os momentos específicos do ciclo de vida ou coletivos
etários, como infância, juventude e velhice, se sustentam no pressuposto de que cada um
desses momentos encerra singularidades que demandam diferentes situações de atuação do
Estado e de constituição de ações e estratégias (SPOSITO, 2003). Ratificando o conceito de
juventude, já exposto, a autora argumenta que a política pública deve existir com ações
articuladas e recursos próprios (financeiros e humanos), envolvendo uma dimensão espaçotempo e alguma capacidade de impacto.
Políticas públicas de juventudes é toda ação articulada que se orienta tanto para o
sucesso e realização de objetivos sociais referentes ao período vital juvenil, assim como
aquelas estratégias orientadas a influenciar nos processos de socialização envolvidos. Trata-se
tanto de políticas reparadoras ou compensatórias como de produção e orientadas para o
desenvolvimento e construção da cidadania (BALARDINI, 1999). Em suma: é gerar
condições em que os jovens possam ser como tal e, ao mesmo tempo, participar na formação
da sociedade em que vivem.
Esse autor acredita que existem basicamente duas formas diferentes de políticas
públicas dirigidas às juventudes: aquelas que consideram a promoção de desenvolvimento e a
20

Primeiro setor – Estado; Segundo setor – organizações empresariais; e Terceiro setor – organizações não
governamentais (ONG); entidades filantrópicas e as fundações privadas (SECCHI, 2012).
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participação dos jovens no desenho da sociedade em que vivem; e aquelas como alternativa
compensatória ao déficit social, denominadas políticas assistencialistas e paternalistas
(BALARDINI, 1999).
Catani e Gilioli (2008) citam Balardini (2003) que argumenta a existência de quatro
tipos de políticas públicas de juventudes baseadas na diferenciação de suas características e
ações. São elas:
-

Políticas para a juventude – características essenciais no paternalismo, localização
de juventude em áreas periféricas do corpo social ativo, o protecionismo da
juventude, são vistos como vulneráveis e inexperientes, com forte controle social,
como o da família-escola, que atribui alguma atividade fiscalizadora para o tempo
de lazer dos jovens.

-

Políticas através da juventude – são as chamadas à mobilização, à doutrinação, à
retórica heroica, aumentando seu potencial, orquestrando seu idealismo juvenil em
favor do sistema; o idealismo instrumentaliza a juventude. Ou seja, passiva pelos
jovens, é imposta a partir de cima, do governo. Tende a suprir o sistema através do
recrutamento de jovens, ferramenta indispensável no modo de mobilização de
massa.

-

As políticas com a juventude – seu princípio básico é a solidariedade e é
essencialmente participativa, não apenas do executivo, mas naqueles processos que
fazem a análise e a tomada de decisão. Não é imposta, é criativa, aberta e sujeita a
mútuo debate crítico, além de respeitosa e inclusiva.

-

Política a partir da juventude – refere-se às atividades e iniciativas projetadas e
implementadas pelos próprios jovens em condições de auto-gestão e até mesmo
por subsídios fornecidos pelo coletivo estatal e trabalho com os jovens.

Balardini (1999) ainda faz uma associação entre os tipos de governos e a modalidade
de políticas públicas. Os governos conservadores utilizam para a juventude; os governos
autoritários, as políticas através da juventude; os governos democráticos desenvolvem e
conduzem políticas com a juventude.
Andrade (2008) e Castro (2004) também fazem semelhante distinção entre os tipos de
políticas públicas que tratam da temática juventude, a saber:
-

Políticas de juventudes – para a sua existência, há que conceber os jovens como
atores com identidade própria, não como fase de transição, não como quase adultos.
São adultos para algumas coisas e crianças para outras.
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-

Políticas para juventude ou de responsabilidade do Estado – sob a tutela de
implementação pelo governo, uma imposição de cima para baixo.

-

Políticas com juventudes – os jovens poderem participar inclusive da arena de
acompanhamento e da própria formulação de políticas.

Andrade (2008) afirma que o jovem na atualidade pode ser visto por dois aspectos: o
de vulnerabilidade, problema e risco social; ou como sujeitos de direitos. Para a
implementação de políticas públicas, o autor argumenta que deveriam ser assim descritas para
cada uma das categorias elencadas: como jovem com problema: educação e controle do tempo
livre, controle social dos jovens mobilizados, enfrentamento da pobreza e prevenção de
delitos, e inserção no trabalho de jovens excluídos; e, como sujeito de direitos: os jovens são
considerados atores estratégicos nos processos de desenvolvimento social e econômico, tido
como empreendedores; e sujeito de direitos com importante papel protagonismo juvenil no
desenho, implantação e avaliação das políticas.
Chaves Jr (1999) conceitua políticas públicas de juventudes como sendo o Estado,
sociedade política, que em parceria com a sociedade civil, estabelecem objetivos, diretrizes e
estratégias destinadas a fomentar e a coordenar atividades em favor da juventude. Esse
mesmo autor acredita que uma política pública deve ser: integral, no sentido de apreender a
problemática juvenil em todos os seus componentes; orquestrada, envolvendo todos os atores
interessados e atuantes; sistematizada, pelo estudo da dinâmica da juventude; incisiva,
resposta às múltiplas dimensões da problemática juvenil; descentralizada, proporcionado
atendimento e participação local dos jovens; seletiva, ser universalista, humanista e adequada
ao contexto; e participativa, favorecendo o protagonismo juvenil.
As políticas públicas mais propensas ao fracasso não levam em consideração as
perspectivas subjetivas dos jovens, considerando apenas a integração social, a colocação no
mercado de trabalho; têm função ―contentatora‖ de tirar o jovem da rua e direcioná-lo a um
plano de carreira, sem ajudá-lo a construir seu próprio percurso de vida; não proporcionam
formação adequada e exigem do jovem mais educação (ANDRADE, 2008).
Ainda no aspecto das fragilidades das políticas públicas para os jovens, esse autor cita
Castro (2003), que afirma que não se considera a diversidade entre juventudes; não se
concebe o jovem com idade própria e desconsidera a falta de direitos humanos básicos como
estudar, divertir-se, exercitar-se, investir em autonomia, ter assegurada sua manutenção
econômica e afetivo-familiar. É o que Sposito e Carrano (2003) parecem ratificar, pois
apontam que as políticas públicas destinadas a essa faixa da população muitas vezes
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fracassam por não corresponder às expectativas e desejos dos favorecidos.
Na implantação de políticas públicas, de acordo com Andrade (2008), Bango (2003) e
Castro (2004), os obstáculos a serem superados são: romper com a setorialização da
juventude, a separação por classes e com isso existe uma segmentação e não atingimento do
universo que se faz necessário; considerar a diversidade entre juventudes; promover políticas
que transcendam à visão estigmatizante dos jovens, de problema social, conectando-se a
sociedade política com a sociedade civil e, principalmente, aquela com os jovens, ou seja
concebê-los como atores com identidade própria; considerar o jovem, o outro construído,
pensar a juventude por um dualismo ―adultocrata‖ e maniqueísta e por antagonismos
intergerancionais; e abandonar as políticas estatais de juventude para uma política pública de
juventude. Tudo isso com o escopo de diminuir a fragmentação existente das políticas
públicas, o grande obstáculo segundo os autores.
De acordo com Abad (2002), a descentralização das políticas públicas de juventude
requerem, para serem eficazes, que se fortaleça a capacidade administrativa da instância
central e que esta opere como ―empréstimo de poder‖ as organizações da sociedade civil e as
organizações juvenis dos níveis subnacionais, que democratizem descentralizando as políticas
locais de juventude.
Do ponto de vista das políticas para os jovens, principalmente ligada ao campo
educacional, o investimento despendido pelo poder central tem sido uma das principais
respostas que os Estados nacionais têm historicamente à incorporação social das novas
gerações, com resultados importantes do ponto de vista quantitativo (BANGO, 2003), o que
nem sempre se reflete no aspecto qualitativo da qualidade no ensino desejado.
Outro fato importante, salienta Sposito (2003, p.73), é a ―ausência de atores coletivos
articulados ou em redes, em nível nacional‖, indicando que existe um longo caminho que
ainda deverá ser percorrido em torno da formulação de alguns consensos e ajustes sobre as
orientações e programas para que o desenho das políticas tenham uma atuação mais efetiva e
universal nesse coletivo de atores.
Rua (1998 apud SPOSITO, 2003) considera cinco irregularidades no modo de
execução das políticas públicas de juventudes no Brasil: fragmentação; competição interburocrática; descontinuidade administrativa; ações a partir da oferta e não da demanda; e a
existência de uma clara clivagem entre a formulação/decisão e a implantação. Pode-se somar
os argumentos do autor como políticas focadas em determinados grupos que foram julgados
pelo poder público como carentes de determinada assistência social.
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Abad (2002) distribuiu as políticas públicas em anos relacionados ao século passado, e
com questões problemáticas identificadas socialmente e ligadas à vida dos jovens na América
Latina seguindo uma sequência de ações:
a) Educação e lazer com jovens integrados ou ampliação da educação e uso do
tempo livre (cerca de 1950/1980) – os investimentos na educação foram uma das
principais repostas do Estado que historicamente tem dado para a integração
social da geração mais jovem, e resultados têm sido animadores, pelo menos do
ponto de vista quantitativo. Pode-se inferir que seria um ―bom uso‖ do assim
chamado ―tempo livre‖ da juventude. Exemplos: práticas esportivas e promoção
de outras atividades recreativas e culturais. Jovens seriam integrados à educação,
permitindo a gradual integração social, por meio de diferentes processos de
ascensão social.
b) O controle social de setores da juventude mobilizada (1970 a 1985) – chamado
―movimento estudantil‖. Foram gestadas propostas que visavam desafiar as
estruturas de poder que se estabeleceram. Funções de controle social da
juventude. Desta forma, procurou-se evitar a expansão da rebelião juvenil.
Política de juventude com forte viés para o controle social.
c) Enfrentamento da pobreza e prevenção do crime/delito (1985 a 2000) – na
década de 1980 ocorreu a recessão e o aumento da pobreza, ―considerada ‗a
década perdida‘, crise da dívida externa, sérias consequências para a gestão
pública com implicações forte nos cortes dos gastos público social.‖ (ABAD,
2002, p.124). A visibilidade adquirida de jovens de população marginais de
grandes cidades, em sua maioria excluídos da educação e do emprego. Pode-se
citar programas de alimentação, para combater o analfabetismo e vários ―planos
sociais‖ com populações alvo. Também ocorreram políticas setoriais de
população, impulsionada pelas Nações Unidas com motivo de celebrar o Ano
Internacional da Juventude em 1985 (ABAD, 2002).
d) O emprego dos jovens excluídos – da década de 1990 em diante, começou a se
tornar uma preocupação generalizada para inclusão social dos jovens,
especialmente dos setores populares, no mercado de trabalho, como "pano de
fundo das transformações sociais, econômicas e políticas da globalização‖
(ABAD, 2002, p.125). Ponto positivo foi a recuperação econômica nacional, que
criou maior estabilidade macroeconômica, sendo que as políticas públicas de
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juventude incorporaram um enfoque de valorização do jovem, sendo realmente
considerada como um ator estratégico capaz de impulsionar o desenvolvimento
econômico e social dos países.
Abad (2002, p.119) afirma que as políticas públicas na América Latina representam o
que o governo "opta por fazer e não fazer frente a uma situação, ou é a forma como se
concretiza a ação do Estado. É delegado ao Estado a autoridade para unificar e articular a
sociedade, as políticas públicas são um instrumento privilegiado de dominação‖. Este
pesquisador acredita que política pública é só o que o poder central faz realmente; o que ele
deixa de fazer não caracteriza uma ação para enfrentamento de um problema público. Pode
ser até omissão do seu dever constitucional e com a sociedade civil, mas não visualizada
como política pública.
3.3.1 Principais Políticas Públicas Juvenis
Hoje, no Brasil, vêm se articulando ações e debates para estruturar políticas públicas
de juventudes, reconhecendo-se, assim, os jovens como sujeitos de direito (CASTRO, 2004).
E isso significa admitir que, embora as políticas sociais de juventude tenham existido e
continuem a existir, a sua eficácia se reduz a meros ―bons desejos‖, ou ao aprofundamento das
"desigualdades nos piores casos, quando a ordem social e seu desenvolvimento institucional
tornam incompatível uma moral individual compulsada pela busca da máxima rentabilidade‖
(FREITAS; PAPAS, 2003, p.29).
Segundo Novaes (2003, p.130-131), o Brasil conhece pouco os seus jovens e
praticamente não tem políticas públicas, no sentido governamental, de grande dimensão para
eles. O autor salienta que o papel desempenhado pelo Estado nessa área ainda é pequeno.
―Não por acaso a diminuição da mobilidade social gera pessimismo e ausência de perspectiva
em relação ao futuro, o que gera pessimismo, como já constataram várias pesquisas‖.
Concordo parcialmente com Novaes (2003), pois considero que os caminhos de
conhecimento do poder público sobre a condição juvenil foram sendo ampliados a partir de
2003, em especial no que diz respeito ao reconhecimento do jovem como sujeito de direitos
que culminaram com a EC no 59/09 com a aprovação na Câmara dos Deputados do Estatuto
da Juventude, além de se ter um estágio de maturidade de cada ação de Estado atualmente em
vigor. Em estrita concordância também com Saravia (2008, p.32), que argumenta que dessa
maneira ―contribuirá ou não para a estabilidade e eficácia das políticas, para o grau de
participação dos grupos interessados, para limpidez dos procedimentos de decisão‖.
O governo federal iniciou em 2005 a construção de uma Política Nacional de
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Juventude com a criação da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), vinculada à SecretáriaGeral da Presidência da República, do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) e do
Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), uma política de atendimento aos
jovens excluídos.
A partir de ações combinadas, vários avanços foram conquistados nesse período.
Como produto final, em 2006, foi lançado o primeiro Guia de Políticas Públicas de Juventude
pela SNJ (BRASIL, 2006). Em sua apresentação, o referido documento deixa claro a
importância em se ter o entendimento das singularidades e das peculiaridades das juventudes,
com o objetivo de garantir direitos a esta geração, ―fatores fundamentais para consolidar a
democracia no Brasil, com inclusão social. É esta a perspectiva que norteia o Governo Federal
na concepção e implantação de políticas públicas de juventude‖ (BRASIL, 2006, não
paginado).
Continuando a sua apresentação, o Guia ratifica que as políticas públicas passaram a
incluir as questões relacionadas à juventude, de forma mais consubstanciada e consistente, por
"motivos emergenciais, já que os jovens são os mais atingidos pelas transformações no mundo
do trabalho e pelas distintas formas de violência física e simbólica que caracterizam o século
XXI" (BRASIL, 2006, não paginado).
O governo federal inovou na concepção de política pública e passou a considerar a
juventude como uma condição social e os jovens, como sujeitos de direitos. Esta nova
concepção de política de juventudes é norteada por duas noções fundamentais: oportunidades
e direitos. As ações e programas buscaram oferecer oportunidades e garantir direitos aos
jovens para que eles possam resgatar a esperança e participar da construção da vida cidadã no
Brasil. Por isso, este Guia teve como escopo no trato com a juventude, disponibilizar:
- Oportunidades para adquirir capacidades Acesso à educação, à qualificação
profissional e à cidadania.
- Oportunidades para utilizar capacidades Acesso ao mercado de trabalho, ao
crédito, à renda, aos esportes, ao lazer, à cultura e à terra.
- Garantia de direitos oferta de serviços que garantam a satisfação das
necessidades básicas do jovem e as condições necessárias para aproveitar as
oportunidades disponíveis (BRASIL, 2006, não paginado, grifo nosso).

Nesse documento, foram inventariados 19 programas que estavam sendo
desenvolvidos pelo poder público em 2006 e em diversos órgãos da administração direta. Não
é intenção expor esses programas, mas evidenciar a finalidade dos quatro que têm ligação
com a pesquisa que desenvolvemos e que se somam ao que o governo acredita como
qualificação profissional aos jovens, são eles: o Projovem, um dos carros-chefes do governo
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Lula como política pública junto com o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego
(PNPE) e o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) e o Projeto Soldado Cidadão (PSC)
propriamente dito, foco de estudo desta dissertação.
O Projovem é destinado aos jovens de 18 a 24 anos, que não têm carteira profissional
assinada e que terminaram o 5o ano, mas não concluíram o 9o ano do Ensino Fundamental. O
curso proporciona aos jovens a conclusão do Ensino Fundamental, o aprendizado de uma
profissão e o desenvolvimento de ações comunitárias.
O PNPE foi criado em 2003 com o objetivo de reforçar a qualificação sócioprofissional para assegurar a inclusão social e a inserção do jovem no mercado de trabalho.
Este programa atendia aos jovens de 16 a 24 anos, desempregados e integrantes de famílias
com renda mensal per capita de até meio salário mínimo. Pessoas com deficiência, mulheres,
afrodescendentes, indígenas e ex-presidiários têm prioridade no atendimento.
O Proeja foi criado em 2005 para ampliar a oferta de vagas nos cursos de educação
profissional a trabalhadores que não tiveram acesso ao Ensino Médio na idade regular. O
Programa é direcionado a jovens e adultos que já concluíram o Ensino Fundamental e tenham,
no mínimo, 21 anos de idade.
O PSC foi criado em agosto de 2004 com o objetivo de preparar os jovens egressos do
serviço militar para o mercado de trabalho. A maioria dos militares que integram o programa
tem perfil socioeconômico carente. Por meio do Projeto, esses jovens passam a ter a
oportunidade de aprender várias profissões nas áreas de telecomunicações, automobilística,
alimentícia, construção civil, artes gráficas, têxtil, eletricidade, comércio, comunicações,
informática, entre outras.
Em 2010, foi lançado um novo Guia de Políticas Públicas de Juventude pela SNJ. Em
sua apresentação, pode-se verificar o reconhecimento do poder público nacional com essa
parcela da população fundamental para o processo de desenvolvimento de qualquer nação.
Relembra-se que a ONU elegeu 2010 como o Ano Internacional da Juventude, a fim de
―encorajar o diálogo e a compreensão entre gerações e estimular os jovens a promoverem o
progresso, com ênfase nas Metas do Desenvolvimento do Milênio‖21.
O novo Guia ressalta que, em 2008, o Brasil solicitou sua adesão oficial (que foi
aceita) à Organização Ibero-Americana de Juventude (OIJ), o único órgão multilateral de
juventude no mundo, vinculado à Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEA). Foram

21

Disponível em: < http://www.juventude.gov.br/guia>. Acesso em: 29 out. 2012.
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reduzidas para dezoito as políticas públicas, concentrando alguns programas no Projovem e
manteve a maioria dos existentes. Porém, deixaram de ser relacionados, sem a explicação
aparente, o PNPE, o Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio (Promed) e o
Programa Nossa Primeira Terra.
Quatro novas políticas apareceram nesse guia: o Praças da Juventude; o Programa
Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), neste caso o jovem visto pelo
aspecto de risco e vulnerabilidade; o Reforço às Escolas Técnicas e Ampliação das vagas em
Universidades Federais, que não foi o motivo da extinção do Promed; e o Programa Nacional
do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos. Um programa que apareceu
como política pública foi o de Ampliação do Bolsa Família, que se destina aos adolescentes
de 16 e 17 anos, com o objetivo de estimular a sua permanência na escola.
O Projovem, a partir de 2008, passou a ser considerado como ―integrado‖, ou seja,
agora é composto por seis programas de diversos órgãos do poder público: o próprio
Programa (da SNJ, vinculada à Secretária-Geral da Presidência da República); Agente Jovem
(Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome); Saberes da Terra e Escola de
Fábrica (MEC); Juventude Cidadã e Consórcio Social da Juventude (Ministério do Trabalho e
Emprego). Estes programas atenderam juntos 683,7 mil jovens entre 2007 e 2008.
O Proeja e o PSC foram mantidos em suas condições iniciais, mas o PNPE não
apareceu no último Guia de Políticas Públicas para a juventude. No sítio do Ministério do
Trabalho e Emprego22 pode-se verificar que o PNPE foi extinto quando da entrada em vigor
do Decreto no 6.629, de 04 de novembro de 2008, que regulamentava o Projovem, instituído
pela Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005. Os jovens que eram habilitados nos cursos do
PSC eram inscritos automaticamente no PNPE. O que acontece é que agora passaram à alçada
do Projovem e do Sistema Nacional de Empregos (SINE).
O último programa de atendimento aos jovens, que se encontra fora do Guia de 2010,
é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), que foi instituído
pela Lei no 12.513, de 26 de outubro de 2011. Ele tem como objetivo central ampliar a oferta
de cursos de educação profissional e tecnológica, atendendo aos estudantes do ensino médio
da rede pública, inclusive da EJA, trabalhadores (incluem-se agricultores familiares,
silvicultores, agricultores, extrativistas e pescadores) e beneficiários dos programas federais
de transferência de renda como o Bolsa Família. Foi criada a ―Bolsa Formação‖ onde são
oferecidos cursos gratuitos nas escolas públicas federais e estaduais e nas unidades de ensino
22

Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/legislacao/programa-nacional-de-estimulo-ao-primeiro-empregopnpe.htm>. Acesso em: 12 out. 2012.
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do SENAI, do SENAR e do SENAT. Durante a realização dos cursos, o estudante recebe o
material didático e um auxílio para sua alimentação e transporte. O Pronatec não é foco desta
pesquisa, portanto, maiores detalhes estão disponíveis no seu sítio na internet23.
Na tentativa de sintetizar este capítulo, podemos argumentar que, a partir dos anos de
1990, a juventude passou a ser uma categoria coletiva de preocupação do governo federal,
incialmente com políticas públicas assistencialistas que se preocupavam com a sua
vulnerabilidade e risco social. Foi a partir da estabilização econômica, descentralização de
ações do Estado e o reconhecimento do jovem como sujeito de direito, principalmente a partir
da EC no 59/2010 e da entrada do governo Lula (2003-2010), que as políticas passaram a ter
um aspecto mais universal no seu atendimento, porém permanecendo atreladas à tentativa de
inserção de massa de jovens no mercado de trabalho e na sua progressão natural para a
condição de adulto.
Ao expormos toda a dinâmica do ciclo de políticas públicas, do reconhecimento da
necessidade da descentralização administrativa como requisito de qualidade e eficácia das
ações do poder público, culmina com a realidade de termos políticas que não retratam uma
amplitude no trato de um coletivo bem diversificado e complexo, com políticas de governo e
não de Estado.
Em sua condição de jovem que procura o seu lugar na sociedade civil, ser reconhecido
como sujeito ativo do direito e que, agora, é possuidor de poder de participação ativa no
Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), no reconhecimento legal por meio do Estatuto da
Juventude, e das políticas de ampliação da oferta de cursos de educação profissional, tão
necessários para o nosso desenvolvimento, reiterando a possibilidade de ascensão social e
melhoria da qualidade de vida.

