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RESUMO 

 

Neste estudo aborda-se a qualificação profissional de jovens considerando-a como 

um espaço produtor de significados. Buscou-se nessa perspectiva, analisar o 

significado do trabalho para jovens entre 18 e 28 anos que participaram do 

PRONATEC/BSM – Programa Nacional do Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego/Brasil sem miséria no município de Sobral – CE. O programa tem como 

objetivo atender pessoas em situação de baixa renda e vulnerabilidade social, 

desarte optou-se por pela perspectiva da pobreza como fenômeno multidimensional. 

O procedimento de coleta dos dados foi realizado por meio de 25 entrevistas 

semiestruturadas individuais para identificar a centralidade, os atributos valorativos, 

os atributos descritivos e a hierarquia dos atributos do trabalho. As entrevistas foram 

gravadas e submetidas ao software IRAMUTEQ, com utilização da nuvem de 

palavras e análise de similitude. Os achados indicaram que os jovens participam de 

qualquer curso seguindo uma ótica generalista, acreditando que assim serão 

inseridos no mercado de trabalho. A inserção está atrelada a ter condições 

financeiras para custear o ensino superior e isso depende de conseguir um emprego 

em uma empresa de calçados específica que possui convênios com faculdades 

particulares. Nos resultados sobre o significado do trabalho identificou-se que trata-

se de algo central na vida dos jovens pesquisados e deve oferecer um bom 

ambiente, boas condições materiais, espaço para a realização pessoal e uma forma 

de sobrevivência. Os jovens pobres percebem o trabalho como algo estressante, 

que causa sofrimento devido aos conflitos com os veteranos, possui ritmo acelerado 

e é repetitivo. Para os jovens pobres o trabalho não é apenas uma forma de 

sobrevivência, como identificado na literatura, indicando que os valores em relação 

ao trabalho estão se modificando. No que tange ao PRONATEC, o programa 

necessita de um estudo mais aprofundado sobre o seu impacto e as possibilidades 

de empregabilidade para a população jovem. Por meio dos resultados, novas 

estratégias devem ser consideradas para melhorar as políticas públicas de inserção 

laboral visando, assim, adequar a inserção no mercado de trabalho de jovens por 

meio da orientação profissional. 

 

Palavras-chave: Significado do trabalho. Jovens pobres. Qualificação profissional. 
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ABSTRACT 

 

This study addresses the professional qualification of young people considering it as 

a meaning-producing space. The aim of this study was to analyze the meaning of the 

work for young people between 18 and 28 years of age who participated in 

PRONATEC/BSM - National Program of Access to Technical Education and 

Employment/Brazil without poverty in the municipality of Sobral - CE. The program 

aims to assist people in situations of low income and social vulnerability, disciple was 

chosen for the perspective of poverty as a multidimensional phenomenon. The data 

collection procedure was performed through 25 individual semi-structured interviews 

to identify the centrality, the evaluative attributes, the descriptive attributes and the 

hierarchy of the attributes of the work. The interviews were recorded and submitted to 

IRAMUTEQ software, using word cloud and similarity analysis. The findings indicated 

that young people participate in any course following a generalist view, believing that 

this will be inserted in the labor market. The insertion is linked to having the financial 

conditions to pay for higher education and this depends on getting a job in a specific 

footwear company that has agreements with private colleges. In the results about the 

meaning of the work, it was identified that this is a central thing in the life of the young 

people surveyed and should offer a good environment, good material conditions, 

space for personal fulfillment and a way of survival. Poor young people perceive work 

as stressful, causing distress due to conflicts with veterans, fast paced and repetitive. 

For poor young people, work is not just a form of survival, as identified in the 

literature, indicating that values in relation to work are changing. With regard to 

PRONATEC, the program needs a more in-depth study on its impact and 

employability possibilities for the young population. Through the results, new 

strategies must be considered in order to improve the public policies of labor 

insertion, aiming at adjusting the insertion in the labor market of young people 

through professional orientation. 

 

Keywords: Meaning of work. Poor young people. Professional qualification. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A qualificação profissional se tornou uma meta relevante do governo 

brasileiro desde 2011, com a criação do Programa Nacional do Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego – PRONATEC. O programa tem como objetivo principal 

expandir, interiorizar, democratizar a oferta, tanto de cursos de educação 

profissional de nível médio, como dos cursos qualificação profissional e de formação 

inicial e continuada (FIC), devendo esta modalidade possuir uma carga horária 

mínima de 160 horas, estando sob a responsabilidade do Ministério da Educação - 

MEC (BRASIL, 2011). O público prioritário do PRONATEC são estudantes ou 

concludentes do ensino médio, especificamente da rede pública, inclusive alunos da 

Educação de Jovens e Adultos, trabalhadores, beneficiários dos programas federais 

de transferência de renda e os bolsistas integrais de instituições privadas (BRASIL, 

2011). O programa unifica e coordena alguns programas já existentes para a 

juventude e demonstra que investimentos mais estruturados trazem melhores 

resultados (SLINGSBY e ARRUDA, 2015).  

O PRONATEC integra vários planos desenvolvidos pelo Governo Federal, 

com o objetivo de atender um público específico ou uma demanda mercadológica, 

portanto, engloba diversas modalidades. Posto isso, o Plano Brasil sem Miséria - 

BSM - foi criado por meio do Decreto nº 7.492, em 2011, tendo como objetivo, ações 

articuladas, intersetorialmente, com a finalidade de elevar a renda familiar das 

pessoas que vivem na extrema pobreza (renda per capita de até R$ 77,00 reais), 

promovendo o acesso aos serviços públicos e a ocupação e renda por meio da 

inclusão produtiva (BRASIL, 2014a). Dentre as ações intersetoriais do Plano BSM 

referente à inclusão produtiva, o Programa Nacional do Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego/Brasil sem Miséria - PRONATEC/BSM - promove cursos dos mais variados 

eixos de formação inicial e continuada (BRASIL, 2014b).  

O PRONATEC/BSM abrange pessoas na faixa etária compreendida entre 

16 a 59 anos, como forma de proporcionar retorno das pessoas que estão já há 

algum tempo fora das salas de aula ao sistema educacional ou, a estudantes, a 

inserção no mercado de trabalho (BRASIL, 2014a). No desejo de ser inserida no 

mercado de trabalho, a juventude brasileira das camadas populares busca os cursos 

do PRONATEC/BSM visando melhor colocação no mercado de trabalho, 
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aprimorando, assim, os seus currículos (BRASIL, 2014b). Os jovens com ensino 

médio completo de escolas públicas correspondem a 52% de alunos matriculados 

nos cursos do programa (BRASIL, 2014b).  

Devido às rápidas transformações no contexto tecnológico/industrial, o 

PRONATEC traz grandes oportunidades para os jovens que têm dificuldades para 

se inserirem no mercado de trabalho, comparando-se aos jovens de outras classes 

socioeconômicas (LANGER, 2009). Entre as dificuldades podem ser elencadas as 

seguintes: baixa renda, escassos recursos educacionais e culturais, menor acesso 

às informações acerca do mundo profissional, dificuldades de acesso a cursos de 

qualificação profissional e a própria crença de que não podem ter acesso a um 

ensino de qualidade (SOBROSA, CAMERIN e SANTOS, 2012). 

A juventude das camadas populares é a juventude pobre brasileira. A 

pobreza é considerada, neste estudo, como fenômeno multidimensional, levando em 

conta aspectos históricos, sociais, territoriais, de tempo, entre outros. (LISTER, 

2004; ASSELIN, 2009). Posto isto, considerar a pobreza apenas como algo 

monetário não corresponde à perspectiva adotada por este estudo, levando em 

conta que o homem precisa de muito mais do que isso para viver. A definição de 

vulnerabilidade social proposta por Castel (2006) vem para completar essa 

perspectiva, segundo a qual a vulnerabilidade social está relacionada à sociedade 

salarial e versa sobre as pessoas que estão à margem da sociedade. O autor 

considera também que as pessoas que estão “desfiliadas” da sociedade possuem 

uma insuficiência de recursos materiais referente à saúde, educação, alimentação e 

moradia os quais estão relacionadas à falta de integração pelo trabalho e a inserção 

em uma sociabilidade sociofamiliar. Destarte, o conceito de pobreza integra-se a 

essa perspectiva proposta por Castel (2006; 1994). 

Para sair da situação de vulnerabilidade social, uma das vias é o acesso a 

políticas públicas com um foco específico, empoderando o indivíduo e permitindo o 

seu protagonismo. É importante favorecer a educação e a formação, combatendo, 

assim, as práticas discriminatórias, criando reais oportunidades de inclusão no 

mercado de trabalho. 

Há várias pesquisas que discutem a juventude e sua relação com o 

trabalho. Alguns autores afirmam sua importância para os jovens (GUIMARÃES, 

2005; CORROCHANO, 2001; OLIVEIRA, 2011) sendo que o trabalho é visto como 
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um valor essencial para a vida humana (MARÍN, MARRAU e LÚQUEZ, 2005), pois, 

por meio do trabalho, os jovens visam obter independência financeira (COELHO, 

ÁLVARO e GARRIDO, 2014) e que o salário é importante para começar a trabalhar 

ou para abandonar o trabalho (ROBERTI, 2014). Em relação à qualificação 

profissional, os estudos destacam a sua importância para a juventude, como uma 

forma de ser inserido no mercado de trabalho (SOBROSA et. al., 2012; MADEIRA, 

2006; OLIVEIRA, 2011, E. ANDRADE, 2012). É por meio da qualificação que muitos 

jovens conseguem adentrar no mercado de trabalho e sair da situação de 

desemprego e, assim, deixar de ser um problema social e passa a contribuir com a 

sociedade.  

Ao mesmo tempo em que se tem a visão externa em relação à juventude 

e à qualificação, observam-se mudanças internas produzidas por essa 

intermediação com o mercado de trabalho. O espaço da qualificação se torna 

produtor de significados, os quais são construídos, levando em consideração os 

aspectos históricos, sociais, econômicos entre outros. A qualificação é por vezes o 

primeiro contato do jovem com o mercado de trabalho, por meio da qual, ele faz a 

escolha da profissão que deseja seguir por distintas motivações: dinheiro, status, 

sobrevivência, ascensão social etc. 

