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A Aprendizagem 
Profissional, 
obrigação legal 

instituída no Artigo 
429 “caput” da Con-
solidação das Leis do 
Trabalho, desde 1943, 
nos oportuniza ponde-
rar os seus benefícios: 
As empresas têm a 
possibilidade de formar 
e qualificar um profis-
sional que atenda as 
especificidades de suas 
atividades; aos jovens é 
oportunizado o pri-
meiro emprego com 
qualidade, e a Socieda-
de se torna mais sau-
dável, pois seus jovens 
passam a trilhar um 
caminho profissional 
com dignidade. 

Fico feliz em anunciar 
essa primeira edição  
da  revista com todas 
as  Entidades  Forma-
doras  de  Aprendi-
zagem que integram 
um incrível time  de  
sonhos e realizações.  
Esta revista tem, mo-
destamente, o objetivo 
de servir de exemplo 
para que todos conhe-
çam o que se pode 
fazer com Políticas 
Públicas de Qualifica-
ção Profissional.

“Com a Lei da Apren-
dizagem o futuro 
profissional começa 
agora!” foi o slogan do 
III Seminário Gaúcho 
da  Aprendizagem  
Profissional  realizado  
pelo  Fórum  Gaúcho  
da Aprendizagem – 
FOGAP. Um projeto 
ousado e de sucesso;  
ousado porque todos 
os Prefeitos do Rio 
Grande do Sul foram 
conclamados a adotar 
a Aprendizagem na 
administração direta, 
autarquias e fundações 
de seus Municípios, e 
de sucesso pelo alcance 
das metas e núme-
ro de participantes 
envolvidos.

A demanda das empre-
sas em nosso Estado é 
de 97.500 aprendizes, 
o que representa 5% 
(cinco por cento) no 
mínimo,  dos  empre-
gados  existentes  em  
cada  estabelecimen-
to,  cujas  funções 
demandem formação 
profissional. Temos 
trabalhado intensamen-
te para elevar o número 
de contratações, ten-
do chegado a 50.000 
aprendizes contratados. 

Denise Brambilla González
Auditora Fiscal do 

Trabalho
Coordenadora da 

Aprendizagem no Rio 
Grande do Sul

Embora saibamos que 
muito há que avançar, 
alcançamos vitórias 
importantes como a 
inserção de jovens vul-
neráveis, em conflito 
com a Lei ou não.

Essa revista é um 
salto exponencial para 
alcançarmos todos os 
jovens que querem 
ser bons profissionais 
desde já.

O tesouro de um País 
são os jovens; vamos, 
portanto, colocar neles 
o nosso coração.

Desejo a todos uma 
leitura memorável.

Denise Brambilla González
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I I I  Seminário de Aprendizagem 
Profissional - FOGAP 

A Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego no Estado do Rio Grande do Sul - 
SRTE/RS, na coordenação do Fórum Gaúcho de 
Aprendizagem Profissional - FOGAP, realizou 
o III Seminário de Aprendizagem Profissional 
do Rio Grande do Sul, com o objetivo do deba-
te da aprendizagem profissional, a mobilização 
dos órgãos governamentais em torno da Política 
Pública voltada para os adolescentes e jovens, 
especialmente os que se encontram em vulnerabi-
lidade social.

O III Seminário contou com cerca de 600 inscri-
tos dentre as representações estavam presentes: 
Ministério Público do Trabalho, Poder Judiciário, 
Poder Legislativo – Estadual e Municipal, Po-
der Executivo – Estadual e Municipal e diversos 
órgãos, como Conselhos Tutelares, Conselhos 
de Educação, Conselhos dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e de Assistência Social, bem 
como as instituições formadoras de qualificação 
profissional, empresários, educadores sociais, jo-
vens beneficiados pelo programa e a comunidade.

Integrantes do FOGAP e SRTE/RS promovem debate sobre a aprendizagem profissional

Leitura da carta compromisso
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Secretaria doTrabalho e doDesenvolvimento Social
Ministro abre seminário sobre aprendizagem
MTE discute com instituições realizadoras a Lei de aprendizagem no RS
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A equipe de Comunicação do Fórum Gaúcho 
realizou a pesquisa de satisfação, destacando os 
pontos principais avaliados pelos participantes 
do III Seminário de Aprendizagem Profissional. 
Confira os resultados:

O evento recebeu o apoio de

MTE, entidades e 
empresas: unidas pela 
aprendizagem

Avaliação
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Miriam Maria José dos SantosArticuladora Institucional 
na Inspetoria São João 
Bosco- Salesianos, em 
Belo Horizonte.Exerce 
o segundo mandato na 
Presidência do Conselho 
Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
- CONANDA. 
Socióloga, graduada pela 
Universidade Federal 
de Minas Gerais, pós-
graduada em Políticas 
Sociais pela Pontifícia 
Universidade Católica 
de Minas Gerais e em 
Educação Social pela 
Universidade Salesiana 
de Campinas. 

CONANDA: os CMDCAs são um forte 
aliado da Aprendizagem Profissional

A aprendizagem profis-
sional com a Lei 12.868/13 
passou a ser preocupação 
interministerial. Qual a sua 

recomendação para os 
municípios?

Que busquem dar novas oportuni-
dade de aprendizagem aos ado-
lescentes, principalmente, aos que 
mais precisam e desejam adentrar 
no mercado de trabalho de forma 
protegida. Para isso é necessário 
que as empresas sejam mobilizadas 
e sensibilizadas a cumprirem a cota 
estabelecida em lei. Que os municí-
pios (Empresas e governos, Siste-
mas de justiça...) procurem conhe-
cer o Programa de Aprendizagem 
por meio das Superintendências 
Regionais do Trabalho, Entidades 
Sem Fins Lucrativos e dos Conse-
lhos dos Direitos, além do Sistema 
“S”. Os municípios, em especial os 
Conselhos dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente - CMDCAs, 
devem se adequar a resolução 164 
que dispõem a respeito da inscrição 

dos programas de aprendizagem nos 
referidos Conselhos. O executivo e 
o legislativo também podem ajudar 
aprovando leis que criam cotas para 
aprendizes nos órgãos da adminis-
tração direta.

Quatorze anos após 
a promulgação da Lei 

10.097/2000, quais as prin-
cipais contribuições que 

a legislação deixa à socie-
dade, aos jovens e adoles-

centes de nosso país?

A adequação das Entidades a 
legislação garantindo os direitos 
trabalhistas e sociais aos adolescen-
tes. Anterior a promulgação da lei e 
infelizmente ainda hoje há registros 
de “instituições” e de muitos civis 
exploradores do trabalho do adoles-
centes e de crianças. A lei vem para 
promover e proteger os adolescen-
tes que desejam trabalhar.

“Cabe aos municípios darem novas oportunidades de 
aprendizagem aos adolescentes, principalmente aos 

que mais precisam e desejam ingressar no mercado de 
trabalho de forma protegida.”
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O que mudou nas orien-
tações para os conselhos 

municipais com a nova 
Resolução 164/2014?

A resolução anterior, de número 
74, apenas garantia o registro das 
entidades sem fins lucrativos que 
tinham por objetivo a assistência 
ao adolescente e a educação pro-
fissional, definidas no caput do art. 
91, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

Já a nova resolução 164 garante 
também a inscrição dos programas 
de aprendizagem nos CMDCAs 
da localidade onde estão sendo 
desenvolvidos.

Recomenda aos CMDCAs que 
mapeiem as entidades sem fins 
lucrativos que ofereçam cursos de 
profissionalização e aprendizagem 
definindo para isso um mínimo 
de informações. O que facilitará 
o encaminhamento de adolescen-
tes pelos Conselhos Tutelares e 
pelo Ministério Público para a 
aprendizagem.

E a grande novidade que trouxe a 
resolução: Quando a entidade não 
dispuser de Cadastro Nacional de 
Pessoa Física - CNPJ no Município 
onde será desenvolvido o programa 
de aprendizagem, deverá apresentar, 
ao CMDCA daquela localidade, 
a inscrição da matriz ou da filial. 
Também devem inscrever o respec-
tivo programa de aprendizagem no 
CMDCA do Município onde têm 
sede e nos CMDCAs dos Municí-

pios nos quais serão realizadas as 
atividades práticas, observadas as 
legislações correlatas (para modali-
dade Educação à Distância –EaD). 

E por fim, o registro da entidade 
de aprendizagem deve ocorrer no 
CMDCA do Município sede. 

O que os Conselhos de 
Direitos devem ter como 

prioridade no acompanha-
mento dos adolescentes e 
jovens na aprendizagem?

Na verdade os Conselhos dos Direi-
tos exercem o controle social sobre 
suas decisões. Eles devem verificar 
se a resolução está sendo colocadas 
em prática pelas Entidades sem Fins 
Lucrativos e pelas empresas que 
contratam os aprendizes. Em caso 
de desrespeito ou violação de direi-
tos deve comunicar aos Conselhos 
Tutelares, ao Ministério Público 
do Trabalho ou a Superintendên-
cia Regional do Trabalho. Como o 
Conselho dos Direitos por lei deve 
renovar o registro das Entidades de 
02 em 02 anos, deve verificar e fis-
calizar o plano de trabalho de cada 
uma para proceder a renovação ou 
até solicitar ou proceder a visita em 
loco em caso de alguma dúvida.

Qual o horizonte da apren-
dizagem profissional para 
adolescentes e jovens do 
ponto de vista das políti-

cas públicas?

Acredito que o governo já apontou 
para onde direcionará os inves-
timentos para os adolescentes e 
jovens nos próximos anos: PRONA-
TEC. O investimento é na escola-
rização e na educação tecnológica. 
É este o tom das políticas públicas, 
principalmente da educação. A 
entrada das escolas técnicas na 
aprendizagem de nível técnico é a 
certeza dessa política e as Entidades 
Sem Fins Lucrativos devem ficar 
atentas a estes novos sinais.



Pronatec e o horizonte da Aprendizagem 
Profissional

Ana Lucia Alencastro
Com a Lei do Pronatec, 

surgiu a modalidade Pro-
natec Aprendizagem, no 

que ela consiste?

O contrato de trabalho denominado 
contrato de aprendiz previsto na 
Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT, como sabido, é um contrato 
especial que se desenvolve pela 
alternância de atividades teóricas e 
práticas relacionadas a uma ou mais 
ocupações reconhecidas no mercado 
de trabalho. O Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Em-
prego – Pronatec, instituído pela Lei 
12.513 de 2011, visa promover o 
acesso ao ensino técnico de qualida-
de que, consequentemente, aumenta 
as chances de melhores colocações 
do trabalhador nesse mercado. 

A iniciativa Pronatec Aprendiz, 
surge como uma forma de financia-
mento público, parcial, do instituto 
legal da aprendizagem. O Pronatec 
garante o financiamento da forma-
ção do jovem – leia-se, horas aula 
dos professores, material didático, 

instalações, ou seja, todo o custo da 
entidade formadora; a empresa inte-
ressada deve garantir o pagamento 
do salário mínimo hora, ou seja, 
referente a jornadas cumpridas pelo 
aprendiz e recolher o FGTS com a 
alíquota reduzida de 2%, além do 
INSS. 

Estima-se que, principalmente as 
pequenas empresas, que venham 
a aderir ao Pronatec Aprendiz, o 
façam por perceber o benefício de 
mão dupla. Ao empregador por 
acessar de forma bem pouco one-
rosa, um trabalhador que vai sendo 
preparado para o exercício de suas 
atividades pela instituição forma-
dora, sendo inclusive um partícipe 
ativo na formação da mão de obra 
que necessita para crescer; e ao 
jovem que encontrará na aprendiza-
gem o meio de inserção qualificada 
no mercado de trabalho formal, o 
qual propiciará seu crescimento 
pessoal e profissional, da empresa e 
do Brasil.

Ocupa pela segunda vez a 
função de Coordenadora 
Geral de Intermediação 
de Jovens da Secretaria 
de Políticas de Trabalho 
e Emprego, área do 
Ministério do Trabalho e 
Emprego que também é 
responsável pela validação 
e proposição de programas 
técnico-profissionais 
desenvolvidos de forma 
dual e políticas de formação 
e inserção do jovem 
trabalhador. Graduada 
em Ciência da Educação 
com aperfeiçoamento em 
Avaliação de Programas 
Sociais - Fundação Escola 
Nacional de Administração 
Pública ENAP – 2005; 
extensão em Políticas 
Públicas de Trabalho e 
Renda pela Unicamp (2006); 
certificada pela Canadian 
Vocational Association – 
CVA como especialista do 
método Development a 
Curriculum (DACUM –níveis 
1,2 e 3 em 2010 e até o 
nível 7 em jan/2014)
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“Estima-se que, principalmente as pequenas empresas, 
que venham a aderir ao Pronatec Aprendiz, o façam por 

perceber o benefício de mão dupla.”



Esta modalidade substitui-
rá a Aprendizagem Profis-
sional como ela está posta 

hoje?

De forma alguma, porque não se 
trata de outra aprendizagem. As 
entidades ofertantes que já rece-
bem recursos privados, oriundos 
das contribuições compulsórias 
que recolhem as grandes e médias 
empresas ao denominado Sistema 
S, poderão formar turmas e receber 
matrículas de seus contribuintes, 
mas também aprendizes financiados 
com recursos públicos do Pronatec. 

Com a legislação em vigor, 
sem a possibilidade das 

entidades do terceiro setor 
participarem do Pronatec 
Aprendizagem, com o não 
cumprimento da legisla-
ção, quem atenderá as 

5.800 vagas existentes no 
Rio Grande do Sul?

De fato, nessas primeiras etapas 
do Pronatec como um todo, não 
somente o Pronatec Aprendiz, 
somente o Sistema S e as escolas 
da Rede de Educação Profissional 
e Tecnológica estão recebendo 
recursos em volume relativo às 
matrículas ofertadas. É imperioso 
lembrar que a gestão do Pronatec é 
do Ministério da Educação, mas en-
tendo que não haveria impedimento 
legal para a inclusão das ONGs. 
O MTE apoia, inclusive, visto que 
sem as ONGs, uma das motivações 
do Pronatec Aprendiz, de propiciar 
a expansão das oportunidades nos 
órgãos da administração direta a um 
menor custo, ficou sem acontecer. 
Esses órgãos somente fazem apren-
dizagem com ONGs em razão do 

impedimento legal para assinarem 
a carteira do aprendiz. As ONGs e 
a administração pública, nas três 
esferas, são primordiais para a inte-
riorização da aprendizagem e para 
o acesso dos grupos de jovens mais 
vulneráveis, como os afastados do 
trabalho infantil, os adolescentes 
sob medidas socioeducativas, os 
abrigados. 

Acredito eu que, a partir do novo 
marco regulatório estabelecido pela 
Lei nº 13.019 de julho de 2014 
- regime jurídico que agora rege 
parcerias voluntárias, envolvendo 
ou não transferências de recursos 
financeiros, entre a administração 
pública e as organizações da socie-
dade civil, as entidades formadoras 
cadastradas nos Conselhos Muni-
cipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e com seus programas 
devidamente validados pelo MTE, 
podem vir a ser habilitadas também 
no âmbito do Pronatec. Claro que a 
sugestão ainda merece análise mais 
aprofundada das reais perspectivas 
do ponto de vista legal.

Qual o horizonte da Apren-
dizagem Profissional para 
adolescentes e jovens do 
ponto de vista das Políti-

cas Públicas?

De acordo com a soma do Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados - CAGED dos meses de 
janeiro a agosto de 2014 foram 
admitidos 5.296.720 jovens, em 
diversos tipos de vínculo formal, 
na faixa etária da aprendizagem, ou 
seja, entre 14 e 24 anos de idade. 
Apenas 5,42%, ou 287.183 contra-
tos eram dessa natureza especial. 
É claro que nem todo jovem tem 
essa expectativa como primeiro 

emprego. Falamos de juventudes 
brasileiras, em razão da heteroge-
neidade do segmento e em termos 
de suas diversas demandas, como os 
que optam por mais anos de estu-
do e conclusão do ensino superior 
antes de trabalhar, por exemplo.  No 
entanto, cada vez mais os olhos dos 
gestores de políticas relacionadas 
ao trabalho e à qualificação profis-
sional, de gestores de pessoas nas 
empresas e daqueles que estudam 
as políticas do ponto de vista de sua 
efetividade, consideram as condi-
ções postas para a aprendizagem 
excelentes. Promove o aumento da 
escolaridade, posto que a matrícula 
no ensino regular seja exigida até a 
conclusão do nível médio; jornadas 
menores que permitam o estudo, o 
trabalho, a formação profissional 
e tempo para lazer e convivência 
familiar; permite a articulação com 
outras políticas, como o encami-
nhamento do afastado do trabalho 
infantil a partir dos 14 anos; e, é 
uma forma de inserção protegi-
da do ponto de vista trabalhista e 
previdenciário. 

Os dados da efetivação dos egressos 
da aprendizagem em 2011 e 2012 
não poderiam ser mais indutores de 
um horizonte de expansão de opor-
tunidades com mais qualidade. Dos 
203.060 concluintes de 2011, 81% 
continuavam no mercado formal em 
2012 e 84% em 2013.  Dos con-
cluintes de 2012, 82% continuaram 
em 2013. 
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Entidades integrantes do Fórum Gaúcho 
de Aprendizagem Profissional

Neviton Nornberg, natural de Canguçu, zona sul do Estado, vereador eleito. Ex-Secretário de Obras 
do município e exerce o  cargo de Superintendente Regional do Trabalho e Emprego desde 16 de 
maio de 2014. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE tem por objetivo promover o aperfeiçoa-
mento das relações entre capital e trabalho e executar as políticas de emprego, visando ao bem-estar social e à melhoria 
da qualidade de vida do trabalhador.
A SRTE/RS, com sede em Porto Alegre, com quinze gerências e doze agências espalhadas em pólos regionais do Rio 
Grande do Sul, atua, em apertada síntese, na identificação dos trabalhadores, registro profissional, expedição de CTPS, 
inclusive quanto a estrangeiros; dá processamento aos pedidos de seguro-desemprego;  concentra, junto à Seção de 
Fiscalização do Trabalho, Seção de Multas e Recursos e Seção de Segurança e Saúde  no Trabalho, todas as tarefas 
inerentes à inspeção, a cargo da Auditoria-Fiscal; expede certidões; atende ao público em plantão de informações, 
orientação e apoio ao cidadão, inclusive homologações; bem como as demais tarefas vinculadas à  execução, super-
visão e monitoramento de ações relacionadas a políticas públicas afetas ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE 
na sua área de jurisdição, especialmente as de fomento ao trabalho, emprego e renda. Destaque-se a atuação da SRTE/
RS na coordenação do Fórum Gaúcho da Aprendizagem Profissional - FOGAP, espaço de discussão e ressonância que 
congrega as diversas instituições voltadas à aprendizagem (Serviços “S” e entidades formadoras sem fins lucrativos) 
com a participação ativa da sociedade e outras instituições do poder público.   

O  S e r v i ç o  N a c i o n a l  d e 
Aprendizagem Comercial – 
Senac oferece cursos de Aprendizagem Comercial, gra-
tuitos e envolve os alunos em no mínimo 500 h de teoria 
e 600 de prática. 
“O Programa Jovem Aprendiz do Senac-RS capacita mais 
de 20 mil alunos anualmente. Mais do que uma obriga-
ção legal para as empresas, a contratação de um jovem 
aprendiz do Senac reveste-se num excelente negócio. As 
empresas contam com a experiência e a credibilidade 
do Senac, mantém em seus quadros colaboradores que 
já conhecem sua cultura, sua filosofia e seus valores. Os 
aprendizes iniciam sua vida profissional chancelados por 
uma formação de qualidade e garantia de sucesso, e  as or-
ganizações melhoram na seleção de colaboradores. Isso faz 
a diferença para os jovens, empresas e para a sociedade.”
Diretor Regional do Senac-RS, José Paulo da Rosa.

Criado em 1942, com o objetivo 
de formar recursos humanos e 
promover o desenvolvimento 
e aprimoramento da indústria 
nacional, o Senai é o maior complexo de Educação 
Profissional da América Latina. Atua na capacitação de 
profissionais e no aperfeiçoamento de produtos e proces-
sos industriais. Atua nas áreas de Alimentos e Bebidas, 
Automação, Automotiva, Celulose e Papel, Construção 
Civil, Couro e Calçados, Eletroeletrônica, Energia, 
Gemologia e Joalheria, Gestão, Gráfica e Editorial, 
Logística, Madeira e Mobiliário, Meio Ambiente, 
Metalmecânica, Metrologia, Mineração, Petróleo e Gás, 
Polímeros, Refrigeração e Climatização, Segurança no 
Trabalho, Técnologia da Informação, Telecomunicações, 
Têxtil e Vestuário, Transporte e Turismo. Possui atual-
mente 25.565 matriculas na Aprendizagem Industrial.
Diretor Regional, José Zortéa.
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O Sescoop/RS é uma entidade 
civil de direito privado, sem fins 
lucrativos, constituído sob o estatuto do serviço nacio-
nal autônomo. É integrante do Sistema Cooperativista 
Nacional e suas responsabilidades sociais evidenciam-se 
na ênfase conferida as atividades capazes de produzir 
efeitos socioeconômicos condizentes com os objetivos 
do Sistema Cooperativista. 
Entre as funções do Sescoop/RS destacam-se organizar, 
administrar e executar o ensino de formação profissional 
para as cooperativas; fomentar o desenvolvimento e 
promoção dos trabalhadores e dos associados das coope-
rativas; operacionalizar o monitoramento, a supervisão, 
a auditoria e o controle das cooperativas; programas vol-
tados à capacitação para gestão cooperativa e promover 
a cultura e a educação cooperativas.
Presidente Vergilio Perius.

Instituição educacional acolhe-
dora e empreendedora em busca 
da promoção dos valores humanos, da postura ética, 
do espírito cristão, comprometida com a produção do 
conhecimento. Oferece cursos de Agropecuária, Design 
de Móveis, Enfermagem, Informática, Modelagem do 
Vestuário, Manutenção Automotiva e Vendas no Ensino 
Profissionalizante. Atende 36 jovens e já incluiu 110.
“A Sociedade Educacional Três de Maio - SETREM faz o 
elo entre a família, a escola e a sociedade, comprometida 
em oferecer às crianças, adolescentes e adultos, educação 
de qualidade, contextualizada, aberta às transformações 
sociais, culturais, científicas e tecnológicas. O aluno é 
estimulado a conciliar teoria e prática ao longo de sua tra-
jetória, com  proatividade, atendendo ao perfil profissional 
desejado pelo mundo do trabalho.” 
Diretor Geral, Flavio Magedanz.

O Senar-RS é uma instituição 
responsável por criar e promover ações de formação 
profissional e atividades de promoção social dirigidas às 
famílias rurais, a fim de contribuir na profissionalização, 
integração na sociedade e melhoria da qualidade de vida 
desse público.
Entre suas várias ações, estão programas de treinamento 
e cursos de capacitação profissional que aperfeiçoam e 
promovem a melhoria de renda, palestras e cursos que 
resultam em qualidade de vida, além de ações que promo-
vem aprendizado, informação, lazer e bem-estar para mais 
de 60 mil pessoas por ano no Rio Grande do Sul. Todo 
o conhecimento oferecido pelo Senar-RS é ministrado 
por uma grande equipe técnica de profissionais que está 
em constante atualização de conteúdos para transmitir as 
novas tecnologias ao público rural.
Superintendente, Gilmar Tietböhl.

A Escola Técnica Mesquita possui 
51 anos de existência. Tem como instituição mantenedora 
o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Porto 
Alegre e Região Metropolitana. Portanto, uma insti-
tuição concebida e construída pelas mãos e sonhos de 
trabalhadores. Atua em três Eixos: Educação Profissional 
(Cursos Técnicos em Eletrônica, Mecânica, Automação 
Industrial e Informática) e os cursos de Qualificação 
Profissional; Programas e Projetos de Inclusão Social 
e Economia Solidária. Atualmente, atendemos 200 jo-
vens aprendizes nos cursos de Atendente de Nutrição, 
Assistente Administrativo, Atendimento ao Público, 
Auxiliar de Manutenção em Elétrica e Eletrônica, Auxiliar 
de Manutenção de Máquinas em Geral em Caldeiraria e 
Ajustagem.  Já concluíram os cursos de aprendizagem 
cerca de 1.100 jovens.
Diretor, Jurandir Damin.
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A Ação Comunitária Paroquial - ACOMPAR é uma insti-
tuição de caráter filantrópico, situada na Vila Santa Rosa, 
na Zona Norte de Porto Alegre, fundada em 05/05/1967 
pelo Pároco Luiz Conte. Nossa missão é desenvolver um 
trabalho com as famílias em situação de vulnerabilidade 
social através dos serviços e projetos oferecidos pela 
instituição. Atendemos um número aproximado de 914 
crianças/adolescentes e jovens/adultos em seis núcleos de 
atendimento o trabalho com adolescentes/jovens é reali-
zado no Núcleo quatro com 34 adolescentes no SCFV II: 
nas modalidades de Serigrafia e Embelezamento Pessoal; 
78 adolescentes no Programa Adolescente Aprendiz nos 
cursos de Serviços Administrativos e Bancários; 120 
jovens/adultos no curso de Mercado de Varejo, Logística 
e Empreendedorismo. 