23

Disponível em: < http://pronatec.mec.gov.br>. Acesso em: 29 out. 2012.
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4. O ENSINO PROFISSIONAL TÉCNICO
A educação e o trabalho são dimensões centrais da vida do homem em sociedade e ―a
educação profissional apresenta-se, nessa compreensão, também como direito social e
subjetivo permanente‖ (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2010, p. 13). É condição que ambos sejam
construídos caminhando numa mesma direção, principalmente na travessia de superação das
relações sociais capitalistas em que estamos. Implica ter na agenda política, a defesa de uma
educação básica pública desinteressada, laica, gratuita, universal e unitária.
Diversas pesquisas envolvem o ensino técnico profissional no Brasil. Em sua maioria
elas enfocam a relação existente entre o sistema escolar e as políticas públicas, e outras que
investigam o eixo trabalho e educação. E se somarmos os dois focos dos estudos sobre o
tema, teremos um fio condutor que se liga ao que se deseja neste estudo, a relação entre
trabalho e educação via políticas públicas, mais direcionada ao coletivo multifórmico e
complexo das juventudes.
Frigotto (2010, p.22) argumenta que no mundo atual do trabalho, a ―pessoa confiável é
aquela que não é vadia, que trabalha e que não fica à toa. A afirmação do trabalho como algo
nobre e positivo é fundamental à nova ordem social capitalista‖. O trabalho tem que ser
afirmado como valor de uso e como princípio educativo e criador, procurando garanti-lo
como direito básico, numa perspectiva não imediata, por meio de uma pedagogia que não vise
à formação do cidadão mínimo, fácil de explorar e de ser manipulado, mas de sujeitos
autônomos e protagonistas da emancipação humana.
Gentili (2009) utiliza-se do termo ―exclusão includente‖ para o nosso processo de
escolarização, quando mecanismos reais de exclusão educacional se recriam e assumem novas
formas, no contexto atual de universalização da educação básica e de inclusão e inserção
institucional, que acabam sendo insuficientes ou inócuos para reverter o processo de
isolamento e negação de direitos para todos os envolvidos.
O processo de dualidade entre a educação propedêutica24 e educação profissional será
discutido neste capítulo, em especial a sua situação atual. Será também desenvolvida uma
breve história da educação profissional no Brasil, passando pela reforma do ensino médio e
profissional do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), perpassando pelo aspecto
da descentralização de políticas públicas. Foram também expostos a política educacional

24
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profissional no governo Lula (2003-2010), chegando até o novo Plano Nacional de Educação
(PNE), nas metas que interessam a esta pesquisa.
Manfredi (2002), que faz um estudo sobre a educação profissional no Brasil até o
governo FHC, será apresentado, continuando com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005a e
2005b) que exploram o tema no governo Lula. Outros autores terão seus argumentos expostos
como Dourado (2011) no trato do novo PNE, Saviani (2007), Regatierri e Castro (2009),
Frigotto e Ciavatta (2010) e Oliveira (2012) na discussão sobre trabalho e educação,
procurando argumentar a dualidade entre o ensino profissional e técnico e o acadêmico, no
seu contínuo e antigo distanciamento ou na possibilidade definitiva de sua integração.
4.1 TRABALHO - ALGUNS CONCEITOS
Ao começarmos a expor alguns conceitos do trabalho sobre o viés educativo, o
primeiro autor que aparece é Marx (apud FRIGOTTO; CIAVATTA, 2010, p.19), que analisa
este vocábulo sobre dois aspectos: o positivo, enquanto criação e reprodução da vida humana;
e o negativo, enquanto alienado25 sob o capitalismo. Para que o trabalhador produza bens e
mercadorias, "o seu trabalho deve ser útil, isto é, realizar-se em valores de uso [...] na ação do
trabalho, a atividade do homem efetua, com ajuda dos meios de trabalho, uma modificação
voluntária de seu objeto.‖ Em síntese, o trabalho como fator da necessidade e liberdade, sendo
por meio dele que o homem torna-se um ser social.
Navarro e Padilha (2007, p.14) entendem que o trabalho tem caráter plural e
polissêmico e que ocupa parcela importante do espaço e do tempo em que se desenvolve a
vida humana em sociedade. Ele não é apenas um meio de satisfazer apenas as necessidades
básicas, ―é também uma fonte de identificação e de autoestima, de desenvolvimento das
potencialidades humanas, de alcançar sentimento de participação nos objetivos da sociedade.
Trabalho e profissão (ainda) são senhas de identidade‖.
A origem da palavra trabalho é associada a um instrumento antigo de três partes
utilizado para torturar – o tripalium. O que se pode inferir da escolha do termo é que a
atividade laboral nem sempre foi algo desejável, independente do gênero e épocas históricas.
Lembremo-nos do trabalho escravo. Pinto (2007, p.17) o conceitua como um ―conjunto de
atividades intelectuais e manuais, organizadas pela espécie humana e aplicadas sobre a
natureza, visando assegurar sua subsistência – nunca deixou (como não deixa, atualmente) de
ser realizado, por homens e mulheres, ao longo da história.‖.
Saviani (2007) argumenta que o ser humano é um ser social e histórico, construído
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também como ser do trabalho, estabelecendo relação entre educação e trabalho, sendo ambos
atividades e atributos humanos: o ser humano trabalha e educa. O atributo essencial do
homem é a sua racionalidade. Nessa relação entre educação e trabalho, o autor cita Bergson
(1979) que argumenta que embora o ato de fabricar algo expressa a racionalidade do homem,
não o considera suficiente para definir a ―essência humana‖, uma visão contrária dessa
relação.
O homem, diferente dos animais que se adaptam à natureza, tem de adaptar a natureza
a si, agindo e transformando-a as suas necessidades. Essa ação de transformar a natureza em
função das necessidades humanas é o que conhecemos com o nome de trabalho. ―Podemos,
pois dizer que a essência do homem é o trabalho [...] O que o homem é, é-o pelo trabalho‖
(SAVIANI, 2007, p.154). Esse mesmo autor afirma que o homem não nasce homem, formase, aprende com outros homens a produzir sua própria existência.
―Os homens aprendiam a produzir sua existência no próprio ato de produzi-la. Eles
aprendiam a trabalhar trabalhando. Lidando com a natureza, relacionando uns com os outros,
os homens educavam e educavam as novas gerações‖ (SAVIANI, 2007, p.154). Pelo que foi
exposto, pode-se afirmar que não é possível ao homem viver sem trabalhar, que a sua
construção histórica tem o trabalho como forma de identidade do ser humano, ou como
discutem Frigotto e Ciavatta (2010, p.18), ―o trabalho é humanamente indispensável ao
homem desde sempre‖.
Na construção das sociedades em classes, ocorreu, e ainda ocorre, a separação entre
instrução e trabalho. ―Logo, a separação também é uma forma de relação, ou seja: nas
sociedades de classes a relação entre trabalho e educação tende a manifestar-se na forma da
separação entre escola e produção‖ (SAVIANI, 2007, p.157). Nessa situação é que ocorre no
distanciamento histórico entre trabalho manual – Homo faber - e trabalho intelectual – Homo
sapiens. Assunto que é discutido e recorrente em todo este capítulo.
Com o advento do modo de produção capitalista, onde as trocas eram mais
importantes e que determinavam o consumo, a sociedade de mercado foi apresentada ao
mundo. Saviani (2007, p.158) considera que o ―domínio de uma cultura intelectual, cujo
componente é o alfabeto, impõe-se como exigência a todos os membros da sociedade. E a
escola, sendo o instrumento por excelência para viabilizar o acesso a esse tipo de cultura‖. Tal
situação pode ser comprovada pelo advento da indústria moderna, com um trabalho
intelectual e a simplificação do trabalho manual.
Marx (1978), citado por Barbosa (2007, p.100), afirma que ―a história da formação da
sociedade capitalista é marcada, desde sua origem, pela desigualdade social e pela contradição

68

entre capital e trabalho‖. A partir de então, produção e consumo passam a ser considerados
como um novo modo de relação, onde o excedente da produção constrói uma sociedade de
consumo, estimulando inclusive a criação de falsas necessidades, o que é denunciado por esse
mesmo autor, que identifica no trabalhador a condição de que só deve ter o suficiente para
querer viver e só deve querer viver para ter.
Segundo Pinto (2007, p. 18), a organização do trabalho com o advento das revoluções
industriais foi incorporada ao modo de produção capitalista.
A organização do trabalho foi elevada à categoria de matéria do conhecimento a ser
conquistada com base na luta política e econômica explícita entre o empresariado
(classe proprietária dos meios de produção e compradora de força de trabalho) e os
trabalhadores (classe social expropriada nesse processo e cuja existência atual exige
vender sua capacidade de trabalho em troca de salários).

Nesse caminho, Saviani (2007) faz uma relação interessante entre a Revolução
Industrial e a Revolução Educacional, explicando que a primeira colocou a máquina no centro
do processo produtivo e a segunda colocou a escola em forma principal e dominante da
educação. No meio dessa relação encontra-se o ser humano. A partir desse ponto, a base
comum da escola elementar passa a ter o seu sistema de ensino separado em duas vertentes
que perduram até hoje: as escolas de formação geral e as escolas profissionais (a estratificação
educacional).
Essa proposta dualista, onde as escolas profissionais para os trabalhadores e aquelas de
ciências e humanidades para os futuros dirigentes, é retratada por Saviani (2008, p.7) em
poucas palavras, onde o "ensino secundário para os nossos filhos e ensino profissional para os
filhos dos outros [...] terminalidade legal para os nossos filhos e terminalidade real para os
filhos dos outros".
A partir desse momento, dois conceitos entram em discussão por marcar bem a relação
provocativa entre trabalho e educação. Os conceitos de competência e empregabilidade serão
agora trabalhados, mas existe a necessidade do entendimento de que a educação tem que
voltar a significar novamente oportunidades redobradas de ascensão social e uma defesa
contra a elevação do desemprego e a queda do nível de renda (POCHMANN, 2004).
A competência pode ser ―a capacidade de resolver um problema em uma situação dada.
A competência baseia-se em resultados‖ (DELUIZ, 1996, p.19). O termo surge num contexto
de crise do modelo de organização taylorista e fordista, mundialização da economia,
exacerbação da competição dos mercados, exigências de melhoria da qualidade dos produtos
e flexibilização dos processos de produção do trabalho.
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A autora argumenta que as competências são construídas ao longo da trajetória de vida
profissional do trabalhador, o qual partilha de experiências e práticas coletivas. Ela cita
Zarifian (1999 apud DELUIZ, 2001, p.11) que assegura que ―a competência exprime uma
mudança essencial nas organizações, configurando uma nova forma de atuação do trabalhador
e, ao mesmo tempo, um novo modelo de gestão da força de trabalho.‖.
Shiroma, Moraes e Evangelista (2001, p.68) destacam que o conceito de competências,
no plural, para designar atributos de ordem subjetiva é de difícil mensuração, como sendo
uma ―maior capacidade de abstração e agilidade de raciocínio, capacidade de comunicação e
de tomar decisões sobre assuntos diversos, criatividade, capacidade de adaptação e trabalho
em grupo.‖.
Frigotto (2004, p.197) conceitua empregabilidade como ―um conjunto de competências
que comprovadamente se possui ou que se pode desenvolver dentro ou fora da empresa. É a
condição de se sentir vivo, capaz, produtivo‖, ou seja, um ―pacote‖ de competências que o
mercado reconhece como adequados e suficientes ao futuro e novo cidadão produtivo. A
responsabilidade por sua inserção no mercado de trabalho, mantendo suas competências
atualizadas, é do próprio trabalhador, noção de empregabilidade desenvolvida por Deluiz
(2001).
Procurando assimilar os conceitos de competência(s) e empregabilidade, este
pesquisador concorda com Deluiz (2001) que, ao se reduzir a formação do trabalhador a
simples e imediato emprego no mercado de trabalho incerto, em detrimento a uma formação
integral, que abarque a dimensão de cidadania é preocupante, pois não há a completude do ser
humano em toda a sua essência. Essa abordagem de competências e empregabilidade torna-se
reducionista e tecnicista.
4.2 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ONTEM E HOJE
O termo trabalho em si vem normalmente associado à ideia de emprego, ou seja, de
atividade remunerada. Mas o caminho do trabalho tem uma parada importante na escola, em
especial no que possa ser transmitido de informações e conhecimentos aos alunos e o que na
realidade eles enfrentam no mercado de trabalho. Manfredi (2002, p. 32) expõe que não se
pode e deve partir para uma discussão reducionista ou com visões estereotipadas, porque as
"relações entre trabalho, escolaridade e profissionalização resultam de uma complexa rede de
determinações, mediações e tensões entre diferentes esferas da sociedade: econômica, social,
política e cultural".
O trabalho é uma atividade social central da atividade humana há muitos anos, como
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na garantia da fonte de renda, na sobrevivência e qualidade de vida dos seres humanos, na
inserção social, na organização e funcionamento das sociedades, além de ser também um
objeto de ação de políticas públicas governamentais. Por isso mesmo, a noção de trabalho e as
diferentes formas concretas de sua efetivação são históricas, isto é, "vão se construindo e
reconstruindo ao longo da história das sociedades humanas, variando de acordo com os
modelos de organização da produção e distribuição de riqueza e poder‖ (MANFREDI, 2002,
p.34).
Caminhando pela história do trabalho e educação, nas primeiras sociedades, a base da
economia era a pesca e a caça, a agricultura rudimentar, sendo que a divisão do trabalho davase segundo diferenciação sexual e etária: crianças e jovens eram responsáveis por certas
tarefas domésticas; as mulheres pela agricultura e outras tarefas domésticas; e os homens a
caça e a colheita. Porém, com o desenvolvimento do artesanato, o trabalho com o ferro, a
pedra, a madeira e outros materiais nobres ficaram como atividades executadas estritamente
pelo homem por vários séculos. Na construção histórica das sociedades, o aparecimento e o
crescimento das cidades, o desenvolvimento da agricultura relacionada ao aperfeiçoamento
dos instrumentos e equipamentos utilizados no cultivo e plantio, somado às guerras de
conquistas e de mercados, criou-se uma nova divisão social do trabalho (MANFREDI, 2002).
Apareceram

então

as

classes

sociais

diferenciadas:

agricultores,

artesãos,

comerciantes, guerreiros, os grandes proprietários das terras (senhores feudais) e os padres.
―A categoria da divisão social de trabalho associa-se à ideia de repartição de funções sociais
ligadas ao domínio da produção (bens agrícolas e industriais), da distribuição e comércio de
bens, do exercício das funções religiosas e políticas.‖ (MANFREDI, 2002, p.36).
Surge, assim, a noção de trabalho manual e intelectual, as corporações de ofício.
Segundo a autora, é nesse momento histórico que surgem as primeiras noções de profissões e
de especializações profissionais, como o mecânico, o ferreiro, o tecelão, o comerciante, o
banqueiro. Manfredi (2002, p.36) afirma que é desse modo e em qualquer época que se queira
argumentar, passado ou presente, que "as especializações profissionais surgem em
decorrência de mudanças no sistema econômico das sociedades, afetando igualmente as
condições materiais de trabalho e os tipos de profissionais necessários".
O trabalho, como princípio educativo, constitui-se num dever e também num direito,
que deve ser apreendido e socializado desde a infância. Gramsci (1978), citado por Frigotto e
Ciavatta (2010, p.20), denomina a criança e o jovem de espécies de ―mamíferos de luxo‖
quando não ocorre essa socialização. O que se deseja e espera é educar a primeira idade para
participarem das tarefas de produção, de cuidar da sua e da vida coletiva, e partilhar trabalhos
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compatíveis com sua idade.
4.3 EDUCAÇÃO E TRABALHO
Atualmente, compreende-se a escola como a instituição que tem por função preparar
os jovens para o ingresso no mercado de trabalho. Porém, tal entendimento não esteve
vinculado à formação para o trabalho. Durante alguns séculos, a preparação para o trabalho
deu-se na própria dinâmica da vida social e comunitária, concomitantemente com a própria
atividade laboral. Manfredi (2002, p.52) cita Hobsbawn (1987) ao descrever o trabalho de
vários artesãos europeus, sapateiros, tecelões e outros, porque ―vai reconstruindo, com base
no cotidiano, um conjunto de práticas educativas reveladoras, tecidas na convivência entre
mestres, oficiais e aprendizes, nas oficinas, nas estradas, nas estalagens‖.
Esse aprendizado informal, que abrangia o conhecimento tácito e o domínio de
métodos, técnicas e rotinas das tarefas dos diferentes ofícios, constituiu, durante vários
séculos, a única escola de homens e mulheres, jovens e adultos que as classes populares
dispunham. Ponto importante dessa discussão é a separação entre a preparação técnicoprofissional efetivada no ambiente escolar e o que acontece no mundo concreto do trabalho,
como ―produtor de valores de uso, para manter e reproduzir a vida, é crucial e ‗educativo‘‖
(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005b, p. 63).
A educação escolar separada da educação profissional também não apareceu
espontaneamente e ao acaso. Conforme Manfredi (2002, p.54), ―os sistemas de ensino são
criações recentes, produtos do desenvolvimento do industrialismo como modo de produção,
de trabalho e de vida em sociedade‖. A autora cita Enguita (1989) que afirma que com a
expansão do capitalismo industrial, criou-se a necessidade da universalização da escola como
agência social de preparação para inserção no mundo do trabalho.
No mundo globalizado, tecnológico e informatizado atual, as mudanças na qualidade
do trabalho tem-se dado de forma diferenciada nas sociedades que compõem os vários blocos
socioeconômicos, no cenário do capitalismo mundial. ―Movimentos de inovação e de
crescente complexidade têm sido acompanhado de movimentos de desqualificação e
precarização do trabalho, de aumento do desemprego‖ (MANFREDI, 2002, p.55).
Destarte, quando se exige do trabalhador uma formação técnico-científica mais
abrangente e multifacetada ou eclética, as condições de precarização do emprego dito formal
têm gerado novas incertezas e ambiguidades, tanto para os sujeitos como para o papel e a
função da escola. Reacende-se, portanto, a discussão antiga entre a formação básica e a
formação técnica ou tecnológica.
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Manfredi (2002) afirma que nessa discussão controvertida entre a formação geral e a
profissional, entre as diversas concepções há desde aqueles que consideram a educação
profissional numa perspectiva
assistencialista, como uma forma de educação para os pobres, até aquelas centradas
na racionalidade técnico-instrumental, as quais postulam uma formação voltada para
a satisfação das mudanças e inovações do sistema produtivo e dos ditames do atual
modelo econômico de desenvolvimento brasileiro, além de outras orientadas pela
ideia de uma educação tecnológica, numa perspectiva de formação de trabalhadores
como sujeitos coletivos e históricos (MANFREDI, 2002, p.57).

Neste caminho, Barbosa (2007, p.109) cita Manacorda (1991) que argumenta que a
formação do trabalhador deveria ser de homens completos, ―não só com as mãos, mas com o
cérebro, e que consciente do processo que desenvolve, domina-o e não é por ele dominado‖.
Deveria ser uma formação expressa em sua totalidade, multilateral e em todos os sentidos das
faculdades e das forças produtivas. Marx utilizou a expressão ―omnilateral‖ para significar
essa formação mais completa, na tentativa de ruptura entre o trabalho intelectual e manual,
possibilitando o desenvolvimento de todas as potencialidades humanas.
Acredita-se que a formação para o trabalho como uma das dimensões educativas do
processo de formação humana. Um direito social que deve ser incorporado aos projetos de
escolarização de nível médio e fundamental, aos jovens e adultos pertencentes aos grupos
populares. Pode-se sintetizar que ―a educação profissional é um campo de disputas e de
negociação entre os diferentes grupos que compõem uma sociedade, desvelando as reformas
de ensino, das concepções, dos projetos e das práticas formativas‖ (MANFREDI, 2002, p.
60).
Porém, as coisas não acontecem como esperado e desejado. Frigotto, Ciavatta e
Ramos (2005b, p.65) argumentam que se as pessoas jovens e adultas não traçam uma vida
escolar linear, a relação entre educação e o mundo do trabalho ocorre mais imediata e de
forma contraditória. Para elas, o sentido do conhecimento não está em primeiro entender o
sentido geral da vida social e depois instrumentalizar-se para o exercício profissional. ―Na
realidade, muitas vezes, o acesso e o retorno à vida escolar ocorre motivado pelas dificuldades
enfrentadas no mundo do trabalho, pela necessidade de nele se inserir e permanecer‖.
Não se pode ignorar a importância da educação como pressuposto básico para o
enfrentamento do mundo do trabalho. Não se deve também reduzi-la à mera formação para o
emprego em um sentido economicista. Deve-se reconhecer o trabalho como princípio
educativo, principalmente sua construção histórica e de difusão da cultura da sociedade, o que
os autores argumentam que essa relação é importante para o enfrentamento das instabilidades
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do mundo contemporâneo, sem reduzir as pessoas a meros fatores econômicos, alienando o
direito delas em ―se reconhecerem e se realizarem plenamente como seres humanos‖
(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005b, p. 67).
4.3.1 Breve história da Educação profissional no Brasil
A escola não é o único ambiente que abriga o ensino técnico profissional. Em recentes
investigações das práticas de educação, verifica-se que elas também ocorrem em outros
espaços sociais: nos locais de trabalho, nos movimentos sociais, sindicatos, empresas,
associações de bairro, igrejas, entre outros. A educação profissional no Brasil ainda é exercida
em diversos ambientes além da instituição escolar.
No início da colonização europeia em nosso território, o preparo para o trabalho e as
práticas educativas se associavam às práticas cotidianas de socialização e de convivência com
os nativos adultos e em suas tribos. ―As práticas de aprendizagem efetivavam-se mediante a
observação e a participação direta nas atividades de caça, de pesca, de coleta, de plantio e
colheita, de construção e de confecção de objetos. Os mais velhos faziam e ensinavam‖
(MANFREDI, 2002, p.66). Pode-se afirmar que era um processo de ensino e aprendizagem
em que eram integrados os saberes e fazeres, a teoria e a prática, mediante o exercício
contínuo das múltiplas atividades da vida em comunidade.
No Brasil colônia, a base da economia era a agroindústria açucareira organizada em
plantações, predominando o regime escravocrata de produção e organização do trabalho. Nos
engenhos - unidades básicas - também prevaleciam as práticas educativas informais de
qualificação no e para o trabalho. Ainda nesse período, ―os colégios e as residências dos
jesuítas [...] foram os primeiros núcleos de formação profissional, ou seja, as ‗escolasoficinas‘ de formação de artesãos e demais ofícios‖ (MANFREDI, 2002, p.68).
O ensino profissional, no Império, teve impulso importante com as transformações
políticas e econômicas, quando da transferência em 1808 da família real portuguesa para o
Brasil. A economia brasileira deixou de ser baseada na agroindústria, não havia mais a
necessidade do intercâmbio comercial com a metrópole, pois fazíamos também parte do
Estado nacional português. Iniciou-se a implantação de atividades e de empreendimentos
industriais tanto estatais como da iniciativa privada para, principalmente, subsidiar o comércio
que era importante para o Reino.
As primeiras instituições públicas fundadas foram as de ensino superior, destinadas a
formar as pessoas qualificadas para exercerem tarefas no Exército e na administração do
Estado. Foram criadas diversas instituições nas cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Recife,
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Olinda e em Vila Rica. ―Assim, a instituição do sistema educacional principiou pelo topo, ao
passo que os demais níveis – o primário e o secundário – como cursos propedêuticos,
preparatórios à universidade‖ (MANFREDI, 2002, p. 75).
O ensino profissional foi incialmente de caráter assistencial, como argumentam
Regattieri e Castro (2009, p.19), uma vez que era destinado a ―amparar os órfãos e os demais
desvalidos da sorte.‖ A primeira iniciativa foi a criação do Colégio das Fábricas em 1809 pelo
Príncipe Regente D. João VI. Pode-se salientar que a motivação estava relacionada também à
suspensão da proibição de funcionamento de indústrias manufatureiras em terras da colônia,
havia a necessidade de mão-de-obra. As autoras ainda ressaltam que foram criados os Liceus
de Artes e Ofícios, oferecendo instrução e iniciando em ocupações industriais.
Com o advento da República em 1889 o país ingressava em uma nova fase econômicasocial, em virtude dos processos de industrialização e urbanização, além de uma transição
ocorrida na estrutura social com a libertação dos escravos, a imigração europeia e a expansão
da cultura cafeeira. A modernização tecnológica do início do séc. XX, inerente aos novos
setores de nossa economia, ―gerou novas necessidades de qualificação profissional e novas
inciativas, no campo da indústria básica e profissional popular‖ (MANFREDI, 2002, p.79).
Regattieri e Castro (2009, p.19) acrescentam que no período inicial da República, a
educação profissional manteve a característica de assistencialista, sempre com o escopo de
visar os menos favorecidos, com o acréscimo de ―preparar os operários, correlacionada às
necessidades de uma ainda incipiente produção industrial. A partir de 1906, consolidou-se
uma política de desenvolvimento do ensino industrial, comercial e agrícola‖.
No período da Primeira República, que vai até os anos de 1930, surgiram as redes de
escolas por iniciativas dos governos constituídos e de outros atores, como a igreja, os próprios
trabalhadores e também os membros da elite cafeeira. ―Os destinatários não eram apenas os
pobres e os ‗desafortunados‘, mas aqueles que, por pertencerem aos setores populares
urbanos, iriam se transformar em trabalhadores assalariados‖ (MANFREDI, 2002, p.80).
O nosso regime federativo possibilitou a realização de iniciativas estaduais de
organização do ensino profissional. Alguns estados redesenharam o funcionamento dos
antigos liceus ou criaram suas próprias redes de ensino profissional. Foram criadas em 1910,
pelo Presidente Nilo Peçanha, uma rede com 19 Escolas de Aprendizes Artífices destinadas
―aos pobres e humildes‖, ampliando-se seu horizonte para atender aos interesses econômicos
emergentes nos campos da agricultura e da indústria. Constituindo-se no embrião da atual
rede de instituições federais de educação tecnológica. É considerado o primeiro momento
decisivo das políticas referentes à educação profissional (MANFREDI, 2002; MOURA, 2012;
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REGATTIERI; CASTRO, 2009).
Um ponto interessante dessa época foi a iniciativa republicana, vertente positivista,
que transformou o antigo Asilo de Meninos Desvalidos no Instituto Profissional João Alfredo
em escola de ofícios. Soma-se também o retardamento da entrada no mercado de trabalho de
menores, elevando a faixa etária para acima de 14 anos a idade mínima. Manfredi (2002,
p.85) argumenta que o instituto em questão ―foi uma das peças-chave na implantação das
reformas educacionais do Distrito Federal, tanto a de 1929, de Fernando de Azevedo, quanto a
de 1932, de Anísio Teixeira‖. Pode-se ainda salientar que é dessa década o Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova, ―que assumia a perspectiva de uma escola democrática e se
propunha a proporcionar oportunidades para todos‖ (MOURA, 2012, p.49).
A política educacional do Estado Novo legitimou a separação entre o trabalho manual
e o intelectual, o que vivenciamos até hoje. Manfredi (2002) afirma, que no período em
questão, a característica principal foi a diferença existente, onde o ensino secundário era
destinado às elites e os ramos profissionais aos menos favorecidos, a classe trabalhadora.
Verifica-se ainda a substituição econômica do perfil agroexportador pelo modelo
industrial, com a substituição pelos bens duráveis e de capital. No campo educacional, o
objetivo à época era criar um ensino mais adequado à modernização que se almejava para o
país, porém, ―inexistia uma política nacional de educação que prescrevesse diretrizes gerais e
a elas subordinasse os sistemas educacionais.‖ (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA,
2001, p. 16). O que as autoras Regattieri e Castro (2009) denominam de segundo momento
decisivo do ensino profissional, a reforma educacional de 1931, conhecida pelo nome de
Reforma Francisco Campos.
Foi um período (de 1935 a 1942) caracterizado pela centralização do Estado, entre
ambiguidades na sua relação com os setores privados, caracterizado por muita disputa no
campo das legislações e da política educacional do Estado Novo. O período foi marcado pelo
cerceamento e o enquadramento institucional das associações de trabalhadores a uma política
de convencimento e de disputa de hegemonia no plano ideológico.
Originou-se um sistema de ensino profissional paralelo ao público e gerido pelos
organismos sindicais patronais, o Sistema "S‖, que teve como primeiras instituições o Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em 1942 e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC) um ano depois. Garcia (2000 apud VENTURA, 2001,
p.4) argumenta que ―o saldo que fica desse período é que a formação [profissional] dos
trabalhadores ficou a partir dos anos 40 sob o controle único dos empresários‖.
A Constituição de 1937 apresentou os primeiros indicativos de uma organização
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sistematizada do ensino industrial (RAMOS, 2012). O seu art. 129 deixa claro que para
aquelas famílias que não conseguirem arcar com a educação de seus dependentes em
―instituições particulares‖, torna-se dever da Nação e seus entes federados assegurar em
instituições públicas em todos os seus graus, ―uma educação adequada às suas faculdades,
aptidões e tendências vocacionais‖. Nesse mesmo artigo, é destacado que