A qualificação profissional se torna, portanto, para os jovens, um espaço 

para a construção de significados, inclusive de significados do que é ou possa vir a 

ser o trabalho, principalmente por ela ser um meio de aperfeiçoamento e uma 

oportunidade de construção do projeto de vida para quem não entrou ainda no 

mercado de trabalho. Projetos de vida são marcos para o jovem que precisa sair da 

adolescência para a vida adulta. Segundo Berger (1977), o projeto de vida se 

confunde com a formação da identidade moderna, algo capaz de organizar e edificar 

as biografias.  

Ciampa (1999, p. 10) afirma ainda que “é pelo agir, pelo fazer, que 

alguém se torna algo: ao pecar, pecador; ao desobedecer, desobediente; ao 

trabalhar, trabalhador.” Essa afirmação leva à reflexão de que o trabalho é 

importante espaço construtor da identidade e da socialização, principalmente para 

os jovens que estão em processo de construção de sua identidade. Dib e Castro 

(2010) alertam que com as mudanças culturais, estruturais e institucionais. O mundo 

do trabalho está diferente, o que ocasiona uma despadronização do curso da vida e 
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a fragmentação das trajetórias biográficas. Esses fatores podem afetar o significado 

do trabalho, como também o processo de construção da identidade laboral e a 

socialização dos jovens. 

Os significados são componentes mediadores relevantes da relação do 

indivíduo com o mundo em que vive e fundamentais na construção da natureza 

humana. A compreensão desses significados é uma tarefa complexa tendo em vista 

o seu caráter multifacetado (BORGES e ALVES-FILHO, 2003). Vygotski (1996) 

afirma que o significado é a estabilização de ideias por um determinado grupo. Ao 

mesmo tempo, segundo o autor, é qualquer generalização ou conceito, fruto de ato 

de pensamento, que não é cristalizado e é capaz de evoluir histórica e 

culturalmente. A partir de ambas as perspectivas é relevante considerar os aspectos 

sócio-históricos, ambientais, individuais, culturais na construção do significado. As 

constantes transformações nesses aspectos geram novos significados, dessa forma, 

o indivíduo está sempre ressignificando-os.  

O trabalho desenvolvido por Borges (1998; 1999) acerca do significado do 

trabalho tem se tornado relevante para as pesquisas em Psicologia. Para a autora, o 

significado do trabalho é como uma cognição subjetiva e social variando 

individualmente, destarte, deriva do processo de atribuição de significados, 

apresentando igualmente aspectos socialmente compartilhados e influenciados 

pelas condições históricas da nossa sociedade. Nos estudos desenvolvidos, pela 

autora (BORGES, TAMAYO e ALVES-FILHO, 2005; BORGES, ALVES-FILHO e 

TAMAYO, 2008) foi proposto um modelo no qual o significado do trabalho possui 

quatro facetas: a centralidade do trabalho, os atributos valorativos, os atributos 

descritivos e a hierarquia dos atributos. A centralidade do trabalho está relacionada 

ao grau de importância que o indivíduo atribui em relação às outras esferas da vida: 

religião, família, comunidade e lazer. Os atributos valorativos estão relacionados à 

percepção do indivíduo de como o trabalho deveria ser e os atributos descritivos 

como o trabalho realmente é. A hierarquização de ambos atributos é responsável 

por identificar as diferenças e semelhanças existentes entre os diversos grupos de 

indivíduos pesquisados. 

Na perspectiva do significado do trabalho proposto por Borges (1996; 

1998) e de acordo com a revisão de literatura para esta pesquisa, há apenas 3 

estudos que tem como foco os jovens, nos quais foi possível identificar seu perfil 
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socioeconômico: nos estudos de Melo (2002), 56% dos participantes possuíam 

renda de um a cinco salário mínimos; em Vilela (2003) encontravam-se entre as 

cinco faixas de renda familiar estabelecidas pelo autor, sendo que a que 

concentrava a maioria dos participantes estava entre oito a quinze salários mínimos. 

Já os jovens pesquisados por Silva Júnior (2011) eram pobres e participavam de um 

programa de aprendizes.  

A relevância do atual estudo encontra-se em trazer, a partir da 

perspectiva de Borges (1998;1999) novos conhecimentos acerca do significado do 

trabalho para a juventude em processo de qualificação profissional das camadas 

populares. Concorda-se aqui com informações de diferentes estudos segundo os 

quais essa juventude possui uma relação diferente com o trabalho: segundo a OIT 

(2014), os jovens das camadas populares possuem a necessidade de conciliar 

estudos, trabalho e vida familiar, o que é ainda um desafio e em relação à renda. Os 

jovens das classes mais altas trabalham mais do que os das classes mais baixas, o 

que poderia ser explicado pela informalidade e precariedade da inserção no 

mercado de trabalho dos jovens pobres. 

Os jovens que serão considerados para o presente estudo são de baixa 

renda, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais – CADúnico e que se 

apropriam dos cursos de qualificação profissional para conseguir o primeiro emprego 

visando sair da situação de vulnerabilidade em que se encontram (NERI, 2014). 

Corroborando com essa premissa, o MDS afirma que o PRONATEC/BSM é uma 

forma de empoderamento do indivíduo, no qual ele poderá conseguir sair da 

situação de desemprego (BRASIL, 2014).  

Blanch (2003) afirma que o significado do trabalho pode ser construído antes 

e durante o trabalho, bem como variações desse significado poderem resultar das 

experiências individuais. O PRONATEC/BSM pode, portanto, ser considerado como 

uma das formas dos jovens terem essas experiências e por meio delas construírem 

significados para o trabalho.  

O trabalho atual requer mais do que as dimensões que lhe competem: 

produtividade, enriquecimento e sobrevivência material, sendo o trabalho 

assalariado uma forma de acesso à cidadania, à esfera pública, à integração cultural 

e um suporte do estado social (BLANCH, 2003). Considera-se, portanto, o espaço 

da qualificação profissional um espaço mediador diferencial na construção do 
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significado do trabalho. Por meio dos cursos do PRONATEC/BSM, os jovens podem 

ser inseridos no mercado de trabalho configurando, assim, a passagem para o que 

se considera a vida adulta.  

A partir dessas considerações acerca da juventude, do trabalho, seu 

significado e da vulnerabilidade social o objetivo geral dessa pesquisa é analisar os 

significados produzidos pelos jovens acerca do trabalho no âmbito da qualificação 

profissional. Esse objetivo está relacionado principalmente à percepção de Borges e 

Tamayo (2001), segundo a qual:  

 
[...] o significado do trabalho é construído pelas pessoas no seu 
processo de socialização, no qual incorporam conteúdos referentes 
às concepções formais do trabalho (ideologias do trabalho), aos 
aspectos que compõem a estrutura social das organizações e aos 
aspectos socioeconômicos das ocupações e do ramo de atividade. 
As influências ideológicas tanto chegam aos indivíduos por meio das 
organizações, impressas nas características do setor econômico, 
quanto sem essas intermediações, quando contam com agentes 
socializadores externos ao mundo do trabalho. (BORGES e 
TAMAYO, 2001, p. 256). 

 

Como o significado do trabalho é algo construído de formas variadas, pode 

ser entendido como processos sociais que ocorrem na mediação dialética entre o 

jovem e a sociedade, sendo, portanto, a qualificação profissional um contexto no 

qual os jovens constroem esse significado. 

A partir da problematização acima foi orientado o desenvolvimento da 

pesquisa pelos seguintes objetivos específicos: (1) identificar o lugar do trabalho na 

vida dos jovens em relação a outras esferas da vida e; (2) compreender como os 

jovens percebem e vivenciam o trabalho.  

As ações de pesquisa, visando à consecução desses objetivos 

nortearam-se pelos seguintes pressupostos teóricos:  

1. o trabalho é elemento central na vida dos jovens (MELO, 2002; 

PESSOA, 2012; JESÚS e ORDAZ; 2006; GONZÁLES e INSA, 2006; 

BARRETO, 2014); 

2. o trabalho para os jovens é percebido como benéfico, o que possibilita 

autonomia (SAMBA, 2012; SOUZA e CASTRO, 2014; THOMÉ, 

TELMO e KOLLER, 2010), proporciona independência financeira 

(BARRETO, 2014; SILVA JÚNIOR, 2011; SOBROSA et al., 2012; 

TOMÉ, TELMO e KOLLER, 2010), espaço de socialização (SILVA 
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JÚNIOR, 2011) para aprender novas habilidades (BARRETO, 2014; 

SILVA JÚNIOR, 2011), realização pessoal (GONZÁLES e INSA, 

2006; DUTRA-THOMÉ e KOLLER, 2014)  

3. O trabalho é reconhecido como um caminho para uma vida digna, 

possibilidade de obter melhores condições de vida (BOCK, 2008) 

associadas às mudanças nas condições financeiras e sociais 

(SOBROSA, CAMERIN e SANTOS, 2012; TORRES et al., 2010; 

RIZZO e CHAMON, 2010; THOMÉ, TELMO e KOLLER, 2010). 

 

O estudo pode, por meio dos seus resultados, contribuir com novos 

conhecimentos e subsídios para desenvolvimento das políticas públicas de 

qualificação profissional, em especial no âmbito da Assistência Social. Entende-se 

que os resultados podem melhorar os programas de inclusão produtiva com 

impactos relevantes na sua qualidade. 

Em suma, a literatura revisada demonstra a necessidade de melhorar as 

políticas públicas da qualificação profissional, considerando as características dos 

indivíduos que nela estão inseridos. Consoante esse aspecto, a relevância deste 

estudo está também em tornar possível o aperfeiçoamento de políticas públicas e 

promover uma abordagem mais fundamentada desses sujeitos. Por meio dos 

resultados alcançados, as instituições que promovem essa modalidade de cursos 

podem usufruir de meios para compreender o trabalho de forma mais ampla e 

contextualizada, podendo, dessa forma, remodelar seu planejamento educacional, 

rever ações enquanto instituições educacionais e conduzir os alunos com maior 

assertividade em relação à sua escolha profissional. Da mesma forma, este estudo 

visa trazer novos dados relevantes sobre o significado do trabalho, seguindo as 

tendências já previstas na agenda de pesquisas no que tange a mais estudos 

qualitativos nessa área e com populações jovens (BENDASSOLLI, 2015).  