O Polo Marista de Formação 
Tecnológica é um espaço de 
desenvolvimento humano, crescimento econômico, 
justiça social e proteção ambiental. Atualmente o Polo 
é composto por 12 projetos, entre eles o Centro de 
Recondicionamento de Computadores - CRC,  Rádio 
Conexão Livre, Incubatec, Meta Arte, Redes Livres, 
Robótica Livre, Fábrica de Software. No Programa Jovem 
Aprendiz atende 130 jovens.
“Eu vejo o Programa Jovem Aprendiz no Polo Marista de 
Formação Tecnológica como uma das grandes possibili-
dades de formação e aprendizagem de jovens que querem 
entrar no mercado de trabalho. Nossa Instituição procura 
unir a teoria a prática, buscando sempre a excelência na 
formação dos jovens que passam pelo Jovem Aprendiz, 
tendo a capacidade de inseri-los no mercado de trabalho”, 
diz o Diretor. 
Ir. Odilmar Fachi, Diretor .

O  C e n t r o  d e  E d u c a ç ã o 
Profissional São João Calábria 
é uma instituição ligada à rede do Instituto Pobres Servos 
da Divina Providência. Espaço de acolhida e proteção atua 
há 52 anos na formação integral de crianças e adolescentes 
e na Qualificação Profissional de jovens em situação de 
vulnerabilidade. Ele visa à inserção no mundo do trabalho 
e resgate da cidadania. Desenvolve cursos de mecânica 
e elétrica, chapeação e pintura, auxiliar administrativo, 
marcenaria e padaria.
 “O Calábria foi e continua sendo uma grande oportuni-
dade na vida e na família de milhares de jovens através 
da proposta de formação humana e profissional, centrada 
nos valores, cidadania e protagonismo juvenil. Neste ano 
de 2014, o número de  atendidos chega a 790 jovens no 
Programa de Aprendizagem Profissional.”
Diretor-geral Pe. João Pilotti.

A Fundação Agrícola Teutônia, 
mantenedora  do  Co lég io 
Teutônia, agremiado à Rede 
Sinodal de Educação, instituída em 1952 para profissiona-
lizar jovens, formou mais de 1,8 mil técnicos, nos cursos de 
Agropecuária, Informática, Administração, Eletrotécnica 
e Eletromecânica. Atua na Educação Básica da Educação 
Infantil ao Ensino Médio. 
Por demanda da comunidade, em 2012 implantou o 
Programa de Aprendizagem, com jovens cotizados pelas 
Cooperativas e Empresas locais, onde capacitou 345 
aprendizes e uma turma de Técnicos em Informática.
Mais do que números, o programa transforma a realidade 
de jovens, famílias, escolas e empresas, com alto nível de 
efetivação. A relação estabelecida entre Colégio e o mundo 
do trabalho, e a importância do ser e conhecer para fazer 
determina o caminho na promoção da vida.
Diretor, Jonas Rückert.
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O Centro de Integração Empresa Escola - CIEE-RS é 
uma instituição de assistência social, privada, sem fins 
lucrativos, autossustentável, que promove através de ini-
ciativas socioeducativas a integração do jovem ao mundo 
do trabalho. Entre outras ações o CIEE, juntamente com 
a Fundação Roberto Marinho, desenvolve o Aprendiz 
Legal, que é um programa de aprendizagem profissio-
nal voltado para a preparação e inserção de jovens no 
mundo do trabalho. Os cursos ofertados são: Ocupações 
Administrativas; Comércio e Varejo; Telesserviços; 
Logística; Práticas Bancárias; Telemática; Auxiliar em 
Alimentação; Conservação, Limpeza e Sustentabilidade 
Ambiental; Auxiliar de Produção; Turismo e Hospitalidade. 
Atualmente cerca de 6.100 aprendizes estão sendo benefi-
ciados com o Aprendiz Legal no RS.
Luiz Carlos Eymael, Superintendente Executivo.

O Centro de Promoção da Criança e do Adolescente São 
Francisco de Assis/CPCA, entidade de assistência social, 
mantida pelo Instituto Cultural São Francisco de Assis, 
promove a pessoa, através da garantia de acesso aos 
direitos e a proteção social. Atendendo as complexidades 
da assistência com centralidade na família, de maneira 
emancipatória, inovadora e de vivências da cultura da 
paz, destacando o Projeto Justiça Restaurativa. “A VIDA 
é Sagrada e está acima de qualquer opção” é um princí-
pio que o colaborador incorpora na sua rotina diária. A 
aprendizagem profissional oferece os cursos de Cozinheiro 
Geral, apoio ao usuário de Informática e de Auxiliar 
Administrativo. Atende 230 adolescentes e jovens, sendo 
19 deles, pessoas com deficiência.
Diretor-Geral, Frei Luciano Elias Bruxel.

Com 35 anos de história, o  
Ensino Social Profissionalizante  
- Espro é uma das maiores ins-
tituições do terceiro setor de 
formação profissional e inserção de jovens no mundo 
corporativo. Está presente em todo o território nacional 
com o programa de Aprendizagem, permitindo de norte 
a sul unir jovens e às mais de 900 empresas parceiras. 
Em 2013, atendeu mais de 17 mil jovens Aprendizes, os 
quais mais de 30% foram efetivados nas empresas antes 
e após o término do contrato de Aprendizagem. Dentre os 
projetos realizados com os jovens, estão: Orgulho de Ser 
Brasileiro – estimula a realização de ações voluntárias e De 
Olho no Futuro - palestras com profissionais de diversas 
áreas. O Espro pretende aumentar em 20% o número de 
jovens e 30% de empresas atendidas em 2015.
Superintendente Geral, Jacques Metadier.

In s t i t u to  Bras i l e i ro  P ró -
Educação, Trabalho e Desenvolvimento - ISBET foi 
criado em 02 de agosto de 1971, por um grupo de edu-
cadores, preocupados em implantar a LDB 5692. Com o 
lema “Educação para o Trabalho” e a missão de promover 
o bem-estar social, o ISBET, ao longo destes 43 anos, já 
capacitou e inseriu no mercado de trabalho mais de cinco 
milhões de jovens em situação de vulnerabilidade social 
através de estágios e do programa Jovem Aprendiz. Hoje 
o ISBET encontra-se com mais de 20 unidades, em nove 
estados e no Distrito Federal. Sabemos que precisamos 
crescer muito, e contamos com a ajuda de nossos par-
ceiros: Empresas e Entidades, que como nós, acreditam 
que plasmar a juventude dentro dos padrões de cidadania 
e autoestima elevada, é a forma para construir um país 
melhor e mais justo. 
Superintendente Executivo, Luiz Guimarães Mesquita.
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O Instituto Leonardo Murialdo é 
uma sociedade civil, beneficen-
te, educativa, cultural e de assistência social, com sede e 
foro em Caxias do Sul. Os cursos de aprendizagem ofere-
cidos são: Auxiliar Administrativo Empresarial, Assistente 
Administrativo Bancário, Assistente Administrativo 
Hospitalar, Auxiliar de Alimentação Hospitalar e Auxiliar 
de Limpeza e Higienização Hospitalar. O número de 
aprendizes hoje na Instituição é de 214 em cursos de 
Aprendizagem.
 “O foco da Rede de Ação Social Murialdo é continuar 
inovando em nossos serviços de alta, média e pequena 
complexidade. Acredito que com o apoio e solidariedade 
de todos os parceiros, garantiremos o acesso de muitos 
adolescentes e jovens ao mundo do trabalho, através da 
ética e transparência profissional”, diz o Diretor.
Diretor, Irmão Alecson Marcon.

O Movimento pelos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
- MDCA tem sede na Avenida 
Antonio Carvalho, 535, Porto Alegre/RS. A prioridade 
é dada para usuários em situação de vulnerabilidade 
pessoal e/ou social. Os programas vigentes são: Apoio 
Pedagógico, executado em parceria com escolas estadu-
ais; Serviço Comunitário e Fortalecimento de Vínculos; 
Programa de Aprendizagem Profissional e Programa de 
Fortalecimento de Vínculos às Famílias da comunida-
de. O Programa Adolescente Aprendiz conta com 125 
integrantes de 15 a 18 anos incompletos. Os cursos são 
de práticas bancárias e serviços administrativos que 
acontecem simultaneamente no MDCA e nas entidades 
parceiras. O MDCA realiza atendimento sócio-familiar, 
acompanhamento escolar, bem como visitas periódicas 
aos locais de prática dos aprendizes.

Com a missão de educar, promo-
ver, amar e evangelizar, com com-
petência, preferencialmente as crianças, adolescentes e 
jovens em situação de vulnerabilidade social, valorizando 
a família e vislumbrando o Sistema Preventivo de São João 
Bosco, surge, em 1957, a Associação de Recuperação do 
Menor, em Viamão, RS. O Novo Lar atua no combate das 
desigualdades sociais, auxiliando crianças, adolescentes, 
jovens e famílias na promoção humana e na qualificação 
profissional, em um ambiente educativo de formação 
integral e permanente, fundamentado nos ensinamentos 
de Dom Bosco. Com o Programa Jovem Aprendiz já 
foram encaminhados para o mercado de trabalho, desde 
2010, mais de 400 jovens, capacitados a responder com 
responsabilidade e criatividade as exigências do mercado 
de trabalho.
Diretor, Pe Sebastião Alaertes Bueno de Camargo.

A Fundação O Pão dos Pobres de 
Santo Antônio foi criada em 1895, para amparar as viúvas 
e os filhos das vítimas da Revolução Federalista. Com a 
morte do fundador, passou à Congregação Lassalista. Mais 
tarde, voltou o atendimento às crianças e adolescentes ór-
fãos. Atualmente, atende em seus projetos 1,2 mil crianças 
e adolescentes em pobreza absoluta e alto risco social. 
Sua missão é potencializar o desenvolvimento integral 
dessas crianças e adolescentes numa perspectiva solidária, 
construída por meio de práticas socioeducativas. Desde o 
início, a Fundação mantém seu trabalho com arrecadação 
financeira oriunda prioritariamente de empresas e da so-
ciedade civil. Alguns dos principais projetos são: Centro 
de Atendimento Integral - CATI e Centro de Educação 
Profissional (Jovem Aprendiz) - CEP.
Diretor-Geral, Ir. Albano Thiele.
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A Fundação Projeto Pescar atua com jovens de 16 a 19 
anos, em vulnerabilidade social, na promoção da integra-
ção ao mundo do trabalho. Em parceria com empresas e 
organizações, oferece programas socioprofissionalizan-
tes gratuitos e a possibilidade de contratação de 2 mil 
Aprendizes/ano.
Os cursos são nos eixos tecnológicos de: controle e 
processos industriais; gestão e negócios; informação e 
comunicação; entre outros. “Nestes 38 anos, o Projeto 
Pescar permite que o jovem tenha contato com o mundo 
corporativo desde o primeiro dia. Esta metodologia é 
importante para o desenvolvimento pessoal, pois são tra-
balhadas atitudes e competências tais como: cumprimento 
de regras, postura, disciplina, o respeito a diversidade de 
opiniões e culturas e a hierarquia organizacional,” diz o 
Presidente.
Presidente, Edgar Bortolini.

Pequena Casa da Criança, fundada em 1956 por Nely 
Capuzzo, no Bairro Partenon em Porto Alegre-RS. Tem 
como missão desenvolver comunidades urbanas de baixa 
renda, através da educação, profissionalização e inclusão 
socioeconômica. Em 1975 iniciou a primeira turma de 
aprendizes, através de convênio com a Caixa Econômica 
Federal. Entre os projetos desenvolvidos estão o Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SASE, 
a Escola Ensino Fundamental, o Trabalho Educativo e 
o Programa Adolescente Aprendiz. Atende anualmente 
mais de 5 mil pessoas. Possui atualmente 56 aprendizes 
em cursos de Auxiliar Administrativo, Serviços Bancários 
e Auxiliar de Escritório. Para a Presidente,“enquanto 
houver pessoas em situações de vulnerabilidade social, 
a instituição tem sua razão de existir neste local”. Seu 
diferencial é o público e a metodologia.
Pierina Lorenzoni, Diretora Presidente.

A Associação Reviver, localizada em Canoas, é uma 
instituição sem fins econômicos que tem por objetivo 
promover a inclusão social de jovens em situação de 
vulnerabilidade pessoal e/ou social através de cursos de 
aprendizagem profissional validados pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego - M.T.E. Desenvolve o Programa 
Jovem Aprendiz desde o ano de 2005 em todo o estado 
do Rio Grande do Sul. Atualmente possuí mais de 200 
aprendizes em parceria com diversas empresas. 
Cursos Disponíveis: Aprendizagem Básica em Gestão 
Hospitalar; Aprendizagem em Higienização de 
Serviços de Saúde; Aprendizagem em Manicure e 
Pedicure; Aprendizagem em Telemarketing; Assistente 
Administrativo II; Auxiliar de Cozinha; Cobrador de 
Transporte Coletivo; Garçom; Guia Turístico; Operador 
de Computador; Organizador de Eventos; Porteiro.
Presidente Maria Helena Riquinho dos Santos
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Auditora Fiscal do 
Trabalho - AFT e 
Coordenadora do 
FOGAP, Denise 
González, resgata a me-
mória da Aprendizagem 
Profissional no Rio 
Grande do Sul, revelando 
os desafios e as conquis-
tas do Projeto.

A APRENDIZAGEM À 
LUZ DA MEMÓRIA

Revista Aprendiz: Quando e 
como iniciou a aprendizagem 
profissional no Rio Grande 
do Sul?
AFT Denise: A aprendi-
zagem profissional está 
prevista na Consolidação 
das Leis do Trabalho des-
de 1943, que, no artigo 
429, determina às empre-
sas a contratação de, no 
mínimo, 5% de jovens 
aprendizes. Este percen-
tual é calculado sobre o 
número total de empre-
gados em funções que 
demandam formação 
profissional. 
Houve incremento da 
aprendizagem, no ano 
de 1990, quando o en-
tão Chefe da Fiscalização, 
Auditor Fiscal do 
Trabalho, Renato Barbedo 
Futuro, implantou nova 
modalidade de fiscaliza-
ção, chamada de fiscali-
zação indireta. Nessa mo-
dalidade maior número 
de empregadores passou 

a ser notificada via postal. 
Atualmente está em cur-
so projeto piloto no Rio 
Grande do Sul. É a fiscali-
zação Eletrônica. Na ava-
liação dos primeiros resul-
tados, verificou-se a redu-
ção do déficit de contrata-
ções com relação ao total 
de cotas existentes no RS, 
o que totaliza cerca de 
97.500 cotas.
O acréscimo de contrata-
ções de aprendizes ocor-
rido na década de 90 foi 
incrementado ainda mais 
com a promulgação da 
Lei nº 10.097/2000, regu-
lamentada em 2005 pelo 
Decreto Lei 5598, que 
possibilitou chegarmos ao 
patamar atual de cerca de 
50 mil aprendizes contra-
tados, pois outras entida-
des, além do “Serviço S”, 
passaram a ter autorização 
para realizarem formação 
profissional. 

Revista Aprendiz: Qual era o 
contexto político e educativo 
do ponto de vista da qualifica-
ção profissional?
AFT Denise: O Brasil es-
tava mudando o seu perfil 
produtivo no momento em 
que Getúlio Vargas pro-
mulgou a Consolidação 
das Leis do Trabalho; o 
país, dedicado à agrope-
cuária até então, iniciava 
a era industrial, mas ain-
da não havia mão de obra 

qualificada. Então foi cria-
do o Serviço S, com obje-
tivo de promover a quali-
ficação tão urgente.

Revista Aprendiz: Qual é 
a relevância do trabalho dos 
auditores?
AFT Denise: O projeto 
da aprendizagem é obri-
gatório e prioritário para 
o Ministério do Trabalho, 
integrando inclusive 
o Plano Plurianual da 
Presidência da República, 
o que demonstra especial 
atenção aos nossos jovens. 
Embora a aprendizagem 
seja uma obrigação legal, 
o seu benefício alcança 
tanto os jovens quanto as 
empresas justamente pela 
viabilização da qualifica-
ção profissional ao pro-
mover a integração entre o 
jovem, a empresa e a enti-
dade formadora. 
A relevância do trabalho 
dos auditores é a garan-
tia do cumprimento da lei, 
relativamente às contra-
tações dos aprendizes, e 
da efetividade dos cursos 
promovidos pelas entida-
des formadoras ao fiscali-
zar o determinado na por-
taria nº 723 do Ministério 
do Trabalho e Emprego, 
a qual estabelece as obri-
gações das entidades for-
madoras: disponibilida-
de de espaço adequado, 
de profissionais registra-

dos e cumprimento do 
plano de curso cadastra-
do no Cadastro Nacional 
da Aprendizagem do 
Ministério do Trabalho.

Revista Aprendiz: Que mu-
danças a senhora conside-
ra significativas pela Lei da 
Aprendizagem?
AFT Denise: A Lei da 
Aprendizagem oferece aos 
jovens a possibilidade de 
qualificação profissional. 
Este é o maior ganho. Não 
raras vezes, se falamos 
de jovens em situação de 
vulnerabilidade, são os 
primeiros do núcleo fa-
miliar a ter a Carteira de 
Trabalho e Previdência 
Social - CTPS assina-
da, conta bancária e meio 
piso regional de salário 
garantido. 

Revista Aprendiz: Qual foi 
e qual é o impacto do cum-
primento desta legislação nas 
empresas?
AFT Denise: A primei-
ra constatação é o desco-
nhecimento das empresas 
quanto às contribuições 
compulsórias ao Serviço 
S e o direito que têm à 
contraprestação através 
dos cursos de aprendiza-
gem sem custos adicional. 
Neste viés, deve o empre-
gador ter consciência da 
importância da exigên-
cia de cursos no Serviço S 

1943 1990 2005 2014

Aprendizagem profissional: 
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que atendam diretamente 
às exigências do mercado. 
Na aprendizagem, o jo-
vem aprendiz tem a opor-
tunidade de vivenciar te-
oria e prática do mun-
do do trabalho, tem aces-
so à tecnologia, legislação 
trabalhista, previdenciá-
ria e segurança do traba-
lho. Temos grandes exem-
plos de empresas, como 
a Marcopolo e Randon, 
que, em Caxias do Sul, 
município de suas se-
des, formataram junto 
ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 
- SENAI, cursos voltados 
diretamente para a ativi-
dade da empresa. O curso 
é ministrado em pavilhão 
próximo às dependências 
da empresa.  Neste pro-
jeto, temos relato de que 
95% dos jovens são absor-
vidos pelas próprias em-
presas ao final do curso, e 
os restantes cinco por cen-
to entram no mundo do 
trabalho, podendo inclusi-
ve serem empreendedores.
Também é relevante des-
tacar que a resistência ini-
cial de algumas empre-
sas ao cumprimento da 
cota de aprendizagem se 
desfaz significativamen-
te à medida que acompa-
nham o desenrolar do cur-
so e a qualificação de seus 
aprendizes, vislumbrado 
a possibilidade de solu-

ção de suas contratações 
futuras, além da oportuni-
dade da efetiva formação 
dos jovens.

Revista Aprendiz: Comente a 
experiência da aprendizagem 
com adolescentes em cumpri-
mento de medidas socioedu-
cativas e jovens e adultos no 
sistema penitenciário.
AFT Denise: Foi no Rio 
Grande do Sul, que, com 
coragem, levamos até a 
Fundação de Atendimento 
Sócio Educativo do Rio 
Grande do Sul – FASE- o 
Projeto da Aprendizagem. 
Ali estão internados os jo-
vens que cumprem me-
dida socioeducativa res-
tritiva de liberdade por 
decisão judicial.  Numa 
atitude pioneira e parce-
ria empresarial implan-
tamos dentro da FASE, 
através do Projeto da 
Aprendizagem, um tur-

no diário de qualificação 
profissional. Fui surpreen-
dida favoravelmente pela 
disponibilidade das em-
presas em abraçar proje-
to tão inovador. Empresas 
como Banrisul, Corsan, 
CEEE, Sulgás, Sudeste, 
Agrale, Zaffari aceitaram 
o desafio e hoje temos, no 
RS, 400 jovens que cum-
prem pena restritiva de li-
berdade contratados como 
aprendizes.
Quando começamos a 
conversar sobre aprendi-
zagem profissional no sis-
tema penitenciário, en-
tramos em contato com 
a Superintendência dos 
Serviços Penitenciários - 
Susepe, tivemos conheci-
mento de que, no RS, dos 
30 mil detentos, 50% tem 
até 24 anos, que é a idade 
limite da aprendizagem. 
Portanto, com as empre-
sas parceiras sensíveis ao 

projeto e dispostas à con-
tratação iniciamos e con-
cretizamos um sonho: dar 
aos jovens oportunidade 
de qualificação e cidada-
nia, para que ao alcança-
rem a liberdade possam 
iniciar uma nova vida.
Por outro lado, no 
Instituto Psiquiátrico 
Forense onde os apena-
dos têm quadro agrava-
do por esquizofrenia ou 
pelo retardo mental, mui-
tas vezes consequência da 
drogadição, temos já duas 
turmas de aprendizagem 
profissional no local.  Um 
exemplo de resgate destes 
cidadãos com deficiência 
é o relato de que inicial-
mente eram pouco habi-
tuais na sala de aula e que 
com o passar dos dias, 
cada vez mais, registra-se 
a assiduidade e o orgulho 
de portar um crachá de 
aprendiz.

História e atualidade

Auditores-Fiscais do Trabalho da SRTE/RS. Na parte superior esquerda: Paulo Antônio Panno, Armelindo 
Tocchetto Filho, Christian Carvalho Liberato de Mattos (chefe da Fiscalização do Trabalho no RS) e João Luiz 
Nunes Leiria. Na frente: Maria Tereza Grillo Pedrozo de Albuquerque e Denise Natalina Brambilla González 

(coordenadora do Projeto Aprendizagem/SRTE/RS)
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Revista Aprendiz: Qual o 
contexto da aprendizagem 
profissional no Brasil?
Souza: De janeiro a agos-
to de 2014 foram contra-
tados 287.183 pessoas em 
todo Brasil. Tal núme-
ro reflete o êxito de uma 
das principais ferramentas 
que se destinam a subs-
tancializar o direito a pro-
fissionalização previsto no 
art. 227 da Constituição 
Federal.  Além disso, a 
aprendizagem profissio-
nal constitui hoje uma das 
principais ações de apoio 
ao combate ao trabalho in-
fantil, uma vez que ofere-
ce alternativa de profissio-
nalização viável aos ado-
lescentes que são precoce-
mente expostos ao mundo 
do trabalho.
Nesse sentido, vários 
Projetos de Lei tramitam 
no Congresso Nacional no 
sentido de instrumentali-
zar a aprendizagem profis-
sional de modo a atender 
de maneira plena ao prin-
cípio da proteção integral 
da criança e do adolescen-
te. A exemplo do PL nº 
241, de 2014, da Senadora 
Ana Rita, preveem a des-
tinação de 50% das vagas 
da aprendizagem para a 
jovens em situação de tra-
balho infantil ou em risco 
de envolvimento com as 
piores formas de trabalho 
infantil ou que estejam 
cumprindo medidas socio-
educativas, encaminhados 

Aprendizagem: A 
materialização 
do direito ao 

trabalho
À luz do contexto atual, a aprendizagem é uma 
alternativa ao trabalho infantil e vista como a 
materialização do direito ao trabalho.