O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos favorecidas é em
matéria de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse
dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos
Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais.
É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua
especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de
seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que caberão
ao Estado, sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes
serem concedidos pelo Poder Público (BRASIL, 1937, grifos nossos).

Dois pontos são destacados do artigo citado acima, ratificando a dualidade entre o
ensino acadêmico e o técnico: que o ensino profissional é destinado às classes menos
favorecidas; e a determinação legal para que as indústrias e os sindicatos criem escolas de
aprendizes para os filhos de seus operários.
―As camadas mais favorecidas da população procuravam o ensino secundário e
superior para sua formação, e aos trabalhadores restavam as escolas primárias e profissionais
para uma rápida preparação para o mercado de trabalho‖ (SHIROMA; MORAES;
EVANGELISTA, 2001, p.24). A partir de 1942, com a instituição do conjunto das Leis
Orgânicas da Educação Nacional, a chamada reforma Capanema, o terceiro momento decisivo
para o ensino profissional técnico, ―teve lugar a organização da rede federal de
estabelecimentos de ensino industrial e foi estabelecido o conceito de ‗aprendiz‘ para efeito da
legislação trabalhista‖ (REGATTIERI; CASTRO, 2009, p.20).
A partir de 1945 e até a década de 1990, foram vivenciados dois períodos de
redemocratização. Um após o Estado Novo e outro em seguida ao regime militar entre as
década de 1960 e 1970. ―O Estado continuou a ser o principal protagonista dos planos,
projetos e programas que alcançaram o parque e o empresariado industrial‖ (MANFREDI,
2002, p.102). A educação profissional era reconhecida por um conjunto de ―informações
relevantes‖ que o aluno recebia para o domínio de seu ofício, sendo que sem aprofundamento
teórico, científico e humanístico, o caminho estaria bloqueado ao prosseguimento dos seus
estudos. Quanto à outra educação, a escolar acadêmico-generalista, os alunos tinham acesso a
um conjunto básico de ―conhecimentos‖ que eram amplos e úteis para o prosseguimento de
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seus estudos (ALVES, 1997 apud MANFREDI, 2002).
Ocorreu um período da história da educação profissional, considerado por Regattieri e
Castro (2009) como o quarto momento decisivo, onde houve uma equivalência entre os
estudos acadêmicos e os profissionais. A Lei ordinária no 1.076/1950 assegurava aos
estudantes que concluíssem o curso de primeiro ciclo do ensino comercial, industrial ou
agrícola, o direito a matrícula nos cursos clássico e científico. O prosseguimento dos estudos
superiores dependia da aprovação em exames das disciplinas não estudadas, além da
comprovação de posse do nível de conhecimento indispensável à realização dos aludidos
estudos. A Lei no 1.821/1953 dispôs sobre o regime de equivalência entre diversos cursos de
grau médio para efeito de matrícula no ciclo colegial e nos cursos superiores.
Independente da promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei no 4.024 de 20 de dezembro de 1961, mantinha-se a dualidade entre os dois
ensinos, o profissionalizante e o secundário. Prevaleceu durante o regime dos governos
militares (1964 a 1985) a perspectiva tecnicista dos projetos de desenvolvimento desse
período, o fortalecimento do Sistema "S", as inciativas das empresas privadas e estatais por
meio do Programa Intensivo de Formação de Mão-de-Obra (PIPMO) e da Lei no 6.297/1957,
que concedeu incentivos fiscais para as próprias empresas desenvolverem seus projetos de
formação profissional (MANFREDI, 2002).
Oliveira (2012, p.31) se posiciona um pouco diferente. O autor reitera que após a
entrada em vigor da primeira LDB, em 1961, havia uma tentativa por parte do governo de
―homogeneização escolar‖, conferindo um caráter mais universal ao ensino técnico, ―que
antes era terminal, se tornasse equivalente ao secundário propedêutico, podendo os técnicos,
uma vez concluído seus cursos, candidatarem-se a qualquer curso de nível superior‖. O que
Moura (2012, p.50) expõe num meio termo,

colocando fim, legalmente, à dualidade no ensino. Entretanto, na prática, os
currículos se encarregavam de mantê-la, pois a vertente propedêutica continua
privilegiando os conteúdos exigidos no acesso ao ensino superior, e os cursos
profissionalizantes seguiram privilegiando os conteúdos vinculados às necessidades
dos setores produtivos.

Shiroma, Moraes e Evangelista (2001, p.29) explicam que no período militar a
educação teve o foco para a formação de ―capital humano‖, criando um vínculo entre ela e o
mercado de trabalho, integrando a política educacional aos planos gerais de governo,
adotando uma perspectiva ―economicista‖, o que foi ratificada pelo Plano Decenal de
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Desenvolvimento Econômico e Social (1967-1976), ―para o qual a educação deveria
assegurar ‗a consolidação da estrutura de capital humano do país, de modo a acelerar o
processo de desenvolvimento econômico‘‖.
Uma reforma foi pretendida nesse período que abarcava tanto o ensino médio e o
fundamental, considerada como o quinto momento importante para a educação profissional
(REGATTIERI; CASTRO, 2009). A Lei no 5.692/71 instituiu a profissionalização universal e
compulsória para o ensino secundário, estabeleceu, formalmente, a equiparação entre o curso
secundário e os cursos técnicos, o que Oliveira (2012, p.32) enfatiza como ―compulsória a
profissionalização em todo o nível do ensino médio‖. O argumento utilizado pelo Governo
Militar, segundo Cunha (1977 apud Oliveira, 2012), foi o de formar técnicos em primeiro
lugar e de formar candidatos para os cursos superiores. O discurso utilizado para sustentar o
caráter manifesto foi o de se evitar ―frustação de jovens‖ que não conseguiram entrar no
ensino superior e o da ―escassez de técnicos‖ no mercado de trabalho.
Um parêntese tem que ser historicamente posto neste momento. No período de 1968 a
1971, tivemos, no Brasil, a entrada de capital estrangeiro, aliado a uma política salarial rígida
e centralizada, o que fez com que a economia ficasse aquecida, além de conseguirmos um
controle inflacionário positivo. Esse período em questão ficou conhecido como ―milagre
brasileiro‖. O que aconteceu infelizmente foi que o mercado interno foi negligenciado e não
conseguimos uma posição de destaque na vanguarda tecnológica e nem uma autonomia
industrial (OLIVEIRA, 2012).
A Lei no 5.692/71 não vingou. Para corrigir essa situação veio em seu lugar a Lei no
7.044/82 que tinha essa solução de compromisso, porém, voltou a baila a dualidade entre
formações antigas. Contudo, ―as mudanças técnico-organizativas introduzidas com a adoção
do padrão capitalista de acumulação flexível iriam gerar tensões e contradições entre o ‗velho
sistema educacional‘ e as novas necessidades de educação para o trabalho‖ (MANFREDI,
2002, p.107).
Para fechar o bloco dessa modalidade de educação no período militar, as autoras
Shiroma, Moraes e Evangelista (2001, p.35) argumentam o que se pretendeu e o que se
realizou para a educação profissional, entre o discurso e a prática. Era reconhecido que se
intencionava que o antigo ensino de 2o grau ficasse finalmente alinhado à função formativa
profissionalizante. ―A falácia da função profissionalizante da escola trouxe, como uma de
suas mais graves consequências, a desarticulação da já precária escola pública de 2o grau. Um
crime cujos efeitos só fizeram se agravar com as políticas educacionais posteriores‖.
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A Constituição de 1988, marco do período de redemocratização, afirma em seu art.
205 de que "a educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". O seu art. 227
ratifica que é um dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à
profissionalização e à cultura (BRASIL, 1988, grifo nosso).
Como política pública, o ensino profissional e técnico é visto como parte de um plano
nacional de desenvolvimento econômico e tecnológico sustentado e articulado a outras
políticas de emprego, de trabalho e renda (MANFREDI, 2002). Em 1991, elaborou-se a
proposta do Sistema Nacional de Educação Tecnológica no âmbito do MEC, que segundo
Kuenzer (1997), citada por Manfredi (2002, p.117), ―repousaria numa forte base de
sustentação a ser construída por uma sólida educação geral tecnológica, voltada para a
preparação de profissionais capazes de absorver, desenvolver e gerar tecnologia.‖.
Pode-se mencionar o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Formação e
Desenvolvimento Profissional, do antigo Ministério do Trabalho, que em 1995 desenvolveu
um amplo debate sobre a educação nacional, que foram expressas no documento ―Questões
críticas da educação brasileira‖. A partir desse diagnóstico, construiu-se um plano de
educação profissional para os trabalhadores com contrato formal ou desempregados,
precariamente escolarizados ou deslocados pelas mudanças tecnológicas e por processos de
reestruturação produtiva (MTb/SEFOR, 1995 apud MANFREDI, 2002).
O sexto momento decisivo, conforme Regattieri e Castro (2009), foi representado pela
atual LDB, Lei no 9.394/96, e pelo Decreto no 2.208/97. Oliveira (2012, p.35) afirma que o
decreto em questão foi uma medida fundamental para a desorganização do histórico ensino
técnico de nível médio. Foi substituído então pelo Decreto no 5.154/04, que buscou
restabelecer os princípios norteadores de uma política de educação profissional articulada com
a educação básica e que instituiu as bases para a reforma do ensino profissionalizante no
nosso País. ―A reforma do ensino médio e profissional implantada nas duas últimas gestões
do governo FHC é fruto de um processo histórico de disputas político-ideológicas
empreendidas no âmbito da sociedade brasileira.‖ (MANFREDI, 2002, p. 114).
A LDB em questão dedica um capítulo especial à educação profissional, o Cap. III do
Título V, com quatro artigos. Interpretando os mandamentos constitucionais, em especial o
seu art. 40, que será ―desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes
estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de
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trabalho‖. O princípio da educação profissional está em "sua especificidade que, ao mesmo
tempo, deve estar articulada com a educação básica – a educação profissional de nível técnico
deve, portanto, articular-se com o ensino médio‖ (REGATTIERI; CASTRO, 2009, p.23). O
que Ventura (2001, p.15) concorda que ela reservou espaço especial, ―considerada como um
fator estratégico de competitividade e desenvolvimento humano na nova ordem econômica
mundial.‖.
A partir desse momento, idealizou-se um Sistema Nacional de Educação Tecnológica,
que englobava todas as escolas técnicas públicas e as instituições particulares da rede SENAI
e SENAC, que historicamente têm prestado serviços no campo da educação tecnológica. O
projeto de reforma do ensino médio e profissional acabou por configurar um desenho que
ratifica a separação entre as formações, já discutido anteriormente.
A formação profissional em si veio ao encontro dos anseios e interesses imediatos dos
empresários e das recomendações dos órgãos internacionais, como o Banco Mundial,
distanciando-se das perspectivas democráticas defendidas pela sociedade civil. Foram
diversos projetos no âmbito da sociedade, dos próprios empresários industriais. Porém,
oficialmente, a reforma dos ensinos médios e profissional do governo FHC ―anuncia como
seu objetivo prioritário a melhoria da oferta educacional e sua adequação às novas demandas
econômicas e sociais da sociedade globalizada, portadora de novos padrões de produtividade
e competitividade‖ (MANFREDI, 2002, p.128).
Ratificando o distanciamento que vem se discutindo neste capítulo entre a educação
profissional e a educação básica, Ventura (2001, p.16) salienta que a segunda LDB veio
completar esse movimento, principalmente reforçando a educação de jovens e adultos como
uma educação de segunda classe, principalmente por mantê-la separada, o que levou à
reestruturação do sistema federal de formação profissional, com a minimização da
participação do Estado na execução de cursos de formação profissional,
estabelecendo que sua gestão e financiamento deveriam caber ao Ministério do
Trabalho, deixando a tarefa de execução às diversas instituições da sociedade civil,
ONGs, sindicatos e entidades empresariais religiosas.

Oliveira (2011) afirma que ao final dos dois mandatos de FHC, uma profusão de
programas sociais e educativos que buscavam atender a públicos focalizados, revelam uma
enorme dispersão de políticas temporárias que se afirmavam como políticas de governo mais
do que de Estado, cujas bases institucionais de controle social não estavam bem definidas.
Um exemplo seria o Plano Nacional de Educação (PNE) (2001-2010) ser considerado uma
política de governo em virtude principalmente da sua imposição à sociedade, o que culminou
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com a sua ineficácia como instrumento de planejamento estratégico e de longo prazo da nossa
educação.
Para Manfredi (2002, p.128), os empresários e os demais segmentos da sociedade civil
reivindicaram sua participação na elaboração, na execução e na gestão das políticas públicas a
ela relacionadas, com posicionamento ―em favor do aumento da escolaridade básica, da
melhoria qualitativa da escola pública de nível fundamental e da formulação e ampliação do
atual sistema de ensino profissional‖.
Os primeiros anos do Presidente Lula (2003-2006) foram um continuísmo do que já
era desenvolvido anteriormente em diversos campos da política estatal, inclusive no campo
educacional. Oliveira (2011, p.327) afirmou como tendo sido ―marcados mais por
permanências que por rupturas [...] observou-se a mesma fragmentação e descontinuidade da
década passada‖, sendo que foram poucas as políticas amplas no atingimento e dirigidas ao
conjunto da população. Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005a) também concordam que não se
realizaram, principalmente no primeiro mandato, as mudanças estruturais na sociedade e na
educação.
De acordo com Rodrigues (2005), a substituição do Decreto no 2.208/97 que
reformulou o ensino técnico pelo Decreto no 5.154/04, estabeleceu um salto de 40 anos
adiante na educação nacional, uma associação com as leis orgânicas da reforma Gustavo
Capanema em 1942 e a Lei no 7.044/82, que alterou a reforma educacional do regime militar,
em que o ensino geral foi compulsoriamente equiparado ao ensino técnico. Esse autor ainda
argumenta que o novo decreto adequa-se à característica mais importante na atualidade, a sua
flexibilidade, ―uma possibilidade de relacionamento entre o ensino médio e a educação
profissional de nível técnico, já que agrega as possibilidades anteriores (formação
subsequente, formação concomitante) à formação ‗integrada‘‖ (RODRIGUES, 2005, p.1).
O Decreto no 5154/04, em seu art. 1o, expõe que essa educação será desenvolvida por
meio de cursos e programas de: formação inicial e continuada de trabalhadores; técnica de
nível médio; e tecnológica de graduação e de pós-graduação. Em seu art. 2o, ratifica que
deverão ser observadas as seguintes premissas: organização por áreas profissionais, em
função da estrutura sócio-ocupacional e tecnológica; articulação de esforços das áreas da
educação, do trabalho e emprego, e da ciência e tecnologia.
Este capítulo não pretendeu entrar em todos os programas e projetos ligados à
formação profissional, mas como questão de contextualização histórica ligada às ações de
Estado, o Decreto no 5.478/05, substituído logo em seguida pelo Decreto no 5.840/06, criou o
atual Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na
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Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), cujas finalidades são: a formação
inicial e continuada de trabalhadores; e a técnica de nível médio. Porém, a dualidade
permanece, agora entre ―o ensino médio integrado para o público denominado ‗regular‘ e
outra modalidade EJA, posto que haja documentos-base distintos‖ (MOURA, 2012, p.61).
Manfredi (2002) acredita que a reforma da educação profissional teve como crítica a
continuidade da separação entre o ensino médio básico e o profissional, gerando sistemas e
redes distintos e contrapondo-se à perspectiva de uma especialização profissional como uma
etapa normal após a conclusão de uma escola básica unitária. Tal posição é corroborada por
Dourado (2011, p.193-194) quando de sua análise do novo PNE (2011-2020), que seria
―pensar a formação do trabalhador brasileiro na perspectiva de uma formação unitária [...] é
compreender que esta formação deve possibilitar conhecimentos que vão além de saber
‗exercer a profissão‘‖.
Dourado (2011, p.194) ainda reitera que a formação do trabalhador deve caminhar em
uma dimensão efetivamente humana, superando uma formação técnica mecanicista, o que só
é possível quando se percebe o trabalho como princípio educativo. O autor cita Gramsci
(1986) que acredita que ela não pode ser pensada fora da história das relações sociais e das
transformações operadas pelo trabalho organizado socialmente. ―A formação do trabalhador
também como direito social se fundamenta na superação da dicotomia trabalho
manual/trabalho intelectual e se consagraria, por exemplo, na formação integrada‖.
Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005a), ao discutirem a educação profissional no governo
Lula, afirmam que o que se pretendia era a reconstrução de princípios e fundamentos da
formação dos trabalhadores para uma concepção emancipatória dessa classe. Os autores
acreditam:
[...] que a mobilização da sociedade pela defesa de um ensino médio unitário e
politécnico, a qual enquanto admitisse a profissionalização, integraria em si os
princípios da ciência, do trabalho e da cultura, promoveria um fortalecimento das
forças progressistas para a disputa por uma transformação mais estrutural da
educação brasileira (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005a, p.1090).

O que ocorreu, mesmo com a entrada em vigor do Decreto no 5.154/04, foi o
continuísmo da fragmentação e não a articulação entre os sistemas de ensino.
Um ponto de inquietação deste pesquisador foi a constante e recorrente dualidade
entre o ensino propedêutico e a educação profissional. Em consulta ao MEC26 sobre a criação

26

O protocolo de n° 10192427, foi finalizado em 19 nov. 2012, às 11:00 pela área responsável. Resposta
disponível no e-mail: https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/13b189392bb944a2.
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da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), o retorno por e-mail afirmava
que o decreto em questão foi o motivador da estrutura do MEC ter sido alterada: ―criou-se a
Secretaria da Educação Básica (SEB) e a Setec, a partir do desmembramento da Secretaria de
Educação Média e Tecnológica (Semtec)‖. Pergunta: Isso não ratifica legalmente a dualidade
tanto questionada?
Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005b) acreditam numa base da construção de “um
projeto unitário de educação integral dos trabalhadores”, na busca por superar essa dualidade
histórica, e citam Lucaks (1978) que compreende o trabalho no seu duplo sentido: o
ontológico, como práxis humana, quando o homem produz a sua própria natureza junto com
outros homens gerando conhecimento; e histórico, como categoria econômica e prática
produtiva.
A formação profissional técnica é um caminho pelo qual o conhecimento científico,
produzido e legitimado socialmente ao longo da história, adquire o sentido de força produtiva
para o trabalhador, traduzido em técnicas e procedimentos, a partir da compreensão de
conhecimentos científicos e tecnológicos básicos. A concepção de cultura aparece e embasa
as diferentes formas de criação da sociedade, com o conhecimento característico de um tempo
histórico e de um grupo social, que motiva o avanço do conhecimento numa sociedade
(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005b).
A escolaridade e a educação são importantes para todas as dimensões da vida.
Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005b, p.69) citam Belluzo (2001) quando asseveram que é
passada a ideia de que "os pobres são pobres porque não têm escolaridade, quando, ao
contrário, eles têm uma precária escolaridade porque são pobres. [...] induz-se à ideia de que
ter emprego ou um bom emprego depende exclusivamente da escolaridade". O que não é
totalmente verdadeiro, existem relações sociais geradoras de desemprego estrutural, do
emprego informal, das atividades precarizadas e da desregulamentação das relações de
trabalho.
Esses autores ainda acreditam que não é possível conceber uma política de educação
básica e profissional para jovens e adultos e trabalhadores ―nos mesmos moldes da educação
regular em termos de duração, tempos e espaços curriculares, conteúdos e abordagem
pedagógica‖ (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005b, p.70). Porém, tal situação não é
para diminuir conteúdos e qualidade, ou mesmo negligenciar as finalidades e os objetivos
educacionais em relação àqueles que cursam a educação geral em idade regular.
A construção coletiva do conhecimento deve ser a partir da socialização dos diversos
saberes e experiências trazidas pelos diferentes sujeitos. Assim, podemos entender a ideia que

84

foi buscada no projeto de novo PNE (2011-2020), Projeto de Lei (PL) no 8.035/201027, o de
fomentar a expansão das matrículas de ensino médio integrado à educação profissional,
tentando eliminar a dualidade do ensino. Dourado (2011, p.214) acredita que ela precisa ser
redimensionada ―para que a formação do trabalhador brasileiro não fique restrita ao
atendimento da estrutura de mercado‖.
O PL em questão tem duas metas, das suas vinte, relacionadas à formação profissional
e tecnológica: as metas 10 e 11. Na meta 10, interliga-se a formação profissional com a
educação de jovens e adultos. A meta 11 é diretamente voltada à formação do trabalhador, o
que Moura (2010), citado por Dourado (2011), assegura que não está sendo rompida a
dualidade estrutural entre formação humana e formação técnica, entre o ensino médio e a
educação profissional. O autor destaca, em seu primeiro ponto de discussão da meta 11,
acerca da "não definição de que esta formação profissional técnica assegure uma formação
integrada" (DOURADO, 2011, p.207).
O que o autor expõe é a necessidade de superação do vínculo imediatista de apenas
formar com o foco no mercado de trabalho e do setor produtivo. A política em vigor do
governo da Presidente Dilma (2011-2014) em dobrar o número de escolas técnicas, ―reforça
as diferenças sociais e a criação de estratificações internas, que, por sua vez, dão a impressão
de se estar em uma sociedade democrática‖ (DOURADO, 2011, p.215).
A conclusão de Dourado (2011, p.215) faz todo o sentido quando vivemos no Brasil,
um mercado de trabalho em franco desenvolvimento e emergente, o que exige trabalhadores
polivalentes e capazes de atuar em diferentes setores e áreas de empresas ou organizações.
Acredita-se numa formação sólida capaz de assegurar esse caminho, por isso, ―as políticas de
Estado para a educação brasileira devem reiterar a formação ampla e continuada do cidadão‖.
Oliveira (2012, p.103) ressalta que os sonhos idealizados no novo PNE, via
Conferência Nacional de Educação (CONAE)28, de uma educação politécnica, "da escola
unitária e a formação do indivíduo em suas múltiplas dimensões, que são utópicas e que não
podemos deixar morrer‖. O autor cita Konder (1992) no seu dizer que o momento atual é
―grávido de futuro‖, mas esse futuro ainda está por se construir. Oliveira (2012, p. 103)
acredita que ―competência para fazê-lo diferente, nós temos. O tempo para isso pode ser o
agora. Poderia nos faltar a esperança, mas esta, já demonstramos que não perdemos...‖.
27

O PL 8.035/2010 da Presidência da República foi renumerado para Projeto de Lei da Câmara n o 103/2012 ao
passar para tramitação pelo Senado Federal em 25 de outubro de 2012. Disponível em:
<http://www.senado.gov/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=1008259>. Acesso em: 15 dez.2012.
28
Ver documento final da CONAE. Disponível em: <http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/pdf/documetos/
documento_final.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2012.
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Porém, mesmo estando em franco desenvolvimento econômico, ainda persiste o
problema da escassez de mão de obra técnica qualificada no Brasil. Isto se reflete na
importação de profissionais de outros países, como divulgado na mídia atualmente 29. Existe
uma preocupação do poder público, por intermédio do MEC, com a criação da Setec. A esta
Secretaria compete, entre outros fins, planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo
de formulação e implementação da política da educação profissional e tecnológica; promover
ações de fomento ao fortalecimento, à expansão e à melhoria da sua qualidade e zelar pelo
cumprimento da legislação educacional no seu âmbito.
A história da educação profissional no Brasil teve uma lógica na construção histórica
da sociedade ocidental, procurando acompanhar, um pouco distante e atrasada, o
desenvolvimento econômico mundial. O trabalho, característica do ser humano, se faz par
constante com sua busca por inserção da vida em sociedade, alimentando a possibilidade de
ascensão social com o seu reconhecimento como cidadão pleno, atuante e útil, transmissor e
receptor ativo de sua cultura.
Existe uma ratificação do ensino profissional e técnico como minimalista para os
trabalhadores, o que ratifica a dualidade insistente entre a sua formação e a educação
propedêutica. O que se deseja é a luta pela não mercantilização da educação profissional, pela
escola pública unitária e de qualidade, laica, gratuita, um verdadeiro sistema educacional
orgânico e colaborativo, que venha a ser organizado e gerido por educadores e toda a
sociedade civil, num caminhar a passos fortes e certeiros de um país verdadeiramente grande
no campo educacional como somos em extensão territorial.