A primeira parte da dissertação traz uma discussão acerca da relação do 

trabalho na vida do sujeito e foi observado que a literatura apresenta diversos 

conceitos sobre o é o trabalho, emprego, ocupação, profissão e carreira. Ainda que 

as categorias trabalho e emprego sejam conceituadas de forma diferente, ambas 

foram tomadas como similares no decorrer desta dissertação. Apropriou-se também 
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do conceito de profissão, observou-se o quanto a escolha da mesma está 

relacionada ao conceito do trabalho exercido pelo resto da vida.  

Em seguida definiu-se o conceito de juventude, no qual, a priori, a 

escolha de uma profissão é algo bastante difícil para o jovem que vive um momento 

de grandes questionamentos no período da transição para o mercado de trabalho. A 

literatura demonstra dificuldade de definir o que é “juventude”. Percebeu-se que os 

estudos consideram aspectos variados como a faixa etária, a categoria social, o 

fenômeno social ou considerando as gerações.  Foram considerados, portanto, 

importantes os aspectos históricos, sociais e culturais no processo de definição de 

juventude, pois se concluiu ser relevante como o indivíduo constrói a sua 

experiência com o mundo. Destarte passou-se a considerar a condição social como 

um processo e não como uma fase da vida. Na definição aqui utilizada de juventude 

houve uma maior aproximação das definições de Gonzáles e Guareschi (2009), 

Bourdieu (2003), Cassab (2011) e Margulis e Uresti (1998). Foram esses autores 

que nortearam, nesta pesquisa, uma visão multidimensional da juventude. A 

demarcação da faixa etária para este estudo teve apenas objetivos metodológicos 

tendo em vista uma necessidade do coorte populacional. 

A juventude pobre e sua relação com o trabalho foi o tema seguinte desta 

dissertação. Definiu-se a pobreza, enquanto fenômeno multidimensional como 

proposto por Asselin (2009), como um ciclo da vida, como uma forma de qualquer 

tipo de desigualdade, considerando a baixa renda e a exclusão social ao acesso às 

condições necessárias para uma vida digna. Compreendeu-se, portanto, que 

pobreza não deve ser estudada enquanto um fenômeno apenas monetário e, assim, 

esta foi considerada contextualizada como um fenômeno multidimensional, capaz de 

estruturar a sociedade.  

Ao se identificar a juventude pobre brasileira, descreveu-se um histórico 

de como a juventude era percebida ao longo dos anos, ou seja, como vadiagem, 

como problema entre outros. A revisão de literatura demonstrou que há grandes 

diferenças entre os jovens das camadas populares e jovens das classes altas no 

Brasil (OLIVEIRA, 2011; PARENTI, 2009). Observou-se que órgãos como a OIT 

(2014) afirmam que a população jovem vive em condições desvantajosas, em 

relação ao trabalho, no qual enfrentam taxas mais altas de desemprego em relação 

aos adultos. O mesmo também é percebido em outros países (OIT, 2014). 
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Considerando relevante traçar o perfil da juventude pobre brasileira, foi 

utilizada a pesquisa da SNJ de 2013, sobre a idade, renda, escolaridade, 

percepções sobre a escola, trabalho, entre outros. Em todos os quesitos apontados 

compreende-se que a grande dificuldade que os jovens das camadas populares 

possuem em todos os setores indicados pela pesquisa, ainda que tenham 

melhorado em diversos aspectos como, por exemplo, o acesso à educação básica e 

ao ensino superior. Ainda que com esse aumento do acesso ao curso superior, 

apenas um jovem da pesquisa estava cursando o ensino superior ao mesmo tempo 

em que fazia curso de qualificação profissional.  

Na seção seguinte partiu-se para uma discussão acerca da qualificação 

profissional brasileira no âmbito da assistência social, tendo como foco a juventude. 

Observou-se que o período de maior criação das políticas públicas para a juventude 

foi a década de 2000, com a finalidade de resolver a questão dos jovens no Brasil. 

Foi possível perceber a grande quantidade de políticas sociais dentro do perfil da 

qualificação profissional, seja ela por meio de cursos de qualificação, cursos 

técnicos, empreendedorismo entre outros. 

Em seguida, perpassou-se para o histórico da qualificação profissional 

brasileira, desde o seu surgimento nos anos 1800, quando estava destinada às 

camadas populares, o que não foi muito diferente do que foi visto na seção anterior, 

política pública é definitivamente para os pobres. Viu-se que a inquietação com a 

juventude brasileira toma conta do ideário governamental somente a partir da 

metade da década de 1980 e foi se tornando mais relevante nas décadas seguintes, 

tal qual se pôde observar na seção anterior, com a quantidade de políticas públicas 

voltadas para este público. A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS é instituída 

na década de 1990 visando o abrandamento da situação da população que vive em 

condições precárias.  

Com a criação do PRONATEC, em 2011, o programa visou qualificar 

trabalhadores e não trabalhadores com perfis de vulnerabilidade social. Constatou-

se que o programa traz consigo diversas críticas e também pontos positivos. Por ser, 

ainda, um programa jovem, tal qual a maioria das pessoas assistidas por ele, ainda 

não há consenso na literatura acerca dos seus benefícios ou malefícios para a 

nossa sociedade. O fato é que foram realizadas muitas matrículas, algumas pessoas 

conseguiram ser empregadas por meio de seus cursos (como as desse estudo), mas 
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o programa ainda necessita de uma avaliação mais aprofundada para que se possa 

perceber o seu impacto na sociedade brasileira e principalmente para aqueles que 

usufruem dos seus cursos. 

Tomou-se o significado do trabalho como proposto por Borges (1998, 

1999) e observou-se a existência de poucos estudos sobre o assunto sob essa 

perspectiva. Definiu-se o caminho epistemológico aqui seguido a partir do grupo de 

transição com influência existencialista que considera o significado do trabalho como 

um processo de construção, a estrutura do significado possui uma visão dialética, os 

componentes dos significados do trabalho são parte importante do mundo vivencial, 

fazendo combinações de estudos qualitativos e quantitativos (BORGES, TAMAYO e 

ALVES-FILHO, 2005). Na revisão de literatura acerca do significado do trabalho para 

os jovens observou-se que este pode ser afetado por variáveis diversas e possui 

diferentes significados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O trabalho na vida do sujeito 

 

Há na literatura, muitas discussões acerca do que é o trabalho. Portanto, 

torna-se relevante abrir essa subseção diferenciando o que é trabalho, emprego, 

ocupação, profissão e carreira. 

Os significados outorgados ao conceito de trabalho são diversos e estão 

relacionados ao meio cultural a que ele pertence. Algumas vezes ele é sinônimo de 

emprego e profissão ou pode surgir com um status científico maior do que as outras 

categorias (FARIA, 2003). O trabalho possui grande relevância na vida do sujeito e 

possui uma grande dimensão social (SOBROSA, CAMERIN e SANTOS, 2012). De 

acordo com Coutinho, Krawulski e Soares (2007), o trabalho determina uma posição 

social, relacionamentos pessoais e um círculo de amizades.  

Entende-se como emprego uma relação entre os indivíduos que vendem 

a sua força de trabalho com fins a obter remuneração e os que compram essa força 

por meio do pagamento de um salário (SOBROSA, CAMERIN e SANTOS, 2012). 

Deriva da relação social produzida pelo sistema capitalista e decorre do trabalho 

como um produto a ser vendido para o mundo capitalista (FARIA, 2003). Tanto os 

conceitos de trabalho quanto de emprego são categorias sociais e resultam das 

relações sociais de produção. 

A ocupação, segundo a perspectiva de Woleck e Knabben (2002), está 

relacionada a qualquer modo de vida ou ofício de um indivíduo podendo incluir a 

posição de empregado, empregador, trabalhador por conta própria entre outros. 

Segundo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (BRASIL, 2009, p. 06), a 

ocupação “... é um conceito sintético não natural, artificialmente construído pelos 

analistas ocupacionais”.  

A profissão está relacionada a uma atividade especializada que depende 

de uma formação específica (BARBOSA, 1999). Pressupõe certo status social, 

identificado a partir de papéis específicos e vincula-se a uma opção de vida (FARIA, 

2003). Está relacionada a um identidade vocacional (BOHOSLAVSKI, 1993). Vilela 

(2003) defende que a vida profissional tal qual o trabalho é de fundamental 

importância para o indivíduo. O profissional geralmente pertence a uma classe 
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específica como, por exemplo, um conselho ou sindicato, os quais são responsáveis 

pelo controle dos processos de trabalho e pressupõe autonomia (BARBOSA, 1999). 

Dessa forma, tem-se a classe médica, classe dos psicólogos, a classe dos 

enfermeiros, entre outros. Cada uma dessas profissões é regida por normas de 

acordo com o seu conselho de classe ou sindicato (ou ambos) que ainda são 

responsáveis por garantir um mercado de trabalho amplo.  

Tolfo (2002) afirma que, na sociedade capitalista, ter uma carreira é 

sinônimo de ascensão social e sucesso. A autora descreve que esse tipo de 

trajetória profissional possuía diferentes fases, similar ao ciclo do desenvolvimento 

humano. No início da sociedade capitalista, emprego era sinônimo de trabalho e a 

carreira era vista de forma verticalizada, diferente de hoje, que é vista de forma 

horizontalizada ou até espiralizada, incrementada pela qualificação profissional 

visando o aprimoramento das competências. 

Tendo em vista a diversidade de conceitos acerca do sejam as categorias 

trabalho, emprego, ocupação, profissão e carreira, nesta pesquisa, tem-se trabalho e 

emprego como sinônimos. Muitas vezes poderá ser observada a troca entre as 

palavras trabalho por emprego e vice-versa. Adota-se essa perspectiva tendo em 

vista as similaridades existentes entre elas na literatura e, principalmente, por ambas 

serem categorias sociais que resultam das relações sociais de produção. 

