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RESUMO 

A presente pesquisa versa sobre a aprendizagem profissional de adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social sob a ótica do desenvolvimento local, 
partindo da urgência em se discutir a inserção de adolescentes no mundo do 
trabalho de forma segura e que oportunize a superação dos seus riscos 
sociais. Este tema torna-se especialmente pertinente no momento histórico que 
o Brasil vivencia, no qual o desemprego alcançou altos percentuais, aumento 
do trabalho informal e revogação de direitos trabalhistas já adquiridos etc.. A 
investigação teve como objetivo analisar a contribuição da aprendizagem 
profissional, enquanto primeira oportunidade de acesso ao mundo do trabalho, 
a partir de abordagens teóricas interdisciplinares que tratam sobre o 
desenvolvimento local e desenvolvimento humano. De modo a garantir o rigor 
científico optou-se por uma pesquisa de abordagem quanti-qualitativa de 
caráter descritivo e explicativo, entrevistando os egressos do programa de 
aprendizagem profissional da Cidade dos Meninos de Campo Grande – MS. A 
partir do estudo realizado, constatou-se que as legislações que asseguram o 
direito ao trabalho protegido para adolescentes no Brasil oportunizam sua 
proteção, porém, não contemplam a toda a demanda de adolescentes que 
necessita, dessa forma, deixa vulneráveis milhares de adolescentes em 
situação de trabalho irregular. Validou-se, ainda, que a aprendizagem 
profissional contribui diretamente para a efetivação da cidadania e para o 
desenvolvimento humano dos adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social, oportunizando-lhes o acesso a políticas públicas, permanência e 
progressão no ensino básico, distanciamento do uso de drogas e criminalidade, 
bem como fortalecimento de sua autoestima e empoderamento pessoal e 
social. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem Profissional. Adolescência.  
Vulnerabilidade Social. Desenvolvimento Local. Desenvolvimento Humano. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS E PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O trabalho constitui-se como uma das práticas sociais mais antigas da 

humanidade e sofre profundas transformações ao longo do tempo. Entretanto, ainda 

que visualizemos avanços, milhares de pessoas vivenciam situações de exploração 

e violações dos direitos humanos, como ocorria na pré-história. 

Estão entre as violações dos direitos humanos no trabalho; crianças e 

adolescentes vivendo em situação de trabalho infantil, exploração e/ou situação 

irregular no trabalho, em sua maioria, crianças pobres, negras e com baixa ou 

nenhuma escolaridade. Segundo dados apontados pela Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNADC), no ano de 2016, 2,4 milhões de crianças e 

adolescentes, entre 05 e 17 anos, se encontravam em situação de trabalho infantil 

no Brasil. Apesar do número alarmante, desde 2016 não se tem mais dados exatos 

sobre essa população. A ausência de informações evidencia o descaso das políticas 

públicas frente a essa realidade. 

O trabalho infantil e/ou irregular repercute negativamente no desenvolvimento 

humano da criança e do adolescente em níveis multidimensionais, afeta-os 

psicológica, física e socialmente e serve para perpetuação da pobreza em suas 

famílias, além de expô-los a inúmeras situações de risco.  Em linhas gerais, 

diariamente milhares de crianças e adolescentes estão suscetíveis a acidentes, 

aliciamento para o uso de drogas e criminalidade, bem como violências sexuais, 

físicas e psicológicas por estarem em condições inapropriadas de trabalho. 

No Brasil, apesar de existirem legislações específicas que devem assegurar 

os direitos aos adolescentes no mundo do trabalho, tais como a Constituição 

Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Juventude e o Decreto 

nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005, que regulamenta a contratação de 

aprendizes, ainda sim, são muitas as violências e violações de direitos sofridas por 

essa parcela da população. 

É natural considerar que a adolescência, por si só, é uma fase em que o 

sujeito está vulnerável. É durante esse período da vida que buscam se conhecer, 

afirmar sua identidade, pertencer a um grupo e/ou contribuir com a sociedade. Essa 

etapa da vida, é marcada por transformações aceleradas, novos relacionamentos e 

influências diversas. 
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A partir do contexto apresentado, o presente trabalho objetivou a investigação 

acerca da contribuição da aprendizagem profissional no desenvolvimento humano 

de adolescentes em situação de vulnerabilidade para além do mercado de trabalho, 

sob as perspectivas teóricas que versam sobre o desenvolvimento local e humano, 

com caráter interdisciplinar, compreendendo estes como aspectos fundamentais 

para uma sociedade mais justa e igualitária. 

Esta pesquisa considera de fundamental importância elucidar as dimensões 

em que a aprendizagem profissional pode contribuir de forma positiva para o 

crescimento de adolescentes em situações de risco. Assim, deve-se ampliar o foco 

para essa modalidade de trabalho que, muitas vezes, de forma errônea, resume-se 

a formação de “mão de obra barata” e, observá-la como uma oportunidade de 

inclusão para superação de vulnerabilidades. 

Ao olhar para o jovem brasileiro, a sua trajetória e inserção no mercado de 

trabalho segundo a perspectiva do desenvolvimento local, esta pesquisa 

compreende o indivíduo como protagonista, ou seja, como sujeito dotado de certa 

autonomia e de potencialidades no contexto ou entorno da comunidade em que está 

inserido. Destarte, buscou-se, como lócus da pesquisa, a “Cidade dos Meninos”, 

uma organização local (Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul) 

da sociedade civil, de iniciativa privada com caráter filantrópico e sem fins lucrativos. 

O espaço foi escolhido por constituir-se como uma organização que atende, 

anualmente, cerca de 320 adolescentes em situação de vulnerabilidade, e suas 

famílias, além de situar-se em região periférica do município.  

Figura 1: Cidade dos Meninos. 
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Fonte: Google Mapas (2020). 

A despeito de seus mais de 20 anos de atuação, a instituição, até o momento, 

não havia encontrado razoável visibilidade no meio acadêmico, já que, à exceção de 

um trabalho na área de Saúde Pública sobre vulnerabilidade de gênero, de Almeida 

e Hardy (2007), não se pode localizar, no SCiELO, outras publicações em que as 

palavras-chave “Cidade dos Meninos”, vinculada à “Campo Grande” encontrassem 

ressonância. 

A instituição atua na promoção ao acesso as políticas públicas e ações 

sociais capazes de proporcionar, à parcela de adolescentes que pertencem a 

famílias vulneráveis social e economicamente, uma oportunidade de melhoria em 

seu bem-estar e na ampliação de suas perspectivas por meio da aprendizagem 

profissional. Destaque-se que a aprendizagem profissional não busca preparar o 

indivíduo apenas como um trabalhador, mas, também, como um cidadão 

empoderado de seus direitos e deveres capaz de ser um agente de transformação 

na sociedade. 

Nesse sentido, traçou-se uma análise pela ótica do Desenvolvimento Local, 

para verificar o impacto do programa de aprendizagem profissional oferecido na 

Cidade dos Meninos na vida de adolescentes em situação de vulnerabilidade social. 

Como objetivos específicos, buscou-se: a) identificar influências do programa sobre 

a vivência social de adolescentes após a conclusão do programa de aprendizagem; 

b) verificar, pela ótica do desenvolvimento humano, a contribuição da aprendizagem 

para a vida pessoal e profissional dos aprendizes pesquisados; c) analisar o 

Programa de aprendizagem profissional segundo a ótica do desenvolvimento 

humano. 

Para assegurar uma abordagem científica do objeto deste estudo e 

concretizar o ciclo completo da investigação, o percurso metodológico escolhido 

procura obedecer a uma sequência que principia pela descrição desse objeto, 

seguida da definição dos objetivos (geral e específicos) da pesquisa, justificativa e 

descrição do método, procedimentos e instrumentos utilizados. 

Nesse cenário, a justificativa da pesquisa não se limita à relevância social e 

científica do tema, mas à (quase) inexistência de pesquisas que lancem um olhar 

para questões sociais que fervilham nesse lócus. 

Posto isso, vale ressaltar que o método escolhido foi o indutivo-dedutivo, que 

considera o conhecimento baseado na experiência. A generalização deriva de 
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observações de casos da realidade concreta e são elaboradas a partir de 

constatações particulares, logo, desloca-se de uma visão generalista para a 

particular. 

Optou-se, para tanto, por uma pesquisa de natureza quanti-qualitativa e de 

caráter descritivo, tendo como ponto de partida uma reflexão que perpassa por 

enfoques mais subjetivos e simbólicos em contraponto ao paradigma racionalista 

enraizado na concepção moderna. A escolha do viés descritivo derivou de se pensar 

em um estudo que auxilia o pesquisador a solucionar e/ou aumentar sua expectativa 

em face do problema determinado. Nesse sentido, busca descrever com exatidão os 

fatos e eventos da realidade pesquisada.  

Quanto aos procedimentos que nortearam o percurso, importa esclarecer que 

se iniciou pela articulação da fundamentação teórica, buscando alicerçar a pesquisa 

em autores ou fontes que estudaram o desenvolvimento local e humano, 

aprendizagem profissional, adolescência e vulnerabilidade social. Cabe salientar 

que, entre essas fontes, estão livros, dissertações, teses, monografias e artigos 

científicos disponibilizados nos bancos de dados Scielo, CAPES e repositórios 

específicos da temática pesquisada em distintas áreas do conhecimento. Do 

universo identificado foram selecionados os trabalhos com maior pertinência para a 

pesquisa, os quais foram estudados, revistos, organizados, analisados e 

sistematizados para construção do referencial teórico. 

Nessa primeira etapa, vislumbrou-se que esse é um campo de pesquisa ainda 

a ser explorado, sobretudo, na área de Desenvolvimento Local, dado o caráter social 

e humanista que a caracteriza e o relevante papel que tem assumido em âmbito 

nacional. 

Na sequência, com a meta de conhecer um recorte da realidade local, 

passou-se a uma pesquisa de campo, materializada na aplicação de entrevistas 

semiestruturadas, mediada por um questionário contendo 27 questões objetivas e 

cinco (5) subjetivas. (Apêndice I). As respostas às questões subjetivas foram 

gravadas com gravador digital e posteriormente transcritas.  

As questões objetivas incidiam sobre finanças, participação social e política, 

cidadania, liberdade de expressão, sustentabilidade, segurança, além de aspectos 

familiares, pessoais e sociais, com questões sobre educação, relacionamento, 

autoestima, drogas e projeto de vida. A elaboração do instrumento teve como 
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embasamento os relatórios produzidos pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento - PNUD, sendo os temas abordados convertidos em enunciados 

das perguntas. Com esse instrumento, buscou-se oferecer subsídios para que os 

entrevistados sentissem maior liberdade para responder às questões subjetivas, que 

perpassam escolhas e ações com significações individuais para cada participante do 

estudo. 

As entrevistas foram realizadas com egressos do projeto Cidade dos 

Meninos, que terminaram o curso de aprendizagem há mais de dois anos, já 

estando na fase adulta, mediante conhecimento dos objetivos da pesquisa e 

assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A entrevista 

utilizou de um instrumento de coleta de dados organizado com questões 

estruturadas, objetivas e dissertativas. Para a garantir a apreensão das respostas 

dissertativas, o pesquisador utilizou um gravador digital para registrar a fala dos 

participantes. 

Assim, o instrumento de coleta de dados buscou trazer conteúdos que 

traduzem a expectativa dos participantes com relação ao programa focalizando 

trabalho, finanças, oportunidades, segurança, participação social e política, liberdade 

de expressão, projeto de vida, entre outros assuntos. As questões objetivas foram 

aplicadas com a intenção de investigar o processo opinativo dos indivíduos, 

trazendo as seguintes dimensões: Nenhum (N), pouco (P), Indiferente (I), Regular 

(R), Muito (M). As questões subjetivas, por sua vez, visavam aprofundar a 

compreensão do grupo pesquisado e do programa e de estimular a reflexão dos 

jovens egressos. 

No que se refere aos sujeitos da pesquisa, optou-se pela definição de uma 

amostra, visando produzir informações aprofundadas e ilustrativas, seja ela pequena 

ou grande, o que importa é a capacidade de produzir novas informações. Para tal, 

os critérios de inclusão foram egressos que concluíram o Programa de 

Aprendizagem Profissional da Cidade dos Meninos há mais de dois anos e que 

foram encaminhados ao mercado de trabalho, conforme preconiza a legislação da 

Aprendizagem Profissional. 

A escolha de egressos como sujeitos da pesquisa decorreu da 

intencionalidade de aferir se sua participação no programa de aprendizagem 

profissional produziu impactos em seu desenvolvimento humano. Para tanto, foi 
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verificada a percepção dos entrevistados sobre seu processo de aprendizagem 

profissional na Cidade dos Meninos, o impacto na vida financeira, relacional familiar 

e comunitária, cidadania, projeto de vida e empoderamento. 

Diante disso, cabe salientar que os entrevistados foram incentivados a 

justificar a sua opinião fornecendo exemplos e fortalecendo o processo opinativo, 

objetivando complementar o que foi levantado por meio das questões objetivas.  

Quanto à natureza do estudo, considera-se uma pesquisa aplicada, pois 

investiga determinado grupo e não tem a finalidade de apenas produzir 

conhecimento, mas de elevá-lo a um novo patamar: o de identificar ações que 

geram impacto social na/para a comunidade em questão, mas que não se 

restringem a ela, já que afetam, ou podem afetar, grande parte da população 

brasileira.  

No tocante à coleta e tratamento de dados, a abordagem enquadra-se como 

qualitativa: foram tabuladas as respostas dos entrevistados e, em seguida, feitas as 

análises daquelas respostas, em que se buscou, por meio das entrevistas, avaliar a 

percepção dos jovens egressos sobre o programa pesquisado, focalizando, em 

especial, impactos que a aprendizagem tem/teve em suas vidas. 

A análise dos resultados das entrevistas alicerçou-se na técnica de Análise de 

Conteúdo (AC) desenvolvida por Bardin (2010), que busca analisar a subjetividade 

dos relatos produzidos pelos entrevistados, lançando o olhar ao que se deixou 

implícito, ainda que inconscientemente. Isso exige uma imersão no corpus da 

pesquisa, interpretando os dados juntamente ao referencial teórico com ênfase nas 

inferências.   

A primeira etapa, a organização, pode ser subdividida em uma pré-análise, 

que consiste em uma leitura superficial, a “leitura flutuante” tendo como premissa a 

1) exaustividade 2) homogeneidade e 3) pertinência, ou seja, buscam-se dados que 

tenham traço comum entre si e com os objetivos da pesquisa. 

Os resultados obtidos nessas leituras passaram por uma análise minuciosa 

para serem valorativos. Na próxima etapa, houve a codificação, mediante as 

premissas 1) recorte 2) enumeração 3) classificação e 4) agregação. Procederam-se 

os recortes nas falas (trechos ou palavras) dos entrevistados que indicam alguma 

relevância ao estudo, mediante uma classificação para formar- as categorias de 

análise.  Codificados esses elementos, partiu-se para a etapa da categorização, 
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realizada em dois momentos 1) inventário e 2) classificação, ou seja: localizam-se os 

elementos para depois organizá-los, seja por pertinência, objetividade e fidelidade, 

seja por produtividade ou por exclusão. O tratamento de resultados, a inferência e a 

interpretação de resultados foi a última etapa. 

Desse modo, procurou-se compreender o significado expresso, não só da 

semântica do conceito, mas de sua generalização por meio da palavra escrita e o 

realizado, o que permitiu a explicação da realidade vivenciada, de experiências e 

expectativas. 

Esta tese se organiza em quatro capítulos, sendo o primeiro intitulado 

“Interfaces entre Desenvolvimento Local e Desenvolvimento humano”, no qual 

buscou-se demonstrar a relevância do desenvolvimento humano para o 

desabrochamento do indivíduo e consequentemente do local a que pertence. 

Essencialmente teórico, o capítulo embasou-se em autores como Sen (2000), 

abordando as questões sociais que se desdobram no desenvolvimento e o indivíduo 

e suas múltiplas capacidades como parte desse processo; Le Bourlegat (2000), Àvila 

(2000; 2005), Santos (2004; 2007) e Tavares (2014), entre outros que enfatizaram 

as questões de território ou territorialidade no contexto do desenvolvimento local, 

ressignificando a dimensão do simbólico-afetivo dentro da comunidade. 

No segundo capítulo, “Adolescência e Vulnerabilidade Social”, objetivou-se 

articular um panorama sobre a adolescência, trazendo aspectos históricos, 

biológicos, sociais e legais, bem como dados do IBGE sobre jovens dessa faixa 

etária. O trabalho valeu-se de autores que descrevem como o conceito de 

adolescência é fruto das mudanças ocorridas na sociedade ocidental ao longo dos 

anos. Assim, traz a historiografia contida nas obras de Ariès (1981), Costa e Santa 

Bárbara (2008) e a contemporaneidade da juventude nas obras de Bourdieu (1983) 

e Baumann (2001), para fazer emergir questões sociais, tais como a vulnerabilidade 

social, expostas pelo PNUD e por autores como Sposito (2000) e Fonseca (2003). 

O terceiro capítulo, “O mundo do trabalho e a aprendizagem profissional”, 

buscou articular autores que trouxessem à tona as questões sociais que têm 

ladeado o mundo do trabalho ao longo da história da humanidade, perpassando por 

todo o processo de luta e das relações que se foram constituindo durante o 

percurso. Nesse cenário, emergem Marx (1996) e Hobsbawm (1998), para chegar-

se ao trabalho infanto-juvenil no Brasil, o que implicou fundamentação em dados 
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estatísticos (PNAD) e na legislação vigente (ECA, CLT e a própria Constituição 

Federal de 1988). A tônica deste tópico repousa na responsabilidade jurídica do 

empregador de adolescentes. 

Por fim, no quarto e último capítulo, buscou-se apresentar os resultados das 

entrevistas realizadas com os egressos do Programa de Aprendizagem Profissional 

da Cidade dos Meninos (PAPCDM), calcadas nas perspectivas do Desenvolvimento 

Local, Manual de Aprendizagem Profissional (MTE, 2009), Amartya Sen (2000), 

Relatórios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, indicadores de 

políticas públicas e outros. As análises objetivaram ampliar os conceitos referentes à 

aprendizagem profissional para além do mercado de trabalho, demonstrando o 

impacto no desenvolvimento humano dos adolescentes em situação de 

vulnerabilidade após a conclusão do período de aprendizagem. 

Portanto, por meio da fala desses jovens, a pesquisa pretende não só 

compreender os benefícios de uma formação profissionalizante, mas reconhecer 

suas potencialidades e preparação para o exercício do protagonismo no espaço de 

interação, promovendo permanência no mercado de trabalho, aumento da 

autoestima, melhoria nas relações interpessoais e, consequentemente, a melhoria 

de sua qualidade de vida e de sua família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 INTERFACES ENTRE DESENVOLVIMENTO HUMANO E 
O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 
 

 
 

 O Desenvolvimento Local constitui-se em objeto de pesquisa que tanto as 

referências quanto suas próprias perspectivas possuem uma congruência de pura 

democracia e liberdade. Tais características são de profunda pertinência na 

sociedade atual, que vive as contradições de um mundo globalizado, especialmente 

nas relações de trabalho que, ao mesmo tempo, busca pelo o equilíbrio entre o local 

e o global, o ter e o ser. 

 De modo a ampliar a visão sobre as análises acerca do desenvolvimento e as 

características que o envolvem, é importante conceber o desenvolvimento local 

como em uma escala de capilaridade que converge para o desenvolvimento 

humano. Tais perspectivas têm por objetivo contribuir para o fortalecimento das 

capacidades e funcionalidades para a efetivação de uma vida digna, justa e 

igualitária.   

 Ambas as perspectivas são importantes em uma fase de extrema relevância 

na vida humana, a do ingresso do adolescente no mundo do trabalho. Compreende-

se que o trabalho se constitui uma prática social que pode tanto empoderar o ser 

humano, quanto tirar o seu poder, especialmente na adolescência.  

 As teorias que embasam o desenvolvimento local e o desenvolvimento 

humano convergem na defesa da ideia que deve-se fortalecer a função de agente 

transformador do sujeito na sociedade para atuar ativamente em sua comunidade. 