29

Disponível em: <http://www.dci.com.br/capa/importacao-de-mao-de-obra-especializada-volta-a-nivel-recorde-id259111.html>. Acesso em: 18 nov. 2012.
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5. O PROJETO SOLDADO CIDADÃO E O SERVIÇO MILITAR INICIAL
"O soldado é antes de tudo alguém que se reconhece de longe;
leva os sinais naturais de seu vigor e coragem, as marcas
também de seu orgulho: seu corpo é o brasão de sua força e de
sua valentia."
Michel Foucault

A epígrafe acima de Foucault (1999), retirada do seu livro "Vigiar e Punir", descreve a
figura ideal de um soldado no início do séc. XVII. Os diversos adjetivos, quando levados aos
dias atuais e para o nosso país, fazem desse integrante da sociedade um indivíduo que cumpre
sua obrigação constitucional, que vive e respira democracia, arregimentado de civismo e amor
à Pátria. É uma busca inicial por ser cidadão, autônomo e responsável por seus atos e destino,
um jovem que vai alçar voos mais altos e distantes, na busca de sua completude humana.
Cerquier-Manzini (2010, p.12) procura responder o que é ser cidadão. A autora afirma
que antes de tudo significa ter direitos e deveres, ser ao mesmo tempo soberano e súdito,
"enfim, o direito de ter uma vida digna como ser humano [...] mas, ele também deve ter
deveres [...] cidadania é o próprio direito à vida no sentido pleno". Pensando desse jeito, como
seria essa vida plena, seria apenas a realização financeira? Basta a profissional ou o emprego?
Ou é um imbricamento de situações construídas e conseguidas durante a vivência do próprio
indivíduo?
A autora argumenta que a valorização do trabalho é o primeiro marco para a existência
da cidadania. Porém, um importante traço que é deixado pela cidadania de Rousseau, e que
ainda hoje se faz necessário, é a preocupação da não separação entre igualdade e liberdade
(CERQUIER-MANZINI, 2010). Ser igual e ter liberdade de ir e vir são marcos
constitucionais previstos e legais, mas em que medida um país como o nosso, de enormes
contrastes socioeconômicos, pode ser delimitado pela via do emprego?
Portanto, este capítulo percorre uma trajetória do Serviço Militar Inicial (SMI) no
Brasil, seu marco legal, a conscrição, sua necessidade e relação com o mercado de trabalho.
Em seguida será focado o estudo de caso desta pesquisa, o PSC, com um breve histórico, a
sua legislação pertinente, sua relação com a LDB, situação atual e seu custo-benefício. A
seguir entraremos nos cursos do PSC desenvolvidos no Centro de Instrução Almirante
Alexandrino (CIAA) da Marinha do Brasil, lócus deste estudo, onde foram tecidos pontos
importantes para a coleta e análise de dados que encerraram este capítulo preparatório para as
considerações finais.
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5.1 O SERVIÇO MILITAR COMO FATOR DE EQUIDADE SOCIAL
Cada país, em função de suas necessidades de defesa30, condicionantes econômicas e
psicossociais e da sua estatura geopolítica, além de seus problemas internos ou externos e de
suas possibilidades orçamentárias, adota algum tipo de recrutamento que melhor atenda às
suas necessidades, como voluntário, compulsório ou misto. Não se pode destacar, no âmbito
do Serviço Militar, a importância deste como elemento de segurança social, assegurando
educação, civismo, integração social. É o papel do "Exército como grande escola de cidadania
e civismo" (KUHLMANN, 2001, p.116).
Kuhlmann (2001, p. 14) cita Santos (1978) que afirma que existem três pilares
importantes para a construção e reprodução de uma sociedade democrática liberal: "a
organização militar, o sistema educacional e a burocracia pública". Tal afirmação não é, ao
ver deste pesquisador, totalmente correta. Há, portanto, a necessidade de contextualizar-se
com a época em que o autor citado fez tal afirmação, ou seja, um estado de exceção vivido no
Brasil durante o regime militar, que pode ter creditado a fala em lide. Hoje em dia, após o
retorno ao Estado Democrático de Direito que é somado a uma Constituição Federal
verdadeiramente "cidadã", expõe-se que esses pilares são bem mais do que três. A construção
de uma verdadeira democracia tem diversas ações e reações, tanto da sociedade política, como
da sociedade civil, mas o eixo militar com certeza estará sempre presente e representado pelas
nossas Forças Armadas.
5.1.1 Breve histórico do recrutamento no Brasil
O Serviço Militar Obrigatório, que para este estudo passa a ser chamado também de
Serviço Militar Inicial (SMI), teve sua origem no Brasil como colônia portuguesa, quando o
sistema administrativo adotado era o das Capitanias Hereditárias, e se buscava a defesa contra
os inimigos estrangeiros, principalmente os holandeses e franceses, além dos nativos
―rebeldes‖. Assim, em 1542, na Capitania de São Vicente, foi promulgado um "Termo",
organizando uma força formada por colonos e indígenas (LEAL, 2007; LAUREANO, 2010).
A união entre brancos, negros e índios no século XVII para expulsar os holandeses da
capitania de Pernambuco, reforçou o sentimento nativista e demonstrou o valor da
mobilização e a necessidade de um Serviço Militar Obrigatório. Segundo Kuhlmann (2001,
p.20), "em Guararapes, nasceram a Nação e o Exército Brasileiro".
30

"Reafirma o compromisso de todos nós, cidadãos brasileiros, civis e militares, com os valores maiores da
soberania, da integridade do patrimônio e do território e da unidade nacionais, dentro de um amplo contexto de
plenitude democrática e de absoluto respeito aos nossos vizinhos [...]" (BRASIL, 2008, não paginado)
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A Constituição Imperial de 1824 conferiu à Marinha e ao Exército "o caráter de
instituições nacionais, regulares e permanentes, mantendo a obrigatoriedade do serviço
militar" (LEAL, 2007, p.2). O seu art. 14531 ratificava que "Todos os Brazileiros (sic) são
obrigados a pegar em armas, para sustentar a Independencia, e integridade do Império, e
defendê-lo dos seus inimigos externos, ou internos".
O Exército Brasileiro, à época da guerra com o Paraguai, em meados do século XIX,
era composto principalmente de conscritos e escravos que esperavam conquistar a liberdade
(WINSTON, 2002). O império pouco deu atenção à preparação militar, o que se refletiu numa
tropa mal treinada, desorganizada e com falta de adestramento para revidar a agressão
paraguaia durante o início da Guerra da Tríplice Aliança.
A partir dos ensinamentos oriundos desse conflito regional, o Império promulgou uma
lei em 1874, que regulou o recrutamento para a Marinha e para o Exército, com base no
voluntariado e no sorteio, como forma de complementar o engajamento e reengajamento.
Porém, interesses políticos a tornaram ineficiente (LEAL, 2007). Após 1880, foi estabelecida
uma determinação, o que perdura até hoje, na qual a admissão em Serviço Público só poderá
ser feita se o cidadão provasse ter cumprido as suas obrigações militares.
A Lei no 1.860, de 1908, instituiu o Serviço Militar Obrigatório, extinguiu a figura do
soldado profissional e estabeleceu que a convocação se faria por sorteio público. Tornou-se
também uma lei que não obteve sucesso, pelo descaso das autoridades e a falta de apoio da
opinião pública (LEAL, 2007). Nessa época, entra em ação Olavo Bilac32 (1865-1918) que,
nos anos de 1915 e 1916, liderou uma campanha cívica pregando a necessidade do Serviço
Militar, como preito de amor à Pátria, e o quartel como escola de civismo, um dever de todos
os cidadãos brasileiros.
Leal (2007, p. 3) argumenta que a sua peregrinação "encontrou eco na sociedade
brasileira, resultando em leis e decretos que, editados em 1918, 1920, 1934, 1939 e 1946,
deram ao Serviço Militar conformação semelhante à atual.". Como homenagem, foi escolhido
como Patrono do Serviço Militar e a data de seu nascimento - 16 de dezembro - consagrada
como o Dia do Reservista.
Na Constituição de 1934, em seu art. 163, mantinha-se a sua obrigatoriedade como
requisito para a defesa da Pátria e para garantir os Poderes constitucionais. As Cartas Magnas
que se seguiram ratificaram a obrigatoriedade a todo brasileiro, inclusive com os textos legais
31

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm>. Acesso em:
23 nov. 2012.
32
Olavo Bilac foi um poeta e jornalista brasileiro, conhecido como "príncipe dos poetas", escreveu também a
letra do hino à Bandeira brasileira.
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bem parecidos. Como exemplo, o descrito no art. 93 da Emenda Constitucional de 1967 assim
transcrito: "Todos os brasileiros são obrigados ao serviço militar ou a outros encargos
necessários à segurança nacional, nos termos e sob as penas da lei" (LAUREANO, 2010, p.2).
5.1.2 Marco legal e situação atual da conscrição no País
A Lei no 4.375, de 17 de agosto de 1964, é o marco específico do Serviço Militar até a
presente data. Em seu art. 2o, deixa explícito que "Todos os brasileiros são obrigados ao
Serviço Militar, na forma da presente Lei e sua regulamentação." O art. 3o trata
especificamente do Serviço Militar Inicial (SMI) que é prestado por classes constituídas de
brasileiros nascidos entre 1 de janeiro a 31 de dezembro, ano em que completarem 19
(dezenove) anos de idade (BRASIL, 1964). O foco, portanto, do nosso estudo.
O Decreto no 66.949, de 23 de julho de 1970, aprovou as instruções gerais para a
Coordenação da Conscrição nas Forças Armadas. Esse documento legal, ainda em vigor,
compreende a relevância do papel do Serviço Militar no contexto da segurança nacional. Este
decreto estipulou, como princípio, a universalização do recrutamento, que a "estrutura do
Serviço Militar deve ser aproveitada para desenvolver a ação educacional, particularmente
nas populações e nas áreas menos desenvolvidas" (BRASIL, 1970, não paginado, grifo
nosso).
Outros pontos pinçados do referido decreto e que tem foco neste estudo foram:
colaboração na erradicação do analfabetismo, encaminhando o jovem analfabeto não
incorporado ou não matriculado aos órgãos públicos de educação locais; efetiva iniciação
profissional de modo a facilitar o seu retorno à vida civil; orientação e iniciação
profissional ao jovem; e esforços para que o jovem, ao retornar à vida civil, leve uma
imagem favorável dos dias da caserna, servindo como elemento de relações públicas das
Forças Armadas (BRASIL, 1970, grifo nosso). O fato conspícuo é que, desde essa época, já
havia a preocupação com a juventude e sua inserção no mercado de trabalho via o SMI.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 142, apresenta as Forças Armadas,
constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, como instituições nacionais de
caráter permanente e regular, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob comando
do Presidente da República e destinadas a defender a Pátria e a garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Outro artigo, o 143,
ratifica que o serviço militar é obrigatório nos termos da lei, competindo às Forças Armadas a
sua implementação.
A Lei nº 8.239, de 4 de outubro de 1991, regulamenta o art. 143 da Constituição
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Federal, citado anteriormente. O seu art. 2º deixa claro que o SMI tem por finalidade "a
formação de reservas destinadas a atender às necessidades de pessoal das Forças Armadas no
que se refere aos encargos relacionados com a defesa nacional, em caso de mobilização". A
ratificação de sua obrigatoriedade está exposto no seu art. 3º (BRASIL, 1991).
Atualmente, o Serviço Militar está sustentado em um conjunto de leis, algumas
citadas, que estabelecem suas diretrizes. Gonzales (2008, p. 112, grifo do autor) argumenta
que existem algumas "opções às quais se apresenta a prestação desse serviço, seja obrigatório
para o jovem em idade de alistamento ou para os indivíduos que realizam cursos de medicina,
farmácia, odontologia e medicina veterinária, ou ainda o serviço militar voluntário".
Kuhlmann (2001) complementa ainda com os sargentos voluntários e os formados em
diversas áreas técnicas como Administração, Pedagogia, Direito, Psicologia, dentre outros.
O SMI dos incorporados terá a duração normal de 12 (doze) meses, podendo ser
reduzido em até 2 (dois) meses ou dilatar até mais 6 (seis) como previsto no art. 6 da sua Lei
específica (BRASIL, 1964). Nos últimos anos e com recursos orçamentários escassos, o
efetivo de conscritos foi sendo reduzido, culminando inclusive com término do período
obrigatório antes do prazo de um ano, como acontecido em 2009.
Tabela 1 – Relação dos Totais de Alistados (2004-2011)
ANO

ALISTADOS

2001
2002
2003

INCORPORADOS

%

TOTAL

ALIST/INCORP

1.513.854

60.829

5,14

1.581.353

63.084

5,12

2004

1.616.121
1.670.839

64.148
90.063

5,08
5,39

2005

1.625.295

64.319

3,96

2006

1.648.550

78.398

4,76

2007

1.663.208

54.775

3,29

2008

1.689.880

64.113

3,79

2009

1.626.306

49.809

3,06

2010

1.669.733

63.595

3,81

2011

1.686.486

62.492

3,71

Média
1.635.602
65.057
Fonte: Diretoria do Serviço Militar e Comando da Tropa Terrestre. Elaboração própria

Como ratificado na Tabela 1, o ano de 2009 teve um número bem menor que os
demais anos de incorporação de recrutas, atestado também em notícia do Portal G133, cujo
título era: "crise e orçamento menor fazem Exército diminuir número de recrutas em até

33

Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0MRP1035663-5598,00.html>. Acesso em: 16 abr. 2011.
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75%". A nota complementa que desde 2002, o número de recrutas era em média 70 mil, já
tendo chegado a 100 mil. "Não há política de juventude de caráter estratégico no Brasil para
absorver esse contingente e dar a eles uma condição melhor para o futuro. Se você ainda
cerceia o acesso ao serviço militar, a situação fica muito mais difícil", palavras do sociólogo
Antônio Flávio Testa nessa mesma matéria.
A partir de 2003 foi implantado no país a unificação do alistamento militar
obrigatório, da sua seleção e distribuição para as Forças Armadas. A responsabilidade coube
ao Exército e sob a coordenação do Ministério da Defesa (MD), que anualmente divulga o
Plano Geral de Convocação para o Serviço Militar Inicial, que versa sobre as condições e os
procedimentos relativos ao recrutamento conjunto para o ano seguinte, definindo os
municípios tributários34 de cada Força Singular.
A Portaria Normativa no 31-MD, de 5 de janeiro de 2011, aprovou o Plano Geral para
o SMI nas Forças Armadas para 2012. Esse Plano regulou as condições de recrutamento dos
brasileiros da classe (coletivo dos jovens nascidos em determinado ano) de 1993 para
prestação do Serviço Militar nas Forças Armadas no ano em curso. Foi implantado um
sistema informatizado, testado e abrangente em todo o território nacional, denominado
Sistema Eletrônico de Recrutamento Militar e Mobilização (SERMILMOB). Este pesquisador
teve acesso para consultar o referido sistema, inclusive baixou o banco de dados relacionados
à escolaridade da população de jovem brasileiro em 2010, e algumas considerações
interessantes foram verificadas a partir das constatações dessa fonte primária.
O último documento legal que será exposto é considerado por este pesquisador como
um dos mais importantes já sancionados nesse período pós-redemocratização do Estado
brasileiro. Em função da relação que é exposta das ações das Forças Armadas perante o nosso
povo, conclama a todos para o debate sobre a "defesa", um tema tão relevante, imbricado e
transversal em nossa sociedade. Este documento é a Estratégia Nacional de Defesa (END),
aprovada pelo presidente Lula em dezembro de 2008 (BRASIL, 2008).
O foco será mantido apenas no Serviço Militar Inicial. Logo nas primeiras páginas é
ratificado que ele "é condição para que se possa mobilizar o povo brasileiro em defesa da
soberania nacional. É, também, instrumento para afirmar a unidade da Nação acima das
divisões das classes sociais" (BRASIL, 2008, p.11). O documento deixa claro que o desejável
para o SMI é torná-lo realmente obrigatório, cuidando para que todas as classes sociais sejam

34

Municípios tributários - Município considerado, pelo Plano Geral de Convocação anual, contribuinte à convocação para o Serviço Militar inicial (BRASIL, 1966).
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representadas.
"A base da defesa nacional é a identificação da Nação com as Forças Armadas e das
Forças Armadas com a Nação" (BRASIL, 2008, p.29). Destarte, há a necessidade do Serviço
Militar como instrumento nivelador republicano, tendo como critério de sua seleção a
representação de todas as classes sociais e regiões do país. Será ainda valorizada a educação
técnica e geral durante o período de serviço. Como verificado na Tabela 1, apenas 4% da
população de jovens do gênero masculino serve às Forças Armadas, o que criou um critério
de auto-seleção de recrutas desejosos de servir, o que posteriormente será exposto em
números recolhidos do campo da pesquisa com 292 marinheiros recrutas da turma 2012-2 de
centro de instrução da Marinha.
5.1.3 O Serviço Militar hoje
O órgão técnico-normativo responsável para as atividades vinculadas ao Serviço
Militar é a Diretoria de Serviço Militar (DSM), integrante do Departamento-Geral do
Pessoal do Exército Brasileiro. Essa Diretoria gerencia todas as atividades relacionadas
também "à mobilização de pessoal, ao serviço militar ativo de temporário, ao controle da
reserva não remunerada, além de outras atividades relativas à política de pessoal, tais como
identificação e demissão de oficiais" (GONZALES, 2008, p.113).
Segundo a Estratégia Nacional de Defesa (END) (BRASIL, 2008, p.29), no "Exército,
respeitada a necessidade de especialistas, a maioria do efetivo de soldados deverá sempre
continuar a ser de recrutas do Serviço Militar Obrigatório". Tal situação é questionada por
Alsina Jr (2010, p. 482), que é enfaticamente contra a forma de recrutamento atual, "baseado
no conceito napoleônico de 'levée en masse'35, cuja origem data do final do século XVIII, que,
a seu turno, torna materialmente impraticável uma modernização abrangente da força
terrestre".
Gonzales (2008, p.122, grifo da autora) argumenta que mais que uma formação
profissional, a instituição militar "propõe-se desenvolver à sociedade o 'cidadão' - o jovem
entra indivíduo e sai cidadão pleno [...] jovens aptos para exercer a cidadania em toda a
sua plenitude"36. A autora é enfática em questionar tal afirmação em negrito deixando claro
que a instituição militar poderia "dedicar-se, de maneira mais contumaz, em habilitar