As raízes do trabalho, como se configura na atualidade, se encontram no 

período do que se conhece por Revolução Industrial na Europa. Em período anterior 

a este, o trabalho não era, pelo menos de modo relevante, considerado na 

constituição subjetiva do homem (LOPES, 2009). Somente com a Revolução 

Industrial - que trouxe consigo a expansão do capitalismo - o trabalho se tornou um 

fator de produção com a substituição por uma nova ordem econômica alterando 

seus valores e significado transformando a história:  

 

Dado o caráter assumido pelo trabalho após a Revolução Industrial, ele se 
tornou gradativamente mais rotineiro e irreflexivo, à medida que o 
trabalhador, via de regra, passou a executar tarefas parcelares, limitou-se à 
execução e foi impedido de visualizar o trabalho ou o produto em seu 
conjunto. Em consequência, modificaram-se não apenas as formas de 
expressão do trabalho, mas também e principalmente as próprias 
tendências sociais do homem. (KRAWULSKI, 1998, p. 10). 

 

Berger e Luckman (2011) revelam que o homem é um ser social e a 

socialização é um processo de apropriação da vida cotidiana na qual o trabalho está 
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inserido. Dessa forma, com tais características há inúmeras variáveis a se 

considerar na relação atual estabelecida entre o indivíduo e o trabalho, entre elas 

estão: fatores pessoais, idade, sexo, sociedade, família, escola, vínculos 

relacionados às atividades desenvolvidas e ao local de trabalho.  

 O homem é um ser biológico, submetido constantemente à interferência 

social e que graças à sua grande plasticidade consegue responder às forças 

ambientais que atuam sobre ele (BERGER e LUCKMAN, 2011). O trabalho é, então, 

uma das formas do indivíduo se conectar com o social e construir-se como ser 

humano. O trabalho humano atende ainda tanto as necessidades de ordem objetiva 

quanto subjetiva, capaz de construir e estruturar a identidade social (KRAWULSKI, 

1998). Corroborando a esta ideia, Codo et al. (1995) afirmam sobre o trabalho: 

 

[...] nossa construção como indivíduos e como elementos sociais, através 
do trabalho, mostra-se particularmente clara na moderna sociedade 
industrial e liberal. Ser médico, secretária, professor, comerciante, motorista 
de ônibus ou bancário faz parte indissolúvel de nossa identidade social [...] 
(p. 317). 

 

A escolha de uma profissão, portanto, significa determinar o trabalho que 

o indivíduo exercerá por um longo período de sua vida. Por meio dessa escolha, o 

que se entende como trabalho, está relacionado à mediação entre o indivíduo e a 

sociedade na qual haverá a concretização das determinações individuais e sociais 

relacionadas a esta escolha (KRAWULSKI, 1998). Assim, compreende-se o trabalho 

construído não apenas como uma forma de sobrevivência e ocupação, mas algo 

capaz de dar significado à existência do homem. 

Segundo Merayo (2006), o trabalho é mais do que apenas uma atividade 

cultural, ele está associado ao reconhecimento social em doses variadas. A autora 

reconhece que a identidade social é construída em torno da atividade laboral e que 

ela é valorizada pelos outros a partir do parâmetro de ocupação. Ela segue 

afirmando que: 

 
Nas nossas sociedades, nas quais especialização profissional atingiu o 
pico, o prestígio e o local de um indivíduo no sistema de estratificação social 
depende em grande parte sobre este indicador. A ocupação é entendida 
como o elemento que define o estado adquirido por "mérito" contra atribuído 
pelo nascimento. Ou seja, o indivíduo acessa, distinta da de sua família de 
origem, posição social, enquanto ele é integrado ao sistema de produção. 
Isso é o lugar onde se desenrola a sua aprendizagem e conhecimento, e 
onde, de acordo com visões funcionalistas, mostra mais claramente o papel, 
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a contribuição e a utilidade social (MERAYO, 2006, p. 2). 

 

Corroborando com estas características, Moraes (2009) explica que o 

trabalho é também relevante para a constituição da identidade e para tal devem ser 

levados em conta vários aspectos: responsabilidade, dignidade, status, 

reconhecimento, independência, realização pessoal e cultura. A identidade é um 

conceito dinâmico utilizado para compreender a inserção do indivíduo na relação 

com o outro e com o mundo que o circunda (COUTINHO, KRAWULSKI e SOARES 

2007). 

 

2.2 Delimitando a noção da juventude 

 

O trabalho como visto, é algo complexo e a escolha de uma profissão, 

não é algo fácil, principalmente na juventude. Esse período da vida é permeado de 

grandes questões na vida do sujeito, entre elas está a escolha profissional. O 

processo de escolha da profissão encontra um conjunto inicial de objetivos e de 

restrições no seu padrão de necessidades, motivos e valores trazidos desde a 

infância e passando pela adolescência (SUPER, 1953). O indivíduo está 

constantemente num processo dinâmico no qual são integradas as forças e os 

impulsos internos com as oportunidades e as restrições externas (SCHEIN, 1982).  

No entanto é preciso levar em conta que há mais dúvidas do que certezas 

no que se compreende acerca do que é juventude. O termo juventude pode parecer 

óbvio, mas não o é, principalmente quando observadas as dificuldades na sua 

definição (ABRAMO, 2008). Há uma grande quantidade de estudos sobre o assunto 

em uma infinidade de autores. Na revisão de literatura para este estudo, percebe-se 

que há uma tentativa de defini-la de várias formas: regulada por uma determinada 

faixa etária, como categoria social, como fenômeno social, categorizado, 

considerando as gerações entre outros. Tais tentativas não oferecem um consenso 

e, assim, entre as propostas teóricas e críticas, esse tema ainda requer bastantes 

reflexões. A Psicologia tem como compromisso social, por meio de estudiosos e 

pesquisadores, a divulgação de novas concepções e ideias na compreensão dos 

fenômenos da atualidade (TRASSI e MALVASI, 2014). Dessa forma, serão vistas 

em seguida algumas discussões acerca do que se percebe ao longo da história 
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como “juventude”, que foram relevantes para a Psicologia e, posteriormente, como 

este estudo a compreende.  

O surgimento da juventude como uma condição social data do final do 

século XIX e início do século XX, em um período de transição da sociedade agrária 

e industrial (TOALDO e JACKS, 2014). Nesse momento havia uma necessidade dos 

indivíduos se adaptarem a uma realidade com novas características culturais e 

sociais. A nova configuração de vida obrigou o jovem a ser reconhecido e a 

reconhecer-se, buscando, assim, o seu modo de ser, permeado de conflitos, 

conquistas e imposições (TOALDO e JACKS, 2014). Na Era Moderna, as definições 

de juventude dizem mais sobre os sujeitos e seus assuntos, considerando-se as 

condições históricas e as preocupações sociais desse tempo (JONES, 2009).  

Na transição do século XIX para o século XX, a juventude continua a ser 

associada “a um período de emoções violentas, agressividade, instabilidade 

emocional e curiosidade sexual sem limites (CASAB, 2011, p. 34)”. Aos jovens 

trabalhadores operários e sem estudo restava o controle da polícia e do trabalho, 

enquanto os jovens burgueses eram controlados pelas instituições de ensino. 

Groppo (2000) conta que, com a Modernidade, surgiu a concepção de juventude 

como um estágio perigoso e frágil da vida. A Psicologia e as ciências da saúde 

contribuíram bastante para a construção dessa concepção, nesse momento, houve 

uma preocupação com os fatores biológicos e psicológicos (COIMBRA, BOCCO e 

NASCIMENTO, 2005). A juventude foi percebida como um problema para a 

sociedade. 

 Alguns autores se destacaram na classificação etária no início do século 

XX, entre eles está o cientista social e psicólogo americano G. Stanley Hall. Em 

1904, Hall descreveu que a adolescência estava em um limiar instável entre a 

infância e a racionalidade da idade adulta (HALL, 1904). O autor considerava que o 

desenvolvimento era controlado por fatores biológicos.  Definiu que a pré-

adolescência cobria a idade de 8 a 12 anos e que a adolescência duraria dez anos 

ou mais, na qual havia todo tipo de desenvolvimento sendo este rápido e constante. 

Hall reconheceu a adolescência como um estágio especial do desenvolvimento 

humano, na qual haveria tormentos e conturbações por causa do desenvolvimento 

sexual. Um dos fatores relevantes do trabalho desse autor foi o fato de ele ser um 

defensor da escolarização obrigatória dos adolescentes (CALIGARIS, 2010). 
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Bordieu (2003) não corroborava com essa perspectiva da faixa etária e 

explicou que as primeiras definições de juventude tinham uma preocupação de 

defini-la conforme uma faixa etária porque promovia um limite e tornava a juventude 

estática, impossível de mover-se. Ao considerar uma faixa etária, Novaes (2006) 

alertou para o fato de que jovens com idades iguais vivessem juventudes desiguais. 

Tal fato ocorre por viverem experiências sociais e contextos históricos, sociais e 

culturais diferentes. Bourdieu (2003) relembrou que as divisões etárias nas 

sociedades refletem o poder das relações e resultariam em formas de manipulação. 

O autor não discutiu apenas a juventude, mas mencionou que, tanto a juventude 

quanto a velhice, são socialmente construídas em meio a um conflito entre os jovens 

e os velhos. Os marcos etários são utilizados até hoje para abordar esse período 

como uma forma de realizar análises demográficas e a definição do público-alvo 

para as políticas públicas e de mercado (TRASSI e MALVASI, 2014). 

Outros fatores também são considerados para analisar a juventude. 

Dentre elas, Winnicott (1963/1971) reconheceu a importância das relações familiares 

como algo mais relevante do que o conteúdo biológico ou psicológico que influencia 

no reconhecimento do conteúdo social e este começou a se tornar proeminente nos 

estudos.  Na teoria sócio-histórica, Vygotsky (1996; 1998) enfatizou a importância da 

cultura e na interação social no desenvolvimento cognitivo. Para ele, o 

desenvolvimento é inseparável das atividades sociais e culturais. Dessa forma, a 

interação das crianças e jovens com os adultos é relevante para que os mais jovens 

apreendam as invenções da sociedade, como a cultura, a linguagem, estratégias 

matemáticas entre outros, o que facilita o desenvolvimento cognitivo. Pode-se 

observar que o fator idade é algo que é ultrapassado pelo contexto histórico, familiar 

e cultural. 