Dentre esses sujeitos, o adolescente vislumbra atuar na sociedade ao ingressar no 

mundo do trabalho e, portanto, compreender os conceitos do desenvolvimento local 

e humano relacionados a adolescência são necessários. 

 Nesse sentido, o presente capítulo tem por objetivo apresentar e discutir as 

características que constituem o desenvolvimento local e humano, considerando 

estes, fundamentais para as análises propostas relativas a aprendizagem 

profissional de adolescentes em situação de vulnerabilidade social. 
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2.1 Desenvolvimento humano 
 

 

Ainda que a ideia de desenvolvimento humano comporte inúmeros 

entendimentos, aqui se busca aquele que melhor se coadune com as implicações do 

desenvolvimento local, as que colocam o sujeito enquanto protagonista ativo no 

desenvolvimento social. 

Ao se problematizar sobre o desenvolvimento das nações não foi sempre que 

se versou sobre as potencialidades humanas, pelo contrário, foi a partir de grandes 

barbáries e atrocidades cometidas contra a humanidade, reveladas na Segunda 

Guerra Mundial, que os países não desenvolvidos começaram a ser observados de 

outro modo pelos economistas (MEIER, 1984, KANG, 2011). 

 A história da humanidade tem demonstrado que o ser humano está além das 

representações numéricas, produções e metas quantificadas que estas podem 

alcançar. Nessa perspectiva, desde a década de 1970 os estudos acerca do 

Desenvolvimento Humano (DH) têm defendido a ideia do desenvolvimento para 

além do fator econômico, propondo vislumbrar o ser humano em suas múltiplas 

dimensões (SEN, 2000, ALKIRE, 2010, SANTOS, 2016). 

 As pesquisas sobre o Desenvolvimento Humano têm demonstrado que todas 

as pessoas possuem potencial para se tornarem agentes de transformação social, 

mas, para isso, é importante que se amplie o olhar para o indivíduo quanto às suas 

capacidades humanas (SEN, 2000). Dentre os pesquisadores do Desenvolvimento 

Humano, Amartya Sen se destacou mundialmente por sua capacidade de 

desenvolver os conceitos e propor metodologias para o Desenvolvimento Humano. 

 Amartya Kumar Sen nasceu na Índia em 1933, formou-se em economia e 

filosofia, cursou doutorado e pós-doutorado na Universidade de Cambridge, em 

Londres, atuou como professor em universidades renomadas da Inglaterra, Estados 

Unidos e Índia, como Harvard, Oxford, Berkeley, Stanford, MIT, Cornell e 

Cambridge. Amartya Sen é reconhecido internacionalmente enquanto professor e 

pesquisador, sendo premiado no ano de 1998 pelo Prêmio Nobel de Economia. 

 As pesquisas realizadas por Amartya Sen trouxeram para a economia um 

olhar apurado sobre as questões sociais que se desdobram no processo de 

desenvolvimento, especialmente em países que ainda não são considerados 

“desenvolvidos”. Dentre as obras publicadas por Sen destacam-se Pobreza e Fome 
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(1981), Ética em Economia (1987), Commodities e Capacidades (1987), Fome e 

Ação Pública (1989), Desigualdade Reexaminada (1992), Desenvolvimento como 

Liberdade (1999), Identidade e Violência (2006), Ideia da Justiça (2009), As pessoas 

em primeiro lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do mundo globalizado 

(2010), dentre outros. 

 As contribuições de Amartya Sen, conforme algumas de suas obras citadas 

acima, extrapolam o olhar econômico e agregam, também, as suas contribuições 

enquanto filósofo. Suas pesquisas acabam por repercutir em diferentes áreas por 

focar nos temas crescimento econômico, escolha racional, escolha social, economia 

do bem-estar, pobreza e desigualdade, desenvolvimento econômico e filosofia 

política normativa (KANG, 2011, p. 01). 

 O olhar de Amartya Sen para o desenvolvimento representa na comunidade 

científica as vozes das pessoas que viveram e convivem com as contradições do 

desenvolvimento transversal analisado apenas pelo Produto Nacional Bruto - PNB 

(SEN, 2000). Para o autor é imperativo compreender que o ser humano necessita de 

liberdade para ampliar suas capacidades humanas e dessa forma é preciso ampliar 

os conceitos de desenvolvimento. Sen (2000) advoga esta perspectiva afirmando 

que, apesar de muitos países alcançarem o desenvolvimento econômico, as 

mazelas sociais como pobreza, exclusão, desemprego e violência ainda persistem. 

Sendo assim, apenas o crescimento econômico não é o bastante para o patamar de 

desenvolvimento humano. 

 Para Amartya Sen (2000) no processo de desenvolvimento de uma nação o 

ser humano necessita ser compreendido como o agente fundamental dessa 

evolução e, para tal, é inerente garantir sua liberdade e felicidade, aspectos estes, 

que fortalecem diretamente o exercício da cidadania e democracia. Nesse sentido, 

Sen (2000, p. 71) defende a ideia de que: 

 

Os fins e os meios do desenvolvimento exigem que a perspectiva da 
liberdade seja colocada no centro do palco. Nessa perspectiva, as pessoas 
têm de ser vistas como ativamente envolvidas - dada a oportunidade - na 
conformação de seu próprio destino, e não apenas como beneficiárias 
passivas dos frutos de engenhosos programas de desenvolvimento. O 
Estado e a sociedade têm papéis amplos no fortalecimento e na proteção 
das capacidades humanas. São papeis de sustentação, e não de entrega 
sob encomenda. 
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 Na exposição acima de Sen (2000) sugere ao Estado desenvolver sua 

verdadeira atribuição junto a população, que se constitui em uma sociedade 

emancipada e ativa em seu território. O desenvolvimento, nesse sentido, é 

construído na horizontalidade conforme se expandem as capacidades humanas. 

Para que o desenvolvimento humano seja efetivado o Estado deve favorecer as 

liberdades instrumentais, as quais englobam “[...] facilidades econômicas, liberdade 

políticas, oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora” 

(SEN, 2000, p. 71). 

 A perspectiva de desenvolvimento humano proposta por Sen desdobra-se a 

partir de dois conceitos fundamentais em suas obras, ou seja, os funcionamentos e 

as capacitações, primordiais para que as pessoas sejam capazes de realizar as 

melhores escolhas para sua vida, em outras palavras, escolhas conscientes. Nessa 

linha, Sen (2000) exemplifica como se dá o funcionamento, “[...]desde coisas 

elementares como estar nutrido adequadamente, estar em boa saúde, livre de 

doenças que podem ser evitadas e da morte prematura [...]”, e também as “[...] 

realizações sociais mais complexas tais como tomar parte na vida da comunidade, 

ser capaz de aparecer em público sem envergonhar e assim por diante [...]” (SEN, 

2000, p. 79 e 173). Destarte, entende-se que os funcionamentos são os resultados 

da aquisição do bem-estar (KANG, 2011). 

 De modo a alcançar as funcionalidades, Sen (2000) defende a ideia de que o 

Estado deve promover as capacidades humanas a partir de um ponto de vista em 

que o sujeito não é mero “receptor” das ações do Estado, mas um agente capaz de 

realizar boas escolhas e, assim, contribuir com este. Escolhas essas, que só serão 

efetivas, tanto para o sujeito quanto para a sociedade, se ele tiver acesso a recursos 

materiais e imateriais. O conceito de capacidade, desenvolvido por Sen (2000, p. 

95) pode ser compreendido por: 

 

A “capacidade” [capability] de uma pessoa consiste nas combinações 
alternativas de funcionamentos cuja realização é factível pra ela. Portanto, a 
capacidade é um tipo de liberdade: a liberdade substantiva de realizar 
combinações alternativas de funcionamentos (ou, menos formalmente 
expresso, a liberdade para ter estilos de vida diversos). Por exemplo, uma 
pessoa bastada que faz jejum pode ter a mesma realização de 
funcionamentos quanto a comer ou nitrir-se que uma pessoa desnutrida, 
forçada a passar fome extrema, mas a primeira pessoa possui um “conjunto 
capacitário” diferente da segunda (a primeira pode escolher comer bem e 
ser bem nutrida de um modo impossível para a segunda). 
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 No exemplo acima, utilizado por Sen (2000), fica clara a ideia do teórico 

acerca do que representam as capacidades, ou seja, a possibilidade que as pessoas 

têm para efetivar suas escolhas de uma forma consciente. O autor avança e afirma 

que, dessa forma, é possível criar o “conjunto capacitário” e “alternativas reais” para 

o indivíduo, no qual ele poderá realizar “combinações” de funcionamentos que 

melhor se encaixem em sua vida. 

A contemporaneidade vivida pela, Sen (2000) expõe como uma época em 

que se desfruta de uma infinidade de avanços tecnológicos, distintas formas de 

comunicação, expansão industrial e “modernização das relações sociais”, elementos 

estes que podem contribuir sobremaneira na garantia de mecanismos que ampliem 

a liberdade e a felicidade das pessoas. 

As teorias de liberdade, felicidade e justiça, com cunho econômico e filosófico 

de Amartya Sen (2000), trazem para as discussões de desenvolvimento aspectos 

basilares de uma organização da sociedade que deveria ser natural, como a 

felicidade. Especialmente, nesse momento em que a globalização tem rompido com 

as dificuldades em disseminar informação e conhecimento. 

Apesar dos distintos discursos e abordagens sobre a globalização, Sen 

(2010) faz um chamamento público para que as pessoas não “demonizem” a 

globalização, mas, também, não a “idolatrem”. O autor reconhece as mazelas que se 

atenuaram em um mundo no qual o capitalismo exerce uma influência direta nas 

relações sociais, mas menciona os benefícios nos campos da justiça e da liberdade 

que a globalização traz para a democracia. 

  

2.2 A contribuição do IDH nas políticas públicas 

 

 O Estado, enquanto principal responsável pelo desenvolvimento da 

sociedade, utilizou, em grande parte da história da humanidade, como parâmetro de 

riqueza de uma nação e “desenvolvimento” o recorte econômico. Entretanto, manter 

o foco neste elemento acaba por segregar distintas dimensões que também 

carecem de incentivos. 

Na década de 1990, com o objetivo de quantificar o desenvolvimento humano 

e oportunizar um novo indicador para ser utilizado nas políticas públicas 

complementar ao Produto Nacional Bruto (PNB), AmartyaSen, Keith Griffin, 
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MahbubulHaq e Paul Streeten criaram o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

(SANTOS, 2016). O IDH é um indicador que agrega as informações relativas a três 

áreas da vida “[...] uma vida longa e saudável, conhecimento e um padrão decente 

de vida (SANTOS, 2016, p. 31)”, dessa forma, amplia-se a avaliação em diferentes 

áreas da vida de uma população, conforme ilustrado sucintamente na imagem 

abaixo: 

 

Figura 2: Índice do Desenvolvimento Humano. 

 
 Fonte: IPEA; PNUD, 2017. 

 

As características apresentadas acima reforçam a necessidade de conceber o 

desenvolvimento tendo por foco as necessidades básicas do ser humano como 

primeira instância e não após a visão econômica. A partir dessa concepção, é 

possível inferir que para o desenvolvimento de uma sociedade que visa a justiça 
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social e o crescimento em escala horizontal, é preciso dar acesso as pessoas aos 

serviços e políticas públicas que ampliem seus direitos e o seu sentido de liberdade. 

Vislumbrar o desenvolvimento humano a partir das capacidades e 

oportunidades permite ao sujeito perspectivas de crescimento pessoal e comunitário, 

haja vista que o mesmo se encontra inserido em distintos espaços, ora como 

trabalhador, ora usuário de políticas públicas e consumidor. 

A criação do IDH foi de fundamental importância para o avanço das pesquisas 

e investimentos realizados pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), que, por sua vez, tem por objetivo promover o 

desenvolvimento inclusivo e sustentável por meio das políticas públicas. Santos 

(2016, p. 31) ratifica a importância do IDH nas políticas públicas afirmando que: 

 
A ONU produziu, ao longo de 25 anos, mais de 700 relatórios. Nos 
relatórios dos últimos 20 anos, a avaliação do IDH tem proporcionado 
alternativa para agentes de desenvolvimento promoverem o crescimento 
econômico de sua região. Seus relatórios explicam como e por que as 
decisões políticas devem orientar os processos do crescimento econômico, 
industrialização e prestação de serviços com liberdade humana. 

 

Nos Relatórios de Desenvolvimento Humano (RDH) o PNUD traz as três 

dimensões estabelecidas pelo IDH e acrescenta outros elementos que se 

desdobram nessas dimensões ampliando as possibilidades de diagnósticos 

precisos. Constituem essas dimensões, os recursos para uma vida decente; o 

conhecimento; a vida longa e saudável; a ser produtivo; a ser criativo; as garantias 

humanas; a liberdade política; a política, o social e a liberdade econômica; o 

sentimento de pertença a uma comunidade; a participação ao bom ambiente físico; a 

sustentabilidade; a segurança; ao empoderamento; a liberdade; a segurança 

humana; aos direitos civis e políticos; a participação social e política; a liberdade 

cultural; desfrutando de liberdades políticas e civis para participar na vida da sua 

comunidade; a  dignidade e respeito dos outros; a democracia; a liberdade de ação 

e de expressão e respeito próprio (ALKIRE 2010, SANTOS 2016). 

O RDH, apesar de ser publicado anualmente com dados globais desde 1990, 

no Brasil, o primeiro foi elaborado em 1996 sob o título de “Relatório do 

Desenvolvimento Humano Brasil 1996”, e nas sequências; “Relatório do 

Desenvolvimento Humano 2005 - racismo, pobreza e violência”, “Relatório do 

Desenvolvimento Humano 2009/2010 - valores e desenvolvimento humano”, 
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“Relatório do Desenvolvimento Humano 2017 - movimento é vida, atividades físicas 

e esportivas para todas as pessoas”. 

Além da criação do Relatório de Desenvolvimento Humano, foi lançado no 

Brasil em 2013 o “Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil” sob o formato de 

uma plataforma digital que teve o objetivo de contribuir com informações sobre o 

IDH do país. A plataforma, no decorrer desses cinco anos, passou por constantes 

melhorias e aperfeiçoamentos gerando, atualmente, o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) para todas as cidades brasileiras. 

 

2.3 Desenvolvimento local 

 

A sociedade tem vivenciado inúmeras contradições associadas ao 

“desenvolvimento”, em sua maioria, em vertente ainda extrativista e focada no 

aspecto econômico. Entretanto, em meio a essas distintas concepções, o 

desenvolvimento local apresenta-se como uma proposta que engloba a 

solidariedade ativa no território, o crescimento horizontal e o ser humano como foco 

do progresso. Considera as dimensões humanas que perpassam entre o econômico, 

a qualidade de vida e as relações que se encontram e se influenciam do global ao 

local e do local para o global. 

O termo Desenvolvimento sempre esteve associado ao conceito de progresso 

com propostas nos diversos cenários da sociedade, em especial, ao econômico e 

tecnológico. Sob este viés percebe-se que o fortalecimento dessa característica 

advém dos desdobramentos da Primeira Revolução Industrial (1760 – 1820) e as 

descobertas das ciências, em que o progresso estaria atrelado à produção de 

riquezas e o saber científico, ocasionando um avanço no sistema produtivo e, 

posteriormente, a preocupação com a estagnação nas relações humanas (DUARTE, 

MORETTI, ALMEIDA, 2005). 

Ao se avaliar o desenvolvimento de modo geral insere-se, ainda, o olhar para 

mensuração das transformações socioeconômicas decorrente do estudo das 

desigualdades existentes entre países ricos e pobres, das depressões cíclicas, das 

guerras destrutivas, das instabilidades políticas entre outros (BORGES, 2007). As 
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raízes desse pensamento perpetuam cenários em que ao mesmo tempo que o 

“progresso” proporciona aos homens relacionar-se facilmente promovendo trocas 

culturais, também fomenta problemas como a incompreensão, intolerância, 

desigualdade e desvalorização do potencial humano, colocando em cheque os 

direitos sociais. Conforme Bobbio (1992, p. 6), 

Os direitos não nascem todos de uma vez. Nascem quando devem ou 
podem nascer. Nascem quando o aumento do poder do Homem sobre o 
Homem – que acompanha inevitavelmente o progresso técnico, isto é, o 
progresso da capacidade do Homem dominar a natureza e os outros 
homens – ou cria novas ameaças a liberdade do indivíduo, ou permite 
novos remédios para suas indigências. 

 

A história da sociedade demonstra que o direito nasce de processos 

históricos de luta. Esse nascimento envolvendo, diretamente, a condição de se 

estabelecer relações democráticas, todavia, as tensões sociais aliadas ao 

pensamento hegemônico fazem com que esses direitos, duramente conquistados, 

sejam constantemente ameaçados. 

Partindo dessa premissa, é necessário que se conceba um modelo de 

desenvolvimento em que a democracia e a garantia dos direitos sejam acessíveis a 

todos, de modo que melhores condições de vida sejam incorporadas na sociedade. 

Morin (2013, p.107) afirma que “a democracia deva favorecer a relação rica e 

complexa indivíduo-sociedade, em que os indivíduos e a sociedade podem ajudar-

se, desenvolver-se, regular-se e controlar-se mutuamente”. Logo, torna-se 

necessário compreender como é essa sociedade em toda a sua complexidade e 

como esta pode ser reinventada, abrindo caminho para novas possibilidades em 

relação ao seu desenvolvimento. 

Nessa perspectiva, Somekh (2010) esclarece que o desenvolvimento se 

distingue do progresso, principalmente o econômico, uma vez que congregam a 

evolução quantitativa da reprodução da riqueza material como as possibilidades de 

sua melhor distribuição. Neste sentido, é importante alargar as concepções sobre o 

desenvolvimento em si, sendo este um processo complexo, capilar e 

multidimensional, o qual ocorre por meio do coletivo, porém, não sempre para o 

coletivo. 
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Dessa forma, o desenvolvimento só ocorrerá em sua efetividade se houver a 

redução das desigualdades sociais, trazendo novas oportunidades para a 

população, não só no campo econômico, mas a valorização das relações humanas, 

da identidade, do pertencimento, do protagonismo individual e coletivo. Borges 

(2007, p. 24) avalia que essa nova linha o desenvolvimento desperta sob um novo 

paradigma evidenciando “um patamar mais amplo que a economia, tornando mais 

social, uma visão subjetiva, intangível, sistêmica e cultural complexa”. 

É com esse pensamento que o desenvolvimento ressurge com novos 

significados, agregando em seu bojo mais especificidades, como características 

regionais, locais e como se articulam com o global. Nesse sentido, tem-se 

caminhado para uma perspectiva horizontal, na qual, discute-se a importância do 

Homem na formação do seu espaço social, sendo esse agente ativo do seu entorno. 

Dentre os teóricos brasileiros que contribuíram para as referências do 

Desenvolvimento Local, Vicente Fidéllis de Ávila (2000, p.08), afirma que: 

O Desenvolvimento Local consiste no efetivo desabrochamento das 
capacidades, habilidades e competências de uma comunidade definida e 
delimitada com presença intrínseca de interesses próprios, identidade 
coletiva, identidade cultural, solidariedade, colaboração e confiança para 
que verdadeiramente as amarras sejam rompidas a fim de que a 
comunidade utilize suas potencialidades locais (endógeno), desmistificando 
o modelo antigo que enfatiza o assistencialismo e o paternalismo como 
fundamental para uma comunidade desenvolver-se (exógenos). 

 

Seguindo essa perspectiva, o desenvolvimento local visa re-valorizar os 

territórios locais, potencializando suas características, fomentando o potencial da 

comunidade, suas peculiaridades, os sistemas produtivos e a cultura local aliados ao 

know how humano. Visa, ainda, a cooperação, inclusão e a criação partilhada em 

um espaço que os agentes dialoguem e interajam, sem a sobreposição de poderes e 

saberes, valorizando a identidade local. 