Alberto de Souza
Chefe de Divisão de Fiscalização de Combate 

ao Trabalho Infantil

pelo Centro 
de Referência 
de Assistência 
Social - CRAS 
ou pelo Centro 
de Referência 
Especializado 
em Assistência Social - 
CREAS do Município.
Tais Projetos, ao se ate-
rem em adolescentes em 
situação de trabalho in-
fantil e em cumprimento 
de medidas socioeducati-
vas, revelam-se de suma 
importância, pois, mesmo 
que por razões diversas, 
essas duas situações res-
tringem sobremaneira as 
oportunidades de desen-
volvimento e de reconhe-
cimento social aos ado-
lescentes que nelas estão 
vivendo. Senão vejamos, 
adolescentes em cumpri-
mento de medidas socioe-
ducativas são recorrente-
mente estigmatizados pela 
sociedade, reação que sus-
cita neles apatia, descren-
ça e revolta. Dos adoles-

centes em si-
tuação de vul-
nerabilidade, 
os que cum-
prem medidas 
socioeducati-
vas são os que 

têm o mais baixo reconhe-
cimento social. Como se 
vê, a aprendizagem pro-
fissional no Brasil cumpre 
hoje um papel multiface-
tado, além de materializar 
o direito a profissionaliza-
ção representa uma por-
ta de saída tanto para ado-
lescentes em conflito com 
a lei quanto para aqueles 
que tiveram seus direitos 
violados.
 
Revista Aprendiz: Os ór-
gãos públicos que ainda não 
adotaram a aprendizagem 
profissional podem fazê-lo e 
de que forma?
Souza: A contratação de 
aprendizes por órgãos e 
entidades da administra-
ção direta, autárquica e 
fundacional não é dis-

ciplinada pelo Decreto 
5.598/2005, que textual-
mente prevê o advento de 
regulamentação específica 
sobre a matéria, ainda não 
editada.
Em que pese a ausência 
de regulamentação, a con-
tratação de aprendizes é 
uma realidade em mui-
tos órgãos e entidades de 
direito público, inclusive 
em atenção ao comando 
constitucional do direito à 
profissionalização de ado-
lescentes e jovens. Os ór-
gãos e entidades que dese-
jarem instituir programas 
de aprendizagem deverão 
fazê-lo através de regula-
mentação própria.
Salientamos aqui a neces-
sidade de especial atenção 
por parte dos entes públi-
cos que instituírem pro-
gramas de aprendizagem 
no sentido de se romper 
com o senso comum que 
insiste em manter o ado-
lescente ocupado como 
forma de contribuir para o 
aumento da renda familiar 
e evitar seu ingresso na 
marginalidade. Ainda que 
a aprendizagem profissio-
nal em órgãos públicos 
não possa jamais resultar 
na efetivação do jovem, 
deve ser conduzido de 
modo a preconizar ações e 
atividades formativas ca-
pazes de promover a fu-
tura inserção do jovem no 
mercado de trabalho.
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Revista Aprendiz: Como o 
Ministério Público do Traba-
lho - MPT vê a Aprendizagem 
Profissional e sua importância 
para adolescentes e jovens?
Beserra: A aprendiza-
gem é uma forma ade-
quada de inserção no 
mercado de trabalho, fi-
gurando, especialmen-
te para os adolescen-
tes, como uma alter-
nativa legal ao traba-
lho infantil proibido. 
Nossa experiência diz 
que o adolescente que 
passou pela aprendiza-
gem não se submeterá, 
na vida adulta, a formas 
degradantes de traba-
lho e, em especial, ao tra-
balho escravo contempo-
râneo. Além disso, é par-
ticularmente importante 
para a inserção de pesso-
as vulneráveis, discrimi-
nadas e/ou marginaliza-
das no mercado de traba-
lho, como as pessoas com 
deficiência ou que vivem 
em situação de miséria. 
Finalmente, é uma oportu-
nidade para as empresas, 
além de cumprirem sua 
função social, prepararem 
mão de obra adequada às 
suas necessidades. 

Aprendizagem 
na visão do 

Ministério Público 
do Trabalho

Além de cumprirem sua função social, é uma 
oportunidade para empresa preparar mão de 
obra adequada às suas necessidades, garantindo 
a profissionalização de adolescentes e dos 
jovens, principalmente os mais vulneráveis.

Fabiano Holz Beserra
Procurador-Chefe

Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região

Revista Aprendiz: De que for-
ma o MPT fomenta a inclusão 
de adolescentes e jovens no 
mundo do trabalho?
Beserra: 
Fundamentalmente, o 
MPT exige das empresas 
o cumprimento da cota 
de aprendizes a que es-
tão obrigadas a contratar. 
Quando a fiscalização e a 
autuação pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego 
não se mostram suficien-
tes para que a empresa 
cumpre a lei, ou mesmo 
em paralelo à atuação do 
MTE, o MPT firma ter-

mos de ajuste de condu-
ta - TACs ou propõe me-
didas judiciais para que 
se dê efetividade à lei. 
Além disso, adolescentes 
e jovens que são resgata-
dos de trabalho proibido 
ou mesmo escravo são in-
seridas em programas de 
aprendizagem.
 
Revista Aprendiz: Os recur-
sos dos TACs como são e como 
podem ser revertidos para a 
Aprendizagem Profissional?
Beserra: É bastante co-
mum a destinação de re-
cursos de TAC para o 

custeio de programas de 
aprendizagem. Gostaria 
de citar um exemplo re-
cente, que foi o direciona-

mento de aproximada-
mente R$ 1.130.000,00 
a projetos de oficinas 
de qualificação pro-
fissional e de reforma 
de prédios das unida-
des da Fase - Fundação 
de Atendimento Sócio-
Educativo no Estado. A 
aprendizagem, no caso, 
figura como peça fun-
damental para a profis-
sionalização e, portan-
to, para a ressocializa-
ção do jovem interno, 
oferecendo-lhe alterna-

tivas à criminalidade.
 
Revista Aprendiz: Há priori-
zação desta destinação, como 
por exemplo, para adolescen-
tes e jovens em situação de 
vulnerabilidade social?
Beserra: Sim, as destina-
ções são invariavelmente 
feitas com o propósito de 
promover a emancipação 
de pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. 
Acreditamos na aprendi-
zagem como instrumento 
para possibilitar uma vida 
digna ao ser humano.
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Revista Aprendiz: Consi-
derando que o Ministério do 
Trabalho e Emprego tem como 
prioridade dentre as políti-
cas públicas a aprendizagem 
profissional, qual o papel da 
fiscalização do trabalho para 
atingir os objetivos propostos 
pela legislação?
Mattos: A fiscalização 
do trabalho, exercida pe-
los Auditores-Fiscais do 
Trabalho do MTE, atua 
inicialmente orientando 
os empregadores sobre a 
legislação específica da 
aprendizagem, o que, por 
si só, alcança número sig-
nificativo de contratações.  
No segundo momento, na 
presença do empregador 
resistente ao cumprimen-
to da legislação, apura-
se a cota a ser preenchida 
e concede-se prazo para 
a contratação dos jovens.  
Cabe observar que, nos 
casos de descumprimento 
da legislação trabalhista, 
lavram-se os respectivos 
autos de infração, com a 
posterior imposição das 
multas pertinentes, obser-
vando-se o devido pro-
cesso administrativo, que 
corre na Seção de Multas 
e Recursos. Há que se 
destacar a especificidade 
desta fiscalização que en-
volve, além da verifica-
ção propriamente dita dos 
registros e contratos de 
aprendizagem, a presença 
dos Auditores-Fiscais do 
Trabalho em reuniões com 
os Serviços “S” (SENAI, 

O papel da 
fiscalização 

na aprendizagem 
profissional

A importância do auditor fiscal, da nova 
fiscalização eletrônica e do Fórum Gaúcho 
de Aprendizagem Profissional - FOGAP para 
a Aprendizagem no Estado.

Christian Carvalho Liberato de Mattos
Auditor-Fiscal do Trabalho e Chefe da Seção de Fiscalização 

do Trabalho (SFISC/SRTE/RS).

SENAC, 
SENAT, 
SENAR e 
SESCOOP) 
e outras en-
tidades for-
madoras res-
ponsáveis 
pelo núme-
ro de va-
gas e cursos 
disponibilizados. 

Revista Aprendiz: Podemos 
atribuir à ação da fiscalização 
o grande número de inser-
ção de jovens no mercado de 
trabalho? 
Mattos: Entendemos 
que a fiscalização do 
Ministério do Trabalho 
e Emprego é de funda-
mental importância para 
o crescimento da aprendi-
zagem em nosso Estado. 
Atualmente, isso se veri-
fica concretamente pela 
atuação direta na inserção 
de 15.000 jovens, de ja-
neiro a setembro/2014, e, 
de forma indireta, na ma-
nutenção de 50.000 jovens 

contratados.  
Cabe salien-
tar que o Rio 
Grande do 
Sul é cita-
do em semi-
nários e ou-
tros even-
tos como 
exemplo de 
atuação no 

Projeto de Aprendizagem, 
concretizando ações con-
sideradas até mesmo “im-
possíveis” de serem im-
plantadas como a apren-
dizagem no sistema pe-
nitenciário, Fundação 
de Atendimento Sócio-
Educativo do Rio Grande 
do Sul - FASE e Instituto 
Psiquiátrico Forense - IPF. 

Revista Aprendiz: O III Se-
minário Estadual da Apren-
dizagem Profissional do RS 
ocorrido em Porto Alegre 
em 06/08/2014 teve bastante 
destaque e foi prestigiado por 
diversas autoridades, inclusive 
com a presença do Ministro 
Manoel Dias. Em sua opinião, 
qual a relevância do even-

to para a aprendizagem no 
Estado? 
Mattos: Este Seminário 
deu visibilidade nacional 
ao trabalho desenvolvi-
do pela Superintendência 
Regional do Trabalho e 
Emprego no Projeto da 
Aprendizagem. O obje-
tivo principal foi sensi-
bilizar o poder público 
do Estado e Municípios 
para que criem regula-
mentação própria para a 
Administração Direta, 
Autarquias e Fundações 
referente à Lei da 
Aprendizagem, confor-
me Artigo 16, Parágrafo 
Único, do Decreto 
5.598/2005. 

Revista Aprendiz: Recen-
temente, o senhor assumiu a 
fiscalização do trabalho no 
RS. De que forma pretende 
dar continuidade ao aperfei-
çoamento das atividades que 
vêm sendo realizadas?
Mattos: Mantendo o tra-
balho que está sendo de-
senvolvido junto à coor-
denação da aprendizagem 
no RS e dando continui-
dade aos novos proje-
tos como a Fiscalização 
Eletrônica, por exemplo, 
que possibilitará chegar-
mos mais perto da situa-
ção ideal que é a contrata-
ção de 97.500 aprendizes, 
o que representa a deman-
da de 5%, no mínimo, de 
todos os postos de traba-
lhos gaúchos.
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Um lugar recente: Aprendizagem na 
assistência social

FORMAP *

A Política Social compreende duas 
dimensões: Política de Proteção Social e 
Políticas de Promoção Social. As Políticas de 
Proteção Social são destinadas a reduzir e mi-
tigar riscos e vulnerabilidades e compreendem 
a Previdência, a Saúde e a Assistência Social. 
As Políticas de Promoção Social são destina-
das a garantir a todos os indivíduos de uma 
população as mesmas oportunidades de aces-
so a recursos e benefícios conquistados pela 
sociedade, em seu percurso histórico e com-
preende a educação, a cultura, o trabalho e o 
desenvolvimento agrário. 

AS ORIGENS DA 
APRENDIZAGEM NA 
ASSISTÊNCIA

Até meados da década de 80, a Assistência 
Social como Políticas de Proteção Social, ficou 
carente do reconhecimento e responsabilidade 
estatal, sendo desenvolvida por intermédio do se-
tor privado, fundamentadas nos princípios da ca-
ridade cristã e da filantropia. Nas décadas de 40, 
60 e 70, tiveram destaques a Legião Brasileira 
de Assistência - LBA, a Fundação Nacional 
de Bem-Estar do Menor - Funabem e a Renda 
Mensal Vitalícia - RMV. No Rio Grande do Sul 
teve destaque a Fundação Pão dos Pobres.

Com o Decreto Lei 452 de janeiro de 
1943, que institui a Consolidação das Leis 
Trabalho - CLT, o público Adolescente e Jovem, 
começa a ser beneficiado pelos art. 402 ao 441, 
que permitem e protegem o trabalho do menor 
de 18 anos na condição de aprendiz. Destacam-
se em Porto Alegre os trabalhos de Assistência 
Social, principalmente, com a promoção do tra-
balho e da educação, as entidades Fundação Pão 
dos Pobres, Pequena Casa da Criança, Calábria 
entre outras.

APRENDIZAGEM: PONTO DE 
CONVERGÊNCIA POLÍTICA 
ENTRE MDS E MTE

A Assistência Social ganha novo impul-
so com a promulgação da Constituição Federal 
de 1988, art. 203 e 204 que a reconhece como 
direito social e responsabilidade pública, den-
tro da perspectiva de seguridade social. Dois 
anos após a Constituição Federal, é promul-

gado o Estatuto da Criança e do Adolescente 
- ECA, que muda a concepção de ‘Menores’ 
para Adolescentes e Jovens. Os artigos 60 a 
69 regulam a proteção ao trabalho do adoles-
cente e permite, assim como já estava posto 
na CLT, exercer trabalho somente na condição 
de Aprendiz. Esta metamorfose das Leis que 
beneficiam o público da assistência e promo-
vem a sua inclusão social é alavancada como 
marco constitucional com a promulgação da 
Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, 
em 1993. Além de detalhar o formato da 
Política de Assistência, estabeleceu o acesso 
ao Benefício de Prestação Continuada - BPC, 
garantindo renda aos vulneráveis, como idosos 
e pessoas com deficiência. Cabe destacar que 
no art. 2º, III, a LOAS objetiva a promoção da 
integração ao mercado de trabalho. Neste pon-
to o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE 
e o Ministério do Desenvolvimento Social - 
MDS se encontram. A aprendizagem passa a 
ser o elo na teia política dos dois Ministérios. 

PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO 
AO MUNDO DO TRABALHO

Sete anos depois da publicação da 
LOAS, o Congresso Nacional promulga a Lei 
10.097, de dezembro de 2000. Esta Lei ficou 
conhecida como Lei da Aprendizagem, que 
veio para possibilitar o ingresso de adolescen-
tes e jovens no mercado de trabalho. No artigo 
primeiro, a Lei estabelece quem é o Aprendiz, 
qual a natureza do contrato de aprendizagem, o 
tempo, momentos e processos de permanência 
e extinção do mesmo, bem como a natureza da 
aprendizagem, entendida como formação téc-
nico-profissional metódica. E, cinco anos mais 
tarde, em 1º de novembro de 2005, o MTE 
regulamenta, pelo Decreto 5.598, a contrata-
ção de aprendiz. Pelo Decreto, as Entidades 

Sem Fins Lucrativos  - ESFL, só podem exe-
cutar a aprendizagem profissional na faculda-
de dos Serviços Nacionais de Aprendizagem 
e Escolas Técnicas, conforme art. 8º. Quatro 
anos antes, em 2001, o Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CONANDA, com a Resolução 74, regula-
menta o registro das Entidades e a inscrição 
dos Programas de Aprendizagem Profissional 
nos Conselhos Municipais da Criança e do 
Adolescente - CMDCAs, conforme artigo 1º, 
III e art. 2º. Esta Resolução foi revogada pela 
Resolução 164 de 09 de maio de 2014. Ainda 
na esteira das regulamentações, em 2007 o 
MTE lança a Portaria 615, que foi alterada pela 
Portaria 723, de 01 de julho de 2013.

APRENDIZAGEM COMO 
POLÍTICA INTERMINISTERIAL

Até então a Aprendizagem Profissional 
estava circunscrita ao âmbito das Políticas 
de Trabalho e Emprego do Ministério do 
Trabalho. A partir de 2013, após intensas dis-
cussões em fóruns municipais e nacionais, foi 
promulgada em 13 de outubro a Lei 12.868, 
regulamentada pelo Decreto 8.242 de 
23 de maio de 2014, art.38 § 2º e  
inciso II, que altera a Lei 12.101 de 27 
de março de 2009 e inclui a Aprendizagem 
Profissional dentro da Política de Assistência 
Social, conforme evidencia o art. 18 § 2º, II: 
“são consideradas entidades de assistência 
social as de que trata o inciso II do art. 430 
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
desde que os programas de aprendizagem de 
adolescentes, de jovens ou de pessoas com 
deficiência sejam prestados com a finalidade 
de promover a integração ao mercado de tra-
balho”. E, logo em seguida, deixa de ser um 
programa de um Ministério e passa a ser uma 
Política Interministerial. Este caráter se torna 
complexo quando consideramos também o 
Decreto 5.154/2004, artigo 1º, 2º, 3º e 4º, do 
Ministério da Educação - MEC, que regula-
mentam a Educação Profissional, pelos § 2º do 
art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei 9.394 de de-
zembro de 1996, principalmente no que tange 
à modalidade de formação inicial e continua-
da de trabalhadores. As interfaces interminis-

“Tal complexidade requer diálo-
go e trabalho cooperativo para 

que as tessituras dos interesses 
sejam consensuais em vista 

da promoção da integração do 
adolescente e do jovem ao mundo 
do trabalho. Também são eviden-

ciados o papel e a importância      
das ESFL”.
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teriais imbricam-se ainda mais com a recen-
te Lei 12.513 de 26 de outubro de 2011, que 
institui o Pronatec. A partir dela, o MEC, pela 
Nota Informativa 017/2014, lança a modali-
dade Pronatec Aprendiz.

UM LUGAR RECENTE 
Em 29 de abril de 2013, o Conselho 

Municipal de Assistência Social - CMAS de 
Porto Alegre regulamentou pela Resolução 
Nº 176, no Art. 6º § 4º a Aprendizagem 
Profissional dentro do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos, como forma 
de complementar e prevenir ocorrência de si-
tuações de vulnerabilidade social e risco. O 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos - SCFV faz o link da aprendizagem 
na Assistência, uma vez que está devidamen-
te enquadrado na Resolução 109 de 11 de no-
vembro de 2009, Art. 1º, dentro dos Serviços de 
Proteção Social Básica e tipificado como SCFV 
para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos. A 

aprendizagem como estratégia no SCFV e en-
quanto política de assistência se deve, em parte, 
ao trabalho incansável do Fórum Municipal de 
Aprendizagem Profissional - FORMAP, tanto 
em âmbito municipal quanto nacional. Nesse 
somatório, agrega-se, a Resolução 099 de 31 
de julho de 2014, que regulamenta a inscrição 
de programas de aprendizagem no âmbito do 
Município de Porto Alegre. O FORMAP se 
legitima enquanto Fórum Temático do Fórum 
das Entidades de Porto Alegre, articulado com 
o Fórum de Aprendizagem Profissional do Rio 
Grande do Sul - FOGAP. A aprendizagem na 
Assistência Social é desenvolvida em Porto 
Alegre por 10 entidades, a saber: Fundação O 
Pão dos Pobres, Movimento pelos Direitos da 
Criança e do Adolescente, Centro de Promoção 
da Criança e do Adolescente São Francisco de 
Assis, Murialdo, Calábria, Pequena Casa da 
Criança, Projeto Pescar, CIEE, ACOMPAR 
e CESMAR. . 

CONCLUSÃO
E s t e  b r e v e  r a s t r e a m e n t o  d a 

Aprendizagem na Assistência Social evi-
dencia a espinha dorsal de uma Política 
Interministerial complexa pelas interfaces e 
elos com políticas do MDS, MEC e MTE. Tal 
complexidade requer diálogo e trabalho co-
operativo para que as tessituras dos interes-
ses sejam consensuais em vista da promoção 
da integração do adolescente e do jovem ao 
mundo do trabalho. Também são evidencia-
dos o papel e a importância das ESFL, pois 
sem elas e o apoio do Estado, os adolescen-
tes e jovens estarão lançados aos riscos e vul-
nerabilidades. 

*Fórum Municipal de Aprendizagem 
Profissional de Porto Alegre/RS. Criado em 17 
de outubro de 2007. É um Fórum Temático do 

Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (FMDCA). 
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O Brasil vive hoje um momento dife-
rente no percurso de sua história recente, fo-
mos um país acostumado a crises econômi-
cas intermináveis que refletiam diretamente 
no poder de consumo da população brasileira, 
saímos de um percentual de pobreza de 32,4% 
há dez anos para os atuais 22,6%, melhora sig-
nificativa na qualidade de vida do brasileiro. 
Infelizmente esta melhora não se reflete quan-
do olhamos uma camada de nossa população 
na faixa etária dos 14 aos 24 anos, época em 
que os sonhos e ambições começam a aflo-
rar na juventude a mesma se depara com um 
dos maiores desafios na vida de jovens cida-
dãos, o desafio de entrada no mundo do tra-
balho, peça fundamental na inclusão social 
desta juventude. Os índices de desemprego 
que hoje estão baixos no Brasil, na casa dos 
5.8%, não se repetem na faixa etária dos ado-
lescentes onde um em cada cinco está desem-
pregado, o que corresponde a 40% do total 
de desempregados no país. Se refinarmos um 
pouco mais a pesquisa veremos que os jovens 
que possuem alta vulnerabilidade social são 
os que enfrentam as maiores dificuldades na 
busca por oportunidades profissionais, muito 
em função de sua baixa escolaridade e a fal-
ta de qualificação profissional, entretanto não 
podemos apenas cruzar os braços frente a este 
grande desafio, são necessárias medidas e a 
criação de projetos que oportunizem a inclu-

são para milhares de brasileiros que ainda têm 
de vencer a cada dia o desafio da conquista 
de sua dignidade. Neste cenário globalizado 
e cada vez mais competitivo, além destes jo-
vens enfrentarem várias formas de discrimi-
nação, principalmente os de alta vulnerabili-
dade, os mesmos são penalizados pela falta 
de experiência a cada tentativa de ingresso no 
mundo do trabalho.

Como podemos interferir nesta dura 
realidade para ajudar a nortear de forma in-
clusiva e eficiente este jovem que hoje já está 
à margem da violência, da informalidade e 
principalmente da falta de perspectiva futu-
ra? Trata-se de um protagonismo que preci-
sa ser nosso, seja como sociedade civil orga-
nizada, trabalhando em redes de cooperação 
colaborativa ou como cidadãos responsáveis 

pela transformação social e pelo desenvolvi-
mento desse universo juvenil. A inclusão pro-
dutiva tem se mostrado como uma das melho-
res oportunidades de crescimento, superação 
e descoberta de competências por parte dos 
adolescentes e jovens. Dinamismo, criativi-
dade e atuação em grupo são características 
que fazem parte dessa etapa da vida e que po-
dem ser aprimoradas favorecendo a inserção.

Mais do que integrar jovens ao mun-
do do trabalho, entidades comprometidas 
com a causa como o Centro de Integração 
Empresa Escola CIEE-RS, apoiado pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego através da 
Superintendência Regional do Trabalho, têm a 
missão de formar cidadãos não só porque faz 
parte da sua política de responsabilidade so-
cial, mas porque acreditamos que esse é o úni-
co caminho para chegar ao verdadeiro desen-
volvimento sustentável. Estamos dispostos a 
quebrar paradigmas para isso. Recentemente, 
por meio de um projeto social desenvolvido 
em conjunto com instituições público-pri-
vada, conseguimos, através do programa de 
aprendizagem profissional, o aprendiz legal, 
levar oportunidades de recomeço para adoles-
centes e jovens que cumprem medida socio-
educativa na FASE em regime fechado, ini-
ciativa esta pioneira no Brasil. Eles agora po-
derão sair com uma nova perspectiva de vida 
e mais preparados para enfrentar os antigos 

e os novos desafios. A inclusão pro-
dutiva é também uma forma de pre-
venção. Exemplos como estes preci-
sam ser multiplicados em nome de um 
Brasil mais igual e solidário.

A inclusão produtiva dos jovens
Lucas Baldisserotto*

* Gerente de Operações do 
CIEE-RS

Mestre em Marketing Estratégico 
e Gerenciamento- UCES. 