A juventude no século XX é vista como um problema, assim como em 

períodos anteriores, que deve ser agora solucionado por meio das políticas públicas. 

A categoria juventude somente foi tomada como objeto de reflexão em meados do 

século XX (TRASSI e MALVASI, 2014). Nos estudos de Gonzáles e Guareschi 

(2009), no Brasil, na década de 1960, a noção de juventude, por exemplo, era vista 

como o “futuro do amanhã” e nela eram creditas as esperanças, o progresso e o 

desenvolvimento. Na década de 1970, os autores explicaram que o jovem era visto 

como um militante buscando alternativas para o seu modo de vida.  
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Essas formas de ver a juventude em uma eterna crise consigo e com a 

sociedade não leva em consideração os aspectos históricos e culturais. Não há 

como conhecer como o indivíduo se identifica e se constrói se não considerar-se 

como ele constrói a sua experiência com o mundo. Deve-se compreender a 

juventude através da sua diversidade, considerando a condição social como um 

processo e não uma fase da vida. Como processo de construção do indivíduo, deve-

se considerar, portanto, o tempo, o local, as relações que ele estabelece e, 

principalmente, o meio social onde ele é capaz de criar e se recriar.  

Algumas das perspectivas psicológicas, como visto anteriormente, 

determinam o que é juventude, a partir de uma faixa etária, como, por exemplo, a 

mencionada por Hall (1904). Na mesma via, organizações e instituições, como a 

Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde - 

OPS/OMS decidiram que jovens compreende a faixa etária dos 15 aos 24 anos. No 

Brasil, a Secretaria Nacional de Juventude – SNJ, divide essa faixa etária em 3 

grupos: jovens de 15 a 17 anos, denominado de jovens-adolescentes; jovens de 18 

a 24 anos, como jovens-jovens; e jovens na faixa de 25 a 29 anos, como jovens-

adultos. No primeiro grupo pode-se perceber a inclusão das crianças e dos 

adolescentes que pertencem ao Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, os 

outros dois grupos, entretanto não estão. Levando em conta a faixa etária entre 15 e 

29 anos proposta pela SNJ, para esta pesquisa, toma-se essa faixa como uma 

forma de corte para estudar os jovens.  

Gonzáles e Guareschi (2009) apontaram que o “ser jovem” está 

relacionado ao tempo em que ele é definido, ao momento histórico, social e cultural. 

Bourdieu (2003) possui uma postura crítica social relevante na qual o jovem deve 

ser definido em termos dos diferentes grupos sociais que ocupa, dos conflitos, área 

social, em um determinado momento na história. Dessa forma, juventude é uma 

categoria socialmente construída. Cassab (2011, p. 259) explica que “sendo 

categoria social, a juventude é constantemente construída e reconstruída no próprio 

movimento da sociedade, diferenciando-se espacial e temporalmente.” Consoante 

este fato, pode-se observar, no apanhado histórico, que, desde o Império Romano à 

Modernidade, a categorização da juventude perpassa as organizações sociais do 

seu tempo. Considerando-se esses aspectos, este estudo entende o pluralismo do 

termo, levando em conta que a juventude está relacionada a classes, geração a que 
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pertence, a comportamentos, a referências, a sociabilidade e a linguagem 

(MARGULIS e URESTI, 1998).  

Considera-se, portanto, relevante apropriar-se da faixa etária de 15 a 29 

anos para este estudo, por corroborar com as pesquisas no âmbito nacional, 

principalmente no que tange à relação da juventude com o trabalho (VOLPE, 1999; 

GUIMARÃES e ROMANELLI, 2002; ALVES-MAZZOTTI, 2002; MELO 2002; 

ORGANIZAÇÃO IINTERNACIONAL DO TRABALHO, 2009; CORROCHANO e 

NAKATO, 2009; THOMÉ, TELMO e KOLLER, 2010; PESSOA, 2012) no qual, há 

uma necessidade de se categorizar a juventude, segundo determinada faixa etária a 

priori, e considerando também os aspectos sociais e históricos na sua abordagem 

(MARGULLIS e URRESTI, 2008).  

Reconhecendo as considerações supracitadas, a discussão acerca das 

definições de juventude, é fácil perceber que a demarcação da faixa etária desse 

estudo serve para fins metodológicos, na necessidade de um coorte populacional 

para a realização da pesquisa. Os fatores cronológicos tendem a transcender neste 

estudo. Em seguida será discutida a juventude pobre e suas relações com o 

trabalho. 

Ao se considerar o conceito de juventude como algo que envolve 

aspectos culturais, sociais, temporais e históricos, parte-se agora para um tipo 

específico de juventude: a juventude pobre. É relevante compreender-se como esse 

público interage com o trabalho, pois seus “modos de vida” são opostos aos de 

outras classes sociais e é para eles que as políticas sociais de inclusão produtiva 

são direcionadas. Nos itens 2.3 e 2.4 serão abordados, respectivamente, juventude 

e pobreza em perspectiva histórica e atual, bem como qual o tipo de pobreza, 

juventude e suas relações foram tratados na pesquisa em questão.  

 

2.3 Quem eram os jovens pobres brasileiros? 

 

Antes de identificar quem são os jovens pobres brasileiros é necessário 

situar como os jovens pobres eram percebidos em sua história. Como já visto, nos 

séculos XVIII e XIX, a juventude foi percebida como uma etapa da vida diferente das 

outras. No Brasil, Costa (1989) explica que o corte de classe era claro e os jovens 

ricos frequentam a escola e aos pobres restava, quando muito, a Educação 
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Profissionalizante como uma forma de preparação ao trabalho e controle dos seus 

impulsos juvenis. Será visto mais a diante que esse fato não se modificou nos dias 

atuais com os programas de políticas públicas de inserção produtiva. A Educação 

Profissionalizante se iniciava ainda muito cedo na puberdade, quando o jovem 

poderia trabalhar como comerciante ou artífice (COSTA, 1989). Mais uma alternativa 

para essa população era o ingresso no exército, local em que eles poderiam 

aprender a ler, escrever, tinham aulas de numeração, tabuada, geometria entre 

outras disciplinas (COSTA, 2007). 

No início do século XIX, no Brasil, institucionalizaram a infância e a 

juventude pobre sob os olhos da justiça e da filantropia. Cassab (2010) explica que 

os jovens ricos eram virtuosos e os pobres tenderiam ao crime, atitudes amorais e 

vícios. Esses jovens eram percebidos como perigosos devido às suas características 

de perversão e criminalidade (COSTA, 2007).  Era por meio do trabalho que os 

jovens pobres eram controlados para evitar a criminalidade e o perigo à sociedade. 

Na metade do século XIX, período do Brasil-República, os jovens pobres 

eram enviados às colônias correcionais por meio do Código Penal de 1890, que 

previa o encaminhamento dos jovens acusados de crimes ou de vadiagem 

(CASSAB, 2010). O trabalho era uma forma de inibir a ociosidade e garantir a 

cidadania. Quando o jovem era infrator, deveria ser enviado para estabelecimentos 

industriais locais responsáveis por reeduca-los, de acordo com os valores da nova 

ordem social (CASSAB, 2010).  As legislações que seguiram tinham uma 

preocupação de proteger e defender a sociedade dos jovens pobres perigosos. O 

jovem se torna, portanto, um problema do Estado e, assim, várias legislações 

surgiram ligando a juventude a uma imagem de criminalidade e delinquência. 

No Brasil, nas décadas de 1950 e 1960, influenciados pela juventude 

americana e europeia, os jovens brasileiros se tornam “rebeldes” devido aos 

movimentos sociais e protestos. Na década de 1970, Foracchi (1972) mencionou 

que os jovens eram responsáveis pela mudança e organizados nos movimentos 

estudantis que conflitavam entre a classe média e os setores dominantes. A 

juventude somente foi percebida enquanto uma categoria social e histórica 

importante capaz de provocar mudanças nas estruturas sociais, segundo Souza 

(2006), no período da ditadura, devido aos protestos e ao pagamento das 

mensalidades nas universidades públicas (CASSAB, 2010). Nas décadas seguintes, 
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1980 e 1990, a juventude foi permeada de ideias como apolítica e acrítica. Retoma-

se a perspectiva da juventude de forma negativa, incluindo os aspectos 

reducionistas e consumistas. Pode-se observar essas perspectivas, quando Souza 

(2009) explica que os estudos brasileiros começam a considerar a perspectiva do 

lazer e consumo como parte da cultura juvenil nesse período.  

No início da década de 1990, com o impeachment do presidente 

Fernando Collor, a juventude voltou a se tornar foco de atenção. Há certas 

controvérsias nos relatos e estudos acerca de quem eram esses novos jovens. 

Cassab (2010) elucida que alguns autores os retratam como massa de manobra dos 

meios de comunicação, e outros como um novo senso de realidade. Há ainda os 

jovens esquecidos, os jovens pobres que faziam arrastões nas praias do Rio de 

Janeiro. As manifestações culturais da periferia são estudadas como uma forma de 

compreender o funcionamento dessa juventude que surgia. As políticas públicas de 

controle retornam para sanar os problemas da juventude. Programas foram criados 

com o foco nos esportes, cultura e de inserção no mercado de trabalho (SPOSITO e 

CARRANO, 2003). 

Entre 1990 e 2010, no Brasil, iniciou o surgimento de novas instituições e a 

consolidação das antigas. Agora o tema da juventude tomou novos ares como uma 

mudança significativa no fluxo da política. Vários problemas surgiram no início dos 

anos 2000, que afetam principalmente os jovens das camadas populares e da classe 

operária: inserção no mercado de trabalho, ensino superior e precarização das 

condições laborais (SCHLEY, 2013).  