Dessa maneira, a articulação do crescimento econômico com o crescimento 

do capital humano, torna-se uma estratégia inovadora e inteligente para promoção 

do desenvolvimento humano e social, exigindo tomadas de decisões que 

harmonizem os processos, tornando os diversos atores locais mais democráticos e 

participativos (VIGÂNIGO, 2004; DOWBOR; POCHMANN, 2010). 
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Nessa ótica, o homem, mesmo que em sua essência seja singular, torna-se 

agente de desenvolvimento local, uma vez que melhor é a relação com a sua 

comunidade proporciona o despertar para novos arranjos, somando esforços para a 

construção de uma nova sociedade igualitária, justa e equitativa (BORGES, 2007; 

FARFUS, 2008). 

2.3.1 Agente do desenvolvimento local 

Ao se conceber o desenvolvimento local como um processo em que se preza 

a participação e democracia, entende-se que, para que ele ocorra tal como proposto, 

as pessoas devem ser ativas na comunidade, entendendo que é através das 

pessoas que a dinâmica social é configurada e re-configurada, ou seja, por elas e 

para elas. 

De acordo com Drucker (1998) a comunidade do futuro está em construção, 

desta dependerá a vida das gerações que virão, desse modo, o homem tem um 

papel fundamental. Por agente do Desenvolvimento Local entende-se aquela pessoa 

que articula, convida e contribui a repensar sobre as políticas para a promoção 

desse desenvolvimento, bem como os arranjos locais. Nesse sentido, cada ser 

humano que se empodera e alcança o respeito e consideração, seja do Estado ou 

da comunidade que está inserido, propicia e promove sua participação ativa e 

corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 

demais seres humanos. 

A visão de Sarlet (2011, p.35) considera que “o homem como ser livre é 

responsável por seus atos e seu destino”, isto é, não basta ao Estado “reconhecer” 

seus direitos se esses não forem incorporados no dia a dia de cada indivíduo dentro 

da comunidade, mas é necessário que ele compreenda a validade de cada direito, 

só assim será garantida uma cidadania plena, dentro de uma sociedade fraterna, 

pluralista e solidária. 

Em um modelo de sociedade democrática, uma das formas de exercício 

ativo na sociedade, se dá por meio da inserção no Estado. Hobbes (2008, p.61) 

alertava que o poder soberano do Estado somente é conferido mediante o 

consentimento dos Homens: 
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Estado foi instituído quando uma multidão de homens concordam e 
pactuam, cada um com cada um dos outros, que a qualquer homem ou 
assembleia de homens a quem seja atribuído pela maioria o direito de 
representar a pessoa de todos eles (ou seja, de ser seu representante ), 
todos sem exceção, tanto os que votaram a favor dele como os que votaram 
contra ele, deverão autorizar todos os atos e decisões desse homem ou 
assembleia de homens, tal como se fossem seus próprios atos e decisões, 
a fim de viverem em paz uns com os outro e serem protegidos dos restantes 
homens. 

 

No mesmo sentido, Jean-Jacques Rousseau (1980) ratifica que o Estado é 

convencional e resultado da manifestação da maior parte das pessoas. Assim, o 

governo é instituído para promover o bem comum, sendo tolerável quando é justo. 

Quando o governo se torna não suportável o povo pode substituí-lo, sendo 

determinantes da sua organização. Tavares (2014, p.183) analisa o Estado e 

Sociedade da seguinte forma,  

 

Não podem ser compreendidos de forma dicotômica, em que os indivíduos 
se desenvolvem na singularidade e criam necessidades particulares e o 
Estado cria condições de mercado para que essas necessidades (criadas a 
partir da subjetivação de cada pessoa ou grupo) possam ser supridas a 
depender do esforço individual de cada um. Até porque, dialeticamente, os 
sujeitos individuais, a sociedade e o Estado não são distintos, mas sim 
dimensões diferentes de uma mesma unidade. 

 

Dessa maneira, o Estado mesmo sendo concebido historicamente para 

organizar politicamente e resguardar os direitos estabelecidos, incorpora outras 

formas conforme as necessidades e exigências da humanidade e, em especial, com 

os estímulos engendrados pelas ações e necessidades do homem. 

Cabe ressaltar que essa premissa valida que o homem pode constituir-se e 

empoderar-se socialmente, uma vez que, quando esse “poder” é exercido de forma 

harmônica, se torna necessário para prover aos anseios não só do indivíduo, mas, 

também, dos outros cidadãos, ajudando-os a realizar a ação desejada por todos. Em 

relação a isso, é pertinente o olhar de Marx (2007, p. 50) ao afirmar que “não é a 

consciência do homem que lhe determina o ser: é o seu ser social que, 

inversamente, determina a consciência”. 

Nesse sentido, quando o homem empodera-se ele se torna agente do 

desenvolvimento, visto que ele age ativamente na e com a comunidade 

intermediando, entre as pessoas, as realidades, os problemas, as oportunidades 
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locais, construindo a partir do interesse da mesma, iniciativas solidariamente 

cooperativas (ÁVILA, 2000; ÁVILA, 2005). 

 

2.3.2 Onde a dinâmica social desabrocha 

Para a compreensão do Desenvolvimento local faz-se necessário refletir 

sobre os conceitos de território e de territorialidade, etimologicamente compatíveis, 

mas conceitualmente diferentes. Em sentido amplo, o que está em pauta não são as 

definições de território e territorialidade, mas discutir o que as construções 

simbólicas desses conceitos implicam para o desenvolvimento. 

O território é uma diversidade espacial de justaposição ou convivência, lado a 

lado, de tipos territoriais distintos e complexos. É também ambiente (palco) para a 

efetivação da vida humana, fundamentais a todos os povos, independentemente do 

tipo de povo, nação ou população. Nessa ótica, a configuração territorial só se 

desenvolve se os organismos (tribo, clã, família) se relacionam entre si (RATZEL, 

1990; ÁVILA, 2000; HAESBAERT, 2007).  

Ferreira (2014) argumenta que o território pode ser compreendido em dois 

planos, em uma visão mais concreta, sob um domínio político e economicamente 

estruturado e, em uma perspectiva simbólica-identitária, em grupos sociais que se 

relacionam a partir de diversos aspectos humanos e das necessidades do homem.   

Para Santos (2007, p. 83-4) “o território sem vida é meramente um espaço 

físico recortado geograficamente para delimitar algo, mas as ações existentes nele 

remetem à territorialidade”. Diante disso, a territorialidade “designa a qualidade que 

o território ganha de acordo com sua utilização ou apreensão pelo ser humano” 

(SPOSITO, 2009, p. 11). Nesse sentido, a territorialidade está ligada às relações 

sociais e às atividades diárias que os homens têm com sua natureza exterior. 

 

2.3.3 Espaço, local e lugar 

 

Compreender sobre o espaço, local e lugar na perspectiva do 

desenvolvimento local, é considerá-los fundamentais na soma de elementos e 
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transformações sociais, econômicas, culturais e políticas que decorrem das relações 

vividas em comunidade, redescobrindo e reintegrando os recursos e potencialidades 

locais. 

A interdisciplinaridade é válida na perspectiva do desenvolvimento local, 

entretanto, é necessário analisá-los para compreender a relação desses conceitos. 

Para Santos (2004, p. 122) o espaço deve ser considerado como totalidade, definida 

como “um conjunto de formas representativas de relações sociais do passado e do 

presente e por uma estrutura representada por relações sociais que se manifestam 

através de processos e funções”. Nessa perspectiva, o espaço traduz não um mero 

local em que as pessoas vivem, mas um ambiente que se modifica a partir das 

relações protagonizadas pelos indivíduos que vivem nele. 

Desse modo, o local, intrinsecamente, é o espaço onde as pessoas 

conduzem a vida cotidiana em que habitam, se relacionam, trabalham, compartilham 

normas, valores, costumes e representações simbólicas. Essas conduções podem 

ser concretas, pensando na habitação e no trabalho e abstratas como as relações 

sociais cotidianas (LÓPEZ, 1991). 

Nesse passo, a construção do lugar também se realiza na dimensão do 

simbólico-afetivo, uma vez que dão significado a esse ambiente, desenvolve a noção 

do pertencimento. Constrói uma identidade onde se articulam a solidariedade, o 

ideal altruísta, de se envolver no processo de mobilização e cooperação mútua (LE 

BOURLEGAT, 2000; ÁVILA, 2000; FERREIRA, 2014). 

 

2.3.4 Desabrochamento e sentimento de pertença 

 

Mais do que nunca, é imperativa a discussão sobre o empoderamento e o 

significado das pessoas a partir dos lugares onde estas vivem. Assim, para Pires 

(2010), o lugar é efetivo quando se considera uma região além de suas referências 

culturais e econômicas, como indicado em um mapa em comum. Deve coexistir em 

relação a ele uma sensação de pertencimento que valorize e difunda ações para o 

desenvolvimento. O lugar é aquele ambiente no espaço do qual emanam 
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sentimentos, sons, cheiros, sensações às pessoas, quando se torna especial e 

significativo, onde se encontra o pertencimento. 

Barros (1999, p. 33) acredita que “o ser humano atual demanda um ponto 

definido por coordenadas pessoais, que ele pode transportar ou dentro do qual ele 

mesmo se transporta”. O sentimento de pertença extrapola o senso comum de 

morar/ agrupar-se em um determinado espaço pela necessidade humana de 

proteção e alimento. 

Nesse enfoque, a ideia do bem-estar coletivo é a associação do direito 

individual de satisfação das necessidades com o direito de participar das decisões 

sobre como alcançar essa satisfação na prática. Para isso, se desenvolvem 

iniciativas solidariamente cooperativas que incidam, direta e constantemente, nas 

dinâmicas de sensibilização, mobilização, organização, planejamento e ação 

conjunta no âmbito da comunidade-localidade (AVILA, 2006; TAVARES, 2014). 

Na contribuição de Weber (1987, p. 77), em época anterior a Ávila (2006) e 

Tavares (2014), considera que a comunidade se constitui de “uma relação social na 

medida em que a orientação da ação social, na média ou no tipo ideal baseia-se em 

um sentido de solidariedade [...]”, assim, o sentimento de pertencimento está 

relacionado à proximidade e ligação com o local. Trata-se de “uma ideia de 

enraizamento, em que o indivíduo constrói e é construído, planeja e se sente parte 

de um projeto, modifica e é por ele modificado” (SILVA, 2013, p.204). 

Nesse ângulo, para ocorrer o desabrochamento, o indivíduo necessita 

compreender e refletir sobre a compreensão de si, isto é, os papéis sociais que 

desempenha (pai, arrimo de família, trabalhador e cidadão) e de sua cultura, que 

somente uma educação apropriada irá prepará-lo para desfrutar efetivamente destes 

(DOYAL, GUOGH, 1994). Após esse processo, entendendo-se enquanto um sujeito 

social, o mesmo é capaz de visualizar como poderá contribuir e agir ativamente na 

comunidade. 

Por esse viés, a comunidade desabrocha quando “suas capacidades, 

competências e habilidades de agenciamento e gestão das próprias condições e 

qualidade de vida, ‘metabolizando’ comunitariamente as participações efetivamente 

contributivas de quaisquer agentes externos” (ÁVILA, 2000, p. 69). Portanto, o 
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sentimento de pertença ao grupo e ao lugar torna-se fundamental para o 

desabrochamento em relação ao indivíduo e ao local, criando laços de 

reconhecimento mútuo, identidade e coesão à comunidade e ao seu 

desenvolvimento.   

 

 



3 ADOLESCÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

  
  

A adolescência, tratada como uma fase do desenvolvimento humano marcada 

por profundas transformações em aspectos biológicos, psicológicos e sociais, tem 

sido estudada por diferentes áreas do conhecimento há algum tempo. Entretanto, na 

história da humanidade, o reconhecimento dessa etapa da vida do ser humano é 

recente. Assim, discutir sobre o universo que envolve a adolescência em suas 

potencialidades e vulnerabilidades é fundamental para a presente pesquisa, 

especialmente ao que se refere ao mundo do trabalho. 

 Neste capítulo, entende-se a adolescência como uma fase da vida, mas isso 

não significa que será uma etapa na qual todos terão oportunidades ou estarão com 

seus direitos fundamentais preservados. Sendo assim, é importante alargar as 

discussões sobre as vulnerabilidades sociais, econômicas, familiares, afetivas, e 

outras a que os adolescentes estão sujeitos, especialmente aqueles de classes mais 

baixas, os quais tendem a “acumular” situações de risco. 

 Apesar da ampliação ao acesso a informação, neste contexto, exemplificamos 

com “conectado”, ainda presencia-se exclusão, exploração e negligências aos 

direitos dos adolescentes no mundo do trabalho. Há de se considerar que o contexto 

“globalizado” continua a produzir e reproduz mazelas no que refere ao trabalho e os 

adolescentes estão sujeitos a elas. Nesse sentido, é necessário romper com a visão 

“simplista” de que a adolescência é apenas uma “fase conturbada” e ampliar o olhar 

para os desafios que a mesma traz para o desenvolvimento humano, especialmente 

os que vivem em risco social e necessitam ingressar no mundo do trabalho. 

 A partir do cenário apresentado, o capítulo objetiva discutir as principais 

características que envolvem a adolescência, considerando, como recorte, o 

ingresso dos adolescentes na aprendizagem profissional. De forma concomitante, 

busca abordar as situações de vulnerabilidade que adolescentes de baixa renda 

estão sujeitos. 
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3.1 Conhecer a adolescência para compreender muitas fases em uma fase 

 

O Brasil possui 208,4 milhões de habitantes, destes 16,5 milhões são jovens 

com potencial de participação da vida produtiva, cultural, social e política do país 

(IBGE, 2018). Meninos e meninas com um olhar atento para as questões 

fundamentais que cercam sua faixa etária, como discriminação, violência escolar, 

desemprego e mortalidade (GOULART, FRANCISCO, 2007). 

A adolescência é um fenômeno natural e inerente a todos os seres humanos. 

Corresponde a uma etapa particular da vida do indivíduo e trata-se de um processo 

de transição entre a infância e a fase adulta. 

Para Penna (2017), existem duas linhas principais para a conceituação da 

adolescência, a primeira, partindo do pressuposto sociológico, é entendida como um 

grupo social homogêneo pertencentes ao grupo etário cuja uniformidade se dá pelas 

características em comum, a segunda reconhece a heterogeneidade, considerando 

a existência de múltiplas culturas desenvolvidas a partir de diferentes interesses e 

inserções na sociedade. 

A fase cronológica da adolescência tem a sua faixa etária estabelecida pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 10 e 19 anos, e pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), entre 15 e 24 anos, critérios utilizados, principalmente, para 

fins estatísticos e políticos (EISENSTEIN, 2005). No Brasil, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) normatiza, em seu Art. 2º, “Considera-se [...] adolescente 

aquela entre doze e dezoito anos de idade” (BRASIL, 2011, p.8). Entretanto, mesmo 

estando exposto pela Lei como uma fase que ocorre entre os 12 aos 18 anos, a 

maturação e a experiência para alguns indivíduos ocorrem em períodos diferentes, 

antecipando ou postergando a púbere. Isso se deve ao fato de ser uma fase 

caracterizada por uma série de mudanças, físicas, biológicas e psicológicas. Inicia-

se com as “mudanças corporais da puberdade e termina quando o indivíduo 

consolida seu crescimento e sua personalidade” (EISENSTEIN, 2005).  

 
O desenvolvimento se refere a mudanças progressivas na 
organização de um organismo. Este, por sua vez, é encarado como 
um sistema funcional e adaptativo através de toda a vida. Portanto, 
desenvolvimento implica em mudança progressiva num sistema vivo, 
individual, funcional e adaptativo. Nessa mudança progressiva do 
desenvolvimento há dois fatores gerais de alta complexidade e de 
grande importância - maturação e experiência (SCHNEIRLA, 1967 
apud PINHEIRO, 2006, p.5). 
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Segundo Pinheiro (2016), a maturação corresponde às mudanças orgânicas 

neurofisiológicas e bioquímicas que ocorrem no organismo, já a experiência, são 

todas as influências – aprendizagem e treino - que agem sobre o organismo através 

de sua vida e, ambas, se interagem no processo de desenvolvimento. A contribuição 

de Pinheiro (2016) ratifica a importância da experiência para o desenvolvimento do 

sujeito e como ela é capaz de agir nesse adolescente, tanto positivamente, quanto 

negativamente. Conceber essa perspectiva e fundamental para aqueles que lidam 

diretamente com adolescente e/ou seus familiares, pois assim como se tem a 

importância da experiência e do estímulo na infância, tais perspectivas continuam 

para as demais fases da vida. 

Nessa fase de transição da infantil para a adulta, mesmo com os conflitos 

pessoais diários, o adolescente tenta moldar sua personalidade se pautando em 

uma nova identidade física, psicológica e nas relações sociais que o cercam, 

obtendo, aos poucos, a autonomia e intimidade com seu novo eu.  Nessa aceitação 

das alterações físicas e busca pela sua nova identidade o adolescente começa a 

sentir-se independente e isso se expressa através de comportamentos diversos e 

mudanças intensas e aceleradas. 

 

3.2 A história social da adolescência 

 

O conceito de adolescência é fruto das mudanças ocorridas na sociedade 

ocidental no século XVIII e XIX. A passagem da infância à maturidade, vivenciada 

como a ‘crise adolescente’, é um produto típico da atual civilização. Trata-se de um 

fato cultural, pois o modo como cada sociedade lida com os seus jovens é particular 

e associado ao seu contexto sociocultural e histórico (COUTINHO, 2009). 

Dessa forma, a transição da adolescência para vida adulta foi construída 

historicamente em ritos de passagens antigos que foram modificados ao longo dos 

anos e variando conforme o modo de organização nas sociedades. Segundo 

Philippe Ariès (1981), a ideia do que hoje é chamada de adolescência é 

contemporânea. O autor destaca que tanto a criança quanto o adolescente não 

tinham um papel específico dentro das primeiras civilizações, a sua educação era 
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voltada para a necessidade, tradição e seu papel social dentro do grupo (Ariès, 

1981). 

A partir do reconhecimento da infância em um nível, ainda que inicial, a 

educação foi uma das primeiras práticas organizadas socialmente para crianças e 

adolescentes objetivando inserir e preparar esses indivíduos para a vida coletiva, 

conforme apresentam Costa e Santa Bárbara (2008) no contexto da Grécia Antiga: 

 
Na antiguidade observa-se a emergência de dois tipos diferenciados 
de educação que surgiram em dois modelos opostos, a pólis de 
Esparta e a de Atenas. Enquanto Esparta se deteve na fase guerreira 
e autoritária, Atenas chegou a um estágio de maior reconhecimento 
quanto a um tipo de educação formal, que se pautava na vida política 
democrática (COSTA; SANTA BÁRBARA, 2008, p. 2). 

 

A historiografia relata que desde pequenas as crianças já eram preparadas 

para o trabalho, não havia infância, quando se tornavam mais independentes das 

mães ou tutores já ingressavam plenamente na vida adulta. Os campos variavam 

desde a da filosofia e artes, em Atenas ou para vida militar como em Esparta. 

Ainda na sociedade Greco-Romana, Guimarães e Grinspun (2005, p. 4) 

revelam que nas “tradições culturais destacam a figura da deusa grega Juventa, que 

era invocada durante a cerimônia que oficializava a troca da roupa simples dos 

mancebos pela clássica toga, como indicativo de ingresso na vida adulta”. Tais 

percepções demonstram significados e representações simbólicas acerca 

importância social que existia na fase adulta, porém a adolescência era ainda, nesse 

quadro, apenas uma fase que antecedia a “maior idade”. 

Na idade Média permanecia a condição de “mini-adultos”, visto que o 

tratamento era o mesmo para ambos, 

  

O sentimento da infância não existia - o que não quer dizer que as 
crianças fossem negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O 
sentimento da infância não significa o mesmo que afeição pelas 
crianças: corresponde à consciência da particularidade infantil, essa 
particularidade que distingue essencialmente a criança do adulto, 
mesmo jovem. Essa consciência não existia (ÀRIÈS, 1981, p.156). 

 

Além disso, nas classes populares ainda era usada à força de trabalho 

infanto-juvenil, principalmente na Revolução industrial (1760 – 1840), por ser 

considerada barata e sem qualquer fiscalização. Nesse prisma, para Àirès (1981) as 

crianças, jovens e adultos não se dissociavam, todos participavam ativamente dos 
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assuntos da sociedade, tanto no exercício dos ofícios, tarefas diárias e divertimento.