Doutorando em Administração de 
Empresas- UDE

“A inclusão produtiva tem se 
mostrado como uma das me-

lhores oportunidades de cresci-
mento, superação e descoberta 
de competências por parte dos 

adolescentes e jovens. Dinamis-
mo, criatividade e atuação em 
grupo são características que 

fazem parte dessa etapa da vida 
e que podem ser aprimoradas 

favorecendo a inserção”.
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Brechó

Empreendedorismo, inovação e 
cooperação: Conceitos presentes nas 
aulas de matemática direcionadas ao 
mercado de trabalho

Livia Ferreira Paim*

A Educação Matemática para o 
empreendedorismo1 dentro dos Cursos 
de Aprendizagem Comercial no Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio 
Grande do Sul - SENAC-RS2  faz-se neces-
sária visto que sua missão é “Educar para o 
trabalho em atividades do comércio de bens, 
serviços e turismo3”. Por esse motivo, uma 
das estratégias que utilizamos para adaptação 
das solicitações de nossa demanda é possibi-
litar que o processo educativo seja inovador, 
moldando o jovem para o mercado de traba-
lho com competência e potencial, conforme 
Dolabela (1999, p.19), que ao mesmo tempo, 
esteja preparado “para ser dono de um negó-
cio ou para atuar como colaborador” e que 
suas atitudes exerçam seu papel como cida-
dão e contribuam para construção de uma so-
ciedade sustentável. 

Aplicar os conteúdos de Matemática 
Comercial e Financeira em questões do coti-

1 O conceito de empreendedorismo é abrangen-
te, o que trataremos aqui é o que evidencia 
o estudo voltado para o desenvolvimento de 
competências e habilidades relacionadas à 
criação de um projeto (técnico, científico e 
empresarial). Originou-se do termo empre-
ender que significa realizar, fazer e executar. 
Timos (1985), disse que o empreendedor é 
alguém capaz de identificar, agarrar e apro-
veitar oportunidade, buscando e gerenciando 
recursos para transformar a oportunidade em 
negócio de sucesso.

2 Conforme SENAC - Departamento Nacional 
-  o Curso deve contribuir para a capacitação 
de adolescentes, entre 14 e 24 anos, para o 
mundo do trabalho, oportunizando cumpri-
mento do estabelecido na Lei 10.097/00  e 
Decreto n.º5.598/2005, que regulamenta a 
contratação de aprendizes e dá outras pro-
vidências. O Curso oportuniza a capacitação 
e amplia a inserção de jovens no mercado de 
trabalho, tornando-os aptos a desempenhar 
atividades solicitadas pelas empresas, pos-
sibilitando qualificação como uma opção de 
plano de carreira profissional.

3 Missão da empresa disponível em Mapa 
Estratégico 2007/2020 – Plano de Ação 2012.

diano faz diferença, pois percebemos clara-
mente que o estudo não nasceu dentro da sala 
de aula, e sim por uma necessidade, possibi-
litando experiências reais nas quais o aluno 
perceba que a educa-
ção com empreende-
dorismo impacta seu 
crescimento dentro 
dos aspectos pesso-
ais, sociais e profis-
sionais.

Esco lhe ram 
que o projeto seria 
um brechó4, pois se-
ria possível envolver 
as práticas sustentá-
veis e a matemática 
comparando os des-
contos dos preços aos 
de lojas convencio-
nais, e deixando espa-
ço para que cada grupo 
colocasse sua criatividade em prática, mesmo 
que os objetivos fossem comuns. 

A matemática fez-se necessária, pois 
os grupos percebiam ao criar as lâminas que 
os valores comparativos encontrados justifi-
cariam as pesquisas realizadas.  

Os alunos produziram um catálogo5 
com fotos dos jovens utilizando roupas de 
brechó e encontrando uma forma de reutilizar 

4 É uma loja de produtos usados, principal-
mente de roupas, calçados, louças, objetos 
de arte, bijuterias e objetos de uso doméstico.

5 http://redeglobo.globo.com/rs/rbstvrs/
patrola/fotos/2012/10/veja-fotos-do-brecho-
matica-uma-uniao-de-matematica-e-moda-
que-vira-book-de-estilos.html

as peças, criaram um blog6 mostrando possi-
bilidades de utilizar roupas adequadas para 
o trabalho com custo reduzido em até 60%, 
optando por produtos mais baratos, evitando 
desperdícios e consumo exagerado. 

A criação de uma revista “Caprichó”7 
foi outra estratégia utilizada para divulga-
ção, com informações de moda e desenhos de 
looks compostos especialmente para o mun-

do do trabalho, e ainda, proporcionaram uma 
exposição de manequins vivos, com preços 
comparativos e o percentual de descontos cal-
culados e colados nos manequins.

Os jovens tiveram experiências, envol-
veram-se com o assunto e buscaram enten-
der e formar suas opiniões. Além de causa-
rem uma mudança em seus hábitos, mesmo 
que pequenas, compartilharam seus conheci-
mentos com suas famílias e sentiram-se úteis 
em colaborar com pessoas que desconhecem 
o assunto abordado.

A pesquisa apresentada propôs a utili-
zação do empreendedorismo nas aulas de ma-

6 Disponível em www.brechomaticasenacrs.
blogspot.com

7 Nome da Revista criada pelos jovens.

“A educação deve contribuir 
para a auto formação da pessoa, 
ensinando a viver no sentido de 
tornar-se cidadão, “definido, em 
uma democracia, por sua soli-
dariedade e responsabilidade”. 

(MORIN, 2008, p.65).
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temática como ferramenta de inovação na me-
todologia de ensino para alunos do curso de 
Aprendizagem em Serviços Administrativos, 
a fim de apresentar situações que envolvam 
habilidades e atitudes valorizadas pelo mun-
do do trabalho e proporcionar autonomia nas 
escolhas, para tomar decisões e para expor 
seus conhecimentos já adquiridos.

O projeto foi identificado como opor-

tunidade de promover interdisciplinaridade 
entre diferentes conteúdos e apresentou uma 
das diversas maneiras de inovar e utilizar o 
empreendedorismo nas aulas de matemática 
e o quanto isso pode favorecer a aprendiza-
gem, além de ser uma opção para fortalecer 
o desenvolvimento da Educação Corporativa 
para o mundo do trabalho.
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Políticas Públicas como Espaços 
Educativos

Escola Técnica Mesquita*

Este texto intenciona demonstrar como 
parcerias público CTGEE (Companhia de 
Geração Térmica de Energia Elétrica) e 
GHC (Grupo Hospitalar Conceição) e pri-
vado com a Escola Técnica Mesquita, insti-
tuição sem fins lucrativos e as Prefeituras de 
Bagé, Candiota e Hulha Negra, podem pro-
piciar espaços de ensino/aprendizagem, con-
tribuindo para a construção de políticas pú-
blicas, em nosso caso especifico, o Programa 
Jovem Aprendiz.

Para tanto, sua escrita ocorrerá a par-
tir de dois movimentos didáticos distintos e 
pedagogicamente complementares, sustenta-
da no Projeto Político Pedagógico - PPP da 
escola cujo, referencial teórico-metodológi-
co passa pela Educação Popular, tendo como 
eixo orientador o Trabalho como Principio 
Educativo.

POLÍTICAS PÚBLICAS: 
POSSIBILIDADES 
PEDAGÓGICAS

Entendemos políticas públicas como 
educação para cidadania substantiva, onde a 
participação é meio e não fim que encerra-se 
na urna, pois elas expressam a materialidade 
de reivindicações historicamente demandadas 
pela sociedade civil organizada.

Perceber as políticas públicas como ex-
tensão de mobilizações populares, significa 
democratizar o Estado, radicalizar a discussão 
sobre qual deve ser o seu papel na sociedade. 
Para tanto é necessário construir um espaço de 
diálogo capaz de interseccionar as Instituições 
parceiras e consequentemente transformar o 
local de prática teórica, também num espaço 
de fala, escuta, aprendizagem, em outras pa-
lavras, resgatar a memória histórica, tendo 
na convivência a possibilidade de resgatar 

nas experiências individuais/coletivas, futu-
ros esquecidos no passado, em que as pesso-
as que atuam nos setores que irão acolher os 
jovens possam se enxergar neste processo e 
também aprender com ele.

Não é por acaso que o setor pedagó-
gico da escola, possui em seu corpo técni-
co pessoas que entre suas atribuições estão: 
acompanhar os jovens desde as entrevistas 
de seleção até a sua formatura, passando por 
mediações de problemas extras “classe” que 
atravessam suas aprendizagens e estabelecer 
contatos com os parceiros acima citados com 
objetivo de esclarecer as pessoas que irão re-
ceber os jovens da escola no seu setor de tra-
balho, preparando os trabalhadores/as para 
lidar com desafios que não estão na perspec-
tiva de seus cotidianos.

Neste instante faz-se necessário enfati-
zar que entre nossos critérios de escolha dos 
jovens priorizamos rendas familiares mais 
baixas, situações de vulnerabilidade social, 
jovens que já são pais e que estão vinculados 
a redes de assistência social de saúde.

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA: 
PROTAGONISMO JUVENIL UM 
INÉDITO VIÁVEL POSSÍVEL

O PPP da Escola Técnica Mesquita 
tem como eixo orientador o Trabalho como 
Principio Educativo por acreditar que o co-
nhecimento e a consciência decorrente da 
mesma, não é, primeiro e sobretudo, uma 
técnica didática ou metodológica no proces-
so de aprendizagem, mas um princípio ético
-político, portanto comunica-se com outros 
espaços sociais interagindo pedagogicamen-
te com as contradições oriundas de uma cul-

tura fragmentada, que historicamente consti-
tui o currículo escolar.

O PPP da escola, fundamenta-se a par-
tir de uma leitura minimamente articulada da 
realidade, ou seja, da unidade do saber pen-
sar e o saber fazer na medida em que, o con-
ceito de alienação social e suas mediações 
em sala de aula materializam-se, em síntese 
entre a experiência percebida e a experiência 
vivida, em outras palavras acreditamos que 
por meio do alargamento do conceito de edu-
cação, podemos ressignificar as contradições 
sociais oriundas das relações capital trabalho 
no atual período histórico, transformando-as 
em recursos didáticos capazes de abranger a 
unilateralidade humana.

As grades curriculares presas em suas 
fronteiras epistemológicas, são em certa me-
dida o cárcere do intelecto, já que sua frag-
mentação dificulta o estabelecimento das re-
lações entre si e delas com o conhecimento 
produzidos em outros espaços sociais.

O PPP da escola propõe estabelecer 
em sala de aula, no pátio da mesma, em “pas-
seios” pedagogicamente orientados, articulam 
teoria e prática interseccionando a experiên-
cia vivida (espaços sociais educativos infor-
mais) e a experiência percebida representada 
pelos conceitos (conhecimento socialmente 
organizado) que possui na escola o seu ha-
bitat “natural”.

Visualizar esta intersecção que afirma 
a Educação como princípio unitário entre o 
mundo do Trabalho e o mundo da Cultura, em 
nível de toda a vida social, sugere que a es-
cola possa ser o espaço de educação integral 
no sentido de complementar que compreenda 
a unidade no diverso, a educação como uma 
totalidade social, isto é, nas suas múltiplas di-
mensões históricas que concretizam os pro-
cessos sócio-educativos.

Pensar numa pedagogia que coloque 
no centro da relação ensino aprendizagem 
a problematização movimentando-se em di-
reção aos porquês de suas perguntas, é fun-
damental para elaboração de suas respostas.

Dito de outra maneira perceber peda-
gogicamente o respeito, a igualdade, a diver-
sidade, singularidade e a democracia como 

“A Educação como princípio uni-
tário entre o mundo do Trabalho 
e o mundo da Cultura, em nível 

de toda a vida social, sugere que 
a escola possa ser o espaço de 
educação integral no sentido de 

complementar que compreenda o 
a unidade no diverso, a educação 

como uma totalidade social”.
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um processo que se materializa nas rela-
ções sociais, pelo qual o indivíduo amplia 
a posteriori seu repertório de respostas, 
que sendo positivas incorpora e sendo ne-
gativas rejeita, mas rejeita, como respos-
ta, porém incorpora como saber, valori-
za/legitima o conhecimento resignificado 
de dentro para fora enquanto individuo e 
de baixo para cima enquanto coletivida-
de de ensino/aprendizagem, aqui reside o 
inédito-viável.

O caráter dialético do PPP da esco-
la assume o risco reducionista que as cir-
cunstâncias sociais, políticas, econômi-
ca e culturais, impõe aos indivíduos, mas 
não abre mão de exercer as potencialida-
des existentes nas vivências/experiências 
que cada educando/a trás de outros espa-
ços educativos a serem respeitados.

Finalizamos este relato centrando 
nossa reflexão na imagem nele imprimi-
da. Compreendemos que nosso PPP pro-
blematiza a partir de temas transversais 
como políticas públicas, mundo do tra-
balho e juventude a imagem demonstra o 
resultado de um trabalho, onde o coletivo 
é maior que a soma das individualidades, 
já que a solidariedade, o aprendizado de 
conviver, compreender e superar precon-
ceitos – como os étnicos, credos religio-
sos, gênero, orientação sexual – pressu-
põe minimamente o exercício do concei-
to de alteridade.

Aprendizagem e as dimensões 
ontológicas do trabalho

Lucas Costa Roxo*

No contexto atual entra em jogo a con-
cepção de mundo do trabalho. Esta concepção 
é um conceito hermenêutico e dialético, capaz 
de englobar a objetividade e subjetividade do 
fazer humano. É um conceito ontológico cons-
tituído pela subjetividade, contingencialidade, 
criação, realização e significação. Mundo é o 
espaço físico dos entes, mas significa também 
o espaço representativo ou virtual, subjetivo, 
simbólico e de sentido.  

A subjetividade é um mundo constituí-
do no âmbito dos desejos, vontades, paixões, 
reconhecimento, sentimentos, emoções, cren-
ças, pensamentos e linguagens. As subjetivida-
des constroem mundos no ambiente de traba-
lho a partir do espaço hermenêutico da cultu-
ra organizacional que ali se estabelece. Nele, 
a maior potência é o conhecimento de si e do 
outro. Para o conhecimento do outro é funda-
mental inteligência emocional. 

O homem é criativo em diferentes graus. 
A criatividade é uma competência prática que 
tem seu fundamento na imaginação. A compe-
tência criativa é decisiva atualmente no mundo 
do trabalho. A inventividade, o forjar do dife-
rente envolve o fazer, o conhecimento tácito e 
explícito, o imaginar e o intuir. Desse processo 
emerge a inovação que agrega valor. 

A contingencialidade é uma dimensão 
do homem e suas organizações. Ela é oposta 
à pureza e objetividade, entendida como au-
sência de erros ou isenta de elementos subje-
tivos. É inerente ao fazer e ao pensar. Entre 
ambos está o estratégico. Faz parte dele o pla-
nejamento estratégico, o projetar-se. A estraté-
gia é expressão acabada da insegurança e do 
medo diante do risco. Para ter maior controle 
e domínio do risco, adota-se o comportamen-
to preventivo. A exigência de meta é o des-

dobramento desse processo de contingência. 
A realização reúne em si a satisfação dos 

desejos e vontades do indivíduo e, ao mesmo 
tempo, a missão, os objetivos e as metas da or-
ganização. A satisfação é referência e indício 
de felicidade. Atualmente busca-se um espaço 
de trabalho menos estressante e mais desafia-
dor. A motivação potencializa a vontade tor-
nando-a capaz de articular os projetos do in-
dividuo e os da organização. 

O sentido é dado pela rede de signifi-
cados que o trabalho confere aos indivíduos 
à medida que realizam suas necessidades e 
missão da instituição. O sentido do trabalho 
passa pela tecnologia e virtualidade. Através 
dela, informações, decisões, forças e poderes 
são desenrolados. Por ela há apropriação do 
pensar, do intelecto do indivíduo, para fins de 
produtividade da organização. “O que entreve-
mos não é mais somente o deserto do trabalho, 
o deserto do corpo que a informação engen-
drará em razão de sua própria concentração” 
(BAUDRILLARD, 2011, p. 18), mas a própria 
virtualidade da pessoa e de seu trabalho pela 
imaterialidade do fazer: O trabalho intelectual.  

A aprendizagem profissional busca in-
troduzir o adolescente e o jovem na dinâmi-
ca da ontologia do trabalho, ao mesmo tempo 
que desenvolve suas competências e habili-
dades, de modo a conferir sentido às suas vi-
das, bem como possibilitar um projeto pesso-
al e profissional para o futuro. Na ontologia 
do trabalho, a aprendizagem deve considerar 
o perfil psicológico e socioeconômico do ado-
lescente e do jovem para que sua efetivação 
seja significativa, principalmente, quando se 
tratar de vulneráveis.
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Desenvolvendo competências na 
aprendizagem profissional

Ademir Schneider 1, Cristiane Schleiniger 2 e Josiane Kohls 3

Para se adequar ao mundo globali-
zado e em constante mudança, a Fundação 
Projeto Pescar busca métodos participati-
vos e impulsionadores de avaliação de suas 
ações para inclusão de jovens em situação 
de vulnerabilidade social no mundo do tra-
balho. Por isso, construiu o Sistema de Ava-
liação Pescar do Jovem - SAP Jovem, com 
a participação da equipe técnica, dos educa-
dores sociais da Rede Pescar e de consulto-
res especializados. 

O objetivo do SAP Jovem é contri-
buir para o desenvolvimento pessoal e pro-
fissional do jovem, avaliando seu desempe-
nho, indicando pontos fortes e oportunida-
des de melhorias. Possibilita conhecer e en-
tender os jovens e como melhor envolvê-los 
nas situações de ensino-aprendizagem, pro-
pondo atividades mais eficientes e eficazes. 
O SAP Jovem também possibilita: identifi-
car o perfil e o desempenho individual e co-
letivo da turma; fornecer indicadores e evi-
dências que contribuam para o desenvolvi-
mento pessoal e profissional do jovem; sub-
sidiar o educador social no planejamento e 
na elaboração dos planos de aula; criar uma 
cultura de avaliação e acompanhamento in-
dividual do Jovem, desde o ingresso até a 
conclusão do curso; qualificar o feedback 
(retorno) sobre o desempenho de cada um 
dos jovens; envolver as famílias no plano de 
pesenvolvimento individual do jovem; for-
mular perfis descritivos finais, que espelhem 
as competências do Jovem e que podem ser 
incluídos nos seus currículos.

Ao avaliar a execução do Programa 
de Aprendizagem, cabe pensar nos objeti-
vos do Projeto Pescar e na sua concepção 
na educação: o desenvolvimento de compe-
tências pessoais e profissionais em jovens 
em situação de vulnerabilidade social, com 

vistas à sua inserção, manutenção e ascen-
são no mundo do trabalho. A avaliação faz 
parte do processo de planejamento como 
um todo. Danilo Gandin (1999) define três 
perguntas básicas a serem respondidas em 
qualquer processo de planejamento: 1) O 
que queremos alcançar?; 2) A que distância 
estamos daquilo que queremos alcançar?;  
3) Como podemos, em um prazo determina-
do, diminuir essa distância? Essas três per-
guntas devem acompanhar o trabalho do 
educador social desde o início de uma nova 
turma até a formatura deste grupo e, por 
isso, o SAP Jovem é um processo integrado 
e contínuo no cotidiano do Projeto Pescar. 

O Programa Social Pescar tem em 
sua matriz curricular treze competências 
que considera indispensávis para que o jo-
vem seja um cidadão e um profissional de 
qualidade, o que  responde a primeira per-
gunta: O que queremos alcançar? São elas: 
Autoestima e valorização pessoal; Comu-
nicar-se e comunicar suas descobertas; Ser 
democrático, ético e cidadão; Compreender 
atos, fatos e contextos; Resolver situações
-problema; Enfrentar incertezas; Trabalhar e 
produzir em equipe; Inteligências Múltiplas; 
Aprender a aprender; Espírito de Liderança; 
Aprender fazendo e fazer aprendendo; Ser 
um profissional competente; Considerar o 
trabalho como valor moral humano. 

A avaliação, portanto, é um proces-
so de análise que envolve critérios bem de-
finidos, o que auxilia a conhecer e enten-
der os Jovens de cada turma, respondendo à 
segunda pergunta: A que distância estamos 
daquilo que queremos alcançar? E, ao com-
preender a heterogeneidade de sua turma, o 
educador social consegue buscar estratégias 
educativas que possam responder a sua ter-
ceira pergunta: Como podemos, em um pra-
zo determinado, diminuir essa distância? 

O Programa Social Pescar entende 
que o educador social possui um papel fun-
damental no processo de ensino-aprendiza-
gem dos Jovens. Por isso, esses profissio-
nais precisam pensar maneiras de como es-
timular os educandos para explorarem suas 
competências. Celso Antunes (2002) su-
gere que nenhum educador inicie qualquer 
conteúdo novo sem antes “mostrar o que se 
vai estudar, por que esse tema é importan-
te, qual encadeamento entre ele e os temas 
anteriores, quais atividades serão propos-
tas e que tipos de habilidades operatórias 
são para esse caminhar requeridas” (ANTU-
NES, 2002, p.35). Esta visão deve estar pre-
sente no cotidiano do Educador Social, ex-
plicitando aos jovens as competências pre-
sentes em cada atividade, reorganizando 
suas experiências e seus conhecimentos em 
novos significados. 

Palestra do Celso Antunes no lançamento do SAP Jovem no Seminário Nacional de Educadores Sociais 
da Rede Pescar - 2014

Capa do Volume das 
Competências dos 

Jovens Pescar
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1 Qualificação e Acompanhamento da 
Fundação Projeto Pescar

Filósofo com Habilitação em História 
e Psicologia (FAFIMC). 

2 Psicóloga (Unisinos), Mestre 
em Psicologia Social (PUCRS). 

Consultoria FIDES Desenvolvimento 
Pessoal e Social

3 Qualificação e Acompanhamento da 
Fundação Projeto Pescar

Psicóloga (FURB), Especialista 
em Educação: Sociedade e Cultura 

(FURB).

É essencial que o educador social 
jamais esqueça que ao avaliar o jovem 
está trabalhando sobre a própria gran-
deza do desenvolvimento humano e que 
sua principal função é acreditar e pro-
mover seres humanos capazes de apren-
der, de se autoavaliarem, de serem au-
tônomos, construtivos e realizados. Por-
tanto, o SAP Jovem não se resume a um 
instrumento de medição das competên-
cias dos Jovens. Propõe-se a potencia-
lizar o fazer do educador social na sua 
meta de transformar jovens anônimos 
em jovens competentes, apropriados de 
seus conhecimentos, habilidades e atitu-
des, capazes de fazer a diferença na sua 
vida pessoal, cidadã e profissional!

REFERÊNCIAS
ANTUNES, Celso. Vygotsky, quem di-
ria?! Em minha sala de aula. Coleção Na 
Sala de Aula. Fascículo 12. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2002.

GANDIN, Danilo. Planejamento como 
prática educativa. 10ª ed. São Paulo, 
SP, 1999.

O Polo Marista de Formação Tecno-
lógica forma, desde 2006, diversos jovens 
aprendizes para o mundo do trabalho. A uni-
dade, que desenvolve doze linhas de atua-
ção na área de tecnologia da educação ini-
ciou, em maio de 2014, mais uma atividade: 
a Incubatec.

A iniciativa tem por objetivo ser uma 
incubadora de projetos sociais, potencia-
lizando as imaginações e levando as pers-
pectivas dos jovens aprendizes que desen-
volveram alguma ideia durante os cursos 
e querem torná-las um negócio. Transfor-
mar ideias em realidade, jovens promisso-
res em empreendedores, esse é o lema da in-
cubadora.

De acordo com o vice-diretor do Ces-
mar, Sérgio Adolfo da Silveira, a Incubatec 
possui um intuito nobre, pois, justamente, 
trabalha com educandos o conceito de ino-
vação. “Se não temos como comprar algo, 
devemos olhar na nossa volta e reinventar 
o que já possuímos. E o Polo auxilia nossos 
educandos nessa tarefa: a de inovar”, afirma 
o vice-diretor.

Já a coordenadora geral do Polo, 
Márcia Beatris Broc, ressalta que a Incuba-
tec vem dar continuidade à obra que o pró-
prio Marcelino Champagnat iniciou. “Ele 
foi um empreendedor ao iniciar o Institu-
to Marista há quase 200 anos. Naquele mo-

mento ele percebeu que a educação precisa-
va ser diferente e ele fez algo para transfor-
mar essa situação”, sinaliza a coordenadora.

Uma cadeira de rodas tecnológica, 
onde o cadeirante terá várias facilidades ao 
alcance das mãos e um simulador de dire-
ção com videogame acoplado, são algumas 
das propostas dos jovens. Ao longo dos dois 
anos de projeto, cada ideia será fomentada e 
assessorada por especialistas na área onde o 
jovem busca ingressar.

Saiba como funcionará a Incubatec
Com duração de dois anos, a incuba-

ção dos projetos passará, necessariamente, 
pelas seguintes fases:1ª: Polo auxilia o edu-
cando no desenvolvimento da ideia de um 
Projeto Tecnológico.