A influência americana e europeia se manteve forte na caracterização da 

juventude brasileira. Fazendo-se um paralelo, pode-se ver que as percepções 

acerca da juventude seguem iguais por muito tempo. É com a percepção do jovem 

pobre que se precisa trabalhar para sair da condição de perigo para sociedade, 

sendo que o discurso político sobre a juventude vai se modificando até os dias 

atuais. Os governos que se seguem buscam incansavelmente “ocupar” os 

“desocupados” por meio de projetos sociais e qualificação profissional como uma 

maneira de criar oportunidades para sair do que agora eles chamam de “situação de 

vulnerabilidade social”. Em seguida, será visto como está a situação atual da 

juventude pobre brasileira. 
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2.4 A juventude pobre brasileira na atualidade 

 

O fenômeno da pobreza sempre esteve presente, na história da 

humanidade (LACERDA, 2009). Para definir o que é pobreza, é necessário entender 

que o seu significado vai variar de um lugar para o outro e de acordo com um 

período no tempo (BOTCHWAY, 2013). Existe uma necessidade de definir a 

pobreza com um padrão mínimo que possa ser aplicado em todas as sociedades. A 

maioria dos pesquisadores na atualidade aceita, no entanto, que qualquer definição 

da pobreza deve ser compreendida, pelo menos em parte, relacionada aos 

contextos sociais, culturais e históricos (LISTER, 2004).  

Ao longo do tempo, as várias definições da pobreza estavam relacionadas 

inicialmente às concepções cristãs de predestinação divina (SIQUEIRA, 2009). 

Gutiérrez (1992) afirma ainda que ser pobre não é apenas conviver com carências, 

mas é também um modo de viver. A pobreza, em diversos aspectos, pode ser 

considerada como um estado de múltiplas privações de bem-estar que podem incluir 

pessoas, grupos ou comunidades. Greig, Hulme e Turner (2007) explicam que essas 

pessoas são mais suscetíveis ou vulneráveis a eventos negativos exóginos. 

O Banco Mundial (2001; 2008) viu a necessidade de se demarcar 

claramente o que era pobreza. Assim, em 2008, definiu que pobres são as pessoas 

que vivem com US$ 2,00 (de acordo com a cotação atual R$ 7,00) por dia e 

“extremamente pobres” aquelas pessoas que vivem com menos de US$ 1,25 (de 

acordo com a cotação atual cerca de R$ 4,42) por dia. Dessa forma, demarcou-se 

aquilo que se convencionou chamar de linha de pobreza. Observa-se, aqui, uma 

visão da pobreza como algo monetário, ideia bem difundida entre século XIX e o 

século XX, analisando-se apenas uma dimensão. Alguns autores explicam que essa 

visão utilitarista da pobreza é identificada apenas como a insuficiência de renda ou 

consumo, o que provoca uma superestimação da mesma (SEN, 2001; LADERCHI, 

SAITH e STEWART, 2003; SALAMA e DESTREMAU,1999). 

No Brasil, as compreensões de pobreza, a partir do século XX, estavam 

relacionadas à uma ideia de criminalização do pobre e da responsabilização da sua 

condição individual (MOURA, XIMENES e SARRIERA, 2014). Concluem os autores 

que essas concepções têm sua origem na Idade Média, período marcado por 

conflitos sociais, doenças, aumento do número de pessoas em situação de pobreza. 
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Discordando com a visão supracitada, Asselin (2009) considera a pobreza como 

qualquer forma de desigualdade, não apenas monetária, mas também incluindo a 

exclusão social na distribuição das condições de vida necessárias para a dignidade 

humana e como um ciclo de vida. Segundo o autor, as dimensões das necessidades 

básicas devem incluir: renda, educação, alimentação/nutrição, água 

potável/saneamento, trabalho/emprego, habitação, acesso a bens produtivos, a 

compra e participação social/paz social. 

Considerando esses aspectos, a pobreza é compreendida como 

multidimensional. A importância de defini-la nessa perspectiva está relacionada ao 

fato da mensuração repercutir ativamente nas políticas que devem ser criadas para 

sua erradicação. A partir da definição da pobreza como um fenômeno 

multidimensional, as políticas podem não se limitar apenas à transferência de renda 

e elevação do Produto Interno Bruto – PIB per capita (LACERDA, 2009). Sen (2001) 

corrobora este entendimento, pois, segundo ele, a condição monetária é importante, 

porém possui um baixo indicador para a avaliação social, tornando-se insuficiente 

para medir o bem-estar coletivo. Defende o autor que o foco deve ser as pessoas, 

sua heterogeneidade, os propósitos de vida, os contextos pessoais, as trajetórias 

individuais, a qualidade de vida e os estilos de vida que elas desejam. 

O Banco Mundial (CORD, GENONI e RODRÍGUEZ-CASTELÁN 2015) 

reconheceu que o Brasil nos últimos 10 anos foi o país que mais diminuiu suas taxas 

de pobreza comparado com outros países da América Latina e aponta como motivo 

dessa mudança suas políticas sociais. A pobreza no Brasil apresentou um declínio 

de 59%, com 10,2%, em 2001, e 4,2%, em 2013.  As políticas públicas voltadas para 

a erradicação da pobreza como o Plano Brasil sem Miséria e Bolsa Família, 

programas de inclusão produtiva como PRONATEC, Mulheres Mil e Viver sem 

Limites, são exemplos de ações relevantes para sanar problemas sociais 

considerando a pobreza não apenas como um fenômeno dentro de uma perspectiva 

quantitativa, mas também qualitativa. As políticas sociais devem, portanto, permitir 

não somente o aumento da renda, mas também ser capaz de reduzir as 

desigualdades sociais, a privação, aumentar o acesso à saúde, à educação, à 

seguridade social, entre outros (LACERDA, 2009). Destarte, elas devem ser 

capazes de influenciar no desenvolvimento humano e melhorar o bem-estar social. 
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O trabalho desempenha uma função importante de socialização (BLUSTEIN, 

2001; MAURO, GIGLIO e GUIMARÃES, 2003; SARRIERA et al., 2000). Merayo 

(2006) explica que as crianças possuem a família como mediador da cultura. A partir 

deste fato, ela é responsável por transferir o conhecimento e a aprendizagem 

necessária para o pleno desenvolvimento do indivíduo e isso continua na juventude. 

Como a socialização é um processo contínuo e sempre em desenvolvimento, a 

autora explica que, na idade adulta, o local de trabalho é um espaço desafiador 

dinâmico de aprendizagem social. O trabalho é, portanto, uma grande fonte de valor 

social, principalmente para a juventude que está em processo de inserção no 

mercado de trabalho e isso pode ser afetado quando o trabalho não é alcançado. 

Os jovens da atualidade nasceram diante de uma grande crise social. 

Quando se fala de juventude pobre, sabe-se que apenas uma pequena parcela dos 

jovens (os de famílias muito ricas) é capaz de satisfazer suas fantasias e desejos 

(OLIVEIRA, 2011). Os jovens das camadas populares se diferem dos outros, em 

relação ao fator socioeconômico, isto porque ele é determinante para a constituição 

dos seus valores e de significados relevantes na construção do seu projeto de vida e 

da escolha profissional (PARENTI, 2009).  

A Organização Internacional do Trabalho – OIT (2014) alerta que os 

jovens estão em condições desvantajosas em relação ao trabalho, na América 

Latina. A maioria dos jovens desempregados tem entre 15 e 24 anos e deve 

enfrentar taxas de desemprego entre duas e quatro vezes a mais do que os adultos. 

Com o crescimento demográfico, a OIT (2014) explica que os países precisarão criar 

50 milhões de empregos nos próximos 10 anos. Nas sociedades europeias, as 

condições que os jovens encontram para adentrar no mercado de trabalho não tem 

sido promissoras (CAIRNS et al., 2016). Alertam os autores que muitos jovens 

encaram um declínio das oportunidades de trabalho, empregos com salários baixos 

ou sem pagamento, contratos de curto prazo ou a termo e, cada vez mais, 

incertezas em relação ao futuro. Os achados de Cairns et al. (2016) só vem para 

corroborar que, longe de ser apenas um problema no Brasil, a juventude mundial 

vivencia um momento de dificuldade de acesso, ao mercado de trabalho. 

A pesquisa da Secretaria Nacional de Juventude - SNJ, realizada em 

2013 com 3.300 jovens entre 15 e 29 anos traça um perfil claro da juventude 
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brasileira. Na pesquisa nomeada “Perfil e Opinião dos Jovens Brasileiros” se pode 

apreender uma série de fatos relevantes para o estudo aqui realizado: 

a) idade: a maioria dos jovens pesquisados encontra-se na faixa entre 18 e 

24 anos totalizando 47%, seguida por 25 a 29 anos com 33% e 15 a 17 

anos com 20%. 

b) renda: 28% dos jovens pertence aos estratos mais baixos (até R$ 

290,00/mês), 50% aos médios e 11%, aos estratos altos (acima de R$ 

1.018,00/mês). 

c) escolaridade: houve um aumento dos jovens que chegaram ao ensino 

médio e uma diminuição dos que não passaram no ensino fundamental. 

No total, mais de 50% chegou ao ensino médio. O estudo também 

identificou que, de acordo com o estrato da renda, a desigualdade social 

é grande; quando mais baixa a renda, mais baixo é o nível de 

escolaridade. A possibilidade de o jovem pobre estar em curso superior 

é ainda baixíssima. A pesquisa identificou 1/3 de jovens com grau de 

escolaridade inferior ao esperado para idade, principalmente no nível 

fundamental e a diferença é maior quando os jovens residem em zona 

rural, são negros e pobres. Quando questionados os motivos para a 

defasagem escolar, foram citados como motivos de ordem econômica 

26%, motivações pessoais, 22%, e razões familiares, 21%. O primeiro 

motivo está relacionado à conciliação entre trabalho e estudo (1/4 dos 

jovens). Se considerado o gênero, os homens deixam mais a escola pela 

falta de dinheiro e as mulheres para cuidar dos irmãos ou outro parente. 

Os jovens dos estratos mais baixos deixam mais os estudos do que os 

de estratos mais altos. 

 

A educação desempenha um papel prioritário na atualidade, tanto na 

capacitação geral das pessoas, como para proporcionar melhores oportunidades 

aos jovens para sua inserção no mercado de trabalho (CUNHA e GUIMARÃES-

IOSIF, 2013). O acesso dos jovens das camadas populares ao ensino superior 

aumentou, porém, ainda está aquém do desejado (Y. ANDRADE, 2012). A faixa 

etária de 18 a 24 anos ainda está bastante restrita ao acesso ao ensino superior, 

somente 19% conseguiu ingressar em alguma universidade, enquanto 60% dos 
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jovens com as rendas mais altas teve acesso ao ensino superior (Y. ANDRADE, 

2012). Esses dados alertam para uma realidade ainda existente de exclusão da 

juventude pobre brasileira que deve ser revertida por meio de políticas públicas mais 

eficazes. 