  

Apesar de a Revolução Industrial ter acontecido a quase dois séculos, o 

adolescente ainda passa desapercebido frente a distintas áreas de trabalho, 

enquanto um sujeito em construção iniciante nas atividades laborais, muitas vezes 

estando exposto a situações insalubres e desprotegidas. 

Em outras culturas demonstram-se indícios que marcavam o momento dessa 

transição por meio das transformações corporais que vinham acompanhadas pelo 

surgimento da sexualidade, reprodutiva e manifestação de comportamentos sociais, 

fazendo com que a comunidade fixasse, através de ritos de iniciação ou de 

passagens, esse momento (GRAÑA; PIVA, 2004; MEIRA, 2009). 

Meira (2009, p. 186) avalia o simbolismo da ritualização, pois “não se conhece 

nenhuma sociedade que não distinga as várias “idades” e não as defina por meio de 

normas e valores de sua tradição cultural”. Portanto, para a autora, os ritos: 

 

Evidenciam regras de conduta que prescrevem como o homem deve 
se comportar em relação às coisas sagradas, reforçam o sentimento 
de pertença coletiva e dependência de uma ordem que protege ou 
salva os indivíduos do caos e da desordem. A ideia de ordem mostra 
o rito a partir de uma força organizadora, tornando-se o “lugar” da 
coesão e da classificação, e protegendo o grupo das cisões e 
descontinuidades presentes nas sociedades (MEIRA, 2009, p. 188). 

 

De cunho individual e coletivo, sendo místicos, religiosos ou folclóricos, os 

ritos de passagens existiram e existem em todas as culturas antigas ou 

contemporâneas. Essas cerimônias representavam a aceitação desse indivíduo sob 

uma nova condição para o seu povo. Trata-se de uma mudança de status e de 

participação no seio de sua comunidade já posta. 

Com o iluminismo (1715 – 1789) veio a preocupação de formar um “novo 

homem”, para tal, a educação, inicialmente, teria um papel fundamental, o de educar 

um cidadão para vida e o trabalho. O olhar para infância e a sua particularidade não 

se exprimia mais através da distração e da brincadeira, mas pelo interesse 

psicológico e da preocupação moral (ARIÈS, 1981, p. 162). 

Em 1904 G. Stanley Hall escreveu a obra “Adolescence”. Ele foi o primeiro 

autor a abordar este tema como uma fase de importância singular no 

desenvolvimento humano, ele dizia que “emancipação e o sucesso da vida adulta 
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seria o resultado de uma boa acolhida, com cuidados especiais, dedicada à fase da 

adolescência” (GUIMARÃES, GRINSPUN, 2005, p. 2). A definição da adolescência, 

enquanto uma das fases do ser humano que precede a vida adulta, não desobriga e 

ou descarta a necessidade de atenção e cuidado desse sujeito, pelo contrário, é 

apresentada como de fundamental importância a orientação a esses jovens.  

A partir do reconhecimento dessa fase de desenvolvimento, o papel social do 

adolescente e do jovem, passa a ficar mais claro na sociedade em distintos 

momentos, para Oliveira Junior (2015, p.3), 

 

A formalização da noção de juventude como sendo uma nova ordem 
social ocorre a partir dos anos de 1950. Nesse momento da história 
das Américas a cultura juvenil passa a ser expandida e ampliada, 
justamente após a II Grande Guerra, onde precisávamos nos 
reconstruir. Nesse sentido, falar do novo, do jovem, passa a fazer 
pauta da ordem das coisas.  

 

No pensamento moderno o desenvolvimento do infanto-juvenil agora passa a 

ser visto como sujeito, ou seja, passa a ser foco para as distintas áreas do 

conhecimento, tanto no campo da educação como da psicologia, sociologia e outras. 

Teóricos, como Watson (1936), Jean Piaget (1959), Wallon (1975), Vigotsky (1987) 

entre outros, desenvolveram pesquisas acerca do comportamento dos indivíduos por 

meio de métodos de observação, estímulos e respostas. 

O conceito da noção de jovem e juventude foi ampliado na década de 1950. 

Nesse momento da história das Américas em que a cultura juvenil passou a ser 

expandida, assim, falar do novo, do jovem passa a fazer parte da pauta da ordem 

das coisas (OLIVERA JUNIOR, 2015). 

Para Bourdieu (1983, p.112) a “juventude é apenas uma palavra”, logo, a 

juventude contemporânea passa a ser marcada por diversas manifestações na 

construção história e social. Há uma realidade plural que vem se moldando por meio 

da música, do esporte e, principalmente, da tecnologia. 

 

3.3 Ser adolescente no mundo globalizado 

 

No atual cenário “globalizado” encontram-se milhares de adolescentes e 

jovens tentando compreender a si e, ao mesmo tempo, o mundo em que vivem. Tal 

fase de busca pela identidade. Em meio a diversidade do cenário global encontra-se 
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o mundo do trabalho que tem se configurado e re-configurado a partir das demandas 

de mercado, dificultando com que os trabalhadores possam se sentir seguros quanto 

a sua identidade profissional, pois, diferente das gerações anteriores, o público atual 

terá mais de duas formações (BAUMANN, 2001). 

Compreender as especificidades dos adolescentes que nasceram nativos na 

era digital é de extrema importância, pois o modo como interagem, se relacionam e 

se percebem frente aos outros são novas para outras gerações e zona de conforto 

para a sua. Esse fato, por si só, pode favorecer a sua inclusão e/ou exclusão com as 

gerações anteriores. 

Para Pais (1993) a juventude se divide entre duas correntes teóricas: a 

corrente geracional, que entende a juventude como uma fase da vida, apresentando 

continuidade à cultura adulta das gerações anteriores ou que se oporia as gerações, 

acarretando na descontinuidade. Há, também, a corrente classista em que os jovens 

possuem diferentes culturas e os mais variados grupos sociais, isso é, de acordo 

com sua classe social. 

Outra teoria é que a inserção da tecnologia se tornou decisiva para marcação 

de tempo, ou seja, mudanças de geração. O que antes definia essa alteração no 

tempo de 25 anos, agora o intervalo passa a ser menor, podendo chegar a 10 (dez) 

anos (JORDÃO, 2016).  

Para Jordão (2016) existem quatro gerações coexistindo a Baby Boomers, 

Geração X, Geração Y, Geração Z e, por fim, Geração Alfa. Sendo a geração Baby 

Boomers pessoas que nasceram pós Segunda Guerra Mundial, a Geração X é 

utilizado para rotular as pessoas durante a Guerra Fria, a Geração Y nascidos por 

volta da década de 1980 a 1990. 

A partir da popularização da internet começa a se delinear um novo modelo 

de jovem mais tecnológico, a Geração Z. Nascidos por volta de 2000, essa é a 

geração que corresponde à idealização e nascimento da WWW (World Wide Web) e 

aparelhos tecnológicos. Por fim, a geração Alfa, nascidos por volta de 2010, surgem 

dentro um contexto global, no qual as novas tecnologias estão bem mais 

desenvolvidas e não concebem o planeta sem computador, tablets e smartphones 

(JORDÃO, 2016). 

Desse modo, o mundo contemporâneo trouxe inúmeras inovações 

tecnológicas, criaram-se novos hábitos e costumes para toda a sociedade e o uso 
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dessas ferramentas constituíram, nas palavras de Prioste (2013, p.155), “uma 

ambiência peculiar, um novo habitat” para o adolescente, na qual ele não um mero 

usuário passivo, são sujeitos ativos esse mundo virtual. 

Pesquisas recentes indicam que o jovem brasileiro é um dos mais conectado 

à internet, pensando na média global, com quase 10 horas diárias. Além disso, a 

pesquisa evidenciou que, entre os jovens na faixa etária de “15 e 18 anos, 68% deles 

se sentem ansiosos e solitários quando estão sem internet, mais do que os 65% que se 

sentem assim longe da família” (GLOBO, 2018). 

Para Prioste (2013), as mídias trouxeram uma maior interatividade entre os 

usuários, todavia um distanciamento da vida real. Enfatiza a necessidade de certa 

cautela, uma vez que não há um controle do conteúdo e uma supervisão integral dos 

pais, claro, que alguns sites permitem a instalação de filtros de proteção, contudo, fica 

restrito ao ambiente familiar e não a responsabilidade ética das empresas. Outro fator é 

observado no fato de alguns conteúdos tenderem a ser vinculados a uma compra 

específica, como jogos, músicas e aplicativos que visem a estimulação do consumo, a 

força motriz do capitalismo. Assim, é importante compreender que, apesar da facilidade 

ao acesso a informações, não é sempre que esse adolescente possui a orientação e/ou 

estímulo a criticidade frente aos conteúdos a que está exposto. 

Nessa perspectiva, a tecnologia e a economia global trouxeram inúmeras 

possibilidades, mas, também, uma pressão nos jovens. Anteriormente a maioria dos 

jovens, ao final da adolescência, já tinham traçado planos para sua vida adulta, os 

jovens de hoje sofrem um “bombardeio de informação” (OLIVEIRA JUNIOR, 2015). É 

inegável a importância das tecnologias nos dias atuais. Entretanto, é necessário 

que, além de sua utilização, sejam agregados valores éticos e morais que permitam 

que sejam avaliados os conteúdos das informações. 

 

3.4 Conceituando vulnerabilidade social 

 

A partir das breves contextualizações realizadas anteriormente, compreende-

se que a fase da adolescência, por si só, favorece ou exclui ao indivíduo 

oportunidades para o seu desenvolvimento ou para a sua limitação. Neste cenário, 

insere-se as situações de vulnerabilidade em que os adolescentes podem se expor a 

depender do seu contexto familiar e social, em especial no mundo do trabalho. 
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Compreendendo aqui que, de alguma forma, todas as pessoas possuem situações 

de riscos diferentes, a partir do cenário em que vive. 

Destarte, torna-se urgente analisar, criticamente, a situação do adolescente e 

jovem brasileiro que está em situação de vulnerabilidade social, especialmente por 

compreender que grande parte destas estão relacionadas a “família, educação e a 

violência”, consequentemente, chegando ao mundo do trabalho (GADEA e ROSA,et 

all, 2017). 

O conceito de vulnerabilidade social é polissêmico, uma vez que diferentes 

autores utilizam diversas matrizes para dimensionar a terminologia, entendendo 

como um entrecruzamento de seus fatores multicausais, como situações de 

pobreza, desemprego, dificuldades de inserção social, enfermidades, violência, 

exploração etc. (CANÇADO, 2014). Sendo assim, pode-se recorrer a afirmação que 

é vulnerável quem se encontra: 

[...] abaixo, ou em risco de ficar abaixo, de um certo limiar 
minimamente aceitável de escolhas fundamentais em diversas 
dimensões, como, por exemplo, a saúde, a educação, os recursos 
materiais e a segurança (DUTTA e MISHRA 2011, p. 1). 
 

No ano de 2014 o Relatório do Desenvolvimento Humano, desenvolvido pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, foi intitulado 

“Sustentando o Progresso Humano: Redução da Vulnerabilidade e Construção da 

Resiliência”, no qual, apresentou as inúmeras formas de vulnerabilidades que 

diferentes grupos, faixas etárias e populações estão suscetíveis. O relatório buscou 

evidenciar que todos, de alguma forma, são vulneráveis, exemplificando na imagem 

abaixo: 

Figura 3: Quem é vulnerável a quê? E porquê? 
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Fonte: Relatório PNUD - 2014. 

 

Na imagem acima o jovem entra como um dos sujeitos que são considerados 

vulneráveis, podendo este ser representado mais de uma vez a depender de suas 

características, como o exemplo de uma mulher, jovem, portadora de deficiência, 

trabalhadora informal e pobre. Nesse exemplo é possível que esta pessoa tenha 

cinco características que a colocam em distintos níveis de vulnerabilidade. 

No Brasil a desigualdade social tem sido marca característica da história do 

país sendo desencadeada por “problemas de ordem estrutural, que em sua maioria 

possui raízes profundas, como problemas herdados da própria formação nacional, 

deterioração do sistema democrático, planejamento urbano ineficiente, entre outros” 

(CANÇADO, 2014, p. 2). Neste cenário de instabilidade a sociedade tem vivenciado 

altos índices de violência, um problema social crônico, que vem trazendo o medo e a 

insegurança para a população brasileira, refletindo diretamente no comportamento 

do indivíduo. 

A violência tem sido um dos desafios das políticas públicas, pois é uma 

representação clara da instalação das desigualdades sociais que “roubam” para si 

muitos adolescentes e jovens que, em sua maioria, são vistos como “problemáticos” 

(GADEA e ROSA, 2017). Entretanto, é necessário olhar para o perfil destes jovens, 

nos quais a partir de inúmeras realidades de situação de risco, passam a praticar e 

ou serem vítimas da violência, decorrentes de um cenário de pobreza e racismo 

(SOARES, 1996; MORAES; SOUZA, 1999; WACQUANT, 2005; PNUD, 2005). 

Desse modo, o aprofundamento das desigualdades sociais existentes no 

país, tem elevado os índices de pobreza afetando diretamente na trajetória de vida 

dos jovens, obrigando-os a se inserirem precocemente no mundo de trabalho de 

forma insalubre e ilegal e provocando a evasão escolar. 

 

3.5 As vulnerabilidades sociais na adolescência 

 

A vulnerabilidade social de adolescentes tem sido pesquisada por distintas 

áreas do conhecimento, de acordo com Sposito (2000 apud PENNA, 2017). A 

temática mais comum nas pesquisas científicas se relaciona “juventude, trabalho e 

educação”, na sequência, “os aspectos psicossociais dos adolescentes” e, por fim, 

“os adolescentes em processo de exclusão social”. Dentre outras pesquisas tem-se 
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“identidades étnico-raciais”, “discussão de gênero” e “à relação da juventude com a 

mídia”. Esse assunto não é novo ou recente, porém trata-se de um tema relevante 

não só para academia, mas para toda a sociedade. 

Como descrito, a vulnerabilidade é um fenômeno global e os jovens estão 

sujeitos às determinações e limitações das comunidades onde habitam. Como 

resultado, percebe-se as restrições sofridas por esses jovens quando integram um 

meio social mais amplo. Para Fonseca et al (2013, p. 260) as vulnerabilidades na 

adolescência  

 

São os riscos inerentes aos problemas relacionados ao alcoolismo e 
conflitos entre casais, que tornam crianças testemunhas de 
agressões e de toda forma de violência. Os riscos relacionados ao 
lugar de moradia incluem a precariedade da oferta de instituições e 
serviços públicos, a falta de disponibilidade dos espaços destinados 
ao lazer, as relações de vizinhança e a proximidade da localização 
dos pontos de venda controlados pelo tráfico de drogas. Além de 
todos esses riscos, podem-se destacar os riscos do trabalho infantil e 
o da exploração da prostituição de crianças. 

 

Para Oliveira Junior (2015), a juventude tem sido privada de recursos de 

grande valor, tais como a integração familiar e o processo educacional. Além disso, 

é amplamente reconhecida a importância da família no cuidado e bem-estar de seus 

integrantes, estando assegurado como um direito fundamental nas normas e 

instrumentos legais, proporcionando não só a sua sobrevivência, mas valores éticos 

e afetivos (BRASIL, 2010). 

Assim, a vulnerabilidade remete à ideia de fragilidade e de dependência, 

devido a isso, os adolescentes tornam-se muito submissos ao ambiente físico e 

social em que se encontram, principalmente os de menor nível socioeconômico e 

que convivem com violência cotidiana, no contexto familiar e escolar (FONSECA, et 

al, 2012). 

A escola é um espaço de domínio público, um ambiente de aprendizado e 

socialização de alunos e professores. A educação, sendo um direito constitucional, é 

dever do Estado promover e da família colaborar e incentivar, conforme previsto no 

Art. 205. 

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
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exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 
2011, p. 56) 

 
Além disso, é resguardado pelo Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), 

instituída pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 

 
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - direito de ser respeitado por seus educadores; [...] (BRASIL, 
2011, p.40) 

 
 
Mesmo provida e preservada pelo ordenamento jurídico pátrio, atualmente é 

observada, com frequência, a violência envolvendo os jovens. Os casos de violência 

contra os estudantes dentro e fora das escolas fazem parte dos relatos de 

insegurança. 

Em 2018 foi elaborado o Atlas da Violência (CERQUEIRA et al, 2018), 

produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), no qual demonstrou os indicadores da 

violência no país.  Evidenciou-se que os homicídios respondem por 65,5% da causa 

de óbito entre 15 a 19 anos, tornando ainda mais alarmantes os números quando 

realizado por raça e gênero, 40,2% são negros e 15,4% são mulheres.  

Para Farrington (2002, p.25), o alto índice de violência juvenil incide nos 

fatores, como impulsividade, baixo desempenho escolar, pais criminosos, baixa 

renda familiar e supervisão parental deficiente. Além disso, salienta os fatores 

psicológicos que fomentam a violência 

 
Dentre os principais fatores psicológico que levam a prever violência 
juvenil estão à hiperatividade, impulsividade, controle 
comportamental deficiente e problemas de atenção. Por outro lado, o 
nervosismo e a ansiedade estão negativamente correlacionados a 
violência (FARRINGTON, 2002, p.30). 

 
O autor descreve a violência quando ocasionada dentro do âmbito familiar, o 

que suscita atitudes dentro da escola, 

 
Os principais indicadores de futuras condenações por atos violentos 
supervisão parental deficiente, pais agressivos (incluindo disciplina 
severa e punitiva) e conflitos entre os pais. A ausência do pai era um 
fator quase tão decisivo quanto os anteriormente citados. [...]. 
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Demonstrou também que pais que haviam sido condenados por 
violência tendiam a ter filhos também condenados por violência 
(FARRINGTON, 2002, p.34) 

 
Outro ponto relevante está relacionado à condição socioeconômica e a 

vizinhança, visto que a delinquência seria uma consequência do ambiente. “Nas 

áreas urbanas, os jovens que moram em bairros com alto índice de criminalidade 

são mais violentos que os que vivem em bairros de baixa criminalidade” 

(FARRINGTON, 2002, p.36-7). 

Para Njaine e Minayo (2003 p.125) essa agressividade surge da “luta pela 

afirmação de sua identidade, e que não é reconhecida pelos educadores; o descaso 

da escola e a violência, sobretudo verbal, dos professores e funcionários contra os 

jovens; a influência da mídia; e a negligência da família”. Cabe salientar que esses 

fatores variam, visto que alguns indivíduos apresentam maior tendência a cometer a 

violência que outras. Para Oliveira Junior (2015, p.9): 

 

O signo da juventude é visto como sinônimo de rebeldia ou 
marginalizado pelo fato de que, quando se tornam jovens, os sujeitos 
passam a ter as ideias de ordenação que até então serviam como 
padrão sendo postas em cheque pelos aprendizados que se busca e 
se reconstrói, quando a educação passa a ser um norte seguido, 
caso contrário continuamos a reproduzir o estabelecido e legitimar os 
discursos auferidos pelos donos do poder. 

 

Na conclusão da pesquisa do Mapa da Violência (CERQUEIRA et al,2018, p. 

89) considera-se que, para diminuir os índices de violência, é necessário pensar em 

uma governança “regida por três pilares: i) indução de políticas efetivas; ii) 

capacitação dos entes federados e iii) o financiamento para a mudança do equilíbrio 

perverso da segurança pública (que garantirá a indução)”.  

Acredita-se que seja necessário implementar políticas públicas de segurança 

pública que diminuam a violência escolar, fomentando práticas mais saudáveis na 

vivência desses alunos em uma fase que é tão importante para vida. Mas também 

deve coexistir uma educação voltada para a emancipação e conscientização política, 

que as escolas sejam um espaço de aprendizado e construção coletiva para a vida 

cidadã.  

 



4 O MUNDO DO TRABALHO E A APRENDIZAGEM PROFISSIONAL 

 

  
 A relação entre o trabalho e o homem na sociedade é uma combinação 

presente em diferentes culturas e recortes da história humana. Esta prática social é 

marcada por avanços e retrocessos em uma constante ambiguidade, garantia e 

violações de direitos, riqueza e pobreza, exploração e acúmulo. Outrossim, o 

trabalho está associado a dignidade, autoestima e a possibilidade de sobrevivência 

e qualidade de vida do indivíduo em um contexto capitalista. 