2º: Ideia é incubada e jovens empre-
endedores passam por formação e aplicam 
a ideia em materiais ou serviços.

3º: Pesquisa de mercado, desenvolvi-
mento e fortalecimento da ideia e colabora-
ção no Polo na busca de parceiros/empre-
sas anjo para financiarem a ideia.

4º: Encaminhamento do negócio aos 
parceiros/empresas anjo para que o edu-
cando coloque sua ideia em prática.

Incubatec transforma: 
Jovens Aprendizes viram 
empreendedores

Iniciativa é do Polo Marista de Formação Tecnológica

CESMAR



Ex
pe

ri
ên

ci
as

 p
ed

ag
óg

ic
as

32

Aprendizes em ação: Protagonizando 
desafios

Daniela Felix Castilhos* e Simone Ledesma de Quadros**

A Fundação Projeto Pescar, entidade 
de assistência social, atua na aprendizagem 
profissional de jovens em vulnerabilidade 
social, em parceria com empresas e organi-
zações que acreditam na construção de uma 
sociedade mais solidária.        

A Rede Projeto Pescar tem a convic-
ção de que a aprendizagem profissional não 
se caracteriza apenas como uma ação de in-
clusão social e inserção no mundo do traba-
lho, mas que possui o papel de ir além, isto 
é, planejar ações que potencializem e esti-
mulem o desenvolvimento de nossos apren-
dizes contribuindo para o desenvolvimento 
da capacidade criativa e inovadora aliada à 
busca por novas experiências, permitindo a 
leitura aprofundada da realidade em que es-
tão inseridos.

Em 2011, inspirados em uma ativi-
dade produzida com os aprendizes de uma 
Unidade Formadora, lançamos o 1º Desa-
fio Pescar em Rede Nacional. Um concurso 
cultural que convidou os jovens das Unida-
des a relacionar os valores do Projeto Pes-
car aos conceitos do texto “O Menestrel” 
(William Shakespeare / Verônica Shoffstal), 
por meio da produção de um esquete tea-
tral. Foram 31 turmas inscritas, muita cria-
ção, envolvimento e duas Unidades premia-
das1 nas categorias: texto na íntegra e texto 
adaptado. 

O Desafio Nacional Pescar institui-se 
a partir de então como uma forma da Rede 
Projeto Pescar compartilhar práticas ino-
vadoras e criativas que, por vezes, ficavam 
restritas ao contexto da Unidade Formado-
ra. Tais práticas promovem o protagonis-
mo juvenil, compreendido conforme Cos-
ta (1996)2:

1  Link de acesso aos vídeos produzidos: 
Categoria texto na íntegra da Unidade Pro-

jeto Pescar Refinaria Riograndense de 
Rio Grande/RS: https://www.youtube.com/
watch?v=oQ-7Iy09h7Y

Categoria texto adaptado da Unidade Projeto 
Pescar Alstom de Itajubá/MG: https://www.
youtube.com/watch?v=NTBXror75O0

2 D i s p o n í v e l  e m :  h t t p : / / w w w .
p r o m e n i n o . o r g . b r / s e r v i c o s /
biblioteca/o-que-e-protagonismo-juvenil

“A participação do adolescente em atividades 
que extrapolam os âmbitos de seus interesses 
individuais e familiares e que podem ter como 
espaço a escola, os diversos âmbitos da vida 
comunitária; igrejas, clubes, associações e até 
mesmo a sociedade em sentido mais amplo, 
através de campanhas, movimentos e outras 
formas de mobilização que transcendem os 
limites de seu entorno sócio- comunitário” 
(p. 90).

A proposta desenvolve o trabalho em 
equipe por meio de diferentes metodolo-
gias de aprendizagem, bem como aproxima 
os jovens das novas tecnologias de produ-
ção cultural.

Em 2012, o 2º Desafio foi um concur-
so cultural de paródias, com o tema “Diver-
sidade”. A letra da música deveria enfocar 
conteúdos relacionados ao conceito de di-
versidade, segundo o Glossário do 3º Setor3: 

“Princípio básico de cidadania que visa garan-
tir a cada pessoa condições de pleno desen-
volvimento de seus talentos e potencialidades, 
considerando a busca por oportunidades 
iguais e o respeito à dignidade. Representa 
a efetivação do direito à diferença, criando 
condições e ambientes em que as pessoas 
possam agir em conformidade com seus 
valores individuais”.

Foram 40 turmas inscritas e uma Uni-

3 Disponível em: http://www.mackenzie.br/
glossario_3_setor

dade premiada com a paródia “Ser diferen-
te é normal”4.

Nos anos de 2013 e 2014, os 3º e 4º 
Desafios foram concursos culturais de do-
cumentários, com enfoque em diferentes te-
mas.

O 3º Desafio convidou os aprendi-
zes a explorarem o tema “Profissional do 
futuro: desafios e perspectivas” em um ví-
deo respondendo questões tais como: Que 
profissionais a Rede Pescar está formando? 
Este projeto de responsabilidade social é 
importante para o acesso ao mundo do tra-
balho? Quais são os resultados e o impacto 
na vida dos jovens: ‘nossos profissionais do 
futuro’? Outras sugestões estiveram na pau-
ta: a importância da construção do roteiro 
com a turma, a pesquisa e o resgate históri-
co do Projeto Pescar. Para dar conta destes 
questionamentos, as turmas realizaram en-
trevistas com jovens que pudessem compar-
tilhar suas conquistas e egressos do Projeto 
Pescar. Foram 37 turmas inscritas e 2 ven-
cedoras, uma pelo júri técnico e outra pelo 
júri popular5.

Em 2014, o 4º Desafio6 instigou a 
busca por novas experiências e a leitu-
ra mais aprofundada da realidade onde os 
nossos jovens estão inseridos por meio do 
tema: “Protagonismo em Rede transforma”. 
Neste sentido, os educadores sociais cons-
truíram com suas turmas um roteiro para o 
documentário, subsidiado por pesquisas e 
estudos desta temática. As turmas fizeram 
processos de reflexão e discussão sobre as 
práticas da Unidade que articuladas com a 
rede de atendimento local contribuem na 

4 Link de acesso ao vídeo produzido pela 
Unidade Projeto Pescar Schaefer Yachts 
de Biguaçu/SC: https://www.youtube.com/
watch?v=THwVm1RAZoU

5 Link de acesso aos vídeos:
Vencedor Júri Técnico Unidade Projeto Pescar 

Eurobike de Ribeirão Preto/SP: https://www.
youtube.com/watch?v=UWFDrdG0_Jk

Vencedor Júri Popular Unidade Projeto Pescar 
Shaefer Yachts de Biguaçu/SC: https://www.
youtube.com/watch?v=9bXar5lyKpw

6 Acesse o Regulamento do Concurso Cultu-
ral no link: http://site.projetopescar.org.br/
wp-content/uploads/4%C2%BA-DESAFIO-
NACIONAL1.pdf

“Aprendizagem profissional não 
se caracteriza apenas como uma 

ação de inclusão social e inserção 
no mundo do trabalho, mas que 
possui o papel de ir além, isto é, 
planejar ações que potencializem 
e estimulem o desenvolvimento 

de nossos aprendizes contribuin-
do para o desenvolvimento da 

capacidade criativa e inovadora 
aliada à busca por novas ex-

periências, permitindo a leitura 
aprofundada da realidade em que 

estão inseridos”.
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*Qualificação e Acompanhamento da 
Fundação Projeto Pescar.
Psicopedagoga Clínica e 

Institucional (PUCRS) e Mestre em 
Educação (PUCRS). 

**Qualificação e Acompanhamento da 
Fundação Projeto Pescar.

Pedagoga Empresarial (ULBRA) e 
Pós-Graduanda em MBA em Gestão 
de Pessoas com Ênfase em Coaching 

(IERGS/UNIASSELVI). 

formação dos jovens. Também foi possível 
constatar no processo de avaliação a iden-
tificação de histórias e momentos signifi-
cativos da trajetória dos jovens, que tive-
ram suas histórias de vida marcadas positi-
vamente. 

Nos vídeos produzidos foi possível 
visualizar exemplos de como as Unidades 
vêm contribuindo no acesso dos jovens e 
das famílias aos serviços, programas e pro-
jetos disponíveis na região. Foram 40 víde-
os inscritos e tivemos cinco turmas finalis-
tas7 que, após avaliação do júri técnico, fo-
ram para o voto popular dos jovens de toda 
a Rede Pescar. “O futuro em nossas mãos”8 
foi o documentário vencedor. Esta propos-
ta, segundo Morgana Leal, Educadora So-
cial da Unidade Projeto Pescar HERC, uma 
das finalistas:

“Além da metodologia aplicada ser de ex-
trema importância para o protagonismo dos 
jovens da 1ª turma da HERC, onde puderam 
vivenciar suas próprias histórias, resolver 
situações conflitos e trabalhar a auto estima, 
sentiram-se capazes de enfrentar desafios com 
muita capacidade de realização, criatividade 
e interesse em se expressar. Muita capacida-
de, inclusive, de pensar sua vida a partir da 
história apresentada e assim ter um futuro 
melhor, desenvolvendo suas competências e 
promovendo a articulação dos jovens com as 
suas comunidades”.

O “Concurso Cultural - Desafio Pes-
car” se traduz como um conjunto de novas 
metodologias e estratégias pedagógicas pos-
síveis de serem incorporadas no planeja-
mento das atividades teóricas e práticas do 
Programa de Aprendizagem Profissional. 
Traz a possibilidade de desafiar o aprendiz 
e seu educador social quanto à construção 

7  Link de acesso aos vídeos das 5 Unidades 
Projeto Pescar finalistas: 

Alstom de Itajubá/MG: https://www.youtube.
com/watch?v=sAnmbtAOrRM

Herc de Porto Alegre/RS: https://www.youtube.
com/watch?v=ewvyMfFWhbc

EOS Hoepers de Porto Alegre/RS: https://www.
youtube.com/watch?v=t8OdNjdtXfE

Gerdau de Divinópolis/MG: https://www.youtu-
be.com/watch?v=TXwUDCO3mRE

Citrosuco de Iaras/SP: https://www.youtube.
com/watch?v=0wu2X29HCnA

8 Link de acesso ao vídeo: https://www.youtube.
com/watch?v=sAnmbtAOrRM

do plano de trabalho que sistematizará 
esta atividade, como instrumento norte-
ador das ações que serão executadas. As 
ações iniciam no planejamento do que e 
como fazer até a apresentação em nosso 
maior evento de qualificação, o Seminá-
rio Nacional de Educadores Sociais da 
Rede Projeto Pescar. 

REFERÊNCIAS
Disponível em: http://www.promenino.
org.br/servicos/biblioteca/o-que-e-pro-
tagonismo-juvenil Acesso em: 10 out. 
2014.

Disponível em: http://www.mackenzie.
br/glossario_3_setor (Glossário do 3º 
Setor) Acesso em: 10 out.2014.

Conquista é valorizada pelos Aprendizes

Educadores Sociais têm a oportunidade de conversar com os vencedores do concurso cultural 
durante evento de qualificação

Participação no Seminário Nacional de Educadores Sociais da Rede Pescar faz 
parte da premiação
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Para além da aprendizagem profissional
Marta Prytula*

O adolescente e o jovem estão na mais 
decisiva etapa de seu desenvolvimento. Tan-
to quanto a explosão hormonal em seus fí-
sicos são seus sonhos, projetos e anseios. O 
convívio social, as amizades e as relações 
são fundamentais nesta fase. As exigências 
do mundo adulto e do mundo do trabalho ba-
tem às suas portas e a necessidade de deci-
dir-se por algo na vida lhes impõem um de-
safio. E, é nesse ínterim, que a Fundação O 
Pão dos Pobres se projeta como uma possi-
bilidade de desenvolvimento pessoal, social 

e profissional para dezenas de adolescentes e 
jovens sem perspectivas.

Os relatos abaixo de Vinicius Juliano 
Gonçalves de Oliveira e de Sury Narayanã 
Rocha, mos-
tram que quando 
há uma perspec-
tiva de referên-
cia, muitas ou-
tras se descor-
tinam. Vinícius 
relata sua pers-
pectiva da seguin-
te forma: “Cer-
to dia cheguei em 
casa e meu padrasto me falou: “Te inscrevi 
para o curso de serralheria no Pão dos Po-
bres. Na hora fiquei muito bravo e não acei-
tava a ideia, nem sabia o que um serralheiro 
fazia. Quando vim fazer a entrevista e en-
trei no Pão dos Pobres minha ideia mudou. 
Achei tudo muito legal e um ambiente feliz. 
Agora, que estou aqui, penso que se eu não 
tivesse aqui, nem sei onde estaria. Minha 
vida ganhou um rumo, uma direção. Sou 
grato, muito grato ao meu padrasto, ao Pão 
dos Pobres e ao curso de Aprendizagem em 
Serralheria, pois modificaram a minha vida. 
Aqui eu não aprendo somente serralheria, 
eu aprendo a ser um cidadão e um profissio-
nal, meus deveres e minhas obrigações”. E 
Sury fala nos seguintes termos: “Sempre so-
nhei em fazer um curso de marcenaria, mas 
todas as vezes que eu ia ver os valores, um 
pouquinho desse sonho ia embora comigo, 
pois minha família não tinha condições de 

pagar. Até que um dia um amigo comentou 
que no Pão dos Pobres tinham cursos pro-
fissionalizantes e que eram gratuitos, mas 
eu precisava me inscrever e que muitos ou-

tros jovens também estavam se inscreven-
do. Na hora pensei: ‘Não vou conseguir’. 
Com o apoio da minha família, coloquei na 
cabeça que iria conseguir essa vaga. Daí me 
foquei ao máximo! Não podia deixar pas-
sar essa oportunidade. Quando fui chamado 
para o curso este foi o dia mais feliz da mi-
nha vida. Agora, aqui dentro, estou sonhan-
do mais além. Com o dinheiro que eu ganho 
da cota compro minhas próprias ferramen-
tas para montar a minha marcenaria e, de-
pois que eu tiver mais experiência, quero ir 
morar no Canadá e ser um dos melhores na 
minha área. O Pão dos Pobres mudou mi-
nha vida e mostrou que os nossos sonhos 
são possíveis de se realizar”. 

Para dar um toque de leveza a estes 
sonhos para além da aprendizagem de uma 
profissão, em 2012, a Fundação Pão dos Po-
bres incluiu no Centro de Educação Profis-
sionalizante – CEP o Curso de Aprendiza-
gem Profissional de Músico Instrumentista, 
oportunizando aos jovens de 14 a 24 anos 
profissionalização na música, inovando nes-
ta área de formação. A participação da Or-
questra Jovem no Programa é de fundamen-
tal importância pelo investimento social e 
profissional. O aperfeiçoamento das ativida-
des e da qualidade técnica por meio do es-
tudo de um instrumento ajuda no desenvol-
vimento de competências e habilidades que 
vão desde a concentração, foco, atenção à 
competência sinestésica. Estes componen-
tes diferenciados os ajudarão no mundo do 
trabalho, pois é isso, também, que o merca-
do valoriza.

“A participação da Orquestra Jovem no Programa 
é de fundamental importância pelo investimento 

social e profissional. O aperfeiçoamento das ativi-
dades e da qualidade técnica por meio do estudo 

de um instrumento ajuda no desenvolvimento 
de competências e habilidades que vão desde 
a concentração, foco, atenção à competência 

sinestésica”.

Orquestra Jovem

Serralheria

Marcenaria

*Coordenadora do CEP - Pão dos Pobres
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*Coordenadora Aprendizagem Profissional 
- CPCA.  Teóloga Popular pelo CESEP/SP, 
Licenciada em Filosofia pela FAFINC/RS, 

Especialista em Psicopedagia Institucional 
pelo CESUCA/RS, Lomba do Pinheiro, 

POA/RS.

A reescrita de projetos de vida

“Amanheceu, é um novo o dia, ben-
dito sejas..., quanta alegria”. Este man-
tra tem inspirado e mobilizado o Centro de 
Promoção da Criança e do Adolescente - 
CPCA, em especial a equipe de Aprendiza-
gem Profissional.

A Aprendizagem Profissional no 
CPCA busca desde 2010 criar com os jo-
vens da Comunidades da Lomba do Pinhei-
ro, uma tecnologia de conhecimento que os 
coloquem alinhados às demandas do mundo 
do trabalho, numa perspectiva de constru-
ção solidária, dialogal e fraterna. Na verda-
de, é tornar concreto o que pretende o Pro-
grama do Ministério do Trabalho, dando ên-
fase à humanização das relações sociais nos 
ambientes de trabalho. Essa ação busca ser 
emancipatória na medida em que sua inter-
venção contribui com a erradicação do tra-
balho infantil em muitas famílias da região, 
que eleva a escolarização dos adolescentes 
e jovens participantes e reescreve projetos 
de vida com adolescentes e jovens que cum-
priram medidas socioeducativas, egressos 
da Fundação de Atendimento Sócio-Educa-
tivo - FASE ou simplesmente que buscam 
oportunidades para sua formação profissio-
nal. Pois quando tratamos de jovens em vul-
nerabilidade social, com baixa escolaridade 
ou ainda, em uma séria defasagem escolar 
importante, com infraestrutura da moradia 
inadequada, todas as dificuldades se am-
pliam em nível máximo. Neste ano de exe-
cução dessa política, CPCA inseriu, através 
dos seus cursos, uma 
média de 30 jovens/
ano. Atualmente aten-
de 123 adolescentes, 
jovens e pessoas com 
deficiência e busca 
mais 100 novas cotas. 
A demanda reprimi-
da chega ao índice de 
100%.

Atuando na re-
gião leste de Porto 
Alegre, bairro Lomba 
do Pinheiro, se convi-
ve diariamente, em se 
tratando da juventu-
de, com dados sociais 
alarmantes. No as-
pecto da violência, em 

2012 66,7% das mortes dos jovens do sexo 
masculino de 15 a 29 anos ocorreram por 
homicídio, 77,78%% das mortes dos jovens 
negros do sexo masculino de 15 a 29 anos 
ocorreram por homicídio1. Somente no mês 
de maio de 2014, oito adolescentes e jovens 

mortos na região vítimas da violência, esti-
veram em algum momento no CPCA, seja 
como educandos ou mesmo em cumprimen-
to de medida socioeducativa. No campo da 
educação, 23,90% dos alunos evadiram a 
escola no nível médio. Em termos de saúde, 
as mães de 31,62% dos nascidos vivos ti-
nham 19 anos ou menos. Evidente que estes 
adolescentes e jovens moram, na sua maio-
ria, com seus familiares e, quando trata da 
questão econômica, 30,91% dos responsá-
veis por domicílio tinham, em 2012, renda 
de até um salário mínimo.

Podemos dizer que este é um impor-
tante desafio para a Aprendizagem Profissio-
nal, oferecida por entidades de assistência 
social: a inclusão do adolescente e do jovem 
em vulnerabilidade social. Considerando a 

cultura da meritocracia presente na história 
do Brasil, para os mais desvalidos as opor-
tunidades são escassas e diferentes uma vez 
que o acesso é marcado por questões eco-
nômicas, sociais, culturais e políticas. São 
necessárias políticas públicas para garan-
tir oportunidades reais de inclusão.  Se por 
um lado, a inclusão é um desafio, por outro, 
a Aprendizagem Profissional da forma como 
está posta, é uma possibilidade real de in-
serção de adolescentes e jovens em risco so-
cial, bem como de pessoas com deficiência. 
Talvez resida ali essa esperança de um novo 
amanhecer para tantos adolescentes e jovens 
que burlam sistemas violentos para sobrevi-
verem e manterem-se íntegros.

1 http://www.observapoa.com.br/

“Se por um lado, a inclusão é um 
desafio, por outro, a Aprendiza-
gem Profissional da forma como 
está posta, é uma possibilidade 
real de inserção de adolescen-
tes e jovens em risco social, 
bem como de pessoas com 

deficiência”.

Giane Lúcia Santos Silveira*

Aprendizes em momento de integração
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“Todos têm seus sonhos, seus 
projetos de vida, nada diferente 
daquilo que nós mesmos temos. 
Então por que privarmos de um 
futuro digno pessoas somente 
por terem capacidade limitada? 

Temos a obrigação de dar a 
elas a chance de oportunidades 

melhores”.

Quando aceitei o convite para traba-
lhar no Projeto Capacitando para a Vida e as 
Tecnologias do Polo Marista de Formação 
Tecnológica, jamais pensei na diversidade 
de possibilidades que ali seriam desenvol-
vidas. Pensei que fosse mais uma das tantas 
maneiras de tentar ensinar pessoas com de-
ficiências - PCDs a terem um melhor ren-
dimento escolar.  Imaginei que as possibili-
dades seriam finitas, que os recursos seriam 
escassos, que o “material humano” de ensi-
no seria insuficiente e, que o apoio e organi-
zação da equipe de coordenação não existi-
riam. Isso porque tem sido assim na maioria 
das instituições, onde professores às cegas 
tentam resolver algo que não nos é ensinado 
nos cursos de graduação em educação.

Sabe-se que o ideal para os educa-
dores que trabalham com PCDs é ter sem-
pre uma equipe multidisciplinar, é ter sem-
pre um apoio da coordenação e uma capa-
citação continuada. Teorias são a base, mas, 
nós educadores de todas as áreas conheci-
das, quando nos graduamos, não recebemos 
nenhuma “receita de bolo” de como agir em 
situações que envolvem PCDs.  Com o tem-
po, tentativas frustradas, acertos e princi-
palmente erros, vamos construindo nossos 
próprios conceitos e modelos. Vamos nos 
moldando a cada nova realidade e a cada 
novo desafio. Sim, desafio, a cada novo jo-
vem, uma nova maneira de ver o “outro”, 
uma nova maneira de adaptar a educação. 
Como em outras tantas vezes, assim pensei 
que seria. Enganei-me, e hoje fico grato por 
estar tão enganado. O que me ofereceram 
foi mais do que eu esperava, e, até sou fran-

co em dizer, foi mais do que eu merecia. 
O Polo Marista de Formação Tecnológica 
ofereceu-me educadores técnicos, psicólo-
gos, educador físico, fonoaudiólogo, gesto-
res que estão – sim – preocupados, agindo 
em favor da educação, e, o mais importan-
te: material para oferecer um trabalho digno 
e de qualidade. 

O processo educacional Marista con-
templa não somente a parte da educação 
formal e técnica, o que se faz necessário na 
formação profissional de jovens, mas, prin-
cipalmente, a formação humana. Reconhe-
ce, além das limitações, seres humanos com 
sentimentos e aptidões que muitas vezes es-
tão escondidos e que esperam somente uma 
chance e uma metodologia que coloque 
para fora todas as possibilidades de cada 
um. Com apoio do educador técnico Felipe 
Santos, comecei meu trabalho na formação 
profissional dos jovens PCDs. Dentro des-
te contexto, a equipe multidisciplinar, com-
posta por psicóloga, educador físico e fono-
audióloga, procurou sempre seguir rotinas, 
e trabalhar em parceria comigo e o Felipe. 

O apoio da coordenação pedagógi-
ca no trabalho também é fun-
damental. Trocamos experiên-
cias, fazemos projetos e par-
ticipamos das aulas uns dos 
outros. Contamos com a parti-
cipação dos jovens e, por ve-
zes, incentivamos a produção 
deles para as aulas que serão 
ministradas. A chance de se-
rem não somente educandos, 
mas sim “atores” e por que 
não dizer “autores” de uma 
aprendizagem, onde a constru-
ção, a cooperação e a integra-
ção se fazem presentes, am-
pliam o processo de formação. 

Educadores e educandos de outros cursos da 
unidade também dialogam com o nosso tra-
balho em diferentes atividades. 

Ainda estamos escravizados por con-
ceitos e por que não dizer pré-conceitos de 
que temos de ir apenas até onde vemos os 
problemas. Erramos ao rotular pessoas, li-
mitar aprendizado e entendi ao longo deste 
pouco tempo de projeto, que com uma di-
versidade de elementos educacionais, e com 
a multidisciplinaridade, podemos ir mais 
adiante.

Não precisamos ficar atrelados a uma 
educação bancária, pois lidamos com seres 
humanos, lidamos com sentimentos e com 
aspirações. Todos têm seus sonhos, seus 
projetos de vida, nada diferente daquilo que 
nós mesmos temos. Então por que privar-
mos de um futuro digno pessoas somen-
te por terem capacidade limitada? Temos a 
obrigação de dar a elas a chance de oportu-
nidades melhores.