35

Levée en masse ("Levante em massa") é definido no artigo 4, letra A, parágrafo 6 da Terceira Convenção de
Genebra. É um termo francês para a conscrição durante as Guerras Revolucionárias Francesas, particularmente
a de 23 de agosto de 1793. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Lev%C3%A9e_en_masse>. Acesso
em: 21 maio 2012.
36
Notícia extraída da Revista Verde-Oliva no 181 de 2004 do Exército Brasileiro.
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militarmente o jovem para o conflito armado e delegar o ônus de torná-lo patriota e prepará-lo
para a cidadania para as demais instituições". Carvalho (2006) afirma que "o patriotismo se
exerce em qualquer profissão, não é monopólio nem obrigação apenas dos militares"
(GONZALES, 2008, p.122).
Não desejando entrar por um caminho que fuja do escopo desta pesquisa, mas não
poderia furtar-me de tecer um aparte. Não existe apenas um Brasil, somos vários em um
mesmo território, somos um país continente com diversos regionalismos e situações
socioeconômicas diferenciadas. A ligação e o controle de nossas fronteiras estão nas mãos de
abnegados cidadãos, patriotas, que procuram marcar e mostrar que o poder público se faz
presente, esse é o Exército Brasileiro.
É obrigação de todos os cidadãos pensarem a defesa de nossa Nação, como também é
obrigação de toda a sociedade sermos patriotas. O caminho de um jovem na afirmação de sua
identidade como adulto responsável, passa também pelas Forças Armadas, um conjunto de
instituições permanentes que se destinam à defesa da Pátria. Ao estar associada ao
desenvolvimento nacional, esta reafirma o compromisso com os valores maiores da soberania
nacional, da integridade nacional, da plenitude democrática, além de despertar em nossos
jovens o amor e o respeito ao nosso Brasil.
5.2 O PROJETO SOLDADO CIDADÃO
A sociedade atual assume o conhecimento como determinante em relação às
possibilidades de crescimento econômico e, portanto, deve fazer parte dessa proposta o
compromisso com a formação de recursos humanos. Objetiva-se, assim, preparar o novo ser
social trabalhador com as competências exigidas pelo mercado: a capacidade de conhecer
simultaneamente a qualidade do produto e do processo que conduza à produtividade, possuir
habilidades de gestão e saber trabalhar em equipe, ser um trabalhador versátil para se sair bem
em qualquer situação, isto é, saber lidar com o imprevisto.
Nesse sentido, as políticas públicas de formação dos jovens passam a estabelecer uma
noção estreita entre a educação e o mundo do trabalho. Esse paradigma está assentado na
ideia de que a inserção do jovem no mercado de trabalho, por um lado, atende às exigências
do mundo produtivo e, por outro lado, promove a equidade social, uma vez que se torna
atenuante da pobreza ou alternativa à marginalidade e à exclusão. O que é colocado em
segundo plano é o trabalho como direito, que é um componente importante na formação do
jovem como indivíduo e como cidadão.
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5.2.1 Antecedentes e programas correlatos
A entrada em vigor do Decreto no 5.154/2004, que em seu art. 3o estabelece que os
cursos e programas de formação inicial e continuada para trabalhadores podem ser ofertados
"segundo itinerários formativos, objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida
produtiva e social" (BRASIL, 2004, não paginado), o que Breia (2008) argumenta que teve
como foco a qualificação para o trabalho e a melhoria no nível de escolaridade do trabalhador.
No primeiro mandato do presidente Lula (2003-2006), baseado no decreto em tela e
nas necessidades de qualificar a população e minimizar os impactos do desemprego, foi
substituído o Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR37) implantado no
governo FHC. A motivação para tal decisão, segundo Breia (2008, p.47), foi "a baixa
qualidade dos cursos, a falta de efetividade social, a desvinculação com as políticas de
trabalho e renda e as deficiências de planejamento, monitoramento e controle das ações do
PLANFOR".
Peixoto (2008) cita o relatório do próprio Ministério do Trabalho e Emprego (MTE,
2007), que também reforça: a pouca integração entre a Política Pública de Qualificação
Profissional e as demais Políticas Públicas Trabalho e Renda; a desarticulação desta em
relação às Políticas Públicas de Educação; ênfase do PLANFOR nos cursos de curta duração,
voltados ao tratamento fundamentalmente das ―habilidades específicas‖, comprometendo com
isso uma ação educativa de caráter mais integral; fragilidades e deficiências no sistema de
planejamento, monitoramento e avaliação do PLANFOR.
A substituição foi pelo Plano Nacional de Qualificação Profissional (PNQ 2003-2007),
que estava alinhado com as normas estabelecidas pelo Plano Plurianual (PPA-2004-2007),
que tinha por base a construção social de:
Uma Política Pública de Qualificação, que venha a se afirmar como um fator de
inclusão social, de desenvolvimento econômico, com geração de trabalho e
distribuição de renda, deve nortear-se por uma concepção de qualificação entendida
como uma construção social, de maneira a fazer um contra ponto àquelas que se
fundamentam na aquisição de conhecimentos como processos estritamente
individuais e como uma derivação das exigências dos postos de trabalho. (MTE,
PNQ-2003-2007)38

Em paralelo ao PNQ, o governo Lula lançou o Programa Nacional de Estímulo ao
Primeiro Emprego (PNPE), por intermédio do Decreto no 5.199/2004, que também
regulamentava a Lei no 10.748/2003 que o criou. O referido programa objetivava:
37
38

Ver Jorge (2009) e Peixoto (2008).
Disponível em: <http://www.mte.gov.br/pnq/conheca_base.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2012.
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ações dirigidas à promoção da inserção de jovens no mercado de trabalho e sua
escolarização, ao fortalecimento da participação da sociedade no processo de
formulação de políticas e ações de geração de trabalho e renda, objetivando,
especialmente, promover:
I - a criação de postos de trabalho para jovens ou prepará-los para o mercado de
trabalho e ocupações alternativas, geradoras de renda; e
II - a qualificação do jovem para o mercado de trabalho e inclusão social.
(BRASIL, 2003, não paginado, grifo nosso).

A sua Lei de criação previa em seu art. 2o atender aos jovens da faixa etária de 16 a 24
anos que se encontravam em situação de desemprego involuntário, que nunca tinham
trabalhado, indivíduos que possuíssem renda familiar per capita de até meio salário mínimo,
que estivessem matriculados e frequentando o ensino fundamental (BRASIL, 2003).
O PNPE também foi substituído. Em seu lugar o próprio Governo Lula, desta vez em
seu segundo mandato (2007-2010), apresentou o Programa Nacional de Inclusão de Jovens
(Projovem39). Por intermédio da atual Lei no 11.692, de 10 de junho de 2008, esta política
pública é destinada aos jovens de 15 a 29 anos com o objetivo de promover sua reintegração
ao processo educacional, sua qualificação profissional e seu desenvolvimento humano. Ele é
desenvolvido por intermédio das seguintes modalidades: o Projovem Adolescente - Serviço
Socioeducativo; o Projovem Urbano; o Projovem Campo - Saberes da Terra; e o Projovem
Trabalhador (BRASIL, 2008).
5.2.2 O estudo de caso - O PSC
Os jovens e os recrutas em prestação do SMI, incorporados às Forças Armadas,
apresentam um perfil educacional entre o final do ensino fundamental e o início do ensino
médio. Isso quer dizer que necessitam complementar a sua educação básica, com cursos
profissionalizantes de pequena e média duração. Outro aspecto importante para
contextualização dessa fase de aprendizagem é a necessidade de retirar o jovem da condição
de espectador passivo, de integrante agora ativo da apresentada "moratória social", de orientálo rumo ao exercício da cidadania plena e à profissionalização.
Com base estrutural nas leis do ensino profissional técnico e nos planos e programas
de incentivo à profissionalização e à inserção dos jovens no mercado de trabalho, o Presidente
Lula, utilizou-se de uma experiência de um projeto idealizado pelo Exército em 2002,
originário na cidade do Rio de Janeiro, ainda com a denominação de Projeto Qualificação de
mão-de-obra. Assim, foi executado, no ano seguinte, um projeto piloto já sob a denominação
39

Projovem - informações complementares - Disponível em:<http://www.brasil.gov.br/sobre/educacao/mercadode-trabalho/projovem>. Acesso em: 23 nov. 2012.
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de Projeto Soldado Cidadão, com recursos do Ministério da Defesa (MD), através de um
convênio entre a Fundação Cultural Exército Brasileiro (FUNCEB) e o Comando do Exército.
Nesse experimento, foram matriculados 4.950 soldados em três entidades de ensino - SENAI,
SENAC e FUNCEFET/RJ - distribuídos em 28 municípios e abrangendo 9 (nove) estados da
Federação e o Distrito Federal.
O PSC, cuja finalidade é qualificar social e profissionalmente os jovens que prestam o
Serviço Militar para ingresso no mercado de trabalho, foi oficialmente lançado em 10 de
agosto de 2004 pelo Presidente Lula, com abrangência nacional e recursos orçamentários do
próprio governo federal repassados ao MD. No início, o Projeto foi integrado ao PNPE, com a
proposta também de "minimizar o desemprego juvenil, considerando-se que os jovens, na
faixa de 16 a 24 anos, representam o maior índice de desempregado do Brasil, pois somam
45% do total de desempregados do país" (BREIA, 2008, p.53).
A partir de junho de 2007 e por determinação do Comando do Exército, o PSC passou
a ser administrado pelo Comando de Operações Terrestres (COTER) e não mais pela
FUNCEB. Segundo Breia (2008, p.53), tal mudança não influenciou no conteúdo dos cursos e
nem na carga horária, e sim no processo de gestão do projeto. "O COTER passa a ser o
responsável pelo planejamento centralizado, distribuição e acompanhamento dos recursos
financeiros necessários à execução do programa".
Os cursos têm uma carga horária de 160 horas, abrangendo conteúdos programáticos
específicos de qualificação profissional técnica. São destinados 16 horas para noções básicas
de empreendedorismo e desenvolvimento de palestras sobre o tema "Cidadania, Direitos e
Deveres", por meio da participação voluntária de Juízes Federais. O Projeto Soldado Cidadão
está presente em 134 municípios brasileiros que contam com instalações militares. A oferta de
cursos é regulada de acordo com a demanda e o perfil econômico de cada região.
Os cursos são diversos e procuram atividades profissionais ligadas à região do país.
Por exemplo, na Região Amazônica é ofertado um curso de manutenção de motores de popa,
tão necessário para uma região cuja via principal de transporte e locomoção é o rio. Ou
mesmo São Paulo, um estado com indústria automobilística, são ministrados cursos de
mecânica básica de automóveis, funilaria e pintura, eletricista automotivo, pintor automotivo,
entre outros.
Do estudo realizado por Breia (2008), que investigou um curso específico integrante
do PSC, algumas considerações importantes podem ser retiradas: a proposta do programa está
um pouco distante das condições necessárias para atingir os objetivos; pequena carga horária
para aprofundar os conteúdos, quanto à falta de exercícios práticos da profissão; poucas
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pessoas envolvidas no controle e acompanhamento do projeto; os participantes não
escolheram os seus cursos, foram apenas designados; o projeto não consegue desenvolver
competências e sim despertar habilidades; o Projovem ainda não tem propostas claras,
inclusive quanto ao PSC.
A conclusão que este pesquisador julgou da mais alta relevância, que vai ser
corroborado durante a análise do instrumento de coleta e entrada no campo, foi a do melhor
aproveitamento dos ensinamentos, onde "fosse interessante existir um programa em paralelo,
que investisse na formação básica através de programas supletivos, pois a baixa escolaridade
também prejudica ao desempenho e à aquisição de competências arroladas no PSC" (BREIA,
2008, p.119).
A população de jovens em 2009 que efetivam o alistamento militar para no ano
seguinte prestar o serviço militar foi de 1.626.306 como pode ser observado na Tabela 1, ou
seja, menos de 7% (sete por cento) do total efetivado no recrutamento do ano seguinte,
63.595. Deste montante, apenas 18% tiveram a oportunidade de realizar um curso do PSC,
11.685 recrutas, como demonstrado na Tabela 2. O que deixa claro que uma parcela reduzida
tem esse benefício de uma formação profissional durante o período em que o jovem fica
ligado às Forças Armadas.
A Tabela 2 ainda expõe os cursos que são realizados por categoria profissional, como
previsto no Guia de Profissões do Ensino Técnico40 do MEC. Pode-se verificar dos dados
relativos a 2010, que cerca de 70% dos cursos são na área de Cozinha, Indústria e
Infraestrutura. Na categoria Cozinha é enquadrado todo e qualquer curso ligado à área de
serviços, como garçom e barman, pizzaiolo, padeiro e confeiteiro, auxiliar de cozinha,
salgadeiro e cozinheiro.
Nos cursos profissionais ligados à categoria Indústria, podemos citar os que foram
enquadrados para este estudo, como: marcenaria e carpintaria, eletricista industrial, mecânicos
em diversas áreas (diesel, motor de popa, álcool e gasolina, injeção eletrônica), soldador,
encanador industrial, entre outros. Na categoria Infraestrutura, foram selecionados
principalmente os serviços ligados ao computador, por isso o percentual maior relacionado,
visto que são aos cursos na área de informática que são destinadas o maior número de vagas
em todo o Brasil.
Foi criada uma categoria denominada de "outros", que obteve 16,3% do total de
cursantes, em virtude de termos determinadas denominações de cursos que não tinham um
40

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/sobre/educacao/ensino-tecnico/guia-de-profissoes>. Acesso em: 27
nov. 2012.
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enquadramento bem ajustado com os que estavam previstos no próprio Guia. Os ligados à
habilitação de motoristas, como condutores de veículos de emergência, transporte de carga
perigosa, operador de garagem/frota, tratorista, auxiliar de transporte e distribuição, gestor de
unidade móvel e pesada, motorista categoria D e E, formação de motorista profissional,
operador de guindauto e empilhadeira, qualificação em borracharia, transporte escolar e
coletivo, operador de máquinas pesadas, motorista de caçamba. Outros cursos também foram
enquadrados nesta categoria, como: leite e carnes, piscicultura, adestrador de cães, vigilante,
básico formação e extensão de vigilante, entre outros pouco conhecidos como olericultura
orgânica ou fruricultor e viveirista.
Tabela 2 - Cursos do PSC Brasil (2010)
Cat

Nome

Cursos

% Cursos

Cursantes

%Cursantes

1

Administração e Negócios

50

7,8

1022

8,7

2

Computação Gráfica e design

22

3,4

343

2,9

3

Comunicação

2

0,3

21

0,2

4

Cozinha

87

13,6

1722

14,7

5

Hotelaria e Turismo

19

3,0

284

2,4

6

Indústria

157

24,6

2775

23,7

7

Infraestrutura

194

30,4

3508

30,0

8

Meio Ambiente e Urbanismo

8

1,3

108

0,9

9

Moda e beleza

0

0,0

0

0,0

10

Saúde e Enfermagem

0

0,0

0

0,0

11

Outros

99

15,5

1902

16,3

Totais

638

100,00

11685

100,00

Fonte: COTER. Elaboração Própria.
Quando do manuseio do banco de dados primários disponibilizados pelo COTER em
relação à totalidade dos cursos do PSC realizados em 2010, e na tentativa de alinhamento com
os cursos previstos no Guia de Profissões Técnicas do MEC, verificou-se uma diversidade de
nomenclaturas aparentemente distintas de um mesmo curso e com o mesmo número de horasaula, em torno de 160. Um exemplo interessante é o ligado à categoria "Cozinha", que temos
cozinheiro, cozinheiro industrial, auxiliar de cozinha, técnicas básicas de cozinha, serviços de
cozinheiro, cozinheiro auxiliar e cozinheiro/garçom.
Assim exposto, sugere-se um ordenamento racional na nomenclatura dos cursos do
PSC espalhados pelo Brasil, procurando-se chegar a um denominador comum da
aplicabilidade do referido curso, o que facilitaria o ingresso e o reconhecimento nacional do
que foi apreendido, ou mesmo um alinhamento dos currículos afins para todo o território
nacional, o que também facilitaria o reconhecimento do que realmente foi formado
profissionalmente o recruta. A sugestão exposta pode ser facilitada, pois cerca de 88% dos
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cursos realizados foram no Sistema "S".
A Tabela 3 mostra o total de cursos por estados da Federação desde 2002 (projeto do
Exército), 2003 (projeto piloto no Rio de Janeiro) e a partir de 2004 com a entrada efetiva do
PSC, inclusive com recursos orçamentários específicos do governo federal. Pode-se verificar
que em relação aos seis primeiros estados em quantidade de formandos, apenas um é da
região nordeste - Pernambuco - e que foram aquinhoados com mais de 50% do total de cursos
realizados em 2010.
Uma questão começa a ser exposta com esta constatação. A região mais
industrializada e com uma maior possibilidade de inserção no mercado de trabalho é a mais
aquinhoada com os cursos em questão. Não deveria, a princípio, existir também uma
descentralização para os demais estados da Federação, associando também com uma política
de criação de novas frentes de trabalhos, o que poderia reverter o quadro que há anos
presenciamos da migração de parcelas da população do norte e nordeste para a região sul e
sudeste em busca de melhores condições de trabalho.
Tabela 3 - Total de cursantes por ano por estado da Federação (2002-2011)
Col.

ESTADO

TOTAL

Média

Percentual

Col.

ESTADO

TOTAL

Média

Percentual

1

RS

22.825

2.729,25

16%

15

GO

2.833

340,13

2%

2

RJ

16.376

1.724,88

12%

16

PB

2.482

275,78

2%

3

SP

14.121

1.674,50

10%

17

MT

2.314

289,25

2%

4

MG

9.017

1.063,13

6%

18

RR

2.131

236,78

2%

5

PE

8.906

989,56

6%

19

PI

1.638

163,8

1%

6

DF

7.375

882

5%

20

AC

1.602

200,25

1%

7

PR

7.022

780,22

5%

21

MA

1.465

183,13

1%

8

MS

6.804

809,5

5%

22

AL

1.352

169

1%

9

PA

6.146

682,89

4%

23

RO

1.336

148,44

1%

10

AM

6.072

759

4%

24

AP

1.203

150,38

1%

11

BA

5.753

639,22

4%

25

ES

924

115,5

1%

12

CE

3.947

438,56

3%

26

SE

748

83,11

1%

13

SC

3.663

457,88

3%

27

TO

511

63,88

0%

14

RN

2.856

357

2%

TOTAL

141.422

17.218,71

100%

Fonte: COTER. Elaboração própria.

Outro tema relevante é a destinação dos recursos financeiros que são anualmente
direcionados do orçamento federal para o PSC e que requerem um estudo mais aprofundado.
Segundo questionamento realizado ao MD, via correio eletrônico (Tabela 4), pode-se
constatar uma média histórica de recursos entre os anos de 2007 a 2011 disponibilizados da
ordem de R$ 11 milhões, sendo que a média de jovens habilitados estabeleceu-se em 17.500.
A partir destas informações, verifica-se que cada curso, de uma maneira geral, custa por ano
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cerca de R$ 624,00, ou melhor, em torno de R$ 52,00 por mês, utilizando, como já visto, o
Sistema "S" como organismo conveniado para o desenvolvimento dos cursos do PSC. Caso
utilizássemos uma estrutura montada de uma organização militar com seus instrutores
formados em serviço ou em órgãos de instrução militar, com certo grau de certeza poderíamos
afirmar que sairia menos dispendioso para os cofres públicos.
Tabela 4 - Recursos Federais Orçamentários destinados ao PSC (2002-2012)
ANO

META

MILITARES
HABILITADOS

RECURSOS (R$)41

2002

não informado

1.664

2003

não informado

4.950

1.821.000,00

2004

não informado

30.000

13.300.000,00

2005

não informado

23.373

11.704.000,00

2006

não informado

18.845

9.686.834,00

2007

22.180

21.268

12.016.763,00

2008

20.422

19.052

10.780.000,00

2009

18.498

15.026

9.200.000,00

2010

15.516

14.800

10.640.000,00

2011

14.345

17.423

12.000.000,00

2012

13.510

não finalizado

11.783.312,00

TOTAL

104.471

166.401

91.397.635,00

MÉDIA
18.192
17.514
Fonte: Ministério da Defesa. Elaboração própria.

10.927.352,60

249.038,00

Como já verificado na Tabela 1, a média de jovens que prestam os SMI por ano gira
em torno de 65.000. A média de recrutas beneficiados com o PSC de 2004 a 2011 é de
20.000. Pode-se concluir que bem mais da metade dos jovens em prestação do Serviço Militar
não fazem nenhuma qualificação profissional preparatória para sua vida civil futura, sendo
que cerca de 70% em média apenas cumprem a obrigação constitucional sem um benefício,
pelo menos reconhecido, de qualificação profissional ou certificação desse um ano dedicado
ao serviço à Pátria.
Em outubro de 2011, já no Governo da Presidente Dilma Rousseff, entrou em vigor,
por intermédio da Lei no 12.513, de 26 de outubro de 2011, o Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec42), com o fulcro de ampliar a oferta de cursos de
educação profissional e tecnológica. Entre os seus objetivos, pode-se citar a intenção de
expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de
41

Crédito Especial em favor do MD exclusivamente para execução do PSC, incluído no PPA 2004/2007,
abrangendo as demais Forças. A partir deste ano (2012), o PSC passou a ser executado exclusivamente com
recursos orçamentários do MD.
42
Disponível em: <http://pronatec.mec.gov.br/institucional/o-que-e-o-pronatec>. Acesso em: 27 nov. 2012.
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nível médio e de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional
presencial e a distância, além de melhorar a qualidade do ensino médio.
Como preconizado no art. 2o de sua lei instituidora, o Pronatec atenderá com
prioridade: estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da EJA; trabalhadores;
beneficiários dos programas federais de transferência de renda; e demais estudantes que
tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições
privadas na condição de bolsista integral (BRASIL, 2011).
A bolsa-formação pecuniária, no valor de R$ 100,00, é ofertada nas modalidades
Estudante e Trabalhador. No nosso estudo de caso, interessa conhecer o que é previsto na
Bolsa-Formação Trabalhador, que é "destinada ao trabalhador e aos beneficiários dos
programas federais de transferência de renda, para cursos de formação inicial e continuada ou
qualificação profissional" (BRASIL, 2011, não paginado).
O SMI especifica que, para o jovem se alistar e tornar-se recruta, é necessário que o
mesmo tenha completado pelo menos o ensino fundamental. Durante a estadia no campo da
pesquisa em instituição de formação da Marinha, foi passado por uma turma de 292 alunos
dois questionários com perguntas tanto abertas quanto fechadas. Pode-se constatar a grande
dificuldade dos jovens em escrever corretamente o português. Breia (2008), em seu estudo,
verificou a necessidade de um programa de formação básica, como o supletivo, pois a baixa
escolaridade também prejudicava o desempenho e a aquisição de competências exigidas
durante os cursos do PSC.
Voltando ao Pronatec, o seu art. 5o classifica a educação profissional e tecnológica em
duas modalidades de cursos: o de formação inicial e continuada ou qualificação profissional e
o de educação profissional técnica de nível médio. O parágrafo 1o deste artigo determina que
os cursos da qualificação profissional, que serão relacionados pelo MEC em documento
próprio43, devem contar com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas, a mesma
prevista pelo PSC.
Uma das questões que foi exposta aos gestores do PSC no MD e no COTER, por
intermédio de um questionário com perguntas abertas e constante do Apêndice A, buscava
verificar se o Pronatec teria alguma ação, positiva ou negativa, em relação ao PSC. O que
mais tarde será o complemento na formação dos recrutas não atendidos pelo projeto em
estudo, o que será comentado mais adiante.
43

Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos - Disponível em: <http://pronatec.mec.gov.br/cnct/>. Acesso em: 03
dez. 2012. Criou-se recentemente o Eixo Militar no referido documento, com a possibilidade de serem
incluídos cursos de formação em serviço realizados no ambiente militar e que possam também servir para o
meio civil.
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Um outro questionamento efetuado referiu-se à Rede Nacional de Certificação
Profissional e Formação Inicial e Continuada (Rede CERTIFIC 44) do MEC, e a sua
importância para o PSC e também para os demais recrutas em prestação do SMI, não
integrantes do projeto em análise.
A partir de 2012 entrou em vigor o "Plano de Gestão do Projeto Soldado Cidadão",
sobre a coordenação da Chefia de Logística do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas
do Ministério da Defesa, cuja descrição do seu escopo ainda se mantém o mesmo do projeto
original, lançado em 2004, ou seja:
Capacitação dos jovens brasileiros incorporados às fileiras das Forças Armadas, por
intermédio de cursos profissionalizantes que lhes proporcionem qualificação social e
profissional, complementem sua formação cívico-cidadã e facilitem seu ingresso no
mercado de trabalho (BRASIL, 2012, não paginado).