 Compreendendo o trabalho como uma prática capaz de oportunizar a inclusão 

e a exclusão social, este capítulo visa discutir sobre a importância da aprendizagem 

profissional, enquanto primeira condição de trabalho segura para adolescentes. 

Considera-se, também, a condição peculiar de desenvolvimento em que este sujeito 

se encontra e a possibilidade de lhe permitir desenvolvimento enquanto cidadão e 

resguardar seus direitos trabalhistas, assegurados pela Constituição Federal, 

Consolidação das Leis Trabalhistas, e Estatuto da Criança, o Adolescente. 

 A adolescência, enquanto uma fase de desenvolvimento, já é reconhecida 

como uma etapa da vida em que o sujeito busca se conhecer, se relacionar, 

contribuir com o contexto em que vive e, principalmente, pertencer. O trabalho pode 

oportunizar o desenvolvimento desses aspectos, tanto quanto, distanciar o 

adolescente desses objetivos, a depender de sua forma de inserção e ou condições 

laborais. 

Este capítulo pretende desmistificar os “tabus” que associam a aprendizagem 

profissional ao “estímulo” para que os adolescentes deixem de estudar e se 

dediquem ao mercado de trabalho. Antecipa-se a incoerência de tal fato ao 

perceber-se o contrário disso, pois, a mesma visa elevar os índices de frequência e 

desenvolvimento da cidadania no aprendiz. Para além dessa visão simplista, é 

importante vislumbrar a aprendizagem profissional enquanto um direito assegurado 

do adolescente que necessita, ou almeja, ingressar no mundo do trabalho, 

entendendo que essa modalidade de trabalho favorece o desenvolvimento 

econômico e social do indivíduo. 

 O desenvolvimento do capítulo considera, ainda, as especificidades que 

englobam a competitividade do mundo do trabalho e o agravante desta para 
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adolescentes de classes sociais economicamente mais baixas e/ou em situação de 

vulnerabilidade econômica. Essas condições ampliam a recorrência de situações de 

exploração e violações de direito. 

 

4.1 A função social do trabalho 

 

Para estudar o mundo do trabalho enquanto transformação da sociedade 

parte-se da ideia que o trabalho é uma categoria fundamental para a análise da 

própria. Trata-se de um o condutor das relações entre os homens, determinando e 

condicionando a produção da vida, suas contradições e as formas de organização 

social, política, jurídica e ideológica (HORTA, 2006). 

Petersen (2011) afirma que a história social do trabalho perpassa por várias 

ambiguidades, ou seja, diferentes aspectos que compõem o mundo do trabalho, não 

tendo um conceito unívoco. Ora traz uma perspectiva marxista, abordando os 

processos produtivos e as relações de produção no local de trabalho, bem como a 

organização dos trabalhadores e os movimentos sociais. Outros estudos figuram 

uma linha pragmática, passando pelo marco físico em que o trabalho se desenvolve 

como dois protagonistas, trabalhadores e capitalistas e as ações e relações 

divergentes que estabelecem. E, até mesmo, sob o prisma idealista, romantizado, 

apresentando uma reflexão dos homens sobre as transformações espirituais e 

morais que condicionam os modos de arranjos produtivos. 

Ao se pesquisar temas relativos a “história social do trabalho” é possível 

identificar as diferenças significativas de abordagens e de definições do objeto, por 

se tratar de um vasto campo de estudo, correr o risco de não percebê-las pode 

minar por dentro seu avanço analítico (PETERSEN, 2011, p.3). 

Por esse ângulo, como será abordada a função social do trabalho, aqui, se 

opta por seguir a linha marxista, uma vez que analisa simultaneamente as relações 

sociais de produção e reprodução. Logo, dentro dessa perspectiva, o trabalho pode 

ser compreendido, de forma genérica, como uma capacidade do ser humano de 

transformar a natureza por meio do emprego da força para atender necessidades 

humanas e os arranjos sociais pelos quais o trabalho é mobilizado, distribuído e 

alocado (MARX, 1996; HOBSBAWM, 1998). 
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É notório que o marxismo está longe de ser a única teoria estrutural-

funcionalista da sociedade, mas é a primeira delas, considerando a hierarquia dos 

fenômenos sociais e suas contradições (HOBSBAWM, 1998, p.162). Assim, a 

história social ganha contribuição os historiadores Edward Thompson e Eric 

Hobsbawm, pois ampliam a discussão em torno do social. Descrevem os aspectos 

da luta da classe dos trabalhadores utilizando um viés voltado para a sociologia e 

antropologia, uma vez que, englobam dimensões analíticas, como cultura, gênero, 

idade, etnia (MATIAS, 2016). 

No percurso da história da humanidade o trabalho foi adquirindo várias 

versões dos seus significados e dos sentidos ao longo dos anos. Considerando que 

o “conhecimento histórico corrobora para transformação social” (MOREIRA, 

OLIVEIRA, 2016), o instituto do trabalho pode ser estudado por múltiplas 

perspectivas teóricas dentro da historiografia. 

Para Horta (2016, p. 14) “as muitas narrativas, certamente, podem contribuir 

para a montagem mais completa da explicação dos fenômenos observados, isto é, 

vistos de diversos pontos de observação”. Desse modo, em todo percurso 

historiográfico os trabalhadores são vistos como sujeitos coletivos e individuais, 

explorados e expropriados, evidenciando práticas sociais articuladas à resistência: 

movimentos sociais, organizações sindicais, produção e transformação do mundo do 

trabalho (MOREIRA, OLIVEIRA, 2016). 

Na Antiguidade (4000 a.C. – 476 d. C.), quando caçador, coletor, nômade e, 

finalmente, sedentário, o homem primitivo possuía um regime de trabalho 

comunitário. Não havia um proprietário da terra, todos em comunidade, produziam 

os alimentos. Já no início das civilizações “a primeira forma de trabalho foi à 

escravidão, em que o escravo era considerado apenas uma coisa, não tendo 

qualquer direito, muito menos trabalhista” (MARTINS, 2009, p. 14). Os grandes 

impérios utilizavam da mão de obra escrava como força motriz de suas economias. 

Sobre isso, Santos (2013, p.8) salienta, 

 

Desde a época em que os hebreus habitavam o continente asiático já 
existia uma divisão entre seus membros, havia os chefes, os 
homens, as mulheres e escravos, que tinham como encargo os 
afazeres domésticos. Com estrutura social mais definida e 
organizada, a civilização grega, com sua divisão em castas, impunha 
aos escravos as obrigações domésticas, dentre os grupos 
formadores da estratificada sociedade da Grécia. 
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Na idade média, (476 – 1453), ainda permaneciam as relações de suserania e 

vassalagem mantendo o sistema de servidão e vinculando o homem a terra em troca 

de sua segurança. O servo estava submetido ao senhor da terra, também conhecido 

como senhor feudal e a presença das formas de renda da terra que eram 

constituídas por meio de renda-em-trabalho, como também da renda-em-produto.  

Os servos tinham que prestar serviços na propriedade dos senhores feudais em 

forma de tributo pela utilização das terras. Percebe-se a exploração existente na 

relação de suserania-vassalagem (LOPES, 2009). 

Com a criação das cidades e o Renascimento Comercial no século XII as 

fronteiras foram crescendo, passando a florescer o comércio e o impulso pelas 

novas tecnologias na agricultura. Assim, o trabalho toma a forma urbana, figurando 

novo sistema econômico, o capitalismo. Surge à comercialização dos produtos e a 

moeda, o que antes o camponês tinha ao seu alcance torna-se restrito as suas 

atividades, o trabalho torna-se assalariado, trabalha para obter sua renda, mas da 

sua própria força de trabalho para extorquir a mais-valia (LOPES, 2009). Para Marx 

(1996, p.13), 

 

A relação oficial entre capitalista e o assalariado é de caráter 
puramente mercantil. Se o primeiro desempenha o papel do senhor e 
este o de servidor, é graças ao contrato pelo qual este não somente 
se pôs a serviço daquele, e, portanto sob sua dependência, mas cujo 
contrato ele renunciou, sob qualquer título, a propriedade sobre o seu 
produto. 

 

Com o advento da Revolução Industrial surgiram novas configurações no 

processo de trabalho. Os trabalhadores não eram mais considerados escravos, 

servos, mas empregados remunerados. “Agora, o trabalhador no sistema capitalista 

pode vender a força de trabalho, vender sua mercadoria, livrar-se do domínio da 

corporação, libertando-se da servidão e da coerção” (LOPES, 2006, p. 19). Contudo, 

às condições eram insalubres e não havia observância nos limites de jornada de 

trabalho. 

 

O trabalho era penoso, insalubre e perigoso. Penoso e perigoso 
devido às suas jornadas extensas, sem intervalo para descanso, 
propiciando mais acidentes devido à falta de atenção causada pelo 
cansaço. A insalubridade era determinada pela constante exposição 
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dos trabalhadores a fatores prejudiciais à sua saúde, sem obter 
condições para sua proteção (GABRIEL, 2009, p. 20-21). 

Além disso, para o trabalho, na vertente marxista, entende-se que os 

trabalhadores, antes detentores do seu próprio trabalho e com domínio total do 

processo produtivo, passa a ser assalariados, que irão vender sua força de trabalho 

em troca de um pagamento. O tempo de trabalho e o espaço para o trabalho são 

outros. O uso do relógio vai permitir que se mensure a quantidade de trabalho em 

horas e o espaço físico, não mais o lar, mas a fábrica vai condicionar os 

trabalhadores a um disciplinamento constante. A própria atividade laborativa exigiu 

disciplina na execução de tarefas mecanicamente repetitivas (MARX, 1996; LOPES, 

2006). 

Para Girardi (2005), no momento em que surge o lucro real no sistema 

capitalista, a máquina e o trabalho foram adicionados ao capital. O trabalho passa a 

ser entendido como mercadoria, sendo a procura maior do que a oferta e o trabalho 

pouco valorizado. Dessa forma, os trabalhadores não tinham qualquer perspectiva 

de um trabalho digno, sendo condicionados à dominação e exploração. As relações 

de trabalho não tinham o desígnio de proteção jurídica que as legitimasse, 

permanecendo as práticas abusivas e degradantes. 

No Brasil a renda capitalizada surgiu das forças produtivas de trabalho 

escravo, retratando um momento obscuro na formação social brasileira, pois da 

dominação e humilhação gerava toda fonte de riqueza, primeiro com o trabalho 

compulsório dos indígenas e depois com a escravidão dos negros. Horta distingue o 

trabalho no Brasil em duas fases, a primeira corresponde ao longo período de mais 

de três séculos, desde o início da colonização até o século XIX, o segundo é 

posterior aos direitos trabalhistas serem assegurados (LOPES, 2006; HORTA, 

2006).   

A partir do momento que inicia o crescimento da indústria se instaura 

ampliam-se os valores fundamentais da cultura capitalista, acarretando na crise do 

trabalho escravo como referente de riqueza e obrigando aos senhores buscarem 

outras fontes de renda (LOPES, 2006, p.30). 

 

O país agora se torna livre para os imigrantes que vêm expandir a 
produção nas fazendas de café, estabelecendo outras relações 
sociais, mas intrinsecamente voltadas à realização do lucro que é o 
fator fundamental entre fazendeiros e os empresários. 
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Entretanto, o trabalho do imigrante, considerado por Lopes (2006) como um 

escravismo contemporâneo, pois, nas palavras de Horta (2006, p.152) “a violência 

dos fazendeiros, a baixa remuneração ou a sonegação de salários, o 

inadimplemento dos contratos de parceria”, faziam como que muitos deixassem de 

trabalhar na zona rural e se estabelecessem nas cidades, “como operários, 

comerciantes, pequenos industriais ou no setor de serviços”, iniciando novas formas 

de organização que buscam pelos seus direitos. 

Em uma perspectiva marxista, nota-se que o trabalho, no modelo capitalista, 

tende a enfraquecer em relação ao seu papel associativo e a proteção política, 

ficando racionalizado e precarizado. Nesse contexto, a função social do trabalho 

começa a ser articulado a uma série de alterações das mais diversas ordens sejam 

políticas e sociais (TOLFO, PICCININI, 2007). 

“O movimento de produção no capitalismo também influi nas relações de 

produção e reprodução da vida, seus espaços de sociabilidade e seus interesses” 

(MATIAS, 2016, p.49). Nessa perspectiva, não se pode analisar só a dimensão 

social atrelada à econômica, mas, também, a política, sendo necessária a discussão 

da evolução dos direitos no mundo do trabalho. 

Por sua vez, o direito do trabalhador surge por meio das reivindicações de 

melhores condições de trabalho durante a Revolução Industrial, vindo atender a 

classe trabalhadora oprimida e explorada, sem condições adequadas. Avalia Cervo 

(2008, p.26), 

 

Em face da exploração desmesurada do trabalho assalariado, os 
trabalhadores reivindicaram a formação de uma legislação protetora, 
com o intuito de regular: segurança e higiene do trabalho, trabalho do 
menor, da mulher, o limite para a jornada semanal de trabalho; a 
fixação de uma política mínima para o salário etc. A evolução dos 
acontecimentos fez com que o Estado, como forma de atenuar o 
antagonismo entre capital e o trabalho, passasse a legislar sobre as 
condições de trabalho, criando mecanismos normativos visando à 
equiparação jurídica entre o trabalhador hipossuficiente e o 
empregador detentor dos meios de produção. 

 

Logo, o Estado passa a legislar sobre as condições de trabalho, criando 

normas protetivas ao trabalhador, fixando os direitos, como horário de trabalho, 

idade mínima e condições de higiene, segurança e saúde, configurando o caráter 

social do labor, enfatizando o respeito à dignidade a classe trabalhadora. 
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Após a Primeira Guerra Mundial e a criação da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) o trabalho passa a ser incluído nas constituições, sendo instrumento 

de realização de justiça social, reconhecendo a mesma dignidade da qual se 

encontra investido, o que leva a conclusão de que o trabalho pode ser individual, 

mas também é social (CERVO, 2008; OLDONI, 2009). 

A qualidade de vida do trabalhador surge no mundo pós-segunda guerra 

mundial por meio do Welfare-State (O Estado do bem-estar social), no qual o Estado 

passa intervir, de modo assistencial, em todos os aspectos de vida da população, 

visando a qualidade de vida (CASTRO, 2000). 

Para Assis (2013) da abolição da escravatura em 1888 a 1930 o trabalho se 

caracteriza por um período no Brasil na qual surge uma legislação assistemática e 

dispersa que, de maneira tímida, começa a cuidar das relações de trabalho. A 

primeira Constituição Federal (CF) brasileira estabelece normas sobre o direito do 

trabalhador foi a CF de 1934, conforme analisa Cervo (2008, p.30), 

 

Essa foi a primeira Constituição brasileira a tratar do salário mínimo, 
da jornada de oito horas, das férias anuais remuneradas, da 
proibição de qualquer trabalho a menores de 14 anos, do trabalho 
noturno para menores de 16 anos e em indústrias insalubres, a 
menores de 18 anos e a mulheres. Assegurou a indenização a 
trabalhador dispensado sem justa causa; repouso semanal, de 
preferência aos domingos. Ainda não há disposição sobre 
remuneração ou descanso nos feriados. Dedicou especial atenção à 
maternidade, estipulando a licença sem prejuízo do salário e do 
emprego e se proibiu a diferença salarial, com base em idade, sexo, 
nacionalidade ou estado civil. 

 

Nas constituições seguintes, CF 1937 e 1944, o então presidente Getúlio 

Vargas editou as legislações trabalhistas com o fito de organizar o mercado em 

decorrência da expansão da indústria (MARTINS, 2009).  Nesse período foi criado a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) por meio do Decreto Lei n.º 5.452/1943, 

instituindo as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho 

(BRASIL, 2017). 

 

Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar 
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência 
deste e mediante salário. 
Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de 
emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho 
intelectual, técnico e manual (BRASIL, 2017). 
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Com a Ditadura Militar o mundo do trabalho passou por algumas 

transformações, não só na lei, mas em todo contexto social. Por mais que o direito a 

greve fosse positivado (Lei nº 4.330), a mesma, se fosse deflagrada por motivos 

políticos e partidários, era considerada arbitrária, logo, muitos eram coagidos a não 

participar (ASSIS, 2003).  

A Constituição Federal de 1967 teve poucas mudanças. Incluiu o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que, de início, conviveu com o da 

estabilidade e o da indenização, competindo ao empregado a “opção” por um deles. 

Além disso, destacava o valor do trabalho como condição da dignidade humana 

(CERVO, 2008; ASSIS, 2003). 

Nesse contexto, ao passo que o governo incentivava a força do trabalhador 

para o desenvolvimento do país, tentavam diminuir as reivindicações trabalhistas. 

Petersen (2011) analisa que o Estado passa legislar sobre a importância social e a 

valorização do trabalho humano, visando a proteção dos direitos do trabalhador. 

Também passa a ser percebida como elemento de dominação na questão de um 

sindicalismo dócil e cooptado. 

Somente com a Constituição Federal 1988, conhecida como Constituição 

Cidadã, pois, em seu texto, privilegia as questões de cunho social, reservando um 

capítulo inteiro sobre os Direitos Sociais, expondo artigos nos quais o trabalho passa 

a ser configurado como um fundamento da ordem social, econômica e um direito 

fundamental, conforme exposto no Art. 6°: “São direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição” (Grifo nosso) (BRASIL, 2017). 

O Art. 7, contendo 34 incisos, expressa os direitos dos trabalhadores urbanos 

e rurais, tendo o enfoque constante na melhoria de sua condição social. Expõe-se o 

salário mínimo, seguro-desemprego, FGTS, piso salarial, décimo terceiro, 

insalubridade, horas trabalhadas semanais e mensais, repouso semanal 

remunerado, férias, licença maternidade e paternidade, aposentadoria, seguro 

contra acidentes, além do tratamento isonômico de gênero (BRASIL, 2017). 

Além disso, “o inciso XXXIII do art. 7° proíbe o trabalho infantil e estabelece 

os 16 anos como idade limite para o início da atividade laboral. A única exceção à 
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regra é o trabalho na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos” (ASSIS, 2013, p. 

12). 

Os artigos 8 e 9 representam uma mudança de paradigma com os principais 

pilares do velho modelo uma vez que apresentam sobre a livre associação 

profissional ou sindical, bem como o direito a greve. Nesse sentido, rompem com o 

controle político-administrativo do Estado sobre a estrutura sindical, favorecendo a 

atuação sindical e a não intervenção estatal em suas atividades (ASSIS, 2013). 

Nesse enfoque, esse fundamento priorizou a longevidade do trabalhador, a 

igualdade e a dignidade humana, visto que traz um capítulo inteiro sobre os direitos, 

remuneração, jornada de trabalho, seguridade, saúde, proteção do trabalhador e, 

por fim, a liberdade de ser um sujeito ativo no processo do trabalho.   

 

4.2 O trabalho infanto-juvenil no Brasil 

 

O mundo do trabalho no Brasil passou por diversas alterações ao longo dos 

anos, principalmente após a década de 80 com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 que assegura e amplia os direitos dos trabalhadores brasileiros. No 

contexto dessas transformações o avanço tecnológico e as relações globais do 

mercado se modificaram e incidiram ainda mais nas relações sociais e a dinâmica do 

trabalho. 

Em suas contribuições, Assis (2013, p. 13) afirma que a “alocação da mão de 

obra migra fortemente do setor produtivo para o de serviços e, em todos os casos, 

passa a exigir, cada dia mais, de todos que pretendem ocupar um posto de trabalho, 

formação escolar e capacitação profissional contínua”. 

Nesse viés, se enquadra o trabalho infanto-juvenil que sempre esteve 

presente na sociedade brasileira, manifestado pelas relações capitalistas de 

produção e as consequências das desigualdades sociais existentes pelo próprio 

sistema. Surge então, a problemática de o jovem ingressar cada vez mais cedo no 

campo de trabalho, todavia, sem qualificação e uma fiscalização mais rígida 

deixando-o a margem.  