Além de uma simples educação, nos 
propomos a acompanhar o educando em sua 
primeira jornada profissional, e este con-
junto de métodos aplicados, faz com que 
a inclusão valha a pena. Dá principalmen-
te a confiança necessária para que estes jo-
vens – já tão estigmatizados pela sociedade 
– se sintam à vontade para exercer sue pa-
pel de cidadãos e construtores de uma reali-
dade social positiva. Aos poucos colhemos 
os frutos deste trabalho de quase dois anos, 
que nos mostram, a cada dia, que confiar 
nos jovens acima de tudo, até mesmo em 
suas dificuldades, sempre vale a pena.

Jovens são autores da aprendizagem
Marcos Vieira*

*Professor desde 1986 com 
formação acadêmica em pedagogia 

pela Universidade Luterana do 
Brasil. Atualmente trabalha na 

Rede Marista, no Polo Marista de 
Formação Tecnológica. Coordenador 

de grupos de trabalho e estudos em 
educação com uso de Software Livre 
é participante de comunidades Linux 

voltadas à educação e ministrante 
de cursos de formação em utilização 
de Software Livre Educacional para 

PCDs desde 2006.”
Educanda do curso Capacitando para a Vida e para as 

Tecnologias, Jéssica Helena França da Silva.
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A Educação patrimonial na formação da 
identidade profissional

Nilton Limas Duarte Junior*

A educação para o trabalho é um as-
sunto amplo e complexo, carregado de fa-
tores que implicam na formação de futuros 
profissionais que serão responsáveis pelas 
demandas de trabalho do mundo corporati-
vo.  Esses fatores condicionados ao conhe-
cimento, habilidades e atitudes de uma de-
terminada competência profissional, quan-
do sistematizados, proporcionam ao aluno 
a condição de agente com potencial capaz 
de atender as carências atuais do mercado 
de trabalho. 

Porém, não deve limitar-se ao ensi-
no, apenas as teorias vinculadas às ativida-
des realizadas nas empresas, isso poderá re-
sultar em um profissional dependente de es-
tímulos e sem personalidade profissional. É 
necessário que ele seja orientado a desen-
volver uma personalidade autônoma, e para 
chegar neste nível de maturidade, o aluno 
deve desenvolver a sua identidade profissio-

nal, pois através dela irá adquirir autocon-
fiança, elevando sua estima e apresentando 
uma postura segura na tomada de decisões.

Mas como estimular o aluno a desen-
volver esta identidade profissional?

Para esta questão podemos buscar 
respostas na educação patrimonial. Ela nos 
levará a valorização do patrimônio históri-
co cultural e a identificação do aluno em re-
lação aos elementos que caracterizam a sua 
personalidade dentro contexto social.  Atra-
vés de uma análise das peculiaridades iden-
tificadas no patrimônio, o aluno poderá bus-
car evidências que revelam segredos da sua 
cultura que estão presentes no cotidiano, e 
este ao adquirir consciência desta realidade, 
passará a dar importância ao patrimônio his-
tórico e cultural agregando novos valores a 
sua identidade e cidadania.

A educação patrimonial permite ao 
aluno compreender a importância da preser-

vação e conservação dos bens de institui-
ções públicas e privadas, pois ao ingressar 
em uma empresa estará ciente da importân-
cia em cuidar do patrimônio durante suas 
atividades, agindo deste modo agregará va-
lores positivos, consolidando a sua identi-
dade profissional com qualidade e respon-
sabilidade, oportunizando o seu crescimen-
to curricular e tornando-se exemplo para os 
demais colaboradores com sua conduta em 
cuidar dos bens empresariais.

*Orientador de Educação Profissional 
– Senac Comunidade Zona Norte

Jovens no Parque Farroupilha
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Programa de aprendizagem: Um caminho 
para todos

Cláucia Schwerz Brito*

O presente relato se propõe a com-
partilhar a experiência da criação da Esco-
la de Aprendizagem do Serviço de Capaci-
tação Profissional-SECAP da Funda ção de 
Articulação e Desenvolvimento de Políticas 
Públicas para Pessoas com Defi ciência e Al-
tas Habilidades no Rio Grande do Sul  - FA-
DERS em seus desafios e conquistas obti-
das desta trajetória. Assim, iniciamos com 
um breve relato histórico da instituição a 
fim de conhecê-la e também dimensionar a 
importância da realização deste projeto.

O Centro de Orientação e Prepara-
ção Profissional - COPA é um órgão da FA-
DERS. Criado em 1978 com o objetivo de 
oferecer cursos pré-profissionalizantes a 
pessoas com deficiência, adolescente ou 
adulto de Porto Alegre e Grande Porto Ale-
gre. O COPA, em diferentes modalidades, 
realizou seu trabalho com vistas à inclusão 
durante cerca de trinta anos, como referên-
cia no Estado do Rio Grande do Sul. Ao tér-
mino de 2008, este espaço de atendimento 
sofreu modificações para obter maior efe-
tividade e eficácia nos serviços prestados e 
atendimento às diversas necessidades dos 
sujeitos. Nesse sentido, a atual unidade pau-
tou como meta qualificar a prestação de ser-
viço no âmbito da preparação para o traba-
lho em consonância com a Lei nº 10.097/00 
e o Decreto nº 5.598/05 que tratam da re-
gulamentação para a contratação de jovens 
aprendizes. A escola de aprendizagem pro-
fissional incentivada através da articulação 
entre a FADERS e no período, o Ministério 
do Trabalho e Emprego – atualmente SRTE 
– foi construída, implicando a realidade ins-

titucional, as equipes, os alunos, as famílias 
e demais redes envolvidas.

Com uma demanda, em sua maior 
parte, de pessoas com deficiência intelectu-
al, cabe ressaltar que o SECAP teve um im-
portante papel na abertura de novos espaços 
de trabalho a essa população que, segundo 
dados estatísticos, se encontravam em des-
vantagem quanto ao ingresso no mercado 
de trabalho. A histórica desigualdade decor-
rente de diversos fatores sociais, necessita-
va de enfrentamento qualificado. 

Neste percurso foram muitos os desa-
fios como foram muitas as conquistas. Mo-
tivar as famílias e os próprios alunos a acre-
ditarem em seus potenciais, a buscar maior 
autonomia em suas vidas através da inclu-
são em grandes empresas como a HERC, a 
Trevo, o Hospital São Lucas e outras, con-

sistiu em um trabalho integrado entre 
escola, família e empresa. Todas as ins-
tâncias desta rede foram sendo articu-
ladas e recebendo os devidos suportes 
para que pudessem efetivar o progra-
ma. As empresas parceiras foram sen-
do acompanhadas com o intuito de se 
capacitarem a superar suas barreiras 
tanto arquitetônicas como atitudinais. 
Os alunos e suas famílias foram incluí-
dos neste processo, participando passo 
a passo das etapas, sendo ouvidos e es-
clarecidos em suas angústias e dúvidas 
diante do novo. 

Também para a equipe do centro foi 
necessário diversos debates e escutas que 
pudessem dar conta de prepará-la para a 
nova proposta. Alguns funcionários rea-
lizam seu trabalho na instituição desde a 
sua criação, tendo trabalhado, portanto, por 
muito tempo na lógica das oficinas prote-
gidas. A discussão acerca da inclusão e dos 
dispositivos legais que a amparam, bem 
como atualizar-se para capacitar foram re-
cursos buscados pela equipe. Devo dizer 
que foi um momento muito gratificante de 
renovação, pois em conjunto o grupo foi 
buscar referencial teórico e mesmo apoio 
em educadores de outras instâncias como a 
SMED para atualizar sua didática. 

Esse conjunto de esforços culmi-
nou na efetivação da Escola de Aprendiza-
gem do Serviço de Capacitação Profissio-
nal – SECAP/ FADERS que, no período de 
2009 a 2012, capacitou 69 jovens aprendi-
zes dos quais 34 foram efetivados nas em-
presas após o término do programa. Diante 
da discussão acerca da inclusão que prevê 
o ingresso das pessoas com deficiência em 
espaços da comunidade em conjunto com 
a sociedade, a FADERS encerrou o atendi-
mento direto aos alunos se colocando como 
parceira na capacitação para o atendimen-
to das pessoas com deficiência aos demais 
órgãos da rede. A última turma de jovens 
aprendizes formou-se em agosto de 2013.

A instituição se mantém presente 
nas instâncias representativas da aprendi-
zagem e inclusão no trabalho, como o Fó-
rum Gaúcho de Aprendizagem Profissional 
e o Comitê Pró Inclusão mantendo seu pa-
pel de desenvolver e articular políticas pú-
blicas para pessoas com deficiência através 
de ações de assessoramento e capacitação 
de órgãos públicos da sociedade. Dessa for-
ma, esperamos poder contribuir com o mo-
delo de escola de aprendizagem e continuar 
compartilhando as experiências neste espa-
ço rico de trocas. 

*Especialista em Saúde Mental 
Coletiva, Mestre em Serviço Social, 

Terapeuta de Família, Assistente 
Social do Serviço de Capacitação 

Profissional – SECAP/FADERS.

“Todas as instâncias dessa 
rede foram sendo articuladas e 
recebendo os devidos suportes 
para que pudessem efetivar o 

programa. As empresas parcei-
ras foram sendo acompanhadas 
com o intuito de se capacitarem 
a superar suas barreiras tanto 
arquitetônicas como atitudi-

nais. Os alunos e suas famílias 
foram incluídos neste processo, 
participando passo a passo das 
etapas, sendo ouvidos e escla-
recidos em suas angústias e 

dúvidas diante do novo”.

Jovens aprendizes capacitados



Ex
pe

ri
ên

ci
as

 d
e 

Pr
oj

et
os

39

O Programa Novos Horizontes, uma 
iniciativa do Sistema FIERGS, por meio 
de ações articuladas entre Serviço Social 
da Indústria - Sesi-RS, Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial - Senai-RS e o 
Instituto Euvaldo Lodi – IEL -RS, já conta 
com 9,24 mil matrículas em seus nove anos 
de operação. O objetivo é contribuir para a 
inclusão no mercado de trabalho de jovens 
em situação de vulnerabilidade e risco so-
cial, por meio de ações gratuitas de forma-
ção pessoal e de qualificação profissional. 
Os cursos tem duração de um ano e são re-
alizados em diversas áreas, além de ativida-
des visando à inclusão desses adolescentes 
na sociedade.

O Novos Horizontes também busca 
contribuir para a qualidade de vida dos jo-
vens, propiciando uma mudança cultural, 
além de estimular sua permanência na es-
cola. Os participantes devem ter renda fa-
miliar per capita de até ½ salário mínimo 
(nacional) e estarem matriculados no ensi-
no formal. O pré-requisito de escolaridade 
e faixa etária dependem do curso, e variam 
entre 15 a 18 anos e 5ª a 7ª série do Ensino 
Fundamental concluída. O processo de se-
leção é realizado pelo Sesi e Senai, após en-
trevista individual e familiar e avaliação so-
cioeconômica. O Programa conta também 
com a participação de parceiros entre em-
presas industriais, comerciais, de serviços, 
órgão públicos, ONG’s e pessoas físicas.

Criado em 2005, o programa vem 
ampliando suas ações e hoje já atende 47 
municípios do Estado, com uma metodolo-
gia com foco nos aspectos sociais da edu-
cação ligados às variáveis do contexto da 

aprendizagem, desenvolvendo atividades 
educacionais com base em conceitos e va-
lores que possibilitam ao jovem desenvol-
ver atitudes e competências para seu enga-
jamento social, econômico, cultural e polí-
tico. É realizado atendimento psicossocial 
por assistente social aos alunos e seus fami-
liares sempre que for identificada alguma 
situação que influencie ou prejudique o seu 
desempenho, tanto em termos de aprendiza-
gem como nas relações interpessoais.

O Programa na sua íntegra totaliza 
800 horas e é constituído por um curso na 
modalidade de Aprendizagem Industrial Bá-

sica no Senai-RS (480 horas de duração), 
visando preparar o aluno para o desempe-
nho de tarefas de menor complexidade de 
uma profissão, bem como despertar seu in-
teresse pelo trabalho. Em conjunto, são de-
senvolvidas atividades educativas no Sesi
-RS (316 horas de duração) e com o IEL-RS 
(4 horas de duração) que incluem: Empre-
endedorismo; atividades artísticas e cultu-
rais; laboratório de aprendizagem; práticas 
desportivas e recreativas; cidadania, identi-
dade e mundo do trabalho; primeiros socor-
ros; sexualidade e estilo de vida saudável, 
com a finalidade de promover o desenvolvi-
mento integral dos jovens, nos aspectos so-
cial, cultural, físico, afetivo e comportamen-
tal. O programa ocorre de segundas a sex-
tas-feiras, com encontros de quatro horas 
diárias. O aluno que obtém aproveitamen-
to e frequência, garante seu ingresso auto-
mático em um curso de Aprendizagem In-
dustrial Básica, preferencialmente na mes-
ma área do programa concluído. O ingresso 

na Aprendizagem oportuniza a complemen-
tação de sua qualificação profissional, am-
pliando suas possibilidades de ingressar no 
mundo do trabalho. O IEL é o responsável 
pela realização dos workshops “Dicas para 
entrevista” e “Como elaborar seu currícu-
lo”, objetivando orientar os alunos sobre as 
etapas de um processo seletivo, demons-
trando dicas de como se comportar frente a 
uma entrevista profissional, e mostrar o pas-
so-a-passo da elaboração de um currículo 
para ingresso no mundo do trabalho.

O sucesso da iniciativa acontece por 
seus valores humanísticos, interativos e in-
tegradores da educação, preparando o jo-
vem em situação de vulnerabilidade e ris-
co social para o mundo do trabalho. “A in-
tegração entre o cotidiano desses jovens e o 
emprego de uma metodologia que viabiliza 
a melhoria de vida por meio do desenvol-
vimento pessoal e profissional faz com que 
cada jovem vislumbre um futuro promis-
sor”, esclarece o diretor regional do Senai
-RS, José Zortéa.  Os resultados alcançados 
ao longo dos anos confirmam que é possível 
transformar a vida dos jovens, por meio da 
educação profissional, aliada a outras ações 
que favorecem seu desenvolvimento inte-
gral. Novos comportamentos, hábitos e ati-
tudes são construídos, ampliando as pers-
pectivas de futuro, e estimulando-os a con-
quistar seu espaço no mercado de trabalho. 
“Por meio de múltiplas atividades desenvol-
vidas, os alunos são beneficiados por ações 
que visam ao seu desenvolvimento integral, 
como o estímulo a bons hábitos de saúde 
e higiene, o desenvolvimento de habilida-
des de expressão e a discussão de questões 
relevantes para a convivência em socieda-
de, propiciando o aumento da autoestima e 
da valorização pessoal e promovendo o au-
todesenvolvimento e o aprendizado perma-
nente”, destaca o diretor–superintenden-
te do Sesi-RS, Edison Lisboa. O Programa 
afeta positivamente a qualidade de vida des-
tes jovens, bem como propicia uma mudan-
ça cultural na comunidade onde eles estão 
inseridos, servindo os mesmos como agen-
tes de transformação na sua comunidade.

1 Diretor Regional do SENAI-RS
2 Diretor Superintendente do SESI-RS  

O programa 
novos 
horizontes 
já atingiu 
mais de 9 mil 
jovens

José Zortea1 e Edison Lisboa2

“Os resultados alcançados ao 
longo dos anos confirmam que 
é possível transformar a vida 

dos jovens, por meio da educa-
ção profissional, aliada a outras 
ações que favorecem seu desen-
volvimento integral. Novos com-
portamentos, hábitos e atitudes 
são construídos, ampliando as 

perspectivas de futuro, e estimu-
lando-os a conquistar seu espaço 

no mercado de trabalho”.
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Em acordo com a lei da aprendiza-
gem, as escolas técnicas podem oferecer pro-
gramas de aprendizagens nas modalidades de 
qualificação e habilitação técnico profissio-
nal. Partindo desta premissa legal, a Funda-
ção Agrícola Teutônia, Mantenedora do Co-
légio Teutônia, instituição que tem na sua es-
sência a Educação Profissional de Nível Téc-
nico há mais de sessenta anos, para atender 
demandas locais e regionais, priorizando o 
desenvolvimento do indivíduo pelo fazer na 
educação, viabilizou, a partir de 2012, o Cur-
so Técnico em Informática para  a matrícula 
de aprendizes cotizados por empresas da re-
gião, que não estavam sendo contempladas 
pelo programas de qualificação formais da 
aprendizagem.

A que se propõe: As empresas inte-
ressadas procuram a instituição, que bus-
ca jovens que atendam aspectos legais para 
a contratação da aprendizagem e igualmen-
te para o ingresso na Educação Profissional 
de Nível Técnico. A necessidade da propos-
ta surgiu em função da realidade socioeco-
nômica da região de atuação, o interesse de 
jovens pelo programa e a demanda legal de 
empresas de pequeno e médio porte.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
E O PROGRAMA DE 
APRENDIZAGEM

O Curso Técnico em Informáti-
ca é cadastrado no Ministério do Traba-
lho, em acordo com o Cadastro Nacional da 
Aprendizagem em cumprimento à portaria 
723/2012 no arco ocupacional de Telemáti-
ca. Essa condição permite que empresas co-

tizem alunos matriculados no Técnico em 
Informática ou que Aprendizes cotizados 
sejam matriculados.

As vantagens para a empresa:
- menor rotatividade de aprendizes, consi-
derando a duração do contrato de 22 meses;
- formação de nível técnico com foco no sa-
ber fazer, na área da Informática, que per-
passa as demais áreas de atuação profissio-
nal, como uma ferramenta operacional.

O PROJETO, NA PERCEPÇÃO 
DO APRENDIZ.

“A oportunidade de fazer um Cur-
so Técnico como Jovem Aprendiz me moti-
va bastante para ir em busca de um dos meus 
objetivos, uma educação constante. Com as 
possibilidades do Curso Técnico em Infor-
mática que o Colégio Teutônia oferece, a 
minha inserção no mercado de trabalho foi 
mais rápida e mais tranquila, estando hoje 
mais preparado para cumprir minha função 
social. A prática possibilita associar teoria às 
experiências do cotidiano profissional, lidan-

do com situações rotineiras ao ambiente de 
trabalho.” Cristian Elias Weirich, 17 anos.

“Nós, Aprendizes, que cursamos um 
curso técnico, teremos um diferencial no 
mercado de trabalho. Com o técnico estou 
adquirindo diversos conhecimentos, em di-
ferentes áreas, sendo que estes posso usar 
em outras atividades, como na escola, em 
trabalhos e passar conhecimentos para ou-
tras pessoas, e sendo assim acaba desper-
tando interesse em outros jovens” Fernanda 
Caroline Fritzen, 16 anos.

“Ser um aprendiz e cursar um Técni-
co é bastante motivante, pois não são todos os 
jovens que têm essa oportunidade. Desde o 
momento em que nos indicamos e aceitamos 
este compromisso estamos nos envolvendo e 
nos dispondo a vários desafios, mas que no fi-
nal nos dão uma recompensa enorme. Cada 
aprendizado que carregamos durante nosso 
técnico prevalece por uma vida inteira, e com 
certeza é a parte mais gratificante para nós jo-
vens aprendizes.” Natália Bayer- 17 anos.

“Essa maneira como estou fazendo o 
jovem aprendiz é algo realmente interessan-
te, porque, ao mesmo tempo em que estou 
cursando o ensino médio, também estou fa-
zendo curso técnico e tendo a oportunidade 
de aplicar nas práticas o conhecimento teó-
rico. Isso é algo realmente incrível porque 
adquirimos experiência no mercado de tra-
balho e aumentamos o aprendizado na esco-
la.” Guilherme Rex Brune, 17 anos.

O PROJETO E A PARCERIA 
PERCEPÇÃO DA EMPRESA

“O Jovem aprendiz traz vários bene-
fícios para a empresa, inclusive a redução 

“Nós, Aprendizes, que cursa-
mos um curso técnico, teremos 
um diferencial no mercado de 
trabalho. Com o técnico estou 
adquirindo diversos conheci-
mentos, em diferentes áreas, 
sendo que estes posso usar 

em outras atividades, como na 
escola, em trabalhos e passar 

conhecimentos para outras 
pessoas, e sendo assim acaba 
despertando interesse em ou-

tros jovens.”

Habilitação 
profissional de 
nível técnico 
a serviço da 
aprendizagem

Maria de Fátima Fuzer da Silva*
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*Coordenadora Pedagógica 
Educação Profissional. 

Instituição Fundação Agrícola 
- Colégio Teutônia

de custos com incentivos fiscais e tributá-
rios. Porém, acreditamos que o maior be-
nefício seja oferecer ao jovem uma oportu-
nidade, não apenas de aprendizado profis-
sional, mas proporcionar nesse período de 
formação de ideias e caráter uma base edu-
cacional e profissional de qualidade. Desse 
modo, formando jovens e adultos cada vez 
mais qualificados como profissionais e pes-
soas, e cumprindo com a sua responsabili-
dade social.” Claúdia Sulzbach, Diretora de 
RH de empresa cotizadora.

“Vejo no programa de aprendizagem 
a oportunidade de inserir jovens iniciantes 
em nossa empresa, oportunizando uma ver-
dadeira transformação social nas suas vidas 
e preparação profissional. Essa determina-
ção dedicada a eles, se reverte em benefí-
cios a eles próprios, à empresa e à socie-

dade. Agrega valores, autoestima e conhe-
cimentos. É mais do que uma questão le-
gal, gera compromisso e comprometimento 
para ambos. Estamos bastante gratos. Os jo-
vens questionam, mostram-se interessados 
em aprender, conhecer, e fazer. Ao Colégio 
Teutônia também agradecemos por ser nos-
so parceiro de ensino, que prepara tão bem 
esses jovens para serem inseridos nas em-
presas”. Carina Wagner, diretora comercial 
de empresa cotizadora.

Jovens aprendizes: Cristian, Caroline, Natália e Guilherme
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Atualmente, o Espro - Ensino Social 
Profissionalizante está promovendo o Or-
gulho de Ser Brasileiro, projeto de volun-
tariado com o intuito de despertar nos jo-
vens Aprendizes a reflexão social e políti-
ca do ambiente ou comunidade no qual ele 
está inserido, por meio de ações voluntárias. 
Partindo deste princípio, a instrutora Ale-
xandra Oriola, do Espro Porto Alegre, orga-
nizou com os Aprendizes de sua turma uma 
ação que mescla o voluntariado com a sus-
tentabilidade. 

Logo que foi apresentada a propos-
ta, houve uma desorganização saudável por 
parte dos jovens, pois começaram a conver-
sar entre eles o que e como poderia ser fei-
to, demonstrando muito entusiasmo. Após 
algumas trocas de ideias, a turma chegou ao 
consenso de reaproveitar o lixo seco pro-
duzido na instituição, como caixas de suco, 
canudinhos, engradados de papelão e reta-
lhos de tecido trazidos de casa para a con-
fecção de casa de bonecas e carrinhos. 
Decididos os materiais e o que seria 
produzido, os jovens precisavam esco-
lher a instituição a ser beneficiada pela 
ação. A maioria votou em ajudar o Ina-
mex- Instituto de Amparo ao Excepcio-
nal, instituição existente há 40 anos si-
tuada na Zona Sul de Porto Alegre/RS. 
O Inamex abriga pessoas, entre oito e 
40 anos, com algum comprometimento 
neurológico ou com alguma síndrome, 
além de serem vítimas de abusos sexu-
ais, morais e de negligências, que por 
estes motivos são destituídos de suas 
famílias.

A instrutora acompanhou parte 
da turma para a visita de sensibilização, 
onde tiveram a oportunidade de conhe-
cer as dependências da instituição, sua 
história, necessidades e moradores. Os 

jovens foram recebidos e interagiram com 
eles ao longo da visita conversando, dando 
abraços, fazendo carinho e sentindo de per-
to suas realidades. A instituição é muito or-
ganizada e bem conservada, ela sobrevive 
de doações da comunidade, e alguma verba 
da prefeitura; tem um quadro de funcioná-
rios restrito e aceita trabalho de voluntário.

Para a instrutora Alexandra, esse en-

contro com a realidade de algumas pesso-
as é positivo: “Isso nos faz ter a certeza de 
como somos privilegiados por termos um 
lar, pessoas que nos amam, saúde física e 
mental, e o quanto somos, muitas vezes, 
mesquinhos ao ponto de reclamarmos por 
não ter uma roupa da moda, ou termos que 
sair de casa em um dia chuvoso”.