 

d) Percepções sobre a escola: o jovem vê a escola primordialmente por 

motivos econômicos (45%). A principal motivação é ser inserido no 

mercado de trabalho (44%), seguida por conseguir um diploma (16%), 

preparação para o vestibular e Enem (9%) e, por último, o acesso à 

cultura (3%). Sobre terminar os estudos, os jovens responderam que 

desejam estudar até o ensino superior ou mais (66%), até o ensino 

superior 45%, fazer mestrado 9%, doutorado 8% e somente 3% 

afirmaram desejar cursar uma especialização lato sensu. 

 

Os jovens desejam fazem um curso superior e isso demonstra o valor 

atribuído à qualificação profissional e educacional no alcance de melhores condições 

de vida (PRATTA e SANTOS, 2007). Ela é vista ainda como um diferencial na 

inserção no mercado de trabalho, na qual o sucesso está relacionado a esse tipo de 

formação (DIAS e SOARES, 2007; OLIVEIRA et al., 2005; BARRETO e AIELLO-

VAISBERG, 2007) nos diferentes estratos sociais, há possibilidade de ascensão 

social (MELO-SILVA, LASSANCE e SOARES, 2004). Sobrosa et al. (2012) 

identificaram em seus estudos com alunos de classes populares, estudantes de 

escolas públicas, que os fatores associados à dificuldade de ingressar em uma 

universidade podem estar relacionados ao nível socioeconômico dos participantes. 

Esse fato está também associado à percepção dos jovens ao preparo durante o 

ensino médio, que foi considerado por eles como fraco e decorrente da qualidade do 

ensino nas escolas públicas. Pode-se pressupor que os determinantes 

socioeconômicos são relevantes nas escolhas profissionais dos jovens das camadas 

populares (BASTOS, 2005).  

Esse fato está também associado à percepção dos jovens ao preparo durante o 

ensino médio, que foi considerado por eles como fraco e decorrente da qualidade do 

ensino nas escolas públicas. Pode-se pressupor que os determinantes 
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socioeconômicos são relevantes nas escolhas profissionais dos jovens das camadas 

populares (BASTOS, 2005). 

e) situação de emprego: os jovens mais velhos, entre 25 e 29 anos, 

possuem maior a probabilidade de estarem trabalhando ou procurando 

trabalho (70%) e fora da escola (somente 12% ainda estudavam). Três 

em cada quatro jovens estão procurando emprego ou trabalhando e 

eles vivem em situações recorrentes de desemprego. A dificuldade de 

conseguir emprego está nos jovens com idade inferior a 24 anos de 

idade. Entretanto, quando relacionado a sexo, local de moradia e cor, 

as mulheres, residentes em zonas rurais, possuem maiores 

dificuldades. Para alcançar o primeiro emprego, o jovem depende de 

sua rede de relações. A pesquisa mencionou que o modo mais 

indicado para se conseguir emprego foi através de familiares com 40%, 

seguido por amigos ou vizinhos 36% e através de anúncios 10%. A 

imagem que se tem de que o jovem não deseja estabilidade financeira 

é confrontada pela pesquisa que afirma que 63% deles se preocupam 

com o salário e 34% preocupam-se com o fato de terem carteira 

assinada no trabalho. Em último lugar ficaram juntas as possibilidades 

de carreira e a localização/facilidade de acesso ao trabalho com 17%. 

Encontrou-se também na pesquisa que os jovens são otimistas, pois 

79% deles afirmou que há uma grande possibilidade de conseguir o 

emprego que desejam. No que se refere à formalidade do trabalho, nos 

estratos mais altos o emprego formal é realidade para quase todos os 

jovens, enquanto que os dos estratos mais baixos a informalidade é 

superior a 10%.  

Um fato relevante é que a juventude cresce em oposição às vagas do 

mercado de trabalho, como também suas chances de conseguir o primeiro emprego 

em perspectiva mundial. Hoje é mais difícil para a juventude do que para os adultos 

que estão desempregados conseguir um primeiro emprego, tendo em vista não 

possuírem experiência profissional anterior (OIT, 2009). A escola não supre a 

necessidade da qualificação profissional e outros espaços se tornam responsáveis 

por executá-lo. Os jovens tendem a conciliar estudos e trabalho, sendo um grande 

desafio (OIT, 2015), esse fator é produtor de jovens creem poder obter vantagens 
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com o objetivo de adquirir experiência e aumentar a possibilidade de crescer 

profissionalmente, melhorando, assim, a qualidade de vida e a superação da 

condição econômica (OLIVEIRA et al., 2005). 

A OIT (2014), em sua recente pesquisa sobre o Panorama Laboral na 

América Latina e no Caribe, revelou um futuro desaceleramento no crescimento 

econômico, após uma década de crescimento gerando empregos e melhorando a 

qualidade do trabalho. Nas zonas urbanas existem hoje 15 milhões de 

desempregados e a previsão é de mais 500.000 para 2015. Os jovens, por exemplo, 

estão deixando o mercado de trabalho para ficar na escola, terminar os estudos ou 

por falta de oportunidades. Mesmo assim, esse público entre 15 e 24 anos ainda 

encontra-se em desvantagem, com 40% de dificuldade, comparados com seus 

pares adultos. No meio da década de 1990, por exemplo, o desemprego entre esses 

jovens era crescente e suas causas estavam na baixa oportunidade de emprego 

devido à introdução de novas tecnologias e a necessidade de maior qualificação e 

experiência (MARTINS, 1997). A partir da revisão de literatura correspondente a 20 

anos de estudos e pesquisas sobre esse assunto, observa-se que as dificuldades 

são as mesmas, porém, há de se reconhecer o abrandamento da situação.  

 

f) formação profissional: os jovens revelaram que fazem ou já fizeram 

curso de informática (60%), esporte (45%), curso de línguas 

estrangeiras (24%) e a maior parte foi em escolas particulares. Apenas 

6% de jovens fazia e 9% já tinha feito cursos técnicos. A maioria dos 

cursos foi feita em instituições privadas, seguidas por instituições 

públicas e por último, cursos do Sistema “S”. Dos jovens entrevistados 

somente 15% do total já fez algum curso profissionalizante, enquanto 

38% deseja fazer algum curso. Dos que fizeram cursos, a maioria 

acredita que, por meio deles, podem conseguir um emprego ou 

trabalho. 

 

Há uma dificuldade na prática da orientação profissional, responsável por 

fazer com que os jovens ampliem o seu escopo de conhecimentos e qual caminho 

seguir com o término do ensino médio (SILVA e SOARES, 2001). Algumas 

profissões não necessitam de curso superior, portanto, os cursos técnicos são uma 

saída para essa situação (SOBROSA, et al. 2012).  Contudo, há de se pensar que 



43 
 

 
 

conseguir ou não um emprego após um curso de qualificação não é mérito 

unicamente da competência e do esforço do indivíduo. Somente a qualificação 

muitas vezes não é o suficiente, tendo em vista que as vagas no mercado de 

trabalho não suficientes para absorver todos os formandos (FARIA, 2001). 

 

g) trabalho: a maioria dos jovens possui carga horária de trabalho de mais 

de quarenta horas semanais e somente 16% trabalha em meio período. 

No que tange à inserção no mundo do trabalho, a pesquisa concluiu 

que 65% dos jovens entrevistados têm sua primeira inserção antes dos 

18 anos, seja por necessidade financeira, seja pela busca da 

independência. Isso demonstra que a cada dez jovens, sete estão 

trabalhando ou já tiveram trabalho remunerado. Residir na zona rural 

aumenta as possibilidades de inserção no mercado de trabalho antes 

dos 15 anos e 40% nessa situação são do sexo masculino. A maioria 

dos jovens que já tinha trabalhado eram homens, negros e residiam na 

zona rural. Enquanto nos estratos mais altos, 9 em cada 10 possui 

algum trabalho, sendo que, nas camadas populares, somente a metade 

está empregada. A maioria dos jovens que não estava trabalhando e 

nem estudando eram mães de baixa renda que tinham filhos. 

 

Essas informações levam a refletir sobre as possibilidades de deixar a 

escola, já que os horários de trabalho disponíveis para eles não são compatíveis 

com o horário da escola. Na década de 1980, com a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios - PNAD - já era visível que a relação entre a frequência escolar a 

inserção no mercado de trabalho das crianças e dos jovens de 10 a 17 anos estava 

diretamente relacionada com o nível da renda familiar dos pesquisados (BARROS e 

MENDONÇA, 1991). É relevante observar que o mercado mudou, contudo, essas 

características ainda são fortes na condução da juventude brasileira. Deve-se saber 

que o trabalho é uma forma de amadurecimento psicológico para o adolescente 

segundo Mauro (1995) e, consequentemente, deve ser compatível com os horários 

que o estudante tem disponível.   

Langer (2009) mostra em sua pesquisa com jovens de classes populares, 

que suas experiências de trabalho são, na maioria das vezes, insalubres, sem 
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direitos trabalhistas, além da possibilidade de interferirem negativamente no 

desempenho escolar. Lucio (2013, p. 07) corrobora com esse entendimento ao 

alertar que há um consenso entre os analistas que o padrão de inserção do jovem 

no mercado de trabalho tende a ser precarizado e inseguro. Uma boa parte da 

juventude, segundo o autor, recebe “baixas remunerações, tem vínculos informais e 

jornadas de trabalho que não permitem a conciliação com os estudos.” No estudo de 

Ribeiro (2011) com jovens brasileiros que vivem em situação de pobreza, os 

indivíduos relacionam o sentido do trabalho como uma forma de satisfazer 

determinadas demandas, apresentando, assim, conformismo e dificuldade de 

planejar o futuro. Do mesmo modo, os jovens naturalizam a situação laboral vivida e 

assim continuam a adaptar-se e desenvolver-se de acordo com suas necessidades.  