Em 2017 foi desenvolvida uma pesquisa pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) sobre o jovem no Brasil. Estima-se que existam 8,5 milhões de 

jovens entre 15 e 29 anos de idade no país, destes 11,1 milhões não trabalham e 
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também não estão matriculados em alguma escola, faculdade, curso técnico de nível 

médio ou de qualificação profissional, conforme a figura 4. 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Dados sobre os jovens educação e trabalho. 

 
Fonte: Pnad 2017 Educação/IBGE. 

  

O estudo relata, ainda, que há uma taxa de 23% de desempregados, tendo 

uma maior incidência na população com idade entre 14 e 17 anos, chegando aos 42,7%. 

Vale ressalta que o termo “ocupação” foi conceituado pelo PNAD na condição de 

uma pessoa ocupada, isto é, economicamente ativa. Assim, se ela estiver trabalhando por 

“pelo menos uma hora na semana” mesmo que “este trabalho seja em atividades para o 

próprio consumo de membros da família ou na construção de edificações para uso próprio 

(SCHNEIDER, 2005 apud PRADO, 2009, p. 99). Para a inserção precoce do trabalho o 

Ministério da Saúde (2003) apresenta fatores como: 

 

A pobreza que obriga as famílias a adotarem formas de 
comportamento que incluem a oferta de mão-de-obra dos filhos 
menores de idade e, em especial o desemprego dos pais, a estrutura 
do mercado de trabalho, que oferece espaços apropriados à 
incorporação deste contingente específico de mão-de-obra [...] 
Pondera-se ainda que, junto com a pobreza, existem aspectos de 
ordem cultural e ideológica levando ao ingresso precoce no trabalho. 
Um destes é referente à crença de que o trabalho constitua elemento 
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disciplinador e preventivo da marginalidade, quando se trata 
daqueles inseridos nas camadas populares. Além disso, não 
podemos secundarizar o orgulho dos pais, em algumas situações, 
em transmitirem aos seus, o próprio ofício (BRASIL, 2005). 

 

Além disso, mesmo que o trabalho seja motivado por problemas 

socioeconômicos, há outro ponto a ser discutido, a sua permanência também interessa o 

“mercado”, uma vez que esta atividade envolve gastos reduzidos (a grande maioria não 

possui carteira assinada, ganhando menos de um salário mínimo) e gera expressivos 

lucros (VASCONCELOS, 2013).  

A crise, outrora anunciada, faz com que o ingresso do jovem ao mercado de 

trabalho ocorra de forma precária, sem acesso à qualificação adequada e com 

jornadas que acabam desestimulando-os a continuidade dos estudos (BRASIL, 

2013). 

Vasconcelos (2013) assinala que existem estudos que a proporção de 

abandono escolar foi quase três vezes maior entre as crianças e adolescentes que 

trabalhavam, quando comparados aos que não trabalhavam, além de maior incidência 

de problemas no desempenho escolar. 

O trabalho infanto-juvenil, para Myers (2001) e Prado (2009, p. 87-9), 

caracteriza-se como um ciclo-vicioso que é uma das causas de produção e 

reprodução da desigualdade humana. Logo, a “criança trabalhadora não teria 

infância e também não terá futuro”. Sob a perspectiva do Capital Humano, o trabalho 

infanto-juvenil deve ser “avaliada à luz dos prejuízos que pode acarretar para o 

progresso econômico da criança, do adolescente e de sua família e no plano macro, 

para o desenvolvimento econômico nacional”. A perspectiva da Responsabilidade 

Social que considera que o trabalho é “aquele que explora, aliena e impede a 

criança a ter mecanismos instituídos de proteção social” Prado (2009, p. 87-9).  

O autor desenvolve ainda, um quadro comparativo com uma síntese das 

perspectivas sobre o trabalho infanto-juvenil. 
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Figura 5 – Quadro comparativo sobre as perspectivas do TIJ. 

 
Fonte: PRADO, 2009, p. 95. 

As perspectivas apresentadas por Prado (2009) ratificam que uma sociedade que 

não protege a infância do trabalho está fadada ao subdesenvolvimento, pois não só 
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prejudica a criança, mas, os adultos que estão em condições oportunas para o trabalho. 

Diminui, também, a progressão escolar e viola os tratados internacionais dos direitos das 

crianças. O quadro destaca, ainda, a união de organismos multilaterais como Banco 

Mundial, UNICEF e OIT empenhados na redução do trabalho infanto-juvenil.  

No Brasil a Constituição Federal no artigo 7 se preocupa com o trabalho infanto-

juvenil, conforme analisa Assis (2013, p.12). 

 

Muito embora se permita o trabalho daqueles com idade entre 16 e 
18 anos, são delineados limites rígidos em virtude de estar o 
adolescente em fase de desenvolvimento físico, psíquico e moral. 
Por essa razão a Constituição Federal e a legislação 
infraconstitucional proíbem que o menor preste trabalho no período 
noturno, em condições de insalubridade, periculosidade e 
penosidade, em locais prejudiciais à sua formação e ao seu 
desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários ou em 
locais que não permitam a frequência à escola. Todo o esforço no 
combate ao trabalho infantil decorre do consenso mundial de que a 
infância deve ser preservada, para que se garanta a formação do 
indivíduo adulto saudável e capaz (ASSIS, 2013, p. 12). 

 

Dessa forma, devido à gravidade e complexidade, surgiram diversos 

instrumentos em prol desses jovens, como o Fórum Nacional de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente, o 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e a elaboração de um plano 

nacional para a erradicação do trabalho infantil pela Comissão Nacional para 

Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI), coordenada pelo Ministério do Trabalho 

(BRASIL, 2005). 

Além disso, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei 

nº 8069 de 1990, reservou um capítulo inteiro sobre o direito à profissionalização e à 

proteção no trabalho, estipulando a idade mínima, carga horária de trabalho e a 

formação técnica. 

Como a fase da infância é vista como preparação para vida adulta, deve ser 

protegida, tendo a educação – escola – como um espaço de promoção para torná-

los, futuramente, adultos produtivos (PRADO, 2009). 

Penna (2017) relata que, antes da sociedade moderna, o indivíduo era 

caracterizado como “ator comunitário”, sendo este sempre submetido à coletividade 

e moldado por ela, incapaz de se desprender. E, a partir das teorias de Durkheim 

(2014) e Bourdieu (1994), tem-se um indivíduo que se apropria na lógica do sujeito, 
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tendo a sua noção de papel ante as diversidades que são obrigadas a 

desempenhar. Entretanto, considera que o sujeito sociológico é, ao mesmo tempo, 

social e singular, produz e é produzido. Tal significação traça estudos sobre o jovem 

em sua pluralidade. Portanto, é inegável a proteção do trabalho infanto-juvenil. 

Contudo, sabe-se que, dentro da sociedade, há aquele jovem que almeja e 

necessita produzir, ser agente comunitário ativo do seu entorno e, mesmo que haja 

leis que regulamentassem a função do trabalho, era necessário avançar, criando um 

instituto legal que vise regular o trabalho, principalmente, a primeira experiência 

profissional. 

 

4.3 Lei de Aprendizagem Profissional 

 

Os tópicos anteriores evidenciaram que o trabalho está associado a vivência 

social na maioria das sociedades desde o início de sua história. O mesmo passou 

por profundas transformações, contribuindo e outrora refreando o desenvolvimento 

humano e social. 

A atuação do adolescente no mundo do trabalho é tão antiga quanto o próprio 

trabalho, porém, a necessidade de entender que este sujeito precisa ser capacitado 

para o trabalho, enquanto aprendiz, é datado da idade média no continente europeu 

(FONSECA, 1961) e no Brasil por volta de 1808 (ALMEIDA e SUHR, 2012). 

A história da capacitação profissional de adolescentes e jovens no Brasil não 

é tão recente quanto alguns pensam. Desde 1909, por meio da Lei nº 7.566, foi 

proposta a criação das “Escolas de Aprendizes Artífices” (BRASIL, 2014). O Brasil 

passava por profundas transformações, almejava a urbanização das cidades e, 

dessa forma, eram necessários mais trabalhadores qualificados. Nesse período 

houve um avanço no desenvolvimento dos transportes, aviação, carros e serviços 

associados a construção nas cidades. 

Nas décadas seguintes acentuou-se, ainda mais, a necessidade de 

qualificação para o trabalho no Brasil, principalmente, porque entre os anos de 1940 

e 1942 o trabalho passou a ter salário mínimo a partir das Consolidações das Leis 

Trabalhistas (DEDECCA, 2005). A década de 1940 foi marcada pelo grande 

investimento no desenvolvimento industrial e do êxodo rural para as grandes 

cidades, especialmente São Paulo. 
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A expansão das indústrias gerou a necessidade de qualificar os trabalhadores 

para esta realidade totalmente distinta do trabalho no campo, surgindo, assim, em 

1942 o Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria – Senai, e, em 1946, o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac. 

Entendendo o trabalho enquanto uma prática social necessária para o 

fortalecimento da dignidade e da subsistência humana, sabe-se que um dos 

desafios, de inúmeros países, é oportunizar, de forma segura, o acesso a 

adolescentes e jovens a sua “construção’, enquanto cidadão. Nesse prisma, o 

ingresso ao mundo do trabalho, para adolescentes, é um direito que deve ser 

garantido.  Desse modo, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aprovado 

pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, intitula o Capítulo V como “Do direto à 

Profissionalização e à Proteção no Trabalho” prevendo em seus Arts. 60 a 69 o 

direito à aprendizagem, conferindo-lhe tratamento alinhado ao princípio da proteção 

integral à criança e ao adolescente (BRASIL, 2011). 

O ECA deixa claro no primeiro artigo do capítulo, o Art. nº 60 que “É proibido 

qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de 

aprendiz”, em consonância com a Constituição Federal de 1988. A aprendizagem 

profissional no Brasil passa a ser, então, a única forma de trabalho regulamentada 

em lei para adolescentes entre 12 a 17 anos, 11 meses e 29 dias de idade. O Art. n 

68. direciona ainda que, 

 

O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob 
responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental 
sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele 
participe condições de capacitação para o exercício de atividade 
regular remunerada. 

 

Em 2000 foi sancionada a Lei no 10.097, alterando os Arts. 402, 403, 428, 

429, 430, 431, 432 e 433 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Nos artigos 

estão expostas a idade mínima do menor trabalhador, considerando este como 

aprendiz dos 14 aos 16 anos, a descrição do contrato de trabalho, as condições 

ideais, sobre a jornada de trabalho, salários e benefícios, órgãos reguladores e 

importância do vínculo com a escola. 



63 
 

 
 

Em 2005 foi regulamentado pelo Decreto nº 5.598, na qual estabeleceu que 

todas as empresas, de médio e grande porte, estão obrigadas a contratar 

adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos (CLEMENTINO, 2013). 

 

Os jovens beneficiários são contratados pelas empresas como 
aprendizes de ofício como previsto na Classificação Brasileira de 
Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), ao 
mesmo tempo em que são matriculados em cursos de 
aprendizagem, em instituições qualificadoras reconhecidas, 
responsáveis pela certificação. A carga horária estabelecida no 
contrato deverá somar o tempo necessário à vivência das práticas do 
trabalho na empresa e ao aprendizado de conteúdos teóricos 
ministrados na instituição de aprendizagem (CLEMENTINO, 2013, p. 
2). 

 

Desse modo, esses jovens serão considerados aprendizes, e por estarem 

nessa condição, há a preocupação com sua qualificação. Assim, em 2007 foi 

publicada a Portaria nº 615 e em 2012 a Portaria nº 723, na qual, instituiu diretrizes 

curriculares para o desenvolvimento dos cursos e programas no âmbito da educação 

profissional, sendo alocados em instituições privadas (Sistema S) e públicas (nas 

escolas) (CLEMENTINO, 2013). 

Em 2013 foi criado, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Manual da 

Aprendizagem contendo 70 perguntas e respostas para que os “empregadores e as 

entidades formadoras habilitadas fossem orientados a respeito dos procedimentos 

que devem ser observados para a contratação de aprendizes à luz da Portaria MTE 

nº 723, de 2012” (BRASIL, 2013, p. 9). 

 

A aprendizagem é um instituto que cria oportunidades tanto para o 
aprendiz quanto para as empresas, pois dá preparação ao iniciante 
de desempenhar atividades profissionais e de ter capacidade de 
discernimento para lidar com diferentes situações no mundo do 
trabalho. Ao mesmo tempo, permite às empresas formarem mão de 
obra qualificada, algo cada vez mais necessário em um cenário 
econômico em permanente evolução tecnológica (BRASIL, 2013, p. 
11). 

 

A preocupação desse manual perpassou não somente pela orientação acerca 

da Lei de Aprendizagem, mas como deverá ser o ingresso do jovem ao mercado de 

trabalho, a jornada e a qualificação adequada, tornando um mecanismo de 



64 
 

 
 

promoção do trabalho decente para que este jovem participe efetivamente do projeto 

de uma sociedade mais justa (BRASIL, 2013; CLEMENTINO, 2013). 

Outra preocupação é sensibilizar toda a classe empresarial quanto a 

importância do aspecto socioeconômico da aprendizagem (CLEMENTINO, 2013). 

As organizações devem reconhecer e valorizar esse público. Não se trata de um 

engodo instituído pelo Governo, mas uma oportunidade a essas organizações de 

aderirem a uma força produtiva que está se capacitando e de terem jovens talentos, 

com espírito dinâmico e empreendedor, em seu quadro de colaboradores. 

Em 2018 o Decreto nº 5.598 de 2005 é revogado e passa a vigorar decreto nº 

9.579, de 22 de novembro de 2018, contemplando e elucidando os aspectos: I) 

Contrato de aprendizagem; II) Formação técnico-profissional e respectivas entidades 

qualificadas; III) Contratação do aprendiz; IV) Direitos trabalhistas e obrigações 

acessórias, V) Remuneração; Jornada; Atividades teóricas e práticas; Fundo de 

Garantia do tempo de serviço (FGTS); Férias; Vale-transporte; Hipóteses de 

extinção e rescisão do contrato de aprendizagem; Certificado de qualificação 

profissional e os percentuais que dizem respeito ao número de aprendizes que uma 

empresa deve ter, dada a equivalência de funcionários que esta possui. 

A aprendizagem Profissional oportuniza ao adolescente, e jovem, um 

processo educativo que contemple suas necessidades de inserção no mundo do 

trabalho. Associam-se os conhecimentos teóricos e práticos, bem como o 

fortalecimento dos seus direitos já garantidos, como o acesso e permanência no 

ensino regular. Sendo, este, um dos objetivos principais da aprendizagem, no qual, 

constitui-se como um pré-requisito para ingresso do adolescente no programa. 

A qualificação, segundo o Catálogo Nacional de Aprendizagem Profissional – 

CONAP, deve ter a carga horária mínima de 800 horas e o máximo de 1280, dividas, 

respectivamente, em teoria (formação) e prática (na empresa/instituição), em 

conformidade com o arco ocupacional da formação, ou seja, da atividade a ser 

exercida. Segundo o Ministério do Trabalho (2009, p. 26) o arco ocupacional, 

 

É entendido como um conjunto de ocupações relacionadas, dotadas 
de base técnica comum, que podem abranger as esferas da 
produção, da circulação de bens e da prestação de serviços, 
garantindo uma formação mais ampla e aumentando as 
possibilidades de inserção ocupacional do trabalhador 
(assalariamento, autoemprego e economia solidária).  
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O ministério do trabalho, a partir de cada arco de ocupação, oportuniza que 

as instituições que ofertam os cursos de aprendizagens adéquem os cursos a partir 

da realidade de cada município, região e/ou demanda de trabalho. As ofertas variam 

desde cursos de assistente administrativo a cozinheiro de embarcações. 

Além dos conhecimentos específicos de cada área de atuação existe um 

núcleo comum, no qual, todos os cursos devem ofertar as disciplinas direcionadas 

para o desenvolvimento humano, sendo elas, 

 

a) Comunicação oral e escrita, leitura e compreensão de textos e 
inclusão digital; 
b) Raciocínio lógico-matemático, noções de interpretação e análise 
de dados estatísticos; 
c) Diversidade cultural brasileira; 
d) Organização, planejamento e controle do processo de trabalho e 
trabalho em equipe;  
e) Noções de direitos trabalhistas e previdenciários, de saúde e 
segurança no trabalho e do Estatuto da Criança e do Adolescente - 
ECA; 
f) Direitos humanos, com enfoque no respeito à orientação sexual, 
raça, etnia, idade, credo religioso ou opinião política;  
g) Educação fiscal para o exercício da cidadania; 
h) Formas alternativas de geração de trabalho e renda com enfoque 
na juventude; 
i) Educação financeira e para o consumo e informações sobre o 
mercado e o mundo do trabalho;  
j) Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas; 
k) Educação para a saúde sexual reprodutiva, com enfoque nos 
direitos sexuais e nos direitos reprodutivos e relações de gênero; 
l) Políticas de segurança pública voltadas para adolescentes e 
jovens; 
m) Incentivo à participação individual e coletiva, permanente e 
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, com 
enfoque na defesa da qualidade ambiental como um valor 
inseparável do exercício da cidadania (MTE, 2009, pg. 68). 

 

Considerando a diversidade de disciplinas a serem oferecidas nos programas 

de aprendizagem profissional, constata-se a importância em se ampliar as 

discussões e pesquisas que versam sobre essa temática. Observa-se que essa 

modalidade de inserção profissional não restringe-se, apenas, ao mercado de 

trabalho, mas a efetivação da cidadania em sua primeira instância. As disciplinas, 

acima apresentadas, buscam ampliar o sentido de cidadania, favorecer a 

permanência na escola, bem como, prevenir a situações de risco como o uso de 

drogas, gravidez na adolescência, transmissão de infecções sexualmente 

transmissíveis, noção sobre os direitos trabalhistas e da criança e do adolescente. 
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Importante ressaltar que, além da formação para o trabalho que as 

instituições ofertam e a inserção dos aprendizes nos espaços ocupacionais, esses 

adolescentes também são acompanhados por profissionais designados de cada 

instituição, geralmente, pedagogos, assistentes sociais e psicólogos, os quais 

visitam as empresas e as sensibilizam de que o aprendiz está em processo de 

formação e não se caracteriza como uma mão de obra barata. Portanto, é passível 

de erros e acertos, e que estes fazem parte do sistema educativo. 



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A aprendizagem profissional, dentre os seus objetivos, busca oportunizar aos 

adolescentes e jovens que necessitam ingressar no mercado de trabalho, a 

promoção do seu desenvolvimento pessoal e profissional, integração social, 

fortalecimento da cidadania e o acesso a bens e serviços públicos. Tem por foco, 

ainda, empoderar os aprendizes enquanto cidadãos e sujeitos ativos na sociedade. 

 A presente pesquisa investigou, empiricamente, a percepção dos egressos do 

programa de aprendizagem da Cidade dos Meninos sobre a experiência vivida e o 

impacto em sua vida e, ainda, analisou os resultados, relacionando-os com as 

prerrogativas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho para a oferta de 

Aprendizagem Profissional e as perspectivas do desenvolvimento humano 

apontadas nos relatórios do Programa das Nações Unidas. 

 Conceber a aprendizagem profissional com um olhar que vislumbre uma 

oportunidade que vai além do “mercado de trabalho” é fundamental neste trabalho. 

Explicita-se, por meio dos dados identificados a campo, que essa oportunidade de 

qualificação profissional para adolescentes em situação de vulnerabilidade contribui 

diretamente para a superação de riscos sociais, violações de direitos e situações de 

violência. 

 É necessário ainda, trazer à luz o conceito de pobreza multidimensional 

defendido por Sen (2000). Este considera as distintas privações que um indivíduo 

possui em suas diferentes fases da vida, ou seja, não somente de renda, mas 

também o acesso a políticas públicas, de oportunidade de escolha consciente, de 

saúde, de qualidade de vida, dentre outras. Essa reflexão é pertinente, 

especialmente, por compreender que o adolescente em situação de vulnerabilidade, 

quando não oportunizado o trabalho em sua forma legal, como a aprendizagem, está 

sujeito a trabalhos insalubres e de risco, expondo-o a diferentes cenários de 

vulnerabilidade, dentre eles a evasão escolar, a criminalidade, exploração e outros.  