Os jovens saíram da visita muito co-
movidos, com a certeza de que para essas 
pessoas, marginalizadas perante a socie-
dade, o que mais importa é saber que ain-
da existem pessoas que se importam com 
elas, que são cientes de suas existências, e 

que querem de alguma forma ajudá-las. O 
ganho da ação deste dia foi receber de vol-
ta cada sorriso, cada mão estendida que foi 
acariciada, cada abraço sincero retribuído e 
o pedido para que eles retornem para brin-
car, desenhar e conversar ainda mais. “A vi-
sita me fez ver as coisas de um modo di-
ferente, me fez acordar para o preconcei-
to que a sociedade tem contra pessoas com 
deficiência. Acho que a pergunta é, até que 
ponto eles são diferentes? Eu e meus cole-
gas fomos recebidos com tanto carinho que 
tive certeza que naquele dia recebi o abraço 
mais puro que poderia receber. Em meio a 
isto, não consigo entender o porquê de não 
serem aceitos por tantas pessoas da socie-
dade”, indagou a jovem Aprendiz Dienifer 
da Silva Manzoni de19 anos.

A continuação deste projeto se dará 
em dois momentos: o primeiro é a apresen-
tação à uma banca avaliadora, constituída 
por colaboradores do Espro, onde dois jo-
vens representarão a turma, expondo slides, 
e contando da experiência vivida na visi-
ta ao instituto; o segundo momento será re-
tornar ao Inamex, para entregar os brinque-
dos confeccionados e fazer uma manhã de 
recreação e interação com todos, levando 
material de desenho, bolas e doces. Alguns 
jovens se dispuseram em ir fantasiados de 
princesas e super-heróis, para deixar ainda 
mais animado o encontro.

“Eu e meus colegas fomos rece-
bidos com tanto carinho que tive 

certeza que naquele dia recebi 
o abraço mais puro que poderia 

receber. Em meio a isto, não con-
sigo entender o porquê de não 

serem aceitos por tantas pessoas 
da sociedade”.

Fazer 
o bem 
olhando 
a quem

Espro

Jovens participantes do Projeto de Voluntariado
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Programa jovem aprendiz da CORSAN
Fátima Rosane Bomfim Sampaio1 e Luiz Henrique Feijó Machado2

A Companhia Rio-grandense de Sa-
neamento - CORSAN, através da Diretoria 
Administrativo e Superintendência de Re-
cursos Humanos, buscando uma nova for-
ma de cumprir com a Lei 10.097/2000, a 
Lei da Aprendizagem, firmou um convênio, 
através da Secretaria de Justiça e Direitos 
Humanos - SJDH/RS e aderiu ao progra-
ma Aprendiz Legal, com a parceria do Cen-
tro de Integração Empresa Escola - CIEE, 
Fundação de Atendimento Sócio Educati-
vo -FASE e Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego do RS- SRTE/RS. A 
iniciativa faz parte da política de inclusão 
social do Governo do Estado, onde 300 jo-
vens de todo o Rio Grande do Sul, são in-
tegradas às ocupações administrativas na 
Companhia, desenvolvendo as tarefas prá-
ticas com acompanhamento de um funcio-
nário designado, que tem a responsabilida-
de de ser um facilitador do jovem no dia a 
dia. As vagas são destinadas aos jovens que 
cumprem medida socioeducativa de inter-
nação, semiliberdade e egressos da FASE, 
de todo o Estado, bem como jovens oriun-
dos das comunidades carentes dos Territó-
rios da Paz.

O presidente do Programa Nacional 
de Segurança Pública com Cidadania - Pro-
nasci Arnaldo Dutra enxerga com otimismo 
esse momento para a Companhia:

“A CORSAN tem um importante pa-
pel social, que vai além da prestação de ser-
viços de saneamento básico. Com sua in-

serção no programa Aprendiz Legal, am-
plia suas ações de responsabilidade social e 
abraça a missão de oportunizar a jovens em 
vulnerabilidade social a chance de inicia-
rem-se no ambiente profissional e de adqui-
rirem experiência de trabalho. O Aprendiz 
Legal é uma ferramenta que dá oportuni-
dades e promove a inclusão. Este compro-
misso que assumimos com toda a socieda-
de deve ser expandido para outras empresas 
públicas e privadas, para que esses jovens 
tenham mais alternativas para estruturarem 
melhor suas vidas.”

 Para possibilitar esta mudança de 
paradigma, foram criados dois projetos, 
com a participação da direção da compa-
nhia, representantes do CIEE e FASE, bem 
como do acompanhamento técnico, através 
do Serviço Social, em todas as fases destes: 
Projeto de Acolhimento dos Jovens e o Pro-

jeto de Sensibilização de Chefias. O primei-
ro, lançado quando recebemos a primeira 
turma de aprendizes, traz o objetivo de con-
tribuir para a inclusão integral de adoles-
centes aprendizes, sua inserção no mercado 
de trabalho formal, através de uma integra-
ção e sensibilização dos envolvidos, visan-
do o acolhimento destes jovens na COR-
SAN. Este acolhimento garante ao adoles-
cente os seus direitos, através de inclusão 
e apropriação, onde possam experienciar o 
pertencimento para o seu desenvolvimento 
integral, junto aos facilitadores e funcioná-
rios em geral. 

O Projeto de Sensibilização de Che-
fias, tem por objetivo sensibilizar os che-
fes para receberem jovens de forma espon-
tânea, através de uma integração e sensi-
bilização, visando a disponibilidade de va-
gas bem como o acolhimento destes jovens 
na CORSAN, num ambiente de boas vin-
das entre todos. Esse Projeto contou com o 
apoio da Direção e teve uma participação 
muito expressiva das chefias. Foram feitos 
relatos de jovens que já participam do pro-
grama e de funcionários que desenvolvem o 
papel de facilitador.

Como ações de inclusão, os jovens 
têm participado de visitas junto às Estações 
de Tratamento - ETAS para conhecerem o 
negócio da empresa bem como entenderem 
o papel de cada um na saúde da população. 
Também estiveram presentes nas SIPAT 
(Semana Interna de Prevenção de Aciden-
tes) e em outras oportunidades de caráter 
educativo, como por exemplo em um grupo 
que participou de palestras sobre Doenças 
Sexualmente Transmissíveis - DST. 

A presença dos jovens aprendizes 
na CORSAN é completamente proveito-
sa, onde demonstram interesse sobre os ser-
viços, num processo de aprendizagem am-
plo que multiplica-se a cada ação. O projeto 
está cada vez mais consistente, fazendo par-
te de uma ação importante de Responsabili-
dade Social e humanização da CORSAN.

1 Assistente Social
2 Superintendente de Recursos HumanosSensibilização das equipes para acolhimento dos jovens

“A presença dos jovens aprendi-
zes na CORSAN é completamente 

proveitosa, onde demonstram 
interesse sobre os serviços, num 
processo de aprendizagem amplo 

que multiplica-se a cada ação. 
O projeto está cada vez mais 

consistente, fazendo parte de uma 
ação importante de Responsabi-
lidade Social e humanização da 

CORSAN”.
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Marcopolo foca na capacitação e 
formação profissional

A Marcopolo tem como uma de suas 
premissas o investimento maciço e contí-
nuo da formação e na capacitação profis-
sional, não somente dos seus colaborado-
res, mas sobretudo de jovens das comuni-
dades onde possui fábricas, inclusive por-
tadores de deficiências. Há quase 25 anos, 
a empresa criou a Escola de Formação Pro-
fissional Marcopolo - EFPM, com o objeti-
vo de oportunizar a jovens da comunidade, 
especialmente aqueles em situação de vul-
nerabilidade social, o ingresso no mercado 
de trabalho.

Em março de 2015, a EFPM com-
pletará 25 anos de atividades e, neste perí-
odo, proporcionou o aprendizado profissio-
nal a mais de 1.300 jovens da comunidade, 
incluindo grupos em situação de vulnerabi-
lidade social. A Marcopolo, por meio deste 
projeto oferece não apenas um curso profis-
sionalizante, mas o primeiro emprego remu-
nerado, bolsa de estudos, amplos benefícios 
e oportunidades de carreira na empresa.

Na conclusão dos cursos, os jovens 
têm aproveitamento garantido nas diver-
sas áreas da empresa como produção, en-
genharia, logística e qualidade. A partir daí, 
constroem sua carreira na Marcopolo por 
meio da participação nos processos de re-
crutamento interno e do contínuo aperfeiço-
amento pessoal e profissional, sendo este o 
maior diferencial da EFPM em sua área de 

atuação. 
A EFPM iniciou suas atividades em 

convênio com o SENAI. Posteriormente fo-
ram firmadas as parcerias com a Fundação 
de Assistência Social (FAS), que seleciona 
alunos da comunidade, e com a Universida-
de de Caxias do Sul, para o curso na área de 
plásticos.  Atualmente, existem cinco uni-
dades da EFPM nas fábrica da Marcopolo, 
sendo duas em Caxias do Sul (RS), uma em 
Duque de Caxias (RJ) uma na África do Sul 
e uma na Superpolo - Colômbia.

Dentro da ótica de sustentabilidade 
da empresa, a EFPM desenvolve programas 
para aproveitamento dos alunos no próprio 
quadro de empregados. Para tanto, os pro-
gramas incluem conteúdos técnicos em áre-
as como mecânica, eletricidade, pintura, fi-
bra de vidro e plásticos. Há inclusive aulas 
práticas sobre aplicações do conhecimento 
nas atividades da empresa, além de conte-

údos multidisciplinares de formação para a 
cidadania e reforço escolar. As aulas são re-
alizadas em meio turno, com atividades de 
laboratório no turno contrário, e é requisito 
indispensável que os alunos continuem seus 
estudos na rede regular de ensino noturno 
disponível.

A EFPM capacita os Jovens Aprendi-
zes através da realização de dois cursos es-
pecíficos de acordo com o foco das deman-
das da empresa:

1. MONTADOR DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES 

Devido à demanda da empresa e à ne-
cessidade de se capacitar mão-de-obra espe-
cífica para este segmento, é o principal cur-
so oferecido pela Escola de Formação Pro-
fissional Marcopolo.

Desenvolvido em convênio com o 
SENAI-RS, possui carga horária total de 
1.600 horas, sendo 1.340 horas de teoria e 
prática e 260 horas de laboratório. A Cer-
tificação é dada em conjunto entre Escola 
de Formação Profissional Marcopolo e SE-
NAI-RS. 

Também é oferecido em Duque de 
Caxias-RJ, em convênio com o SENAI-RJ. 

“O objetivo é, dentro desta comu-
nidade, desenvolver o modelo de 
preparação profissional da Mar-
copolo fora das suas dependên-

cias, preparando os jovens para o 
mercado de trabalho com foco na 

fabricação de ônibus”.
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2. APRENDIZAGEM EM 
PLÁSTICO REFORÇADO E 

PLÁSTICO TERMOFORMADO
Em convênio firmado entre Mar-

copolo e Universidade de Caxias do Sul 
(UCS), a EFPM também desenvolve o cur-
so de Aprendizagem em Plástico Reforçado 
e Plástico Termoformado, com duração de 
1.220 horas. O foco do curso é preparar os 
jovens para atuação específica nas ativida-
des que envolvem a área do plástico.

Além disso, foi inaugurada em julho 
de 2008 a Escola de Formação Profissional 
— Unidade Reolon, em uma parceria entre 
Marcopolo, SENAI-RS e Prefeitura Muni-
cipal de Caxias do Sul, através da Fundação 
de Assistência Social (FAS). O objetivo é, 
dentro desta comunidade carente, desenvol-
ver o modelo de preparação profissional da 
Marcopolo fora das suas dependências, pre-
parando os jovens para o mercado de traba-
lho com foco na fabricação de ônibus.

CENTRO DE TREINAMENTO 
MARCOPOLO

Para dar suporte a todas as ativida-
des de formação e capacitação profissio-
nal, a Marcopolo inaugurou em outubro 
de 2012 um moderno centro de treinamen-
to em sua unidade Ana Rech, em Caxias do 
Sul. O Centro de Treinamento Marcopolo 
rapidamente se transformou em referência 

para o segmento de ônibus e para a indús-
tria em geral.

Com investimentos de R$ 2 milhões, 
instalações amplas e equipamentos moder-
nos, o Centro de Treinamento Marcopolo 
tem, como principal objetivo, proporcionar 
condições ideais para a formação profissio-
nal e qualificação. Isso demonstra e reforça 
o foco e a importância que a companhia de-
dica e sempre dedicou à qualificação profis-
sional de seus colaboradores, clientes, bem 
como os jovens da Escola de Formação Pro-
fissional Marcopolo.

“A produção de ônibus utiliza mão 
de obra intensiva e precisa de elevado pa-
drão de qualidade. Com a aplicação maior 
de tecnologia e eletrônica embarcada nos 
produtos e também nos processos de traba-
lho, a constante formação e atualização pro-
fissional são essenciais para manter a com-
petitividade da empresa”, destaca Gilberto 
Pedroni, gerente de Centro de Treinamento 
Marcopolo.

O Centro de Treinamento Marcopo-
lo conta com 3,3 mil metros quadrados de 
área construída e possui células específicas 
e independentes para cada área e/ou etapa 
do processo de produção Marcopolo, como 
elétrica, mecânica, ar-condicionado, solda-
gem, operação de máquinas, plásticos e pin-
tura. Além da área administrativa, o centro 
de treinamento dispõe de oito salas de aula 

para formação técnica, inclusive de idiomas 
(inglês e espanhol) e auditório com capaci-
dade para 200 pessoas.

A Marcopolo S.A. é uma multinacional 
brasileira, presente nos cinco 

continentes e consagrada na indústria 
de transporte de passageiros, com 65 

anos de tradição no mercado. Com 
sede em Caxias do Sul, RS, possui mais 

de 20 mil colaboradores em todo o 
mundo e tem por objetivo a fabricação 

de ônibus completos, carrocerias 
de ônibus e componentes. Sua linha 

de produtos, presente em mais de 
100 países, abrange uma variedade 

de modelos rodoviários, urbanos, 
micros e minis, além dos veículos 

Volare, comercializados no mercado 
de maneira integral, com chassis e 

carroceria.
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Empresa investe há quase 25 anos no desenvolvimento de jovens profissionais e é referência nacional.
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Programa Aprendiz Santa Casa
Aline Nunes Engelke1, Ana Paula Noronha Zucatti2, Marina Rosa Sant’Anna3 e Patrícia Haessgen Fuhrmeister4

A história do Programa Aprendiz 
Santa Casa teve início em 2008, com a pri-
meira turma em parceria com a Fundação 
Diocesana O Pão dos Pobres de Santo An-
tônio. Um Comitê Gestor do Programa foi 
formado, composto pelas áreas da Gestão 
de Pessoas da Santa Casa de Misericórdia 
de Porto Alegre: Desenvolvimento Huma-
no, Administração de Pessoas e Atenção à 
Saúde e Qualidade de Vida.

Desde então, 690 jovens aprendizes 
já passaram pela Santa Casa, tendo a opor-
tunidade de inserção no mercado de traba-
lho e qualificação profissional. Destes, 102 
foram contratados como funcionários da 
instituição. Observa-se que muitos daqueles 
que tiveram a oportunidade de passar pelo 
Programa, com posterior contratação como 
funcionários na instituição, apresentam tra-
jetória de crescimento interno, através de 
transferências e promoções de cargo. Re-
vela-se, assim, a efetividade da proposta da 
Aprendizagem no Programa, conforme Lei 
nº 8090/90. Exemplo disto é relatado pela 
funcionária do Hos pital Santa Rita, Shaiane 
Vidor Bernst:

“O programa jovem aprendiz é exce-
lente, nos ajuda a ingressar em uma carrei-
ra profissional de qualidade. Gostei muito 
de fazer parte desse programa, pois cresci 
como pessoa e profissionalmente. Na par-
te teórica fiz muitos amigos e dividíamos 
as experiências vividas antes do curso, e na 
parte prática fui muito bem recebida pela 
empresa e colegas de setor. Aprendi mui-

tas coisas na área administrativa e como me 
portar no meu posto de trabalho. Conheci 
novas pessoas a comecei a interagir melhor 
com elas. No fim do meu estágio fui convi-
dada a ser efetivada pela Santa Casa de Mi-
sericórdia de Porto Alegre, onde trabalhei 
no mesmo lugar onde fiz o meu estágio. In-
gressei na empresa sendo Auxiliar Adminis-
trativo Junior. Logo após com o meu rendi-
mento no setor mudei para o cargo de Auxi-
liar Administrativo II. Estou evoluindo com 
o tempo e nunca esquecendo como come-
cei. O programa Jovem Aprendiz me ajudou 
a ingressar na empresa aonde trabalho e só 
tenho a agradecer a esse programa.”

Com a experiência do Programa fo-
ram oferecidos onze cursos. Buscaram-se 
diferentes parcerias em escolas como Esco-
la José César de Mesquita, Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Comercial - SENAC, 
SOME - Pólo Marista de Formação Tecno-
lógica e QI Escolas e Faculdades, além da 

parceira inicial. Atualmente, mantêm-se ati-
vas as parcerias com as três primeiras esco-
las citadas. 

Os cursos se estruturam entre te-
oria e prática, conforme prevê a Lei Nº 
10.097/2000. Quando vêm realizar a par-
te prática na Santa Casa, os jovens partici-
pam da Integração Institucional. Recebem, 
neste momento, diversas informações so-
bre a instituição, funcionamento, padrões de 
comportamento e atitudes definidas para o 
trabalho. 

No ano de 2014 foi criada uma nova 
atividade a ser desenvolvida com os jovens: 
um encontro pré-prática na Santa Casa, 
agendado para uma data próxima à sua che-
gada no hospital. O objetivo deste novo mo-
mento é antecipar o acolhimento dos apren-
dizes, ambientando-os à Instituição. Além 
disto, orientam-se quanto aos direitos e de-
veres do aprendiz, grupos de acompanha-
mento e disponibilidade para acompanha-
mento individual (mediante solicitação), 
avaliações de desempenho. Por fim, são le-
vantados os interesses para alocação nas 
áreas no módulo prático do curso, de modo 
a direcioná-los adequadamente conforme a 
demanda de vagas.

Conforme já mencionado, são reali-
zados com os aprendizes três encontros de 
acompanhamento em grupo no período da 
prática e uma confraternização final. Ob-
jetiva-se monitorar a situação dos aprendi-
zes no período em que estão na Santa Casa, 
uma vez que a Instituição é composta por 

sete hospitais e áre-
as de apoio, num total 
de mais de 180 áre-
as para as quais o jo-
vem pode ser encami-
nhado. Ademais, os 
encontros possuem a 
finalidade de contri-
buir para o desenvol-
vimento profissional 
dos aprendizes, ali-
nhado à proposta da 
Aprendizagem. Os 
três encontros têm es-
trutura básica predefi-
nida, com atividades 
lúdicas que incenti-
vam os participantes a 

“A essência do Programa Apren-
diz Santa Casa é proporcionar 

formação, inclusão no mercado 
de trabalho e desenvolvimento 
da cidadania. A grande riqueza 
do Programa está nas trocas, 

uma vez que enquanto os jovens 
se desenvolvem, oportunizam a 

construção da aprendizagem a to-
dos os envolvidos no processo”.

Encontro de encerramento com a turma de Serviços Administrativos em parceria com a Escola Senac.
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Aprendizagem que dá certo
Clarisse Medeiros Nogueira*

O Grupo Dimed é composto pelas em-
presas Dimed S/A, Rede Panvel de Farmá-
cias e o Laboratório Industrial Farmacêutico 
- Lifar.  Temos um total de aproximadamen-
te 6 mil pessoas trabalhando conosco. Somos 
uma empresa preocupada em proporcionar 
saúde e bem-estar às pessoas, clientes, cola-
boradores, que estão nessa caminhada conos-
co há 47 anos. 

Com a intenção de iniciar práticas so-
ciais, em 2006, a Diretoria da Empresa im-
plantou a primeira turma de Jovens Aprendizes 
e desde então viemos implementando a parce-
ria com Instituições Formadoras (Projeto Pes-
car, Senac, CIEE e outras), que conforme a le-
gislação vigente viabiliza a contratação. 

Nossos números em cotas são grandio-
sos, portanto estamos sempre atentos à possi-
bilidade de abertura de novas vagas em cur-
sos de aprendizagem pelo Estado. 

Em outubro/2014, abriremos mais uma 
turma de aprendizagem em Logística, com 30 
vagas, na cidade de Eldorado do Sul e outra 
turma de aprendizagem em Atendimento para 
Porto Alegre e Região Metropolitana, em no-
vembro.

Temos vários exemplos, de aprendizes, 
que reforçam nossa preocupação e prática em 
desenvolver os potenciais que aqui chegam. 
Jovens que iniciaram a carreira profissional 
como aprendizes e hoje são nossos colabora-
dores, nas mais diversas funções, desde au-
xiliares de atendimento e logística, caixas, 
consultoras de beleza, responsáveis de loja, 
Subgerentes até jovens que estão cursando 
nível superior e estão nas áreas administrati-
vas / financeiras.

Os jovens em nosso Grupo, não são 
capacitados apenas para suprirem nossas de-
mandas, também são instigados a buscar no-
vos horizontes e se qualificar para o futuro, 

como descreve a jovem Djessi Camargo, da 
cidade de Tapes, destaque em nossa revista 
interna em agosto/2014. Ela afirma: “Apren-
di praticamente tudo o que sei sobre o cam-
po profissional, principalmente a trabalhar em 
equipe, o trabalho e aprendizado adquirido na 
Panvel me estimulou tanto que resolvi levar 
adiante a vontade de me tornar farmacêutica”. 

A jovem que não possuía curso supe-
rior se inscreveu no Enem e, a nota foi tão 
boa que ela conseguiu uma bolsa integral, 
para o curso de Farmácia. Como vai estudar 
os dois turnos, teve que sair da loja. Mas, re-
força: “ Tive que sair, mas quando me formar 
quero voltar pra cá.”

Nossos objetivos, com a aprendiza-
gem, vão além de cumprir a cota legal exigi-
da pelo Ministério do Trabalho, porque acre-
ditamos que: 

- Contribuímos para o progresso pesso-
al e profissional dos jovens, além de auxiliá
-los na entrada ao mercado de trabalho;

- Proporcionamos uma melhora sig-
nificativa na vida dos jovens e de suas famí-
lias, abrangendo os aspectos sociais, afetivos 
e culturais;

- Contaminamos e promovemos a refle-
xão em outros empresários, para aderirem ao 
programa, como mais uma forma de inserir a 
empresa na comunidade.

“Temos consciência de que é necessário 
qualificar o jovem para que ele torne-se melhor 
do que era quando entrou no programa, para 
que seja sujeito na sua vida e que possa buscar 
resultados positivos para o local onde ele está 
inserido, seja em sua comunidade ou na em-
presa que desenvolve sua atividade profissio-
nal”, finaliza Clarisse Nogueira, responsável 
pela Aprendizagem no Grupo Dimed.” 

*Pedagoga, Orientadora Pedagógica 
Grupo Dimed

1 Psicóloga, Recrutamento, Seleção 
e Acompanhamento;

2 Psicóloga, Analista de 
Desenvolvimento Humano;

3 Psicóloga, Analista de 
Desenvolvimento Humano;

4 Psicóloga, Gerente do 
Desenvolvimento Humano.

refletirem sobre a sua prática, situações 
enfrentadas, carreira, oportunidades e 
barreiras encontradas. 

Além do acompanhamento em 
grupo, no qual a presença dos jovens é 
obrigatória (e controlada mediante lis-
ta de presença), existe a oferta do servi-
ço individual, conforme demanda. Da 
mesma forma, lideranças que percebem 
alguma necessidade podem procurar o 
Recrutamento, Seleção e Acompanha-
mento para solicitar apoio. A responsa-
bilidade do acompanhamento das ativi-
dades é compartilhada entre as lideran-
ças que recebem os jovens e a área de 
Desenvolvimento Humano.

A Santa Casa de Misericórdia de 
Porto Alegre tem em sua história, e em 
seu nome, a misericórdia traduzida na 
compaixão com as pessoas. A equidade, 
valor organizacional, alia-se ao princí-
pio constitucional da igualdade, no sen-
tido de garantir tratamento justo a to-
dos. A essência do Programa Aprendiz 
Santa Casa é proporcionar formação, 
inclusão no mercado de trabalho e de-
senvolvimento da cidadania. A gran-
de riqueza do Programa está nas trocas, 
uma vez que enquanto os jovens se de-
senvolvem, oportunizam a construção 
da aprendizagem a todos os envolvidos 
no processo (empresa, escola e apren-
diz), transformando a realidade na qual 
estão inseridos.