O órgão responsável é um Comitê Gestor designado pelo MD, com representantes do
referido Ministério e de cada Força Singular. O PSCtem como propósito a formação de jovens
brasileiros incorporados às fileiras das Forças Armadas, normalmente de perfil
socioeconômico carente, realizado por intermédio de cursos profissionalizantes que lhes
proporcionem qualificação profissional e social e facilitem seu ingresso no mercado de
trabalho, por ocasião do chamado ―primeiro emprego‖.
Algumas ações desse Comitê Gestor já estão sendo percebidas como positivas, como a
articulação com o que vem sendo desenvolvido e experimentado por cada Força Singular
individualmente em relação ao PSC. Tais ações visam a conhecer o processo seletivo, os
módulos didáticos a serem desenvolvidos, os ambientes que devem ser delimitados, o
calendário dos cursos, os recursos necessários, as parcerias regionais e também o que está
sendo implementado. Verificou-se também a necessidade de uma estruturação em conjunto e
planejamento de estratégias futuras para o bom desenvolvimento e continuação do projeto.
Outro ponto positivo da criação do Comitê Gestor foi a coordenação de reuniões entre
os gestores responsáveis de cada Força, com o propósito de "trocar experiências, otimizar
soluções na gestão do projeto e possibilitar a atuação coordenada no relacionamento com as
entidades parceiras" (MD, 2012, não paginado). Estima-se uma redução de custos envolvidos
na contratação de cursos.
Interessante ponto de controvérsia entre o que prevê o Plano de Gestão 2012 e o que o

44

Rede Certific é um programa de certificação de saberes adquiridos ao longo da vida. Os trabalhadores terão
seus conhecimentos avaliados e também podem receber cursos para melhorar a sua formação. Não há custos e
nem limite de vagas. Disponível em: <http://certific.mec.gov.br/>. Acesso em: 28 nov. 2012.
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MEC especificou em relação às áreas profissionais é que existem 14 áreas listadas pelo MD
que são diferentes, em sua maioria, do previsto no Guia de Profissões do Ensino Técnico que
prevê 10 áreas técnicas. Fazendo uma simples comparação entre as nomenclaturas, apenas a
área de "Comunicação" é coincidente, outras duas são similares como "Artes Gráficas" e
"Saúde", do Plano de Gestão, com "Composição Gráfica e Design" e "Saúde e Enfermagem",
do Guia do MEC.
Sugere-se que haja uma aproximação entre as nomenclaturas e entre as habilitações e
competências que deverão ser concentradas em cada uma das áreas profissionais. No caso
específico do documento do MD, só são expostas as áreas sinteticamente, sem a expansão do
conteúdo programático do curso. Outro ponto conspícuo de questionamento é que poderão ser
"acrescentadas outras áreas da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços disponibilizadas
pelos parceiros que apresentem cursos de interesse e demanda no mercado de trabalho
regional" (MD, 2012, não paginado, grifo do autor).
Existe uma sugestão de carga horária pelo Plano de Gestão, assim distribuída: 140
horas de ensino profissionalizante, 16 horas de empreendedorismo e 4 horas de educação para
a cidadania. Aspecto a ser considerado é a importância da contextualização para essa fase do
aprendizado dos jovens, além da necessidade de se retirar desse aluno a condição de
espectador passivo, de orientá-lo rumo ao exercício da cidadania plena e à profissionalização.
No caso que foi estudado e que será visto na próxima seção, nos cursos realizados no CIAA
não estão previstas horas específicas para a disciplina de empreendedorismo.
Em 2011, foi assinado um acordo de Cooperação entre o MD e o MEC, em relação à
demanda reprimida dos jovens não atendidos pelo PSC, para que esta seja absorvida pelo
Pronatec. O acordo prevê a disponibilidade de vagas em curso técnicos junto ao Sistema "S" e
Rede Federal de Escolas Técnicas para preenchimento pelo público alvo do PSC. Está
prevista para 2012 uma oferta de 45.000 vagas, sendo que 10.000 vagas são consideradas
como reprimidas, conforme quadro a seguir:

Quadro 1 - Vagas Oferecidas para 2012 por Força Singular.
Fonte: MD. Plano de Gestão 2012.
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Acredita-se que a existência de vagas em quantidade não resolverá o problema. Dois
pontos importantes merecem destaque: o primeiro é a existência de um mercado de trabalho
que absorva a massa de entrante qualificado e que estará sendo disponibilizada naquelas
formações profissionais específicas; e o segundo fator é a impossibilidade de escolha por
parte do jovem, sujeito de direito reconhecido e participante da sociedade civil, em relação à
formação que está sendo ofertada, ou mesmo a sua obrigação em ter que fazer um
determinado curso que em nada o atenderá. Estes dois fatores só acarretarão desperdícios de
recursos e frustração pelo não emprego.
Por último, o Plano Gestor do PSC prevê ainda encargos básicos para as Forças
Singulares, das Organizações Militares Hospedeiras ou responsáveis pelos cursos, e também
para o próprio Comitê. Ponto que foi questionado por Breia (2008) quando da passagem da
responsabilidade da coordenação do projeto da FUNCEB para o COTER foi a perda de
pessoal qualificado e envolvido com os parâmetros pedagógicos, além de poucas pessoas
envolvidas no seu controle e acompanhamento. Porém, com as responsabilidades bem
definidas em documento oficial, acredita-se uma maior organização, tanto administrativa
quanto pedagógica do PSC.
Uma potencialidade verificada neste estudo foi a instituição do Prêmio de Melhor
Gestão do PSC em 2010. O objetivo do referido prêmio foi reconhecer e divulgar as ideias
inovadoras, as melhores práticas que contribuiram para o crescimento da iniciativa de gestão
dos cursos e do projeto em todo o território nacional.
Como exemplo, em 2011 a Base Aérea do Galeão ganhou a premiação, pois em vez de
se utilizar dos cursos conveniados e pagos do Sistema "S", a unidade realizou parcerias com
instituições privadas do seu entorno geográfico, o que possibilitou a formação de 100
soldados em cursos técnicos em cozinha, padaria, refrigeração, eletricidade, hidráulica e um
curso completo de alvenaria. Segundo palavras do seu comandante, Coronel Aviador José
Madureira Jr: ―O nosso objetivo foi promover uma integração entre as empresas e os militares
para, quem sabe, futuras contratações‖45.

45

Disponível em: http://www.fab.mil.br/portal/capa/...20Soldado%20Cidad%E3o. Acesso em: 03 nov. 2012.
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6. PSC: O ESTUDO DE CASO EM ANÁLISE
O lócus deste estudo foi o Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) que
tem como missão preparar praças dos vários corpos e quadros para as funções que serão
desenvolvidas nas diversas organizações militares da Marinha, tanto em terra quanto no
mar/rios. Ele está localizado na Avenida Brasil, no 10.946, bairro da Penha no Rio de Janeiro,
em uma região conhecida como "Complexo do Alemão" ou como também é conhecida como
"Faixa de Gaza", recentemente pacificada com o retorno do poder público por meio das
Unidades de Polícia Pacificadora (UPP).
A entrada no campo de pesquisa ocorreu em julho de 2012 com apresentação ao seu
Comandante e uma visita às instalações do Departamento do Quartel de Marinheiros (QM),
setor responsável pela formação inicial e dos cursos do PSC. Nessa primeira visita, pude
constatar a qualidade das instalações, tanto das salas de aulas quanto dos diversos laboratórios
utilizados para as aulas práticas. As instalações fazem parte do complexo, direcionado à
formação dos quadros técnicos da Marinha, cabos e sargentos especializados nas diversas
áreas previstas nos planos de carreiras da Força.
O CIAA, por intermédio do QM, tem como uma de suas tarefas a preparação inicial e
formação militar do contingente anual de cerca de 600 jovens marinheiros-recrutas que
prestam o Serviço Militar. Aproveitando a disponibilidade e a autorização do seu comandante,
pude expor a minha pesquisa para os 292 marinheiros-recrutas da segunda turma de 2012 que
estavam por iniciar o período de adaptação à vida militar e aos cursos do PSC. Foi solicitado
também que assinassem, em caráter de voluntariado, o Termo de Consentimento de Cessão de
Imagem e de Som. Aceitaram participar da pesquisa 278 conscritos, ou seja, 94% do total.
Os cursos do projeto são conduzidos à tarde e em paralelo com os estágios de
instrução e adaptação a vida militar que são realizados no período matutino. A opção
individual pela formação é realizada por ocasião da semana de adaptação do curso de
formação de reservistas navais. Desde o início do projeto em 2004, já cursaram 3.033 jovens,
nas oito formações técnicas previstas: barbeiro, eletricista de instalações prediais, cozinheiro,
garçom, informática, marceneiro, mecânico de refrigeração residencial e padeiro.
O Projeto Soldado Cidadão, que na Marinha do Brasil foi denominado de
―Marinheiro-Cidadão‖, operacionaliza as ações orçamentárias de Formação CívicoProfissional de Jovens em Serviço Militar.
A Tabela 5 a seguir, relaciona o quantitativo de alunos formados por cursos do PSC e
por ano. Pode-se constatar o grande volume de atividades desenvolvidas em tão curto espaço
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de tempo, principalmente a partir de 2011 com a formação de duas turmas por ano. Fato
motivado por decisão exclusiva do seu comandante atual, independente dos recursos
orçamentários destinados, oriundos do MD, atenderem apenas a uma das turmas.
Tabela 5 - Cursos Realizados no CIAA (2004-2012)
CURSO/ANO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011-1

2011-2

2012-1

2012-2

TOTAL

MARCENEIRO

25

20

18

20

20

18

18

22

23

21

21

226

MECÂNICO
REF. RES.

31

19

18

19

20

17

22

28

25

22

21

242

BARBEIRO

22

25

17

19

19

17

20

21

21

21

21

223

COZINHEIRO

21

20

17

19

19

18

20

21

21

21

21

218

GARÇOM

37

30

35

18

19

18

20

21

21

21

21

261

PADEIRO

18

18

35

18

18

17

20

21

21

21

21

228

INFORMÁTICA

60

76

98

120

141

131

110

125

119

126

124

1230

ELETRICISTA
PREDIAL

20

14

36

40

40

40

41

45

45

42

42

405

SUBTOTAL

234

222

274

273

296

276

271

304

296

295

292

3033

Fonte: CIAA. Elaboração própria.

Durante a coleta de dados no campo foram feitas entrevistas informais, tanto com o
Encarregado do curso quanto com instrutores e os próprios alunos. O Encarregado ratificou
que os marinheiros-recrutas têm um período de dia bastante ocupado, divergindo da formação
profissional do PSC que é desenvolvida tanto no Exército quanto na Força Aérea, cujos
jovens fazem o curso durante todo o seu ano de recruta e os formados pelo CIAA em apenas
três meses.
Ratificou também que a carga horária para todos os cursos gira em torno de 160 horas,
mas o CIAA trabalha com cerca de 180 horas, divididas entre as disciplinas de Educação para
a Cidadania, com 12 horas e 160 horas na formação técnica propriamente dita, entre teoria e
prática, além de serem deixadas 8 (oito) horas como reserva para os casos imprevistos.
Exemplo disponível do Currículo de Qualificação Profissional Básica de Barbeiro constante
do Anexo B.
O principal resultado encontrado no estudo desenvolvido por Breia (2008) foi que
73,5% dos participantes tiveram suas expectativas alcançadas, ou seja, a de adquirir
conhecimentos e qualificação profissional que favoreçam uma melhor condição de ingresso
no mercado de trabalho e manutenção do emprego. Porém, isso são apenas noções e na visão
do jovem cursante, o que a autora não acredita que aconteça a partir de uma formação tão
rápida e superficial, carecendo de um maior aprofundamento, com uma maior carga horária
nas aulas, principalmente nas práticas.
Importante ressaltar que na elaboração da listagem das competências adquiridas,
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constante do questionário tanto dos egressos quanto dos cursantes, foram baseadas e
adaptadas da pergunta 8 (oito), do Questionário de Avaliação do PSC, constante do Anexo M
da pesquisa de Breia (2008, p.170), que tomou por base a abordagem de competências
efetuada por Deluiz (1996).
6.1 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS NO COTER E MD
O Decreto-Lei no 1.908, de 26 de dezembro de 1939, do Presidente Getúlio Vargas,
instituiu 16 de dezembro como "dia do reservista". E para comemorar este dia, é realizado
anualmente o Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR), no período de 9 a 16 de
dezembro, tendo como principais finalidades: praticar o mecanismo de convocação; avaliar a
eficiência do Sistema de Mobilização; atualizar dados; cultivar o espírito cívico dos
integrantes da reserva e consolidar os laços de solidariedade; e camaradagem entre o pessoal
da ativa e da reserva. Participam obrigatoriamente desse exercício os militares que foram
licenciados ou passaram para a reserva nos últimos cinco anos, convocados por carta de
chamada ou notificação individual, ou mesmo por campanha em rádio e televisão.
Foi informado junto ao Órgão Gestor do PSC do MD o quantitativo de jovens que já
está fora do Serviço Militar e que participou do EXAR. A partir de 2004, esse exercício
passou a contar com duas perguntas relacionadas ao projeto em tela. A primeira é se o exrecruta cursou um dos cursos profissionalizantes do PSC. A segunda é qual a sua situação
funcional em relação à empregabilidade, isto é, empregado (emprego formal ou informal) ou
mesmo desempregado. No caso do respondente se encontrar trabalhando em um emprego
formal, a pergunta é desdobrada, solicitando que responda se o trabalho é relacionado a sua
formação profissional durante o período do SMI ou não, para se verificar se tem relação direta
com o curso do PSC realizado.
Na Tabela 6 encontram-se os dados fornecidos pelo Ministério da Defesa e COTER
depois de consulta via correio eletrônico, e que foram compilados sobre a situação do exrecruta em relação ao mercado de trabalho, os que estão incluídos ou não. Os valores
informados correspondem até o ano de 2007, não sendo participado a este pesquisador os
dados mais atuais.
Do total de respondentes em todo o território nacional, cerca de 67% encontra-se em
empregos formais e apenas 19% desempregados. Comprova-se o grande avanço do mercado
de trabalho no Brasil nos últimos anos, considerado um dos países com as mais baixas taxas
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de desemprego mundial na atualidade, chegando a 4,9% em novembro de 201246. Fato ainda
lamentável é que cerca de 14% dos respondentes situa-se no trabalho informal, sem carteira
assinada, sem renda fixa e benefícios positivos à sociedade e a si próprio.
Tabela 6 - Situação Profissional dos Egressos do SMI nacional (2004-2007)
Situação profissional
Ano

Empregado

Informal

Desempregado

Totais

2004

369

78

100

547

2005

325

47

64

436

2006

329

76

106

511

2007

298

82

104

484

Totais
1321
283
Fonte: MD-COTER. Elaboração própria

374

1978

No relatório em questão, também podem ser pinçados dados interessantes relacionados
à empregabilidade e à efetiva relação com os cursos do PSC. Também pode ser observado se
o serviço realizado pelo jovem empregado (ou inserido na economia informal) tem ligação
direta com o curso realizado no Projeto. A Tabela 7 mostra que a grande maioria, cerca de
77%, está desenvolvendo algum trabalho, quer na economia formal ou informal, mas que não
tem ligação direta com o que lhe foi ensinado no curso profissionalizante realizado durante o
período em que esteve nas Forças Armadas. Fato que também é corroborado com os dados
que foram obtidos especificamente da cidade do Rio de Janeiro em função de ser a cidade
local deste estudo, e que será discutida no próximo subitem.
Tabela 7 - Efetividade do PSC nacional (2004-2007)
Ano

Sim

Não

Totais

2004

130

380

510

2005

96

306

402

2006

96

369

465

2007

95

Totais
417
Fonte: COTER. Elaboração própria.

350

445

1405

1822

6.2 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS NO RIO DE JANEIRO
O Departamento de Recrutamento e Reserva Naval do Comando do 1o Distrito Naval
é o responsável pelo EXAR nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte de Minas
Gerais, onde realizei uma visita para a coleta inicial dos dados relacionados ao PSC. O exmarinheiro recruta, que realizou um dos cursos, ao se apresentar para cumprir este evento
46

Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/12/taxa-de-desemprego-cai-para-49-em-novembro-mostra-ibge.html>. Acesso em: 21 dez. 2012.
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obrigatório anual, como já comentado, também responde a perguntas relacionadas a sua
situação de empregabilidade e a relação com o curso realizado.
Aproveitando a visita, entrevistei o responsável pelo setor atinente ao PSC, que além
de fornecer os dados que foram transformados na Tabela 8, argumentou que a vinda para o
exercício no centro da cidade do RJ, sede do Distrito, é muito pequena, motivada
principalmente pelo valor da multa que deverá ser cobrada quando um dia houver a
apresentação do reservista (R$ 2,40), menor do que o preço de uma passagem de tarifa normal
da cidade do Rio de Janeiro (R$ 2,75). Em suma, existe uma obrigação legal que não é
cumprida porque a multa é tão irrisória que não compensa o seu deslocamento a uma
organização militar.
A tabela a seguir apresenta, dos últimos cinco anos do EXAR que foram trabalhados
pelo setor responsável, a categoria de empregabilidade verificada.
Tabela 8 – Relação de empregabilidade entre Marinheiros Reservistas e o PSC
Anos

Categoria de Empregabilidade

Totais

Perc.

2006

2007

2008

2009

2010

Empregado ou gerando renda em área relacionada com o curso

3

4

7

3

1

18

8,5%

Empregado ou gerando renda em área não relacionada com o curso

24

28

36

28

10

126

59,1%

Desempregado e não gerando renda

11

8

18

24

7

68

32,4%

38

40

61

55

18

212

100%

Totais
Fonte: SRD/Com1DN. Elaboração própria.

Dos dados anteriormente iluminados podem ser tiradas algumas conclusões:


Cerca de 59% dos ex-marinheiros cursantes do PSC que participaram do EXAR
na cidade do Rio de Janeiro no período considerado (2006-2010) estão
empregados ou gerando renda em área não relacionada com o curso que realizou.



Apenas 8,5% da amostra está empregada e gerando renda dentro do curso
ofertado. Esta situação verificada é também comprovada na próxima seção
quando da entrada do campo e coleta de dados com os egressos dos cursos; e,



A questão mais preocupante é que desses jovens que retornam a vida civil, com
20 anos de idade, cerca de 32% encontram-se desempregados e não gerando renda
familiar, assunto que recaí na efetividade das políticas públicas para as
juventudes, em sua relação direta com a empregabilidade dessa massa de jovens
entrantes no mercado de trabalho.

Em relação à última constatação, Hasenbalg (2003) afirma que o que está acontecendo
com os jovens da América Latina é que eles sofrem com especial rigor os fenômenos do
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desemprego e da inserção precária no mercado de trabalho. Ou mesmo pode se inferir e
concordar, devido a especialização dos cursos do PSC, com o que Antunes e Alves (2004,
p.339) argumentam de que ―o mundo do trabalho atual está recusando os trabalhadores
herdeiros da ‗cultura

fordista‘, fortemente especializados, que são substituídos pelo

trabalhador ‗polivalente e multifuncional‘ da era toyotista‖, o que Kuenzer (1999) também
acredita que é uma realidade que se mostra crescente da diminuição dos postos de trabalho a
par da progressiva automação.
No Relatório de Avaliação da Efetividade do PSC elaborado pelo Departamento de
Recrutamento e Reserva Naval, constam algumas sugestões, sendo que a que propõe a criação
de mecanismos para que as pesquisas sobre o PSC sejam efetuadas diretamente no sistema
informatizado no sítio disponível para a apresentação virtual ao EXAR, contribuiria para uma
maior eficácia do evento, mais relevante para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Em suas
considerações finais, o chefe do departamento afirma que houve um maior comparecimento
dos reservistas que participaram do projeto, o que ainda torna relevante esse tipo de exercício.
A princípio, da forma como os dados foram coletados, diversas inferências podem ser
expostas: que as formações profissionais que estão sendo ofertadas não abarcam a
necessidade que o mercado na cidade do Rio de Janeiro apresenta atualmente de mão-de-obra;
ou mesmo que o próprio mercado, no período avaliado, pode estar com uma baixa demanda
dessas qualificações técnicas; ou até que o jovem egresso que respondeu as questões não está
interessado pelo emprego inerente a área cursada; entre outras conjecturas.
Assim, os dados que foram disponibilizados pelos órgãos responsáveis pelo EXAR
podem não expressar uma realidade e nem devem ser generalizados, porém os mesmos não
devem ser descartados. Sugere-se inclusive um aprofundamento de outras questões, como o
da motivação ou não do egresso em buscar trabalho ou mesmo novas qualificações advindas
do contato inicial com o PSC e o SMI.
6.3 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DOS GESTORES
As políticas públicas de qualquer natureza só são mantidas vivas e com recursos
orçamentários quando o efeito desejado de sua implementação esteja sendo atingido, mesmo
que parcialmente, e continuar ativa na agenda do poder público. Os gestores responsáveis pela
coordenação e controle do PSC, tanto financeiro como administrativo, foram considerados
como sujeitos importantes deste estudo, pois tratam diretamente do Projeto e fazem essa
ligação com os órgãos controladores do Estado, quer por contatos pessoais e reuniões de
trabalho, ou mesmo pelos relatórios de gestão que elaboram.
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Dentro da hierarquia funcional e operacional do projeto em estudo, foram
identificados dois órgãos importantes e que deveriam ser consultados sobre as relações e
ações que estão sendo desenvolvidas no momento e para o futuro que abarcam a continuidade
desta política pública. As consultas foram encaminhadas, portanto, para a Coordenação
Executiva do Comitê Gestor do PSC47 e para a Coordenação do PSC no Comando de
Operações Terrestres do Exército Brasileiro (COTER).
O instrumento de coleta elaborado para este nível de consulta foi um questionário com
8 (oito) perguntas abertas (Apêndice A). Até o momento do fechamento desta dissertação, só
havia retornado respondido o do encarregado do PSC no COTER. Contendo respostas curtas e
pontuais, foi considerado como uma importante contribuição, tanto para ratificar situações
verificadas durante este estudo como para agregar novas informações importantes no trato do
jovem conscrito de uma maneira ampla.
A análise será desenvolvida na sequência das perguntas do questionário, e ao final,
como conclusão desta seção, foram efetuadas considerações em função também da
documentação estudada.
A primeira questão procurou verificar, sob a ótica do gestor do Projeto, se o mesmo
está atingindo o objetivo para o qual foi criado, ou seja - qualificar social e profissionalmente
os jovens que prestam o Serviço Militar para ingresso no mercado de trabalho - além da
avaliação propriamente dita. O respondente aludiu que sim, vem atingindo o seu objetivo,
inclusive com consequências não previstas, como um maior incentivo aos jovens em prestar o
Serviço Militar, tendo em vista a possibilidade de realizarem cursos profissionalizantes
oferecidos pelo referido Projeto.
A pergunta seguinte procurou também responder uma das questões de estudo
levantada por esta pesquisa, quais as principais potencialidades e limitações do projeto para o
atingimento do objetivo colimado. O oficial argumentou que a principal limitação é que a
atividade-fim não pode ser comprometida pelo PSC, ou seja, a instrução, as operações e a
vida vegetativa da OM devem ocorrer sem prejuízos. Quanto às possibilidades, são diversas,
variando com as demandas regionais de mão-de-obra com os cursos realizados.
Na sequência, foi questionado sobre o não atingimento da totalidade dos recrutas
alistados por ano no Projeto, e que possíveis alternativas poderiam ser identificadas como
ações a serem empreendidas pelo poder público para sanar essa discrepância. O respondente
ratificou o que foi dito anteriormente, que existe uma limitação natural de efetivos possíveis