À luz de uma releitura da metodologia de análise de conteúdo proposta por 

Bardin (2010) e em consonância com os objetivos (geral e específicos) da pesquisa, 

foram eleitas as seguintes categorias de análise:  
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1. Carências dos sujeitos anteriores à oferta de formação profissional 

2. Expectativas ou motivações sobre o PAPCDM 

3. Efeitos da formação pelo PAPCDM na vida dos sujeitos 

Cada categoria e subcategorias foram elencadas como resultado da imersão 

do pesquisador nas respostas dos sujeitos (identificados como E) às perguntas 

abertas (QS) do roteiro de entrevista, a saber: vida pessoal, vivência social, vida 

financeira e vivência profissional. Quanto às unidades de registro, optou-se por 

recortes temáticos, materializados em frases nominais. No que concerne às 

unidades de contexto. Foram selecionados recortes das falas dos sujeitos em 

respostas às questões subjetivas 01, 03 e 04. 

Para que se tenha uma visão mais objetiva dos dados, estes, foram 

organizados em três quadros apresentados em sequência, que serão submetidos a 

análise e interpretação, focalizando-se, especialmente, as regularidades e, 

eventualmente, possíveis dispersões ou possíveis deslocamentos.  

 De modo a ter uma realidade prévia da situação dos adolescentes em relação 

a suas perspectivas anteriores ao ingresso no PAPCDM, faz-se oportuno verificar os 

relatos apresentados no quadro abaixo ao que se refere a sua autoavaliação pré-

CDM: 

Quadro  1. Autoavaliação dos sujeitos pré-CDM. 
Categoria  Subcategoria  Unidades de 

registro 
(temas) 

Unidades de contexto (recortes das falas) 

 
 
 
CARÊNCIAS 
DOS SUJEITOS 
À OFERTA DE 
FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vida pessoal 

Falta de 
maturidade 
 
 

 E1: “Eu na verdade era muito imatura [...] 
quando eu cheguei lá eu era muito imatura 
ainda.” (QS1) 
E10:  “antes adolescente não quer nada com 
nada” (QS3) 

Falta de 
objetivos ou 
projetos de 
vida 

E3: “”eu não tinha objetivo nenhum”. [...] 
porque o adolescente ele não tem tanta visão do 
que ele quer” (QS3) 

Vivência social Medo ou 
insegurança 

E5: eu era uma pessoa que tinha medo (QS1) 

Vida financeira Falta de 
condições 
financeiras 

E06: “meu pai não tinha condições de pagar 
[faculdade]” (QS4) 
E08: “Ajudar minha mãe [...] e pagar as contas” 
(QS1) 

Fonte: Autoria própria (2020). 
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 A partir dos relatos acima, percebe-se que os entrevistados trazem em seu 

discurso a percepção de não tinham um objetivo claro na fase da vida em que se 

encontravam, sentiam-se imaturos, tinham medo e entendiam que ainda precisavam 

contribuir financeiramente no lar.  

Conforme destacado no Relatório do PNUD – 2014, cabe ressaltar que a 

“percepção das ameaças por parte dos indivíduos espelha os esforços políticos e 

mostra claramente o peso do medo nas suas vidas” (PNUD, 2014, p. 80). Esses 

relatos ratificam, em suas falas, cenários de vulnerabilidade, especialmente 

causados pela dificuldade em escolher e/ou ter a oportunidade de escolha. Trata-se 

do mesmo cenário apresentado por Sen (2000) como um aspecto incapacitante para 

o desenvolvimento humano, pois o processo de escolha e de sentir-se seguro faz 

com que o indivíduo tome melhores decisões em sua vida.  

Ao analisar as respostas dadas ao questionário entende-se os motivos que 

facilitam o aliciamento desses jovens a criminalidade e/ou para trabalhos insalubres. 

Os mesmos encontram-se em uma fase da vida em que suas escolhas podem ser 

reduzidas diante das sérias necessidades financeiras. 

Embasados na perspectiva do desenvolvimento humano, o quadro acima 

pode ser analisado, ainda, a partir da necessidade de superar as “privações”, 

vislumbrando o trabalho como alternativa. É o que Sen (2000) apresenta como 

“funcionamentos” e “capacitações”. Em congruência com Sen (2000), cabe reafirmar 

que o “desenvolvimento, portanto parte do indivíduo, por intermédio da 

potencialidade de suas habilidades, capacidades e competências e implica em 

mudanças, no ato de criar soluções criativas [...]” (WARDELY e BORGES, 2019, p. 

14). Os relatos dos entrevistados confirmam a necessidade de uma formação para 

suprir suas carências financeiras e de perspectiva de vida. Assim, o seu 

desenvolvimento contribuiria para a superação de suas dificuldades financeira e do 

seu ciclo de vida. 

O Quadro nº 1 demonstrou a análise dos egressos do PAPCDM em relação a 

sua fase de vida relativas às carências de formação profissional na adolescência. 

Posterior a essas informações, buscou-se identificar os objetivos para o ingresso no 
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PAPCDM e verificar como o PAPCDM é percebido pelos interessados em ingressar, 

conforme apresentado no quadro abaixo 

Quadro  2. Representações da CDM antes do ingresso. 
Categoria  Subcategorias  Unidades de 

registro (temas) 
Unidades de contexto (recortes das 

falas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expectativas 
ou 
motivações 
 
 
 
 
 
 

Vida pessoal Oportunidade de 
amadurecimento 

E1: “ajuda muito mais no 
amadurecimento” (QS1) 

Vivência social 
 
 
 
 
 
 

Interesse em 
conhecimentos 
gerais ou 
aprendizagem 
sobre trabalho 

E5: Eu esperava adquirir mais 
conhecimento (QS1) 
 
E4: Quando eu entrei lá, eu pensei, é 
só um meio de aprendizagem (QS1) 
E8: Aprender sobre os meios do 
trabalho (QS1) 

Vivência 
profissional 

Interesse em 
conseguir 
emprego 
 

E2: “e meu objetivo era ir trabalhar” 
(QS1) 

E3: “Objetivos de trabalho; eu tinha 
objetivo de começar a trabalhar!” 
(QS4) 

E5: “Eu esperava buscar um curso 
que me possibilitasse entrar no 
mercado de trabalho. Esse era meu 
objetivo principal.” 

E8: “Conseguir um emprego!” (QS1) 
 

Busca de 
conhecimentos 
profissionais ou 
capacitação 
para o trabalho 
 

E5: Eu esperava adquirir mais 
conhecimento, entrar no mercado de 
trabalho, ter uma capacitação melhor 
(QS1) 
E8: Aprender sobre os meios do 
trabalho. Eu não tinha nenhuma 
noção. (QS1) 
E7: “Eu esperava fazer um curso, eu 
comecei o curso de auxiliar de 
administrativo, eu esperava fazer um 
curso assim, onde eu iria aprender 
como trabalhar na área de secretaria e 
só!” (QS1) 
E3: “Eu esperava apenas fazer um 
curso regular de aprendizagem para o 
mercado de trabalho (QS1) 

Fonte: Autoria própria (2020). 
 

 A partir dos dados expostos no quadro 2 percebe-se que, até o ingresso no 

PAPCDM, o adolescente ainda não possui uma clareza da dimensão que envolve a 

aprendizagem para o trabalho nos aspectos relacionados a cidadania, apenas ao 
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trabalho em si. Ou seja, a necessidade de recursos financeiros para a sua 

subsistência. 

 Além do encaminhamento e preparação para o mundo do trabalho, os 

programas de aprendizagem profissional oportunizam aos adolescentes a ampliação 

de sua visão sobre o trabalho de modo que suas escolhas não sejam tomadas 

contemplando apenas o viés econômico, mas englobe as diferentes áreas de sua 

vida. Conforme os relatos acima, para muitos jovens o trabalho é “só” uma forma de 

renda, porém, nessa fase da vida, é fundamental que seja favorecida a criticidade 

acerca do que envolve o mundo do trabalho, como, por exemplo, as possibilidades e 

riscos a que um trabalhador está sujeito. Entretanto, a partir das falas, percebe-se 

que ainda é superficial a visão sobre esses elementos, podendo muitos jovens, 

estarem suscetíveis a situações de trabalhos insalubres e de risco sem, sequer, ter 

consciência disso. 

 Segundo a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), em 2017 

adolescentes e jovens entre 14 a 24 anos representavam 14,12% de trabalhadores 

registrados em CLT, representando 6,5 milhões de empregos, porém apenas 

384.993 são aprendizes. No ano de 2019 o IBGE registrou uma taxa de desemprego 

inquietante, adolescentes entre 14 a 17 anos, que somam um total 996 mil, estão 

desempregados. Esse dado torna-se mais preocupante ao se considerar também a 

taxa de desemprego de adultos que compõem a renda familiar. Como resultado, há 

o favorecimento ao acesso a trabalhos insalubres e desprotegidos das normativas 

reguladas pela a aprendizagem profissional. 

Os quadros anteriores demostraram, ainda que de forma breve, as carências 

dos entrevistados em relação a sua formação profissional e a percepção que tinham 

sobre o PAPCDM antes de iniciar a aprendizagem. Esses elementos constituem-se 

como dados marco-zero para que se possa mensurar o impacto que a 

aprendizagem proporcionou em seu desenvolvimento humano e profissional. 

O Quadro n. 3 teve por objetivo identificar nas falas dos entrevistados as 

representações da aprendizagem proporcionada pela CDM (pós-conclusão), ou seja, 

como eles avaliam o impacto da aprendizagem após a conclusão do programa. 
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Quadro 3. Representações da aprendizagem proporcionada pela CDM (pós-conclusão)  
Categoria  Subcatego

rias  
Unidades de 

registro 
(temas) 

Unidades de contexto (recortes das falas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efeitos da 
formação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vida 
pessoal 

Incentivos ao 
de 
crescimento 
pessoal 

E1: “ajuda muito mais no amadurecimento” 
(QS1) 
E1: “crescimento pessoal  
 

Ampliação de 
horizontes 
Oportunidade 
de conquista 
de autonomia 

 
E 5: “E lá perdi o medo” (QS1) 

Vida 
financeira 

Conquista de 
emprego e 
renda 

E7: “meu primeiro salário eu paguei a 
primeira mensalidade da faculdade” (QS4) 

Vivência 
social 
 
 
 
 

Formação 
acadêmica 
 
Formação 
humana e 
holística 

E1: “faculdade” (QS4) 

E10: “você aprende a ter mais cultura, mais 
ética, mais comprometimento” (QS1) 
E4: “eles te ensinam [...]como você deve se 
portar diante da sociedade (QS1) 

Vivência 
profissional 

Quebra de 
expectativas 

E1: “ajuda muito mais no amadurecimento 
que no mercado de trabalho” (QS1) 
 

Capacitação 
para o 
trabalho 

E2: “É mais que um curso profissionalizante, 
você aprende a ter uma postura ética, o que 
te faz ficar mais tempo no mercado de 
trabalho dentro de uma área que você está 
para trabalhar. [...] você aprende a ter mais 
disciplina, cumprimento de horário [...]” (QS1) 
E2: “[...]Então a Cidade dos Meninos me deu 
essa base, me deu essa estrutura para 
manter o emprego, para manter um objetivo 
de vida um pouco mais amplo” (QS4) 
E2: “utilizei toda a aprendizagem lá no meu 
trabalho” (QS4) 
E3: “conseguir um serviço bom” [...] e ser 
contratada [...] após um ano de experiência” 
(QS4) 
 E8: Conseguir um emprego. Aprender sobre 
os meios do trabalho. Eu não tinha nenhuma 
noção. (QS1) 
E7: “Eu esperava fazer um curso, eu comecei 
o curso de auxiliar de administrativo, eu 
esperava fazer um curso assim, onde eu iria 
aprender como trabalhar na área de 
secretaria e só!” (QS1) 

Formação E2: utilizei toda a aprendizagem de lá no meu 
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profissional 
para o 
trabalho formal 

trabalho” (QS4) 
E7: E 7: “eu já queria trabalhar na área da 
educação, então já me encaminhou para 
esse rumo. 

Fonte: Autoria própria (2020). 
 

 As falas registradas acima demonstraram que a aprendizagem profissional 

oportunizou a todos os participantes, como conquista inicial, o ingresso no mercado 

de trabalho. Ademais, permitiu aos aprendizes a ampliação de suas perspectivas 

além do trabalho, contribuindo para o amadurecimento, perda do medo de trabalhar, 

ou seja, fortalecendo a autoestima desses adolescentes. Dentre os objetivos do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, superar a 

vulnerabilidade, também implica em não sentir medo, sentir-se seguro. O relato do 

entrevistado 5 vem ao encontro desse desafio tão importante para pessoas em 

situações de risco, especialmente adolescentes. 

A ampliação do sentimento de segurança ratifica-se também no entrevistado 

5 ao reforçar que a aprendizagem profissional “ajuda muito mais no amadurecimento 

que no mercado de trabalho”. Esse relato ressalta a importância em se investir em 

experiências de aprendizagem, uma vez que insere o adolescente em um espaço 

que propicia seu empoderamento pessoal e perspectiva de vida em uma fase 

marcada por muitas inseguranças como a adolescência.  

As falas dos entrevistados 1, 2, 5 e 10 destacam os ganhos nos aspectos 

culturais, éticos e de pertencimento ao mencionar “como se portar” na sociedade, 

sinalizando reforçadores necessários para o exercício da cidadania, não apenas 

como sujeitos passivos, mas ativos.  

O pertencimento é uma característica fundamental para o adolescente e para 

o desenvolvimento da sociedade, pois possibilita ao sujeito o sentimento de 

integração e afetividade em relação ao grupo e/ou ao espaço. Ademais, a ética e a 

cultura são essenciais para o desenvolvimento educativo que visa proporcionar ao 

sujeito uma visão crítica em um contexto social de mundialização, na qual a 

comunicação entre as distintas culturas é cotidiana (MORIN, 2005). 
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De modo a relacionar o impacto da aprendizagem profissional com o 

Desenvolvimento Humano, conforme explicitado na metodologia, a pesquisa utilizou-

se das dimensões estabelecidas como parâmetros no Índice de Desenvolvimento 

Humano para constituir o instrumento de coletas de dados. Em posse dessas 

informações os parágrafos que seguem apresentam os resultados dos aspectos 

quantitativos das entrevistas. 

 Em consonância com os resultados identificados na fala dos entrevistados, o 

gráfico abaixo agrega cinco questões relativas ao impacto do PAPCDM a vida 

profissional e financeira: 

Gráfico  1: Impactos relativos a vida profissional. 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

A partir dos dados acima apresentados, a aprendizagem profissional, na 

percepção dos egressos, contribui 100% no que se refere ao mercado de trabalho e 

melhora na vida financeira. Para adolescentes em situação de vulnerabilidade 

financeira, esses dados representam grandes avanços no percurso de sua fase de 

vida, relembrando o conceito utilizado por Sen (2000) de pobreza multidimensional. 

É pertinente enfatizar que o adolescente inserido no programa de aprendizagem 

profissional tem a possibilidade de trabalhar em espaços em que ele não é visto 

apenas como uma mão de obra, mas a oportunidade de trabalhar e se desenvolver 

enquanto cidadão, pois esta modalidade de inserção profissional se dá por meio da 

proposta da Cidade dos Meninos e da prática na instituição e ou empresa 

empregadora. 

A inserção de adolescentes em instituições e empresas que compreendem 

que esse trabalhador aprendiz encontra-se em uma fase peculiar de 

desenvolvimento e que advém de situações de risco social, oportuniza ao aprendiz 



75 
 

 
 

alargar suas perspectivas a partir das interações em que este está inserido. 

Compreendendo-se que muitos dos adolescentes vivem em bairros onde a 

criminalidade e a violência faz parte dos seus primeiros ciclos sociais, como famílias 

e vizinhos. 

Em posse das teorias de interação e socialização na aprendizagem, já 

sinalizadas por Vigotsky (1998) e Piaget (1976), é de fundamental importância 

oportunizar ao adolescente espaços que ampliem seu universo informacional sobre 

o mundo do trabalho para superar suas vulnerabilidades e ampliar seus projetos de 

vida. 

De modo a verificar se as experiências vivenciadas no PAPCDM contribuíram, 

para além do mercado de trabalho, na vida dos adolescentes, o gráfico abaixo 

apresenta os resultados de quatro questões: 

    Gráfico 2: Impactos relativos a vida pessoal. 
 

 
     Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

 O gráfico 2 esclarece um tabu comum que recai em diálogos simplistas sobre 

a aprendizagem profissional, em que, erroneamente, afirmam que a inserção de 

adolescentes no mercado de trabalho contribui para a evasão escolar e/ou motiva o 

jovem a deixar os estudos para trabalhar em tempo integral. A presente pesquisa 

buscou esclarecer que o trabalho de adolescentes, quando iniciado com a 

aprendizagem profissional, considera como um dos requisitos do Decreto nº 5.598, 

de 1º de dezembro de 2005, que dispõe sobre a contratação de aprendizes, a 

obrigatoriedade de o aprendiz estar matriculado na escola e manter-se frequente, 

estando seu processo de aprendizagem vinculado a sua permanência na escola. 
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Desse modo, caso o aprendiz venha a deixar de estudar, seu contrato é rompido, 

pois em hipótese alguma, a aprendizagem visa fomentar a evasão escolar, fato que 

comprova-se na pesquisa, na qual, 100% dos entrevistados afirmaram que a 

aprendizagem contribuiu para a não evasão escolar. 

 Segundo o IBGE (2019) os adolescentes entre 15 e 17 anos, de famílias 

consideradas pobres, possuem oito vezes mais chances de deixarem os estudos 

para trabalhar do que adolescentes de classe média e alta, esse número equivale a 

quase um milhão de estudantes (IBGE, 2019). Os dados demonstram ainda, que 

esse percentual é acentuado em regiões da área rural e a população declarada, em 

sua maioria, preta e/ou parda. 

A partir destes dados, constata-se a congruência e a necessidade em 

oportunizar a adolescentes em situação de vulnerabilidade a possibilidade da 

inserção ao mundo do trabalho de modo seguro e que fortaleça a sua cidadania e 

não apenas as demandas do mercado. É importante registrar que os programas de 

aprendizagens profissionais contam com uma equipe interdisciplinar que 

acompanham a vida dos adolescentes em sua integralidade. Os mesmos são 

assistidos por professores e educadores sociais, além de receberem atendimento 

dos assistentes sociais, que também visitam suas famílias e instituição/empresa que 

estão inseridos na prática. 

 Ademais, o gráfico nº 2 demonstra ainda, na percepção de 100% dos 

entrevistados que a aprendizagem contribuiu muito para que não inclinassem para a 

criminalidade e o uso de drogas. Cabe trazer a luz alguns dos dados do Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, que é órgão responsável pelos 

adolescentes em situação de cumprimento de medidas socioeducativas, que 

adolescentes entre 14 a 17 anos representam 72% da faixa etária que cometem atos 

infracionais, 59% declaram-se pretos e/ou pardos, sendo essas infrações, em sua 

maioria, 47% roubo e 22% tráfico (SINASE, 2016). 

Além da inserção da criminalidade, o uso de drogas por adolescentes que 

cometem atos infracionais é de 75%, conforme dado levantado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ, 2012). Os dados coletados pelos entrevistados atestam o 

alcance de um dos objetivos da aprendizagem profissional estabelecidos na diretriz 
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curricular, ao estabelecer que sejam trabalhados conteúdos na formação que 

favoreça a “prevenção ao uso indevido de álcool, tabaco e outras drogas” (MTE, 

2009, p. 60). Nesse sentido, ratifica-se a função da aprendizagem profissional 

enquanto serviço capaz de possibilitar a proteção social frente a situações que 

poderiam expor o adolescente ao aliciamento para a criminalidade e uso de drogas.  

 Os dados apresentados pelo Sinase também dizem respeito a idade em que 

os adolescentes tendem cometer atos infracionais, entre 14 a 17 anos, idade esta 

que é o período em que o PAPCDM matricula e insere os adolescentes na 

aprendizagem. Destarte, comprova-se a necessidade de um programa de 

aprendizagem para adolescentes nessa faixa etária. 