Ex
pe

ri
en

ci
as

 e
m

pr
es

ar
ia

is

48

Agrale, de Caxias do Sul, lança programa 
inédito de ressocialização de jovens 
infratores

Paulo Ricardo dos Santos*

A empresa Agrale, de Caxias do Sul, 
cidade com 470 mil habitantes localizada 
na Serra do Rio Grande do Sul, tornou-se, a 
partir de setembro de 2014, a primeira em-
presa nacional do segmento automotivo a 
desenvolver um projeto inédito que aposta 
na ressocialização de jovens infratores. Tra-
ta-se de um programa de formação profis-
sional para adolescentes que cometeram ato 
infracional e cumprem medida socioeduca-
tiva de internação no Centro de Atendimen-
to Socioeducativo - CASE de Caxias. 

O objetivo central do projeto é quali-
ficar profissionalmente os jovens que estão 
em regime de privação de liberdade, pro-
porcionando a eles conhecimento transfor-
mador para que, ao retornarem à sociedade, 
possam ser inseridos no ambiente profissio-
nal. O programa originou-se graças a uma 
parceria entre a Agrale e o Centro de Inte-
gração Empresa-Escola (CIEE), e em sua 
primeira etapa vai contemplar 22 jovens ao 
longo de um ano e seis meses de aulas teó-

ricas e práticas para o curso de auxiliar de 
produção. Eles farão parte de uma cota de 
aprendizes da empresa, recebendo remune-
ração conforme legislação vigente. O plane-
jamento do projeto iniciou-se em março de 
2013, a partir de uma ideia da auditora fis-
cal Denise Brambilla González. A partir de 
então, as metodologias foram sendo cria-
das em parceria direta com o Ministério do 
Trabalho. 

No lançamento do programa, dia 8 de 
setembro, várias autoridades testemunha-
ram seu caráter ousado e inédito, entre elas 

a secretária estadu-
al da Justiça e dos Di-
reitos Humanos, Juça-
ra Dutra Vieira, a co-
ordenadora estadu-
al da Aprendizagem 
no Rio Grande do Sul/
Ministério do Traba-
lho e Emprego, Denise 
Brambilla González, o 
superintendente exe-
cutivo do CIEE, Luiz 
Carlos Eymael, o dire-
tor do CASE Caxias, 
Pedro Falkenbach Ju-
nior, e o defensor pú-
blico Sérgio Nodari 
Monteiro.

Paulo Ricardo 
dos Santos, gerente de 
Recursos Humanos da 
Agrale, destaca a im-
portância do progra-
ma no contexto social 
da empresa. “A Agrale 
procura manter um pa-

pel transparente frente à sociedade por meio 
de ações de responsabilidade social. A opor-
tunidade de participar do processo de inclu-
são do adolescente autor de ato infracional 
é um desafio para a companhia, que está in-
vestindo em um conhecimento transforma-
dor”, destaca Paulo.

Desde a sua fundação, há 52 anos, a 
Agrale tem como filosofia encontrar formas 
concretas de auxiliar o desenvolvimento so-
cial, educacional e econômico das comuni-
dades onde está inserida. Para o diretor exe-
cutivo da Agrale, Rogerio Vacari, o progra-
ma desenvolvido em parceria com o Centro 
de Integração Empresa-Escola - CIEE valo-
riza potencialidades intelectuais de jovens 
que, em muitos casos, são vistos de forma 
preconceituosa pela sociedade. “Agrale pro-
cura, por intermédio de seu conceito de res-
ponsabilidade social, abranger questões po-
líticas e socioeconômicas e demonstrar con-
dições reais de inclusão de pessoas na so-
ciedade”, resume Vacari. 

Outro exemplo de inserção da Agra-
le junto à comunidade são as tradicionais 
ações sociais promovidas pela empresa anu-
almente, através das quais oferece serviços 
gratuitos de saúde e assistência social à co-
munidade. 

A Agrale S.A. é a principal empre-
sa do Grupo Stedile, que engloba também 
as empresas Agritech Lavrale S.A., Germa-
ni Alimentos, Germani Cereais, Fundituba e 
Fazenda Três Rios. A Agrale e suas subsidi-
árias (Agrale Montadora, Agrale Argentina, 
Agrale Comercial e Lintec) produzem mo-
dernas linhas de tratores, caminhões, chas-
sis para ônibus, utilitários 4x4 (Marruá), 
motores e grupos geradores. 

*Gerente de Recursos Humanos da Agrale

“A Agrale procura manter um pa-
pel transparente frente à socieda-
de por meio de ações de respon-
sabilidade social. A oportunidade 

de participar do processo de 
inclusão do adolescente autor de 
ato infracional é um desafio para 

a companhia”.

Empresa vai proporcionar curso de auxiliar de produção em parceria com o 
Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE
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De educando a educador:                                                 
Minha trajetória com o Programa Jovem Aprendiz

Juliano Machado, Ex-Aprendiz Cesmar -  21 anos

Olá! Meu nome é Juliano Machado, tenho 21 anos e há 
mais ou menos seis anos eu era um moleque que não 
pensava muito na vida profissional. Foi nessa época que 
ingressei no Programa Jovem Aprendiz, como educando 
do Centro de Recondicionamento de Computadores - CRC 
do Centro Social Marista de Porto Alegre - Cesmar. Lembro 
que na época minha preocupação era maior com o dinheiro 
do salário do que com o próprio curso que estava sendo 
oferecido.
Minha primeira impressão, ao ser jovem aprendiz, era de 
que estava vivendo algo bem diferente do que eu já tinha 
passado em outros espaços educacionais. A forma como 
eram conduzidas as aulas, oficinas e outros momentos de 
reflexão fizeram com que eu mudasse meu foco no salário 
para as novas aprendizagens que estavam sendo ofere-
cidas. Ser jovem aprendiz foi muito bom para meu futuro 
profissional.
Com essa oportunidade tive a chance de aprender muitas 
coisas na área da tecnologia – desde a configurar uma 
rede de computador até fechar uma caixa com fitas, por 
exemplo. Conheci também, participando de um evento 
da temática, o Richard Stallman – o cara que praticamen-
te escreveu as linhas de 
programação do sistema que 
eu usava. No nosso encon-
tro, ele disse para mim “Vai 
lá moleque, você também 
pode fazer o que eu fiz, é só 
aproveitar as oportunidades 
da vida”. Levei o conselho a 
sério e segui em frente.
Ao término do programa, eu 
já sabia que queria trabalhar 
na área de tecnologia, só 
não tinha idade suficien-
te para ingressar como 
educador. Sendo assim, 
optei pelo voluntariado no 
mesmo local em que recebi 
formação. Nesse período, 
tive uma segunda chance 

de ser jovem aprendiz, me formando dessa vez na área da 
Comunicação, com a Rádio Conexão Livre, um dos proje-
tos que eu ajudei a fundar no Polo Marista de Formação 
Tecnológica.
O tempo passou e hoje sou educador no mesmo lugar onde 
fui jovem aprendiz. Atuo com Robótica e Comunicação, 
ajudando e contribuindo no desenvolvimento de platafor-
mas junto aos novos jovens aprendizes. Sinto que sirvo de 
exemplo para alguns educandos e jovens da comunidade, 
mostrando que quando 
queremos algo temos que 
enfrentar várias barrei-
ras apesar de nossas 
dificuldades. 
Agradeço ao programa, à 
unidade que me acolheu e 
às aprendizagens adquiri-
das. Até mais!
 

Eterno Aprendiz
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Muito além da sala de aula
Jovens Aprendizes da SETREM obtêm 

destaque no cenário regional já durante a 
formação e consolidam Instituição e Programa 

como referências em qualidade

A partir de sonhos, força de vontade e oportunidades é 
que são construídas grandes histórias de sucesso, repletas 
de superações de dificuldades, infinitas horas de dedicação 
e muitas conquistas individuais e coletivas. Esta poderia 
ser apenas uma reflexão acerca do ingresso de muitos 
jovens no mundo do trabalho, se neste caso particular não 
representasse a trajetória de duas estudantes: Polyana De 
Carli Ellwanger e Ana Laura Gauguer, cada uma com sua 
motivação individual para sair da cama dia após dia em 
busca de conhecimento, mas ambas unidas pela chance 
de participar do Programa Jovem Aprendiz, agregando 
aprendizado e experiência.
Polyana atualmente é acadêmica de Sistemas de 
Informação da Sociedade Educacional Três de Maio - 
SETREM e atua como analista de suporte na Migrate 
Company de Três de Maio, instituição de ensino e empre-
sa, respectivamente, que possibilitaram a ela participar do 
1º Programa Jovem Aprendiz Talento Noroeste. À época, 
estudante do Curso Técnico em Informática da SETREM, 
encontrou as portas da Migrate Company abertas para mui-
to cedo encarar o mundo profissional e, assim, dar início à 
uma interessante história. “Participar do Jovem Aprendiz foi 
de fundamental importância para meu crescimento pessoal 
e profissional, pois neste período surgiram muitas oportu-
nidades de especialização, com muito aprendizado através 
de metas, novos desafios e busca pela responsabilidade 
contínua”, destaca. 

Vida intensa
Estar em constante aprendizado, com tarefas nos três 
turnos, muitas vezes coloca-se como algo desgastante ao 
estudante-aprendiz. “Muitas vezes pensei em desistir, mas 
tudo isso tem seu reconhecimento e valorização, seja ele 
na empresa conveniada com carteira assinada, direitos 

trabalhistas e re-
muneração, como 
também na insti-
tuição de ensino 
na qual buscamos 
aperfeiçoamento 
e desafios na área 

de interesse, para investir no currículo profissional. Encarar 
o mercado de trabalho e conquistá-lo nos proporciona a 
conquista de maior autoestima, possibilitando o aperfei-
çoamento constante de nossos pontos fortes e a busca 
pela capacitação para vencer os pontos fracos”, ressalta 
Polyana. 
Hoje profissional, ela sente-se orgulhosa e motivada a 
seguir cada vez mais na busca de seus ideais, confiando 
na capacidade e nas diversas oportunidades oferecidas. 
“Basta ir atrás, ser persistente e não pensar nas dificulda-
des que poderão surgir, focando no que você irá ganhar 
e aprender com elas. Depois da finalização do Programa 
fui contratada pela empresa e faço parte da equipe há 
quase cinco anos. Estou orgulhosa por ter conquistado 
muitos objetivos pessoais e profissionais no decorrer deste 
período. Para se ter sucesso, o principal é a persistência 
para a busca de novos desafios, não ter medo de arriscar e 
seguir sempre em frente, em busca de seus sonhos, afinal 
são eles que nos motivam para irmos cada vez mais alto. 
Para mim, o Jovem Aprendiz colocou-se como a oportuni-
dade que eu precisava para mostrar meu potencial”, conclui 
Polyana.

Novas oportunidades 
Ana Laura Gauguer está cursando o Técnico em 
Agropecuária na SETREM e participando do Programa 
Jovem Aprendiz na empresa Tarumã Comércio e 
Representações LTDA. Observando que o mercado de 
trabalho tem se tornado um grande desafio para os jovens, 
devido a muitas empresas optarem pela contratação de 
profissionais já qualificados e com experiência na área, 
ela viu no Jovem Aprendiz a oportunidade para ter um 
diferencial em sua formação. “Tornou-se cada vez mais 
difícil adquirir as primeiras experiências profissionais e 
o Programa veio para facilitar aos jovens o ingresso no 
primeiro emprego, oferecendo junto ao conhecimento de 
sala de aula uma aprendizagem técnica na área de atuação 
dentro da empresa”, destaca.
A estudante conta que o programa também disponibiliza 

Polyana De Carli Ellwanger
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Aprendiz Calábria: Uma realidade
Vitória Daniele Lopes, 16 anos, está incluída no Jovem Aprendiz através do curso de Marcenaria

O programa Jovem Aprendiz vem sendo desenvolvido pelo 
Centro de Educação Profissional São João Calábria desde 
a década de 80. Com a integração do empresa-escola,  já 
beneficiou centenas de jovens com conhecimento, empre-
go e dignidade.
A qualificação técnico-profissional prepara adolescentes e 
jovens estudantes na condição de aprendizes, por meio da 
contratação de empresas. O aprendiz tem direito a receber 
vale transporte e meio salário mensal. Com isso, ele pode 
praticar  quatro horas de aprendizagem 
teórico /prático.
A lei 10.197 determina que qualquer 
empresa de médio e grande porte, deve 
cumprir um número de cotas na contrata-
ção de jovens aprendizes.  Mas, para que 
um aluno seja incluído, é necessário estar 
matriculado em um curso de qualificação 
oferecido por uma instituição de ensino 
profissional, como o Calábria.
Vitória Daniele Lopes, 16 anos, entrou 
no Calábria desde pequena e  está 
incluída no programa através do curso 
de Marcenaria e é beneficiada por uma 
empresa parceira. Assim como ela, outros 

127 cotistas são beneciados pelo programa Aprendiz 
Calábria.
Para contratar um aprendiz pelo Calábria é preciso que a 
empresa entre em contato com o setor Empresa-Escola. O 
Calábria se preocupa com a formação integral do jovem, 
preparando ele não só para enfrentar os desafios profissio-
nais, mas também para seu crescimento pessoal.

aulas de relações humanas para que o aprendiz saiba 
como se portar no trabalho, tendo em vista ser uma 
experiência totalmente nova para ele. “A minha trajetória 
no Programa, além de uma ótima aprendizagem, tem se 

consolidado como um benefício incrível que trouxe gran-
des oportunidades no mundo do trabalho, melhorando 
minha vida pessoal e me transformando em uma profis-
sional. Hoje consigo aplicar na empresa o que aprendo 
na SETREM. A chance é única e ótima para quem nunca 
teve experiência”, indica. 
“Estou tendo a possibilidade de conhecer e me relacionar 
com profissionais da minha área, o que vem acrescen-
tando muito a minha aprendizagem. Se não fosse pelo 

Jovem Aprendiz, certamente não estaria tão bem colocada 
profissionalmente e talvez não tivesse tido tantas chances 
que vêm se renovando todos os dias”, conclui Ana.

Paulo Vitor Daniel – Coordenador da Assessoria de Comunicação e Marketing da SETREM. Jornalista, pós-graduado em 
Jornalismo Digital e Docência do Ensino Superior, mestre em Letras – Leitura e Formação do Leitor.

Ana Laura Gauguer
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“Obrigada ESPRO pela Profissional que Você me Tornou!”
Samantha Natel - Ex-aprendiz ESPRO - 21 anos - Operadora de Caixa/Porto Alegre/RS

Iniciei o curso de Aprendizagem em Técnicas Bancárias 
no ano de 2011 e finalizei em 2013. Queria aprender como 
era a vivência na área profissional, tinha interesses na área 
financeira. 
Minha expectativa era de conseguir ser efetivada e criar 
carreira dentro da empresa. Depois de quatro meses após 
o término de meu contrato, consegui ser efetivada na 
mesma agência onde trabalhei. Foi muito gratificante poder 
retornar para o mesmo local de trabalho, revendo alguns 
clientes e amigos que conquistei! 
O ESPRO valoriza o jovem de maneira que nem mesmo 
o jovem imagina que possa ser possível. Cria inúmeras 
oportunidades de aprendizado com situações cotidianas que 
mesmo sem serem percebidas, por fim acabam fazendo-nos 
amadurecer e entender o funcionamento do mercado de tra-
balho. Através do ESPRO, temos a oportunidade que muitas 
pessoas valorizam, e gostariam de ter, ao ingressar no mer-
cado de trabalho. Um exemplo de oportunidade que tive, foi a 
participação do Ryla, que é um prêmio Rotaryano. O prêmio 
do ano de 2012, foi em forma de Workshop com profissionais 
que nos auxiliaram com temas atuais, a realização foi em 
Campos do Jordão/SP, neste prêmio participaram jovens de 

diversas partes do país. 
Hoje, curso Faculdade de 
Gestão em Recursos Humanos 
e meu objetivo profissional é 
conseguir utilizar todo o apren-
dizado acumulado na época 
de Jovem Aprendiz, agregando 
os conhecimentos que estou 
obtendo na faculdade  para 
que eu faça sempre a diferença 
dentro da instituição que trabalho. O programa teve grande 
importância na minha vida, me vejo mais preparada para 
alcançar meus objetivos profissionais.
Atualmente estou completando um ano no mesmo banco 
que trabalhei como jovem aprendiz. Tive muitas experiên-
cias criei uma rede de contatos muito importante para meu 
crescimento pessoal. Participei do Projeto Verão que ocorre 
todos os anos em época de veraneio, com preparação para 
atendimento de clientes em diversos segmentos. Obrigada 
ESPRO pela profissional que você me tornou. Através 
dessa oportunidade me senti “lapidada” para alçar “vôos” 
cada vez maiores! 

“Enfrentei meus Receios e Descobri Novas Oportunidades!”
Franciele Quevedo Raubach – Ex-aprendiz ESPRO – 20 anos                                                              

Atualmente é Analista de câmbio PJ – Júnior/ Cachoeirinha/RS

Ingressar no mercado de trabalho 
nem sempre é uma tarefa fácil para 
os jovens, posso dizer que nessa fase 
de descobertas e indecisões sobre os 
caminhos da vida profissional, toda 
orientação se torna bem vinda para 
a construção de novas responsabili-
dades. Participar do programa Jovem 
Aprendiz Espro, certamente foi uma 

das experiências mais importantes para minha vida.
Meu nome é Franciele, tenho 20 anos, sou estudante 
de comércio exterior e Analista de câmbio PJ – Júnior. 
Considero-me uma jovem bem encaminhada no mercado de 
trabalho, com o pensamento de que novos conhecimentos 
podem agregar muito valor a vida profissional. Hoje, com 
uma visão bem diferente de alguns anos atrás, encontrei 
novas aptidões, enfrentei meus receios e descobri novas 
oportunidades.
Ingressei como jovem aprendiz no Espro em maio de 2012. 
Direcionada para uma área muito diferente dos demais 
colegas do curso administrativo bancário, me senti desafiada 
com as tarefas e rotinas propostas pela empresa parceira, 
como reação a este desafio pensei em desistir do programa 

de aprendizagem, o que parecia não ser a melhor decisão, 
como realmente não era. Orientada pelas Coordenadoras de 
Educação do Espro e recebendo todo o auxílio para com-
preensão das minhas novas rotinas, permaneci, buscando 
aprender cada vez mais sobre a área em que atuava, me 
permitindo a levar essa nova experiência como direciona-
mento profissional. 
O ingresso praticamente imediato na Graduação em 
Comércio Exterior e a troca de experiências com os colegas 
e orientadores do programa de aprendizagem, me fizeram 
explorar novas habilidades, descobrir novas oportunidades e 
definir metas profissionais. 
O programa de aprendizagem do Espro, não se limita ape-
nas em incluir novos profissionais no mercado, muito além 
disso, possibilita aos seus alunos outra visão de mundo, 
buscando extrair de cada Aprendiz o seu melhor, incenti-
vando a busca por novos conhecimentos, criando novas 
ideias através do incentivo de novos projetos, explorando o 
lado empreendedor de cada participante e conscientizando 
também para ações de responsabilidade social.  
Mais do que apenas jovens aprendizes, somos frutos de um 
trabalho social orientado para o desenvolvimento de grandes 
profissionais.
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De Aprendiz a Educadora!
Julie Passos - Educadora de Rotinas Administrativas

O Programa Jovem Aprendiz foi uma oportunidade trans-
formadora na minha vida. Foi a primeira oportunidade no 
mercado de trabalho, onde aprimorei as relações interpesso-
ais, onde aprendi a ser mais humana.
Hoje em dia o jovem não é valorizado pelas empresas, ainda 
existe o paradigma de que ser jovem é ser inexperiente. E é 
ai que a Lei da Aprendizagem ajuda a mudar este cenário. 
As empresas que aderiram ao Programa notaram como a 
criatividade e o dinamismo do jovem pode influenciar direta 
e indiretamente no desempenho da empresa. Fui uma das 
jovens que participou do Programa Jovem Aprendiz, através 

desta oportunidade fui efetivada 
na empresa à qual exercia a par-
te prática e, atualmente, recebi o 
convite da instituição formadora 
– Escola Novo Lar, e sou educa-
dora de rotinas administrativas. 
Ajudo na formação profissional 
e humana dos novos jovens 
que participam do Programa de 
Aprendizagem.

Qualificação para a vida e aprendizagem para o mundo
Cursos no Murialdo oferecem novas perspectivas de vida para os jovens

O Instituto Leonardo Murialdo - ILEM tem fama por 
modificar a vida de pessoas por meio dos cursos de 
Aprendizagem que promove dentro da Instituição. No 
entanto a instituição também tem proporcionado aos jovens 
um novo rumo através da inserção no mundo do trabalho 
dentro do próprio Murialdo. Na equipe atual é fácil encon-
trar colaboradores que foram contratados depois de se 
destacarem no programa Jovem Aprendiz.
A jovem Thais Oliveira, 22 anos conta que desde que ini-
ciou as aulas no programa de Aprendizagem no Centro de 
Formação Profissional Murialdo, em outubro de 2013, sua 
vida mudou completamente. “Nunca vou esquecer o dia 
18 de outubro, lembro que fui muito bem acolhida por toda 
a equipe na qual encontravam-se em ritmo de festa, para 
a comemoração da semana do nascimento de Murialdo. 
Após cinco meses entreguei meu currículo na Coordenação 
do Programa Jovem Aprendiz, e dentro de alguns dias fui 
convidada para participar de uma seleção para educadora 
social do Projeto Cidade Escola no qual hoje faço parte da 
equipe com imensa satisfação e realização pelo trabalho 
que desenvolvo. Mas não 
parou por ai, a motivação 
que senti nas aulas minis-
tradas pelos educadores 
durante o meu período de 
Jovem Aprendiz me levaram 
a ir em busca de mais quali-
ficação profissional, e então 
me inscrevi no vestibular 
para o curso de licenciatura 
do Campos da UFRGS, no 
qual fui aprovada com ótima 

colocação.  O incentivo e apoio da Instituição me instiga a 
não parar por aqui e acreditar que podemos sim fazer a di-
ferença com respeito, humildade e muita força de vontade”.
Pelos corredores ainda é fácil encontrar Gilberto Chaves, 
23 anos, que entrou no Jovem aprendiz em 2010 em um 
dos cursos oferecidos, e no ano seguinte já estava con-
tratado pela Instituição como auxiliar de serviços gerais. O 
jovem conta que se perguntarem para ele como definiria 
a vida em uma palavra diria: “Superação”, pois logo ao in-
gressar no Programa de Aprendizagem teve a oportunidade 
e o auxílio da equipe para superar suas dificuldades e aper-
feiçoar suas habilidades, uma vez que lhe foi proporcionado 
um ambiente acolhedor. “O Murialdo foi uma oportunidade 
de eu alcançar uma vida melhor e de ter um bom futuro”, 
pois ao conquistar um espaço no mundo do trabalho se 
sente valorizado pelo 
desenvolvimento de 
suas atividades den-
tro da instituição.

Thais é educadora social do Projeto Cidade Escola Gilberto Chaves



Mais do que um evento, o III Seminário de Aprendizagem Profissional, foi um momento de convergência de 
sonhos, de esforços, de unidade em prol dos adolescentes e jovens aprendizes do Estado do Rio Grande do Sul. O 
desejo e a vontade política de efetivação dos princípios humanos e democráticos que movem entidades e governos 
pela lei da aprendizagem (Lei 10.097/2000), emergiram das presenças e falas de autoridades e jovens, organizado-
res e entidades ali presentes. Os diferentes momentos culturais e reflexivos, de convivência e de troca emanaram 
sentido, sensibilizando, emocionando e lançando para um futuro factível, onde todos os envolvidos assumem 
responsabilidade social perante o projetar-se e forjar-se do aprendiz profissionalmente. Estes momentos cheios de 
sentido estão traduzidos em cada semiótica das imagens abaixo e na semântica do conteúdo dessa revista.
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O excelente resultado do III Seminário de Aprendizagem Profissional, deve-se também àqueles que inspi-
raram com ousadia, carisma, esperança e, claro, ação e envolvimento, comprometidos com seus próprios 
futuros – Os Jovens. A eles nosso obrigado!
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