47

Órgão presidido pelo Chefe de Logística do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do MD.
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de serem formados, sem comprometer a atividade-fim, ou seja, formar a nossa reserva
mobilizável. Complementou afirmando que os jovens que não tiveram a oportunidade de
realizar os cursos durante o SMI, poderão participar do Pronatec, fazendo os cursos após o seu
licenciamento do serviço ativo.
Uma preocupação constante de toda a política pública são os recursos orçamentários
que são disponibilizados para a sua continuação. A pergunta seguinte procurou saber se os
recursos financeiros do orçamento anual atendem a preparação com qualidade e como seria
feita essa distribuição e o critério aplicado. A resposta foi curta, simplesmente um "sim".
Informou ainda que as metas são estabelecidas de acordo com série histórica e os recursos são
dimensionados com base no valor hora/aula/aluno.
A próxima pergunta procurou verificar se existe algum feedback em relação aos
egressos dos cursos e a sua condição de empregabilidade efetiva. Ele respondeu que são
realizadas pesquisas de verificação da efetividade do Projeto por ocasião dos Exercícios de
Apresentação da Reserva (EXAR).
Um ponto muito importante levantado pela questão de número seis foi a relação que
existe entre os tipos de formação profissional e técnica do PSC e o mercado de trabalho no
Brasil. O respondente enfatizou que a escolha dos cursos é realizada por coordenadores
estaduais, auxiliados por coordenadores locais (por município) levando-se em conta as
demandas regionais do mercado de trabalho.
As duas últimas perguntas podem ser reunidas em uma única resposta, pois tratam do
tema da entrada em vigor em 2011 do Pronatec e da Rede Nacional de Certificação
Profissional e Formação Inicial e Continuada - Rede CERTIFIC do MEC - e em que medida
poderiam impactar os próximos cursos e até mesmo a vida ativa do PSC. O respondente
acredita que o Programa tem uma ação positiva, na medida em que foi possível incluir os
Atiradores dos Tiros-de-Guerra e militares não beneficiados por cursos do PSC durante o
Serviço Militar (demanda reprimida). O mesmo deverá acontecer com a entrada em vigor do
eixo militar na Rede Certific.
A análise que pode ser feita é simples e procura pinçar pontos importantes que serão
retornados por ocasião das considerações finais no atingimento do objetivo deste estudo, que
foi identificar elementos da formação técnica que favorecem o acesso dos jovens egressos do
SMI na busca do primeiro emprego quando da realização dos cursos inerentes ao PSC.
Uma potencialidade aludida pelo respondente, não vista nos documentos e nem nos
diversos contatos no campo de investigação, foi que a possibilidade de um curso
profissionalizante está levando o jovem a querer prestar o Serviço Militar. Porém, o que a
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média histórica dos últimos anos tem mostrado é que o número de alistados que conseguem
servir é muito pequeno (vide Tabela 1), o que mostra a inelasticidade de tal positividade.
Independentemente, é sim um fator importante no trato de um grupo de jovens que passam
um ano no cumprimento de uma determinação constitucional.
Interessante resposta foi que a atividade-fim do Serviço Militar tem que ser observada,
a preparação do quantitativo de reserva mobilizável e no adestramento da tropa não pode ser
prejudicado. Não tem o que ser discutido, a missão constitucional das Forças Armadas vem
em primeiro lugar. Porém, se existe a chance de ligar a vida militar com a civil, via o Projeto
em estudo, contribuindo para uma melhor qualificação do jovem brasileiro, essa atribuição
agrega valor e importância, havendo necessidade de sua manutenção.
Em relação aos recursos orçamentários federais, a preocupação sempre existirá. Não
há política pública sem o financiamento que a respalde, principalmente para o cumprimento
das metas anuais quantitativas estabelecidas no atendimento e formação profissional via PSC.
Fato acontecido em 2009 com o corte brusco do repasse ao Exército ocasionou o
desligamento do contingente de recrutas alguns meses antes do término do Serviço Militar,
ocasionando comoção generalizada, visto que a quase totalidade dos conscritos é de classe
social menos favorecida, e o provento recebido, mesmo que um salário mínimo, ajuda nas
despesas familiares.
A regionalização dos cursos é considerada como uma potencialidade deste projeto.
Não adianta formar técnicos em que o mercado de trabalho não os absorva, o que acarretará
desmotivação, frustação e questionamento da necessidade real desta política pública. O
importante também seria uma relação tênue entre as organizações militares hospedeiras dos
cursos com os empresários locais, procurando atrai-los a participar do planejamento e
formação, para que a inserção dessa mão-de-obra qualificada tenha um contínuo direto da
vida militar para a civil, via o emprego formal.
Ponto relevante foi a existência de uma possibilidade da realização de cursos
profissionalizantes pelos recrutas quando não forem beneficiados pelo PSC, via o Pronatec. A
questão que aparece é como será articulado isso entre o MEC e o MD, visto que pela
informação passada, os cursos seriam pós-Serviço Militar. Creio que a decisão será apenas do
próprio jovem, sem ação ou responsabilização das Forças Armadas.
6.4 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS DO CAMPO - CIAA
Os sujeitos da pesquisa foram os jovens cursantes da segunda turma de 2012, com um
total de 292 conscritos, e os egressos das turmas anteriores a 2010, visto que os cursantes em
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2011 ainda estariam prestando o serviço militar. Foram divididos em dois grupos de análise, o
primeiro composto pelos "egressos" e um outro pelos "cursantes". Para cada grupo foram
elaborados questionários específicos.
O instrumento de coleta do egresso (Apêndice B) teve como foco a avaliação dos
cursos realizados e a situação funcional do respondente: empregado ou desempregado; a
relação do seu trabalho efetivo, caso empregado, com o curso realizado no CIAA; e as
possíveis competências e habilidades apreendidas durante o período do SMI.
O questionário dos cursantes (Apêndice C) foi composto por perguntas abertas e
fechadas que tratavam do ser jovem, trabalho e situação de formação escolar, além de ao final
do período letivo, cerca de três meses, ter sido acrescentado perguntas que também solicitam
avaliação dos cursos realizados e o sentimento que os mesmos adquiriram em relação ao seu
futuro no mercado de trabalho a partir dos cursos realizados.
6.4.1 Análise dos Questionários dos Egressos
Quando da entrada deste pesquisador no campo, em julho deste ano, para o início da
coleta dos primeiros dados dos egressos das turmas anteriores a 2011, o entendimento seria de
que a atividade a ser executada seria simples, sem maiores complexidades. Porém, quando da
realização da pesquisa, verificamos que não houve esta facilidade. Não havia um banco de
dados informatizado; e se houvesse, facilitaria o envio do Questionário do Egresso via correio
eletrônico.
A solução encontrada foi construir uma planilha com todos os marinheiros recrutas
desde 2005 até 2009. Reitero que o preenchimento da ficha cadastro fora feita pelo próprio
recruta, o que acarretou diversos problemas de interpretação do que estava escrito nos
campos. Em suma, foi muito difícil entender e transcrever os dados lidos, além de adivinhar
certos endereços ali constantes, ou mesmo o e-mail informado, um caminho visualizado como
fulcral para a coleta dos dados.
Das tentativas realizadas de encaminhamento do instrumento de coleta aos egressos
que possuíam correio eletrônico (131 e-mails enviados), apenas dez retornaram, ou seja, 7%
do total. Como a pesquisa é qualitativa, partiu-se então para análise das respostas ofertadas. O
questionário enviado constou de 4 (quatro) perguntas fechadas e que está disponibilizado no
Apêndice B desta dissertação.
A Tabela 9 a seguir apresenta a situação funcional de empregabilidade dos egressos
respondentes. Observou-se que quase a totalidade dos mesmos está empregada e gerando
renda, o que divergiu da amostra do Brasil na análise da seção anterior, em que o quantitativo
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empregado dentro da área do curso profissional realizado é pequeno.
Independente da amostra ter sido pequena, verifica-se que para o caso desses
respondentes, existiu uma aderência entre os cursos técnicos oferecidos pelo CIAA e o
mercado regional de trabalho. Considera-se importante continuar avaliando as possibilidades
de inserção no mercado de trabalho da cidade do Rio de Janeiro, em especial com os grandes
eventos que estão sendo esperados para os próximos anos, como Copa do Mundo de Futebol e
as Olimpíadas.
Tabela 9 - Situação Funcional no Rio de Janeiro
Situação Funcional
Empregado ou gerando renda em área relacionado com o curso

Quant.
4

Empregado ou gerando renda em área não relacionada com o curso

5

Desempregado e não gerando renda

1
Total

10

Fonte: Elaboração própria.

Foi perguntado aos egressos a sua opinião em relação à contribuição do PSC para a
sua formação técnica, tão necessária para a busca pelo primeiro emprego ao término do
Serviço Militar. A Tabela 10 foi construída com as respostas dos participantes, podemos
verificar que oito acreditam que pouco ou nada contribuiu para a busca e inserção no mercado
de trabalho via formação profissional do PSC. O que foi percebido e que coaduna com as
conclusões de Breia (2008) é que se trata de uma formação aligeirada, uma formação
superficial.
Tabela 10 - Contribuição do PSC para a formação técnica
Contribuição do PSC
Muito

Quant.
2

Pouco

4

Não contribui

4

Total
Fonte: Elaboração própria.

10

A pergunta seguinte procurava obter do egresso a sua avaliação sobre o seu curso
profissionalizante realizado no CIAA. Interessante constatação é que sete deles consideraram
os cursos de bom a ótimo como visto na Tabela 11. O que ratifica o que este pesquisador
verificou in locco de que tanto a infraestrutura de sala de aula quanto a dos laboratórios estão
em excelentes condições, além da existência de instrutores preocupados e preparados com o
que será ensinado aos seus alunos, associando a teoria à prática, independente da curta
duração dos cursos.
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Tabela 11 - Avaliação dos Cursos
Avaliação do Curso

Quant.

Ótimo

4

Bom

3

Regular

2

Fraco

0

Ruim

1

Total
Fonte: Elaboração própria.

10

A última pergunta procurou verificar qual o sentimento que os egressos
desenvolveram em relação às competências, conhecimentos e habilidades que adquiriram
durante o seu período de curso e SMI. A questão aceitava mais de uma resposta pelo egresso.
Cinco das respostas situaram em duas competências adquiridas: a capacidade de improvisar
em situações novas com criatividade e iniciativa; e a comunicação, escrita e compreensão de
textos.
O resultado final de Breia (2008, p.109), em relação às competências adquiridas pelos
seus 158 sujeitos participantes de sua pesquisa, não ficou muito diferente do verificado
atualmente: a capacidade de improvisar em situações novas (criatividade e iniciativa); e a
facilidade de comunicação. A maior percentagem geral foi para planejamento e organização
do próprio trabalho, que no nosso estudo ficou em terceiro lugar com dois dos respondentes.
Tabela 12 - Competências e Habilidades apreendidas pelos egressos.
Competências Apreendidas

Quant.

Capacidade de improvisar em situações novas (criatividade e iniciativa);

5

Comunicação, escrita e compreensão de Textos;

3

Planejamento e organização do próprio trabalho;

2

Facilidade de comunicação e de desenvolvimento de tarefas em equipe;

2

Iniciativa para buscar informações e novos conhecimentos profissionais;

1

Ética profissional.

1

Capacidade de argumentar e negociar;

1

Capacidade de aprendizagem dos processos de trabalho da empresa;
Totais

1
16

Fonte: Elaboração própria.

6.4.2 Análise dos Questionários dos Cursantes - turma 2012-2
Este instrumento de coleta (Apêndice C), constou de 8 (oito) perguntas fechadas e uma
aberta, sendo desenvolvido e aplicado na Turma 2012-2 de marinheiros-recrutas cursantes,
quando já haviam terminado os respectivos cursos em outubro do corrente ano. A Tabela 13
apresenta o quantitativo de alunos de cada curso e o total de questionários que retornaram
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respondidos, visto que os mesmos seriam preenchidos voluntariamente e teria a garantia do
anonimato, não precisando de identificação. A ideia era que os jovens expusessem seus
sentimentos quanto à qualidade do curso da forma mais tranquila possível, suas primeiras
expectativas e a situação verificada ao final em relação ao curso, e também o que esperam
daqui por diante quando de sua saída da Marinha e o retorno à vida civil.
Pode-se verificar que dos 292 sujeitos participantes dos cursos, 249 responderam ao
questionário, montante que corresponde a 85% de respostas que foram compiladas e
analisadas, o que pode ser considerado um excelente quantitativo de apuração.
A Tabela 13 ratifica a boa motivação dos cursantes em participar desta pesquisa, pois
todos os percentuais de retorno estão acima de 70%. Situação advinda da ideia de melhorar os
próximos cursos do PSC para os futuros recrutas oriunda da análise das suas respostas. Por
sinal, a análise dos resultados encontrados será transmitida diretamente aos gestores
responsáveis pelos cursos do projeto no CIAA para conhecimento e os devidos ajustes que se
fizerem necessários.
Tabela 13 - Quantidade de Respondentes por curso em relação ao total de cursantes48
Cursantes

Respondentes

Barbeiro

21

17

%
Retorno
81%

Cozinheiro

21

17

81%

Eletricista Predial

42

38

90%

Garçom

21

15

71%

Informática

124

107

86%

Marceneiro
Mecânico de Refrigeração
Residencial
Padeiro

21

19

90%

21

20

95%

21

16

76%

Totais
Fonte: Elaboração própria.

292

249

85%

Curso Realizado

Não serão transcritas literalmente as perguntas, pois não é o foco principal desta seção.
Os respectivos resultados apurados e analisados foram discutidos e depurados em uma ordem
sequencial, como se uma pergunta anterior fosse relacionada com a seguinte, para que ao final
se chegasse a uma conclusão do que poderá ou não impactar os jovens conscritos quando
retornarem à vida civil.
Uma questão que sempre preocupa a quem participa de um curso de formação

48

Os cursos de Eletricista Predial e Informática possuem o maior contingente de alunos devido a
disponibilização de sala de aula e laboratórios, bem como de instrutores disponibilizados (Fonte: informação
verbal do Encarregado dos Cursos no CIAA).
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profissional é se o mesmo foi escolha do proponente ou oriundo da necessidade de se
completar as vagas que foram alocadas por ano. Breia (2008, p115) afirma que a não escolha,
gera "um certo grau de desmotivação". O que pode ocorrer quando não existe a escolha pelo
jovem é realmente a desmotivação para fazer frente a mais um desafio que não foi por ele
desejado, mas simplesmente imposto.
No caso dessa segunda turma, o curso realizado foi escolhido por 153 e imposto a 96
Marinheiros, ou seja, cerca de 61% tiveram a chance de optar pelo curso desejado. O curso
imposto não significou impeditivo para o bom desempenho dos alunos, só ocorrendo duas
reprovações, segundo informações do Encarregado dos Cursos no CIAA. Reitera-se que o
ideal seria que o jovem procurasse um curso que tenha escolhido, principalmente para não
serem desperdiçados os recursos e o tempo útil dos envolvidos.
Em relação à expectativa inicial do cursante, mais da metade (52%) argumentou que
era para adquirir mais conhecimentos numa área de seu interesse, e outros 29% esperavam
adquirir conhecimentos para atuar na área escolhida do curso, ou seja, um dos oito cursos
profissionais oferecidos no CIAA. Ponto bastante positivo foi a pouca repercussão dos
respondentes, ou melhor, apenas 4,4% fizeram o curso porque fora obrigado pela instituição.
Uma pergunta procurou verificar, ao final do curso, se o mesmo atingiu a expectativa
do conscrito. Responderam que "sim" 147 alunos, o que significou que 59% acreditaram que
a sua expectativa foi atendida no curso realizado. Apenas 12% afirmaram que "não", um
número que aparentemente é baixo, mas que requer atenção especial dos gestores
responsáveis no QM, pois se associado aos que consideraram mais ou menos, o percentual se
torna significativo: 41%.
Ao serem questionados sobre quais benefícios podem ter sido adquiridos durante os
cursos realizados, a percepção dos cursantes foi de que houve aprimoramento dos seus
próprios conhecimentos originais, resposta talvez oriunda dos cursos serem de pouca carga
horária e de maior praticidade. Ponto negativo, mas de pouca repercussão, é o resultado final
encontrado, em que 4% dos alunos acreditam que nenhum benefício foi identificado com os
cursos realizados. Esta pode ser uma avaliação ocasionada talvez pela não escolha do curso
desejado, o que poderá gerar desmotivação e descontentamento. Considera-se relevante, e ao
mesmo tempo preocupante, que apenas 17% acredite que as chances para a entrada no
mercado de trabalho foi aumentada. O que se infere de tal afirmação é que supõe-se que
haverá dificuldades na busca pelo primeiro emprego, independente do curso técnico realizado.
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Tabela 14 - Avaliação dos Cursos49
Percepção dos Cursantes em Relação aos Cursos realizados
Aprimorei meus conhecimentos;

Quant.

%

160

39%

Aprendi uma nova profissão;

87

21%

Sinto-me capaz de trabalhar por conta própria;

32

8%

Aumentou as chances de ingressar no mercado de trabalho;

70

17%

Encontrei uma nova alternativa profissional

46

11%

15

4%

410

100%

Nenhum benefício foi identificado.
TOTAL
Fonte: Elaboração própria

Com relação às competências desenvolvidas durante os cursos profissionalizantes,
segundo a leitura realizada pelos próprios participantes, temos a seguinte ordem decrescente,
com o número de votos e o percentual em relação ao total, como mostrado na Tabela 15 a
seguir:
Tabela 15 - Competências Desenvolvidas50
Competências Desenvolvidas

Votos

%

1

Facilidade de comunicação e de desenvolvimento de tarefas em equipe;

106

12%

2

Iniciativa para buscar informações e novos conhecimentos profissionais;

99

11%

3

Ética profissional.

97

11%

4

Capacidade de improvisar em situações novas (criatividade e iniciativa);

76

8%

5

Determinação para enfrentar situações difíceis;

70

8%

6

Adquiriu independência e autoconfiança;

67

7%

Capacidade de reagir positivamente às críticas construtivas;

66

7%

7

Planejamento e organização do próprio trabalho;

63

7%

8

Capacidade de aprendizagem dos processos de trabalho da empresa;

62

7%

9

Capacidade de argumentar e negociar;

50

6%

10

Capacidade de formular metas e estratégias para gerir o próprio negócio;

44

5%

11

Comunicação e escrita;

41

5%

12

Compreensão de Textos;

33

4%

13

Capacidade empreendedora e de gerenciamento;

Total
Fonte: Elaboração própria

28

3%

902

100%

Para esta pergunta, o cursante poderia responder quantas competências, de acordo com
a sua ótica, achava que tinha aprendido durante os cursos no CIAA. As cinco respostas
consideradas mais citadas pelos marinheiros-recrutas, correspondendo a 50% do total,
comprovam o que já fora constatado no estudo de Breia (2008), ou seja: a facilidade de
comunicação e de desenvolvimento de tarefas em equipe. As outras opções, em ordem
decrescente, foram: a iniciativa para buscar informações e novos conhecimentos profissionais,
49
50

Essa questão permitia optar por mais de uma resposta.
Essa questão permitia optar por mais de uma resposta.
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a ética profissional e a capacidade de improvisar em situações novas, além da determinação
para enfrentar situações difíceis.
O sentimento do jovem com as suas possíveis competências adquiridas é muito
importante para dar início à busca por sua autonomização e por papéis sociais da vida adulta.
Ressalta-se, entre as respostas citadas, o descobrimento da ética profissional como um dos
valores relevantes para o crescimento do jovem como cidadão cônscio de suas obrigações
perante a sociedade, contribuindo para a busca do bem comum para todos.
A pesquisa de Breia (2008) investigou um curso integrante do Projeto o "Aprender a
Empreender", a cargo do SEBRAE, que deveria fazer parte da estrutura curricular de todos os
demais cursos. Esta determinação também consta do Plano de Gestão do PSC para 2012, com
16 horas, estipulada para a disciplina de empreendedorismo. Verificou-se, nos objetivos
gerais dos oito cursos realizados no CIAA, a não existência explícita de tal conteúdo. Talvez
seja por esta razão que a capacidade empreendedora e de gerenciamento não ter sido
reconhecida pelos alunos como importante, visto que apenas 3% acreditam ter aprendido
essas competências.
Outro ponto a ressaltar é o ganho reconhecido pelos jovens em relação à comunicação,
escrita e compreensão de textos, o que se pode inferir é a melhora significativa no reforço
escolar desses jovens cursantes, independente da carga horária de curso ser de apenas 180
horas-aula, no caso do CIAA.
Outra informação sobre a escolarização desses jovens pode ser evidenciada na
pergunta que solicitava o nível de escolaridade, ou seja, em que série escolar se encontrava
quando da apresentação ao Serviço Militar. A faixa etária desses jovens conscritos, 19 anos,
traz à tona um dos problemas da nossa educação básica: a distorção idade-série, no caso do
ensino médio, previsto entre os 14 a 17 anos. Visto dessa forma, teríamos todos os recrutas
com pelo menos este ensino médio completo e boa parcela deles já no ensino superior, o que
não ocorre para cerca de 70% dessa turma de conscritos. A Tabela 16 traz um resumo das
opções.
Tabela 16 - Nível de Escolaridade
Nível de Escolaridade

Quant

Ensino Fundamental Completo

%

7

3%

Ensino Médio Cursando

165

66%

Ensino Médio Completo

77

31%

249

100%

Total
Fonte: Elaboração própria.

A última questão proposta tenta avaliar, por conceitos de ótimo até péssimo, os cursos
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realizados no CIAA. Na Tabela 17 pode ser visualizado o quantitativo de respondentes e seus
conceitos. A exemplo dos sinais de trânsito, foram utilizadas cores significativas de
avaliações, tanto positivas (verde) quanto negativas (vermelha). As respostas foram coletadas
por cursos específicos, por isso mesmo algumas análises podem ser focadas em determinada
turma.
Tabela 17 - Avaliação dos Cursos do PSC por seus alunos (Turma 2012-2)
Ótimo

%

Bom

%

Regular

%

Ruim

Qualidade do curso

99

40%

89

36%

46

18%

5

Material Didático

47

19%

73

29%

83

33%

30

Qualidade do Instrutor

%

Péssimo

%

2%

10

4%

12%

16

6%

152

61%

36

14%

22

9%

16

6%

23

9%

Carga horária

46

18%

99

40%

63

25%

25

10%

16

6%

Instalações

94

38%

88

35%

40

16%

14

6%

13

5%

Planejamento do Curso

64

26%

87

35%

55

22%

29

12%

14

6%

Atingimento de suas
expectativas

61

24%

75

30%

55

22%

35

14%

23

9%

Nota Final

91

37%

78

31%

49

20%

21

8%

10

4%

Fonte: Elaboração própria.

O primeiro item trata da qualidade dos cursos realizados, que segundo a ótica dos
alunos, podem ser considerados, em cerca de 76%, de bom a ótimo, o que é muito
significativo. Houve uma crítica severa ao material didático, principalmente em relação ao
curso de Informática, tanto que 18% o classificaram como ruim ou péssimo. Ponto positivo
foi a avaliação do instrutor, normalmente um Suboficial da reserva, com mais de 30 anos de
experiência e formação em serviço. Sempre questionada, a carga horária continua como a
grande vilã dos cursos de curta duração, principalmente quando a teoria fica em segundo
plano em relação à prática. O planejamento e as instalações foram considerados bons, com
mais de 60% de aprovação. Um fator considerado negativo em 23% dos respondentes era a
expectativa inicial da realização dos cursos não ter sido atingida quando do seu término, fato
realçado em especial numa turma específica no curso de Informática.
Para finalizar, a pergunta 9 (nove) foi aberta e direta, se o curso realizado contribuiu
em certa medida para melhorar as suas condições de competir no mercado de trabalho. 180
respondentes afirmaram que "sim", ou seja, 72% dos jovens da segunda turma de
marinheiros-recrutas que cursaram algum dos oito cursos do PSC no CIAA perceberam e
acreditam que houve alguma contribuição apreendida para sua inserção no mercado de
trabalho.
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6.5 OUTRAS ANÁLISES REALIZADAS
Nas diversas entradas no campo e em constantes diálogos com o Encarregado dos
cursos, foi constatada a preocupação em relação aos recursos financeiros que são
disponibilizados ao CIAA para as despesas decorrentes da manutenção e desenvolvimento,
tanto das aulas teóricas como das práticas. Foi reiterado que até 2010 só eram recebidos
recursos no segundo semestre e que apenas uma turma de alunos era formada, como pode ser
verificado na Tabela 5. Por determinação do seu comandante, aquele Centro de Instrução
passou a arcar com recursos próprios na formação da primeira turma, o que acrescentou mais
300 jovens em média por ano com uma formação profissional apreendida, possibilitando a
busca de sua inserção no mercado de trabalho.
Ao parágrafo anterior, soma-se a preocupação demonstrada pelo Encarregado dos
cursos no CIAA quando do recebimento, neste ano, dos recursos orçamentários. Como
mostrado na Tabela 18 abaixo, os recursos financeiros foram reduzidos em cerca de 50% em
relação à média histórica. Este pesquisador entrou em contato com o gestor financeiro de PSC
no MD, solicitando esclarecer o motivo de tal redução. A resposta foi simples e mais
preocupante ainda. O referido gestor respondeu que em 2012 foram acertados os valores
previstos no orçamento federal para as diversas organizações militares hospedeiras para os
próximos anos e o que era disponibilizado anteriormente estava acima do que deveria ser.
TABELA 18 - Total de Recursos Recebidos pelo CIAA
ANO

MILITARES
HABILITADOS
CIAA

RECURSOS
ENVOLVIDOS
CIAA

2004

224

180.000,00

2005

222

104.210,00

2006

274

52.421,00

2007

273

101.531,40

2008

296

99.263,40

2009

276

116.906,10

2010

271

145.459,54

2011

600

126.607,13

2012

586

57.867,23

Total

3.022

984.265,80

Médias
336
Fonte: QM-CIAA. Elaboração própria.