 O gráfico nº 2 aponta ainda que 100% dos entrevistados afirmaram que o 

PAPCDM contribuiu muito para que tivessem um projeto de vida. É constatado que a 

adolescência é uma fase de profundas mudanças e, ao mesmo tempo, de grandes 

dúvidas, conforme explicitado, para Sen (2000) tomar escolhas conscientes torna o 

ser humano menos vulnerável a situações de risco. No Brasil, o fenômeno “nem-

nem” tem preocupado pesquisadores e executores de políticas públicas da 

juventude, no que diz respeito aos projetos de vida, pois segundo o IBGE (2019), 

23% dos adolescentes e jovens, entre 15 e 29 anos, não trabalham ou estudam. 

Autores como Rogers (1982), Freire (1997), Morin (2000), D’Angelo (2002), entre 

outros, têm o entendimento de que o indivíduo, ao compreender a sociedade que 

está inserido com criticidade, consegue analisar suas potencialidades e desafios a 

serem superados, assim alcançando sua autonomia, em consequência, sendo capaz 

de elaborar um projeto de vida para si. 

 Para Morin (2019) a educação transformadora deve conceber o sujeito de 

forma ativa no processo educacional, estimulando a criatividade e o 

empreendedorismo, de modo que este seja capaz de dar soluções para os desafios 

apresentados em seu cotidiano. Nesse contexto, ter um projeto de vida auxilia a “[...] 

tornar mais conscientes nossa forma de enxergar o mundo, nossos valores e 

escolhas num movimento contínuo de encantamento, avaliação e reconstrução de 

experiências, projetos, realizações [...]” (MORIN, 2019, p. 01). Logo, ratifica-se a 

ampliação de experiências e oportunidades ao aprendiz para além do mercado de 
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trabalho, e/ou a fase em que se encontra, em outras palavras, favorece que este 

enxergue além de situações de risco que se encontra e forma de superá-las. 

 Na perspectiva do desenvolvimento humano disseminada pelo PNUD, 

oportunizar o acesso a participação social e política, direitos humanos e cidadania 

são fundamentais para o fomento a uma sociedade justa e igualitária. Nesse sentido, 

buscou-se verificar se o PAPCDM atua positivamente em relação a cidadania e 

direitos humanos, conforme preconizado nas diretrizes da aprendizagem profissional 

que intenciona contemplar “o desenvolvimento social e profissional do adolescente e 

do jovem enquanto trabalhador cidadão” (MTE, 2009, p. 60) conforme abaixo: 

    Gráfico 3: Impactos relativos a participação e direitos humanos. 
 

 
    Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

 Os dados acima revelam que 100% dos entrevistados afirmaram que a 

aprendizagem profissional contribuiu para ampliar a própria compreensão sobre 

direitos humanos e cidadania. Este dado é de fundamental relevância para esta 

pesquisa, pois a partir dele, constata-se que essa modalidade de inserção no mundo 

do trabalho vai além do emprego em si, mas fortalece a cidadania e o 

desenvolvimento humano do adolescente em situação de risco. 

 O dado acima reforça, ainda, a ideia de Morin (2005), que a educação 

necessita favorecer os diálogos sobre democracia para ser transformadora, pois é 

por meio do exercício desta que se entende sobre o que é ser cidadão. No mesmo 
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sentido, 80% dos entrevistados classificaram como “muito” o estímulo a participação 

e expressar suas opiniões, sendo esta, fundamental para o exercício da democracia. 

 O exercício da democracia alinha-se diretamente com a liberdade de 

expressão e, para isso, compreender formas de acesso a democracia é essencial, 

conforme assegura Sen (2000). O gráfico abaixo, apresenta os dados sobre esses 

aspectos:  

 

Gráfico 4: Impactos relativos ao exercício da cidadania. 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

 Os entrevistados asseveram que, durante a aprendizagem profissional, 

puderam ampliar seus conhecimentos sobre a liberdade cultural, de ação e 

expressão e formas de exercer a cidadania. Tais elementos reforçam o sentido de 

protagonista e/ou, conforme anunciado na perspectiva da investigação, agente de 

desenvolvimento local. 

 Entender e estar em um espaço que favoreça a liberdade de expressão e de 

cultura no ambiente de trabalho demonstra que essa modalidade de aprendizagem 

não visa apenas o viés econômico, mas, também, o humano especialmente no 

mundo do trabalho, onde ainda acontecem inúmeras situações de opressão e 

violências, sendo aparentes e ou simbólicas, como preconceito e exploração.

 Apoiar a liberdade cultural e de expressão a pessoas em situação de 
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vulnerabilidade social, também significa fortalecer sua identidade e pertencimento, 

dar vós e vez. Segundo o PNUD (2014, p. 05) “expandir as liberdades e a segurança 

humana é, pois, também apoiar medidas que promovam mudanças nas instituições 

e normas com vista a reduzir a violência e a discriminação interpessoais”, 

especialmente no mundo do trabalho.  

 Em composição às dimensões utilizadas para definição do IDH, o 

empoderamento é uma delas que contribui diretamente no alcance das demais, pois 

entende-se que uma pessoa empoderada possui maiores chances de tomar 

decisões assertivas. Nesse sentido, foi questionado aos entrevistados se a 

participação do PAPCDM contribuiu para o seu empoderamento pessoal e 

fortalecimento do respeito ao próximo, ambas características fundamentais para o 

exercício da cidadania de forma autônoma ativa, o gráfico abaixo, demonstra os 

resultados: 

Gráfico 5: Impactos relativos ao empoderamento pessoal e respeito. 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Os dados acima atestam que a participação do PAPCDM favoreceu o 

empoderamento pessoal de todos os aprendizes, sendo 90% afirmando se sentir 

muito empoderados e 10% regularmente. Assim, é possível comprovar que a 

aprendizagem profissional também fortalece um dos objetivos estabelecidos pelo 

PNUD, no que refere-se ao empoderamento. Compreendendo que este é 
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fundamental para que as pessoas sejam capazes de se tornarem resilientes, ou 

seja, superar seus desafios de forma proativa (PNUD, 2014). 

Em consonância com o segundo item apresentado, respeito ao próximo, faz-

se oportuno destacar a relação desse aspecto com o empoderamento, conforme 

apresentado no Relatório do PNUD de 2014 intitulado “Sustentar o Progresso 

Humano”: reduzir as vulnerabilidades e reforçar a resiliência, destaca-se que: 

Embora o empoderamento seja fundamentalmente individual, pode 
usar-se a mesma analogia para as sociedades. Se a coesão social 
não for forte e existir fragmentação de natureza étnica ou outra, a 
capacidade de determinada sociedade para agir coletivamente face a 
acontecimentos adversos fica extremamente reduzida (PNUD, 2014, 
p. 37). 

 

 A citação acima vem ao encontro das respostas dos participantes e evidencia 

que a aprendizagem profissional impacta diretamente no empoderamento pessoal e, 

ainda, no respeito ao próximo, expandindo a visão de coletividade que é 

fundamental para a vivência em sociedade. 

 Em consonância com os aspectos destacados no gráfico nº 5, foi investigado 

junto aos egressos, se a aprendizagem impactou positivamente nos seus 

relacionamentos familiares, amizades e autoestima, conforme é descriminado 

abaixo: 

Gráfico 6: Impactos relativos a vivência pessoal, familiar e social. 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 
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 As respostas dos entrevistados revelam que, nos três aspectos abordados, o 

PAPCDM contribuiu “muito” em relação a novas amizades, família e a autoestima. 

Estes indicadores são importantíssimos quando considera o ciclo de vida em que os 

aprendizes se encontram. Favorecer a autoestima, novas amizades e fortalecimento 

dos vínculos familiares, potencializam o sentimento de pertencimento a um grupo ou 

comunidade. 

 É importante ressaltar que a Cidade dos Meninos é uma instituição que 

também atua na política pública da Assistência Social, no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, este último serviço tem por objetivo atuar na prevenção 

de situações de riscos sociais articulando e favorecendo o acesso as demais 

políticas públicas (PNAS, 2004), (CNAS, 2009). 

 O fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários são fundamentais 

para elevar o sentido de proteção dos adolescentes que já vivenciam situações de 

vulnerabilidade, nesse sentido, o PAPCDM também impacta em uma política pública 

fundamental para o seu público, a Assistência Social. 

 Os temas relacionados a longevidade, sustentabilidade e segurança, são 

aspectos comuns abordados nas diretrizes da aprendizagem profissional (MTE, 

2009) e nas dimensões do IDH, nesse sentido, buscou-se validar, se esses aspectos 

foram trabalhados no período da aprendizagem, conforme demonstra o gráfico 

abaixo: 

Gráfico 7: Impactos relativos a longevidade, sustentabilidade e segurança. 
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Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

 Os dados apresentados, evidenciam que a aprendizagem profissional 

fomentou nos adolescentes algumas possibilidades, como de vida longa e saudável, 

bem como ampliar os conhecimentos sobre sustentabilidade, conforme preconizado 

pelo Ministério do Trabalho. Estes resultados, ratificam que a aprendizagem 

contribui além de aspectos relativos a atividade laboral, mas também em áreas 

importantes para a vivência pessoal e social. 

 O dado acima, também relaciona-se aos anteriores, tais como o uso de 

drogas, respeito ao próximo, autoestima, empoderamento pessoal, compreendendo 

que os conhecimentos se articulam e se potencializam, de forma interdisciplinar 

durante a aprendizagem. Do mesmo modo, articulam-se com os Objetivos 3 e 4 do 

Desenvolvimento Sustentável da ONU que visam “assegurar uma vida saudável e 

promover o bem-estar para todos, em todas as idades” e “assegurar a educação 

inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao 

longo da vida para todos”, assim, contribuindo diretamente com dois dos eixos do 

Índice de Desenvolvimento Humano. 
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6. À GUISA DE CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A pesquisa realizada intencionou problematizar e analisar a Aprendizagem 

Profissional de adolescentes em situação de vulnerabilidade, sob a ótica do 

desenvolvimento local. Considerou-se a necessidade em alargar as discussões 

sobre a Aprendizagem Profissional com um olhar para além do mercado de trabalho. 

Nesse sentido, constatou-se que a adolescência ainda é uma fase do 

desenvolvimento humano que exige pesquisas e investimentos em políticas 

públicas, especialmente ao que se refere ao mercado de trabalho. 

 A investigação pode desvelar que o número de adolescentes absorvidos no 

mundo do trabalho por meio da aprendizagem profissional é ínfimo, dados que 

ratificam a necessidade da referida modalidade de trabalho e a ampliação do acesso 
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de adolescentes nesta. Principalmente se considerar que o trabalho é valorizado 

enquanto uma prática social e uma das formas de alcançar a dignidade humana 

quando esta é possível. 

 Os dados coletados a campo, com os entrevistados, egressos do Programa 

de Aprendizagem Profissional da Cidade dos Meninos, comprovaram que a 

aprendizagem profissional contribui com o desenvolvimento humano de 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social, auxiliando na superação de 

riscos sociais, como a evasão escolar, o uso de drogas, ingresso na criminalidade, 

e, consequentemente, na efetivação de sua cidadania e ao desenvolvimento local. 

 Os aspectos relacionais ao mundo do trabalho e, também, social e familiar, 

foram impactados de forma positiva, a partir da experiência da aprendizagem 

profissional, tendo os entrevistados afirmado a melhoria nos relacionamentos e, por 

conseguinte, auxiliaram em aspectos como a solidariedade, respeito ao próximo e 

exercício para a cidadania. Características estas que, em primeira instância, 

perpassou pelo avanço na autoestima dos adolescentes e a possibilidade de se 

sentirem empoderados. 

 Sabe-se que a busca por afirmação no período da adolescência é constante. 

Sentir-se empoderado a partir de experiências que fomentam a cidadania, ética, 

liberdade de expressão etc. é de fundamental importância nessa fase de 

desenvolvimento. É preciso considerar ainda, que o trabalho reforça a ideia de 

pertencimento, além de despertar o sentimento de poder contribuir com a sua família 

e sua comunidade. A aprendizagem profissional consegue oportunizar a práxis, 

advinda da teoria das aulas com a prática no ambiente de trabalho. 

 É necessário que a sociedade se aproprie da responsabilidade para com os 

adolescentes, assim como é exigido no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem 

como as políticas públicas. Ampliando a visão que se tem sobre os riscos que 

adolescentes em situação de vulnerabilidade enfrentam quando passam por 

situações de privação econômica, alimentar e de segurança e necessitam de uma 

renda. O estudo demonstrou que a aprendizagem profissional é concebida a partir 

do olhar social e não apenas direcionado ao trabalho, aspecto este vislumbra 

oportunidades e fragilidades na adolescência. 
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 A investigação demonstrou, ainda, que as diretrizes que dispõem sobre a 

organização e oferta da aprendizagem profissional são congruentes com as 

dimensões do desenvolvimento humano e que, de fato, impacta diretamente na 

inserção dos adolescentes no mundo do trabalho, garantindo um ambiente seguro e 

inclusivo. Todos os entrevistados relataram o quão importante foi ter participado do 

PAPCDM em suas vidas e que o conhecimento adquirido os influenciam até os dias 

atuais em seus respectivos ambiente laborais. 

Este trabalho constatou, também, uma carência exponencial em relação a 

pesquisas sobre a aprendizagem profissional, dados e indicadores das políticas 

públicas relativas a esse tema. Fato que já demonstra que este processo de ensino 

e aprendizagem, que deve incluir o adolescente, necessita efetivar o tratamento das 

informações com a seriedade que estas merecem. 

 O presente escrito não buscou esgotar todas as discussões e análises que 

envolvem a aprendizagem profissional, porém, evidenciou que essa modalidade de 

trabalho é efetiva e impacta diretamente no desenvolvimento humano de 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Desse modo, ratifica que a 

aprendizagem profissional é uma área de pesquisa que pode e necessita de 

reconhecimento das políticas públicas e de pesquisadores para ampliar o acesso de 

adolescentes brasileiros e garantir a sua continuidade.
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DIMENSÕES NENHUM  
N 

POUCO 
P 

INDIFERENTE 
I 

REGULAR 
R 

MUITO 
M 

 

 

DIMENSÕES N P I R M 
Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para uma melhora 
na sua vida financeira? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para uma 
ampliação do seu conhecimento sobre o mundo do 
trabalho? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para ampliar as 
possibilidades de ter uma vida longa e saudável? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para ser uma 
pessoa mais produtiva? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para ser uma 
pessoa mais criativa? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para compreender 
melhor sobre os direitos humanos e cidadania? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para compreender 
melhor sobre a temática política? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para uma melhora 
na sua vida na participação e expressar sua opinião 
quando é necessário?  

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para que você 
frequentasse e trabalhasse em lugares melhores? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para ampliar seus 
conhecimentos sobre a sustentabilidade do planeta terra, 
da sua cidade e país? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para que você 
tivesse a oportunidade de um trabalho mais seguro? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para se tornar uma 
pessoa mais empoderada? Ou seja, capaz de tomar 
escolhas melhores para sua vida? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para viver e 
compreender melhor a sua liberdade? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para que você 
ampliasse a sua visão sobre segurança humana? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para ampliar 
oportunidade de participar e exercer a participação social 
e política? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para que você 
entendesse a importância da liberdade cultural? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para que você 
entenda melhor as formas de exercer sua democracia? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para que você 
entendesse a importância da liberdade de ação e de 
expressão? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para o seu 
respeito próprio? 
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ASPECTOS PESSOAIS, FAMILIARES E SOCIAIS N P I R M 
Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para uma para 
você ter um projeto de vida? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para que você não 
desistisse dos seus estudos na escola? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para que você não 
entrasse para a criminalidade? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para que você não 
fizesse uso de drogas? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para melhorar os 
seus relacionamentos familiares? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para que você 
fizesse novas amizades? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para melhorar sua 
autoestima? 

     

Na sua opinião o PAPCDM contribuiu para que você 
tivesse acesso a políticas públicas como saúde, 
educação, segurança e outras? 

     

 

 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

1 - O que você esperava do Programa de Aprendizagem Profissional da Cidade dos 
Meninos? 

 

2 - Como foi o processo de aprendizagem na CDM na empresa? 

 

3 - Quais foram as principais mudanças que o Programa da CDM trouxe a sua vida? 

 

4 - O Programa da CDM ajudou a atingir seus objetivos? Se sim, quais? 

 

 

5 - O que você diria para outro jovem sobre o programa da CDM? 
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Endereço institucional: Av. Tamandaré, nº 6000, Cidade Campo Grande/MS 

IES à qual se vincula: Universidade Católica Dom Bosco - UCDB 

 

3 ORIENTADOR:  

Nome completo:   Heitor Romero Marques 

E-mail: heiroma@ucdb.br 

Endereço institucional: Av. Tamandaré, nº 6000, Cidade Campo Grande/MS 

IES à qual se vincula: Universidade Católica Dom Bosco - UCDB 

 

4. INFORMAÇÕES SOBRE O CEP– Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 

O CEP é a instância na qual o participante da pesquisa pode receber informações e protocolar 
queixas em relação aos procedimentos aos quais foi submetido durante a pesquisa, quando por estes 
se sentir lesado. 

Nome: CEP UCDB 

Endereço: Av. Tamandaré, 6000, Jardim Seminário – CEP: 79117-900 – Campo Grande-MS 

Telefone: (67) 3312-3723Email: cep@ucdb.br 

 

5 OBJETIVOS DA PESQUISA: 
Analisar o impacto da aprendizagem profissional da Cidade dos Meninos sob a ótica do 

Desenvolvimento Local na vida dos aprendizes. Propõe-se, como objetivos específicos, Identificar o 
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impacto no Desenvolvimento Humano dos adolescentes assistidos pela Cidade dos Meninos, um ano 
após a conclusão; Verificar a percepção dos empregadores a respeito do programa de aprendizagem 
realizado na Cidade dos Meninos e Analisar a organização do programa de aprendizagem profissional 
sob a ótica do Desenvolvimento Local. 
 
6 POSSÍVEIS DESCONFORTOS E RISCOS E A FORMA COMO SERÃO ATENDIDOS OU ENCAMINHADOS: 

Os riscos para a população alvo serão mínimos diante da técnica escolhida, pois o participante 
poderá expressar-se livremente sobre as questões postas. Além disso, os riscos poderão ser 
mitigados com o esclarecimento prévio acerca da possibilidade de não participar da pesquisa, da 
garantia do sigilo das informações e não identificação dos participantes. 
 

7 POSSÍVEIS BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS ESPERADOS E FORMA DE DEVOLUTIVA DOS 
RESULTADOS AOS PARTICIPANTES: 

Considerando as informações constantes dos itens acima e as normas expressas na Resolução nº 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, consinto, de modo livre e 
esclarecido, participar da presente pesquisa na condição de participante da pesquisa e/ou 
responsável por participante da pesquisa, sabendo que: 

1 A participação em todos os momentos e fases da pesquisa é voluntária e não implica quaisquer 
tipos de despesa e/ou ressarcimento financeiro. Em havendo despesas operacionais, estas deverão 
estar previstas no Cronograma de Desembolso Financeiro e em nenhuma hipótese poderão recair 
sobre o participante da pesquisa e/ou seu responsável; 

2A liberdade de retirada do consentimento e da participação no respectivo estudo é garantida  a 
qualquer momento, sem qualquer prejuízo, punição ou atitude preconceituosa; 

3 O anonimato1 é garantido em todas as fases da pesquisa; 

4 Os dados coletados só serão utilizados para a pesquisa e os resultados poderão ser veiculados em 
livros, ensaios e/ou artigos científicos em revistas especializadas e/ou em eventos científicos; 

5 O presente termo está assinado em duas vias. 

Campo Grande - MS, ______/______/_____ 

1) _____________________________________________ 

Nome e assinatura do(a)Participante  da pesquisa 

Meio de contato: _________________________________ 

2) _____________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

Endereço eletrônico para contato: araujo.leandro.ms@gmail.com 

                                                           
1 Nos casos em que se fizer necessário o uso da voz ou da imagem (incluindo foto) do participante, deve-se 
elaborar documento à parte, concedendo tal autorização. 
 