109.362,87

Normalmente, os cursos são oferecidos em convênio com o Sistema "S" ou com as
escolas técnicas federais/estaduais. No caso específico do CIAA, órgão formador de Cabos e
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Sargentos especialistas, toda a infraestrutura de salas de aula e laboratórios já está montada, e
o corpo docente é constituído por seu próprio pessoal da reserva, Sargentos e Suboficiais,
formados nos tombadilhos e máquinas dos próprios navios de guerra. Assim, os cursos do
PSC desenvolvidos se tornam menos onerosos. Todavia, ainda necessitam de recursos
federais para manutenção de equipamentos e instalações, e também do material para as aulas
teóricas e práticas. A decisão do seu comandante atual em arcar com outros recursos a
primeira turma do ano de marinheiros-recrutas é louvável, mas é apenas pontual, com futura
mudança de comando, não existirá a certeza de que tal decisão será mantida.
A queda em 50% dos recursos orçamentários destinados ao CIAA em 2012 pode, em
certa medida, agravar a situação e, assim, voltar a ter apenas uma turma formada, o que não
seria interessante principalmente pela aderência das oito formações oferecidas com o mercado
de trabalho regional. Tentar compreender que o contingente não absorvido irá transitar pelo
Pronatec é questionável, porque uma boa parcela dos cursantes apenas concluiu o ensino
fundamental, e aquele programa prevê como pré-requisito estar cursando o ensino médio.
Seriam interessantes ações do representante do Comando da Marinha junto ao Comitê
Gestor do PSC para que os recursos disponibilizados anualmente pelo governo federal, pelo
menos, voltem aos patamares de anos anteriores.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O nosso país é um dos cinco maiores em extensão territorial e uma das oito maiores
economias do mundo, mas ainda carece de uma educação básica de qualidade, independente
se propedêutica ou profissional. Os desafios enfrentados pelos jovens são complexos. Estes
recentemente foram reconhecidos como sujeitos de direitos, e não mais como em situações de
risco e/ou vulnerabilidade. Verifica-se o incremento pelo Estado nos últimos anos de políticas
públicas educacionais afirmativas e universais para os jovens e não mais assistênciais a
determinado grupo de risco.
Não existe apenas uma juventude. Como já visto, a palavra é ampla e complexa,
principalmente marcada por fortes diferenças socioeconômicas e de estratificação social, onde
o jovem tenta postergar a sua entrada na vida adulta e na busca de responsabilidades perante a
sociedade civil. Porém, a grande maioria, filhos de uma classe trabalhadora com baixa
remuneração, necessita trabalhar precocemente se sujeitando a atividades de baixa qualidade e
remuneração. O panorama visualizado do futuro não modifica a situação atual, mesmo com a
conclusão do ensino médio. Há os que desejam completar a formação em cursos técnicos,
mas, também, temem o desemprego.
A saída da escola para o mercado de trabalho, para a assunção de papéis adultos e a
inquietação pela quase impossibilidade de ascensão social por intermédio da educação geram
uma fase muito difícil para o jovem. Acrescenta-se, no caso da maioria dos brasileiros, a
carência de uma boa formação técnica que tenha respaldo no mercado regional de trabalho,
com a garantia de continuada formação em serviço e a realização da cidadania plena e
autonomia profissional e familiar.
Os jovens, e em particular os que procuram o primeiro emprego, são, na maioria dos
casos, um dos grupos mais afetados no mundo do trabalho. A falta de experiência
profissional, de competências específicas ou de formação de base agrava estas dificuldades.
Percebe-se que, frequentemente, os empregos oferecidos aos jovens estão entre os menos
seguros e mais instáveis.
Por estas razões, os jovens têm de ser um alvo prioritário das políticas públicas
educacionais e promotoras do primeiro emprego. Não apenas porque eles são um coletivo
heterogêneo e complexo, com especificidades e dificuldades próprias, mas também porque se
trata de pessoas numa fase do ciclo de vida que permite maior alcance e eficácia das ações de
reforço da sua empregabilidade. E, por outro lado, estando em sua maioria em início de
carreira ativa, os efeitos destas ações são de longo prazo, quer na redução dos riscos de
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exclusão, quer na própria sustentabilidade do crescimento econômico. Desta forma, o
potencial das políticas públicas para as juventudes e a relação custo benefício das mesmas
devem garantir que a adequação à qualidade e à seletividade das intervenções estatais possam
ser universais.
Os documentos que foram analisados e as constantes solicitações de informações para
os gestores do PSC, tanto no Ministério da Defesa, quanto no Comando de Operações
Terrestres e do Departamento do Quartel de Marinheiros do Centro de Instrução Almirante
Alexandrino, indicam que existe um caminho aberto para uma formação profissional técnica
ampla e regionalizada, com mais de 160 mil jovens que prestaram o Serviço Militar Inicial já
habilitados. Mas é necessário que o mercado absorva, em certa medida, o contingente que é
formado por ano, caso contrário, a inquietação, a desmotivação e a frustação do jovem
egresso em relação ao seu futuro no mundo do trabalho poderão se tornar um enorme
problema público.
Os cursos do PSC são regionais, existe uma relação tênue com o que se cursa e o
mercado de trabalho local, mas nos dados analisados a situação efetiva de empregabilidade
não foi correspondida. O Plano de Gestão 2012 e as ações do seu Comitê Gestor, com
reuniões de disseminação das melhores práticas e inovações idealizadas pelas próprias
organizações militares hospedeiras responsáveis pelos cursos, os convênios existentes tanto
com o Sistema "S" e as escolas técnicas federais e estaduais, as ações de diversos
comandantes de organizações que procuram abrir um canal de comunicação entre o
empresariado local e a formação técnica desejada por eles, com certeza estão favorecendo em
certa medida, a empregabilidade dos recrutas ao retornarem à vida civil.
Das informações prestadas quando do Exercício de Apresentação da Reserva,
constatou-se que os jovens oriundos dos cursos do PSC estão sendo empregados, mas a
maioria ainda fora da formação profissional original. Pode-se verificar que não existe a
escolha do curso no caso estudado do CIAA, desmotivando alguns concluintes. O que não foi
mostrado na avaliação dos cursos pelos alunos, que foi considerado acima de bom. A
contribuição do projeto está na preparação, através de uma carga horária de 160 horas para
iniciar o exercício de uma atividade profissional, tirando o jovem da inércia do tempo livre.
Constatou-se nas respostas, tanto dos egressos quanto dos alunos dos cursos do CIAA,
que as seguintes competências funcionais foram adquiridas, pelo menos na ótica dos
respondentes: facilidade de comunicação e de desenvolvimento de tarefas em equipe;
iniciativa para buscar informações e novos conhecimentos profissionais; a ética profissional;
capacidade de improvisar em situações novas (criatividade e iniciativa); determinação para
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enfrentar situações difíceis; adquiriu independência e autoconfiança; e capacidade de reagir
positivamente às críticas construtivas. Os recrutas que responderam os questionários são, em
sua maioria, da região do entorno do centro de instrução e de cidades margeadas pela Avenida
Brasil e Rodovia Presidente Dutra, como Duque de Caxias e Nilópolis.
Como qualquer política pública educacional profissional em primeiro lugar, deve fazer
parte permanente da agenda do governo federal. Aliás, uma política pública em seu ciclo de
formação deverá ser um dia finalizada, quer por desinteresse em se mantê-la, ou mesmo
quando se atingir o objetivo esperado. No caso em estudo, este término deverá demorar um
pouco mais.
O PSC completou, em agosto deste ano, nove anos de existência. Passando até o
momento por dois governos com a mesma linha ideológica e do mesmo partido político. Não
havia uma organicidade do que era feito no âmbito de cada Força Singular - Marinha,
Exército e Aeronáutica. Com o advento do Plano de Gestão e a Coordenação do programa
pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, acredita-se que um gerenciamento
centralizado pode ser uma potencialidade que aglutine as ideias inovadoras e as melhores
práticas a serem divulgadas para todos os integrantes da rede.
Uma limitação foi verificada durante o contato com os gestores do PSC que são os
recursos orçamentários disponíveis e que fazem abrir uma lacuna no atendimento de todos os
recrutas/ano que prestam o Serviço Militar Inicial. Constatou-se que para 2012 os recursos
destinados ao CIAA foram reduzidos em cerca de 50%, o que com certeza vai prejudicar a
formação de duas turmas de recrutas que cursam o PSC. Como foi explicado, uma das turmas,
a do primeiro semestre, foi custeada com recursos não orçamentários e próprios do centro de
instrução, uma decisão do seu comandante. Entretanto, na escassez de recursos, outras
prioridades podem ser tomadas, como exemplo a formação de apenas uma turma por ano.
A grande potencialidade visualizada é que os cursos ofertados são sempre regionais,
havendo uma preocupação com a formação da especialidade local, principalmente para
manter o futuro jovem trabalhador em seu local de origem, diminuindo a imigração para
centros maiores em busca de oportunidades de emprego. Porém, tal situação não está tão bem
retratada na distribuição regional dos recursos ofertados, haja vista que os maiores
quantitativos de formandos encontram-se nas regiões Sul e Sudeste. Deveria haver uma
melhor distribuição para os demais estados e regiões, inclusive com políticas públicas de
garantia de emprego fora dos grandes centros.
Uma alternativa já implementada pelo poder público para a inclusão do maior número
de jovens em cursos de formação técnica não passará pelo PSC, que deverá manter o seu

127

quantitativo de formação anual em torno de 23.000. Contudo, a lacuna que existe entre o
número de jovens que prestam o SMI e as vagas do projeto em estudo, a princípio, será
atendida pelo acordo firmado entre os Ministérios da Defesa e da Educação e o Programa
Nacional de Acesso ao ensino Técnico (Pronatec). O convênio tem como propósito absorver
toda a demanda reprimida do Projeto Soldado Cidadão, estimado para 2012 em 45.000 vagas,
segundo o Plano de Gestão. Uma questão levantada para estudos futuros de efetividade de
complementação por esse programa é que o controle dos cursos a serem realizados fora do
ambiente PSC não será mais da organização militar, além de ser dentro dos cursos e vagas
oferecidos no seu Guia, independente do que é demandado no mercado local de trabalho e do
desejo do jovem aprendiz.
A situação de empregabilidade dos egressos do Projeto Soldado Cidadão tanto nos
cursos realizados no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, de acordo com a perspectiva
dos egressos, quanto o resultado do Exercício de Apresentação da Reserva é preocupante no
sentido de que apenas 18% do total de respondentes estão empregados e gerando renda, que
na economia formal ou informal, habilitado em um dos cursos do PSC, o que pode ser
interpretado como não sendo efetivo o programa. Porém, a grande maioria, 64%, encontra-se
empregado, fato que é positivo, independente da formação profissional que lhe foi designada,
o que é corroborado com as competências desenvolvidas durante os cursos na medida em que
os jovens passam a buscar informações e novos conhecimentos profissionais.
A explicação mais plausível, e o que pode mostrar a pouca eficácia verificada nesta
política pública, é que o mercado é quem realmente dita as regras para absorção dessa mãode-obra. Pode-se ainda inferir que os cursos que estão sendo oferecidos não estão atendendo a
demanda do mercado de trabalho. Outro ponto realçado no estudo é quanto à ideia da
determinação e da obrigação para que o jovem faça aquela determinada formação técnica,
independente de sua escolha. Estes pontos podem estar impactando a efetividade desta
política de formação profissional.
Importante ponto realçado e que pode ser considerado como fator positivo da
continuação do PSC é o sentimento que foi transmitido pelos jovens de que o curso realizado
possibilitou que algumas competências pudessem ser adquiridas. Como exemplos temos a
facilidade de comunicação e de desenvolvimento de tarefas em equipe, a iniciativa para
buscar informações pertinentes ao seu trabalho e a aquisição de novos conhecimentos
profissionais.
O PSC e a sua ligação com outros programas atuais de políticas públicas para a
juventude e o primeiro emprego tomam, por princípio, a educação técnica ampla para os
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jovens brasileiros da faixa etária de 18 anos, em especial aqueles que estão defasados ou que
abandonaram o ensino médio por diversos motivos. Assim, faz-se necessária a busca pelo
aumento do nível educacional dos atuais recrutas, visto que o grande percentual ainda se
encontra no ensino fundamental, segundo dados da Diretoria do Serviço Militar.
Este estudo não pode e nem deve parar por aqui. Esse início de contato do meio militar
com o acadêmico não deve se fechar nesta dissertação. A política pública de formação
educacional estudada se reveste de um caráter muito importante para que a tão reconhecida
dualidade entre a formação propedêutica e o ensino profissional técnico tenha uma linha
condutora única, por intermédio de uma educação básica de qualidade para todos. Pensar no
jovem como sujeito de direitos, ver o seu estatuto aprovado, reconhecer as juventudes
existentes, procurar a inclusão realmente inclusiva de todas as juventudes, independente de
seu extrato social e capital cultural familiar.
O caminho é longo e o trajeto tortuoso, mas os primeiros passos já foram dados em
relação às políticas públicas afirmativas e universais pelo Estado, poucos recuos até agora.
Pelo que foi estudado, a decisão é seguir em frente para o sucesso na união de todos, da
sociedade civil com a política, em sinergia com o povo brasileiro. Ser cidadão inserido, ativo
e participativo é o que todos desejam, principalmente os jovens que estarão construindo o
Brasil do futuro, com desenvolvimento sustentável para todos.
Para concluir, não poderia deixar de transcrever uma frase de um jovem de 19 anos,
conscrito da segunda turma de 2012 de formação de marinheiros-reservistas que resume todo
este sonho deste mestrando e oficial da reserva das Forças Armadas, que agora está
cumprindo mais uma etapa de sua vida. O jovem afirma que ser jovem é "buscar o seu
objetivo e não desistir do seu sonho e que deve batalhar para seguir em frente."
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APÊNDICE A

QUESTIONÁRIO AOS GESTORES DO PSC
Prezado Sr. Gestor,
Estou fazendo uma pesquisa para averiguar as contribuições do Projeto Soldado Cidadão (PSC), visando sua melhoria e a formulação de uma
dissertação de mestrado sobre as Políticas Públicas de Juventudes do Governo Federal. Para o bom desempenho desse trabalho, preciso que o
Sr. responda as questões abaixo e reenvie o questionário para o e-mail de origem (hghhhma@gmail.com).
Antecipadamente agradeço o apoio a este estudo.
CMG (RM1-IM) Hercules Guimarães Honorato
hghhhma@gmail.com/9985-6244

1. Como o Sr. avalia o Projeto Soldado Cidadão? Está atingindo o seu objetivo?

2. Quais as principais potencialidades e limitações do PSC para a formação técnica necessária aos
jovens egressos ao primeiro emprego?

3. O PSC não atinge a totalidade dos jovens soldados recrutas alistados por ano. Que alternativas
podem ser identificadas como ações a serem empreendidas pelo poder público para incluir o
máximo possível de jovens no Projeto Soldado Cidadão?

4. Os recursos orçamentários para o referido projeto atendem a preparação com qualidade? Como é
feita a distribuição desses recursos?

5. Existe um acompanhamento da situação dos egressos dos cursos em relação à busca por
emprego?

6. Os cursos ofertados atendem a demanda do mercado de trabalho no Brasil? Solicito por gentileza
expandir sua resposta, justificando-a. Sim. A escolha dos cursos é realizada por coordenadores
estaduais, auxiliados por coordenadores locais (por município) levando-se em conta as demandas
regionais.

7. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec - teria alguma ação,
positiva ou negativa, no PSC?

8. Como a Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada - Rede
CERTIFIC do MEC - poderá ser importante para o PSC?
Muito obrigado por sua colaboração.
Atenciosamente,
Hercules Guimarães Honorato
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APÊNDICE B
QUESTIONÁRIO PARA OS EGRESSOS DO PSC/CIAA
1. Qual a sua situação atual em relação ao mercado de trabalho?
(a) Empregado ou gerando renda em área relacionado com o curso.
(b) Empregado ou gerando renda em área não relacionada com o curso.
(c) Desempregado e não gerando renda.

2. Em sua opinião, o Projeto Soldado Cidadão (PSC) contribuiu para a formação técnica
necessária ao primeiro emprego?
(a) Muito

(b) Pouco

(c) Não contribuiu

3. Como o Sr. avalia o curso profissionalizante realizado durante o Serviço Militar por
intermédio do PSC?
( 5 ) Ótimo ( 4 ) Bom ( 3 ) Regular

( 2 ) Fraco ( 1 ) Ruim

4. Assinale com um “X” os conhecimentos/competências que você adquiriu no curso que fez:
( ) Comunicação, escrita e compreensão de Textos;
( ) Adquiriu independência e autoconfiança;
( ) Facilidade de comunicação e de desenvolvimento de tarefas em equipe;
( ) Capacidade de reagir positivamente às críticas construtivas;
( ) Planejamento e organização do próprio trabalho;
( ) Capacidade de formular metas e estratégias para gerir o próprio negócio;
( ) Capacidade de improvisar em situações novas (criatividade e iniciativa);
( ) Capacidade de aprendizagem dos processos de trabalho da empresa;
( ) Capacidade empreendedora e de gerenciamento;
( ) Capacidade de argumentar e negociar;
( ) Determinação para enfrentar situações difíceis;
( ) Iniciativa para buscar informações e novos conhecimentos profissionais;
( ) Ética profissional.

Muito obrigado por sua colaboração.
Atenciosamente,
Hercules Guimarães Honorato
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APÊNDICE C
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PSC
Prezado Marinheiro,
Estou fazendo uma pesquisa para averiguar as contribuições do PSC, visando sua melhoria e a formulação de uma dissertação de mestrado
sobre as Políticas Públicas de Juventudes do Governo Federal. Para o bom desempenho desse trabalho, preciso que você responda
atentamente as questões abaixo e devolva este questionário ao instrutor responsável por sua turma, que o fará chegar em minhas mãos.
Antecipadamente agradeço o apoio a este estudo
Hercules Guimarães Honorato
hghhhma@gmail.com/9985-6244

1.

Qual o curso que você realizou?
( ) Barbeiro

( ) Cozinheiro

( ) Marceneiro

( ) Eletricista Predial

( ) Garçom

( ) Mecânico de Refrigeração Residencial

2. O curso realizado foi escolhido por você?

( ) SIM

( ) Informática
( ) Padeiro

( ) NÃO

3. Quais as suas expectativas antes de fazer o curso?
( ) Adquirir conhecimentos numa área de seu interesse;
( ) Adquirir conhecimentos para atuar como profissional nesta área;
( ) Aprimorar conhecimentos numa área que você atua;
( ) Fez o curso, pois lhe foi obrigado.

4. O curso atendeu as suas expectativas anteriores? ( ) SIM ( ) NÃO ( ) MAIS OU MENOS
Justifique/Explique a resposta anterior:

5. Escolha as alternativas que considerar que demonstram melhor os benefícios que o curso lhe
proporcionou:
( ) Aprimorei meus conhecimentos;
( ) Aprendi uma nova profissão;
( ) Sinto-me capaz de trabalhar por conta própria;
( ) Aumentou as chances de ingressar no mercado de trabalho;
( ) Encontrei uma nova alternativa profissional
( ) Outro benefício. Qual? __________________________________________________
( ) Nenhum benefício foi identificado.
6. Assinale com um “X” os conhecimentos/competências que você adquiriu no curso que fez:
( ) Comunicação e escrita;
( ) Compreensão de Textos;
( ) Adquiriu independência e autoconfiança;
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( ) Facilidade de comunicação e de desenvolvimento de tarefas em equipe;
( ) Capacidade de reagir positivamente às críticas construtivas;
( ) Planejamento e organização do próprio trabalho;
( ) Capacidade de formular metas e estratégias para gerir o próprio negócio;
( ) Capacidade de improvisar em situações novas (criatividade e iniciativa);
( ) Capacidade de aprendizagem dos processos de trabalho da empresa;
( ) Capacidade empreendedora e de gerenciamento;
( ) Capacidade de argumentar e negociar;
( ) Determinação para enfrentar situações difíceis;
( ) Iniciativa para buscar informações e novos conhecimentos profissionais;
( ) Ética profissional.

7. Avalie o seu curso realizado do PSC, levando em conta os itens abaixo, atribuindo uma nota conforme
a legenda
( 5 ) Ótimo

( 4 ) Bom ( 3 ) Regular

( 2 ) Ruim ( 1 ) Péssimo

( ) qualidade do curso;
( ) Material Didático;
( ) Qualidade do Instrutor;
( ) Carga horária;
( ) Instalações;
( ) Planejamento do Curso;
( ) Atingimento de suas expectativas;
( ) Nota geral (levando em conta todos os tópicos anteriores).

8. Nível de escolaridade:
( ) Ensino fundamental Incompleto
( ) Ensino Médio Cursando
( ) Ensino Médio Completo

9. O curso contribuiu para melhorar as suas condições de competir no mercado de trabalho?
( ) SIM

( ) NÃO

Por que?

Muito obrigado por sua colaboração.
Atenciosamente,
Hercules Guimarães Honorato
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APÊNDICE D
ALBUM FOTOGRÁFICO
Desfile em continência à Bandeira, entrega de certificados e de Prêmios Escolares aos
primeiros colocados
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Curso de Informática – Laboratório
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Curso de Eletricista Predial
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Curso de Marcenaria
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Curso de Mecânico de Refrigeração Residencial
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Curso de barbeiro

153

Curso de Cozinheiro

154

Curso de Garçom
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Curso de Padeiro
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A Entrada no campo
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ANEXO A

CURRÍCULO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA DE BARBEIRO

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA
CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO

CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA DE BARBEIRO
SINOPSE GERAL

DURAÇÃO:
HORAS

12 SEMANAS

CARGA HORÁRIA TOTAL: 180

1 - OBJETIVO GERAL
Qualificar jovens incorporados à Marinha do Brasil em curso profissionalizante que
lhes proporcionem formação profissional básica de barbeiro, complementando a formação
cívica e favorecendo o ingresso no mercado de trabalho em melhores condições.
2 - DIRETRIZES GERAIS DO CURSO
A) QUANTO À ESTRUTURAÇÃO
a) A qualificação profissional será conduzida no CIAA.
b) O número máximo de tempos/aula diários deverá ser três (3), com cinqüenta (50)
minutos cada e um intervalo de dez (10) minutos, entre eles, no período da tarde, de
forma a permitir a realização, em paralelo, do C-FRN, na parte da manhã.
c) Caso a OM ministrante, por necessidade de realização do curso profissionalizante
ou outro motivo julgado relevante, opte por realizar o curso nos dois períodos, este
poderá ser desenvolvido em seis (6) semanas com 6 TA diários, obedecendo a
mesma carga horária total, devendo observar o limite máximo de 12 semanas para a
realização do C-FRN e deste curso profissionalizante.
B) QUANTO ÀS TÉCNICAS DE ENSINO
O ensino deve ser desenvolvido através das técnicas de ensino a seguir, de modo a
incentivar, ao máximo, a participação dos alunos nas atividades escolares:
a) Aula Expositiva;
b) Demonstração Prática; e
c) Aula Prática.
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C) QUANTO À FREQUÊNCIA ÀS AULAS
a) A freqüência às aulas e demais atividades programadas é obrigatória;
b) Será reprovado na qualificação profissional, o aluno que faltar, sem justificativa, a
mais de 5% do total de aulas previstas no currículo; e
c) Para o fim da alínea acima, também será considerada falta, o atraso de mais de 10
minutos em relação ao início programado de uma atividade ou a saída não
autorizada durante o seu desenvolvimento.

D) QUANTO À AFERIÇÃO DO APROVEITAMENTO E HABILITAÇÃO DO
ALUNO
a) Nas avaliações da aprendizagem, será considerada uma escala numérica de 0 (zero)
a 10 (dez), com aproximação a décimos;
b) A aprendizagem dos alunos será aferida por prova(s) e trabalhos(s), conforme
estabelecido no sumário de cada disciplina;
c) A nota final em cada disciplina será obtida por meio da média aritmética das
provas/trabalhos realizados, onde a nota mínima para aprovação será 5,0 (cinco);
d) O aluno reprovado em uma disciplina durante a qualificação profissional será
reprovado por falta de aproveitamento;
e) Será considerado aprovado na qualificação profissional o aluno que:
1) alcançar aprovação na(s) disciplina(s), sendo o seu resultado expresso pela
média aritmética das notas alcançadas; e
2) obter a freqüência mínima exigida.

3) DISCIPLINAS E CARGAS HORÁRIAS
RC-1014-0403 – EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA .......................................... 12
HORAS
TA-1016-0820 – ARTE DO BARBEIRO .............................................................. 160
HORAS

4) APROVAÇÃO DO CURSO