A Organização Internacional do Trabalho – OIT (2009) e Camarano 

(2006) defendem, ainda, que jovens na transição da escola para o mercado de 

trabalho utilizam a sua remuneração para complementar a renda familiar ou para a 

própria subsistência. Essas características descritas no Brasil refletem claramente a 

situação da juventude na América Latina, principalmente no que tange aos jovens 

em situação de vulnerabilidade. Essas características só reforçam a necessidade de 

ações mais profícuas na execução de políticas públicas capazes de abrandar essas 

consequências.  

Outro fator relevante se encontra no local de moradia que vai influenciar 

nas decisões dos jovens no que tange ao mercado de trabalho. Menezes e Uchoa 

(2013) consideram, em relação a essa variável, que o trabalho juvenil é algo 

complexo e envolve diversos fatores sociais, econômicos, individuais e familiares.  

Em uma sociedade de natureza socioeconômica mais previsível e 

menos complexa, a ocupação de seus membros, seu trabalho diário que satisfaz as 

necessidades econômicas básicas, são aspectos centrais do autoconceito do 

indivíduo, podendo se tornar uma fonte de frustração (SCHEIN, 1982). Muitos dos 

conflitos e frustrações na vida futura podem ter suas origens na impossibilidade de, 

então, definir o seu papel central profissional. A menor importância ao papel 

profissional no presente do jovem pode se atrelar ao fato de não ter tido a 

oportunidade de desenvolver uma identidade ou autoconceito equivalentes aos dos 

seus pares de outras realidades socioeconômicas ou próximas, que tenham a 
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oportunidade de desenvolver esta identidade e este autoconceito, bem como de, 

posteriormente, implementá-los (SCHEIN, 1982). 

Os estudos e pesquisas considerados apontam para uma indubitável 

importância do trabalho na vida dos jovens em variadas perspectivas. Eles querem 

se qualificar, trabalhar, ter independência financeira e são otimistas quanto a 

fazerem aquilo que desejam. Ainda assim, nas classes populares, bem como na 

realidade rural, ainda se vê as dificuldades dos jovens em ter uma qualificação 

profissional melhor, devido à já existente e conhecida dificuldade de acesso às 

políticas públicas. 

 

Quadro 1 - Diferenças entre as juventudes das camadas populares e altas. 

 INDICADOR CLASSES ALTAS CLASSES POPULARES 

CLASSE 
SOCIAL 

Classe média e classe alta Pobres e extremamente pobres 

ESCOLARIDADE 

Terminam o ensino médio e 
superior com maior frequência. 

 
 
Conseguem maior moratória 
devido às condições 
econômicas das famílias e 
começam a trabalhar mais nos 
estágios da faculdade ou ao 
término dela. 

 
 
 

Acesso maior ao ensino superior 

Estão terminando mais o ensino 
médio. 
 
 
Evadem da escola por 
necessidade de contribuir 
economicamente com a família ou 
cuidar de irmãos ou parentes 
mais próximos. Começam a 
trabalhar ainda na adolescência. 
 
 
 
Houve acesso maior ao ensino 
superior, mas ainda está aquém 
do desejável. 

ESCOLA Particulares Públicas 

EMPREGO 
Começam a trabalhar em maior 
frequência cursando o Ensino 
Superior. 

Começam a trabalhar antes de 
concluírem o ensino fundamental 
ou médio. 

FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

Maior acesso ao ensino Superior 
 
 
Por meio de cursos em 
instituições privada. 

Ensino técnico e cursos 
profissionalizantes. 
 
Por meio de cursos em 
instituições privada. 

TRABALHO 
Maior acesso ao Trabalho  

 
Maior acesso ao trabalho formal 

Menor acesso ao trabalho 
 

Maior acesso ao Trabalho 
informal 

 Fonte: Elaborado pela autora. 
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3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

JUVENTUDE COMO FOCO 

 

Para compreender como a juventude brasileira se relaciona com a 

qualificação profissional é necessário fazer um resgate histórico das principais 

políticas públicas responsáveis, por instituírem essa qualificação tal qual se vê hoje. 

Essa seção discorrerá sobre a construção da qualificação profissional brasileira no 

âmbito da Assistência Social tendo como foco a juventude das camadas populares.  

A Secretaria Nacional de Juventude (BRASIL, 2013) afirma que, até 2010, 

havia no Brasil 50 milhões de jovens entre 15 e 29 anos interessados em assegurar 

os seus direitos e ocupar um lugar destacado no desenvolvimento do país. Contudo, 

a Política Nacional de Juventude ainda é bastante recente, tendo sido criada 

somente em 2005 e obteve grandes resultados. Entre eles estão: mais acesso ao 

ensino superior, diminuição de jovens em situação de extrema pobreza e pobreza e 

a criação dos Conselhos e Conferências Nacionais, instrumentos estes importantes 

para a participação social.  

A necessidade da inclusão produtiva de jovens não é uma necessidade 

apenas brasileira. O desemprego é um problema mundial e a inclusão produtiva é 

uma das ferramentas para diminuir também outros problemas sociais. Na Nigéria, 

por exemplo, o desemprego da juventude causa um aumento da militância, 

sequestros, crimes violentos e comportamento socialmente delinquente (AJUFO, 

2013). Para diminuir essas situações, vários governos investem em políticas sociais 

para sanar o desemprego. Na Índia, China e na África do Sul alguns programas de 

qualificação profissional são ferramentas do governo para melhorar a qualidade de 

vida dos jovens. Ao mesmo tempo, o acesso ao crédito e programas de 

empreendedorismo é lançado para aquelas pessoas que não desejam o emprego 

formal (SLINGSBY e ARRUDA, 2015). 

O quadro 02 traz um resumo do histórico das ações e políticas públicas 

brasileiras voltadas para a juventude mais relevantes e suas principais 

características. 
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Quadro 2: Principais Ações e Políticas Públicas para a Juventude. 
(continua) 

PERÍODO AÇÕES E POLÍTICA PÚBLICAS CARACTERÍSTICAS 

Década de 
1970 

Código de Menores 

Formulação de políticas públicas 
direcionadas aos jovens até o fim da 
década de 1970. 
 
Possuía um caráter 
desenvolvimentista e formação de 
adultos aptos ao mundo do trabalho. 

 
Década de 

1940 
 

Criação de instituições de 
qualificação profissional 

Criação do SENAI – 1942 
 
Criação do SESI – 1946 
 
Criação do SENAC – 1946 
 
Foco na profissionalização dos 
jovens. Seria por meio do trabalho 
que o jovem sairia da situação de 
risco e prestaria seu serviço à 
comunidade trabalhando. 

Criação do SAM – Serviço de 
Assistência ao Menor 

Tutela – assistência e amparo aos 
abandonados e infratores 

Década de 
1950 

Políticas públicas ainda com foco 
na profissionalização 

Jovem ainda é visto como o que 
deve servir a sociedade por meio do 
trabalho 

Década de 
1960 

Ditadura Militar 
 

Substituição do SAM pela Política 
Nacional de Bem-Estar do Menor – 

PNBEM gerida pela Fundação 
Nacional do Bem-estar do Menor – 

FUNABEM 

Jovem visto como infrator que 
deveria ser reconduzido às malhas 
do sistema (KERBAUY, 2005). 

Década de 
1970 a 1980 

Preocupação com as drogas, 
violência e o desemprego. 
Surgimento de proposições 

normativas de disciplinas essas 
relações 

Jovens são classificados como 
marginais organizados ou grupos 
violentos. 

Década de 
1990 

Aprovação da ECA – Estatuto da 
Criança e do Adolescente 

Vincula-se ao conceito de cidadania, 
visando a construção para os jovens 
a afirmação destes na sociedade 
brasileira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Financiamento 
Estudantil – FIES (Lei 

10.260/2001) 

Programa do Ministério da 
Educação que visa financiar a 
graduação superior de estudantes 
matriculados em instituições 
privadas. 

Secretaria Nacional de Juventude 
– SNJ (Lei 11.129/2005). 

 Criação de um órgão específico 
responsável por coordenar e 
articular a política nacional. 

Conselho Nacional de Juventude – 
CONJUVE (Lei 11.129/2005) 

Criação de um conselho 
responsável pelo acompanhamento 
e avaliação dos programas e ações. 
Reconhece as demandas dos jovens 
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Década de 
2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Década de 
2000 

com algo a ser realizado por meio 
de políticas públicas que considerem 
as suas singularidades. É feita uma 
divisão etária: jovem-adolescente 
entre 15 e 17 anos, jovem-jovem 
entre 18 e 24 anos e jovem-adulto 
entre 25 e 29 anos. Mais tarde o 
Instituto de Pesquisa Aplicada 
(IPEA) passou a utilizar essa mesma 
classificação em suas análises. 

Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens – Projovem (Lei nº 

11.129/2005) 

Programa responsável pela inclusão 
de jovens de 15 a 29 anos no 
processo educacional, qualificação 
profissional e o seu desenvolvimento 
humano em quatro modalidades: a) 
Projovem Adolescente – Serviço 
Socioeducativo, b) Projovem 
Urbano, c) Projovem Campo – 
saberes da terra e d) Projovem 
Trabalhador. 

Programa de Capacitação 
Solidária 

Dirigido aos jovens entre 16 a 21 
anos de baixa escolaridade, 
pertencentes a famílias de baixa 
renda residentes nas regiões 
metropolitanas que possuem pouco 
acesso de participação em 
programas e cursos de formação e 
educação profissional. 

2003: Programa Nacional de 
Estímulo ao Primeiro Emprego 

(PNPE) 

Visava combater a pobreza e a 
exclusão social por meio da 
integração de políticas públicas de 
emprego e renda. 

2005: Política Nacional de 

Juventude 

Tinha como objetivo reunir em uma 
única coordenação todas as ações 
estatais destinadas ao atendimento 
dos jovens que estavam 
acontecendo naquele momento. 

2005: Programa Nacional de 

Inclusão dos Jovens: Educação 
Qualificação e Ação Comunitária 

Foi criado a partir da PNJ de 2005, 
sendo considerado o carro-chefe 
das ações voltadas para a 
juventude. 

Plano de Prevenção à Violência 
contra a Juventude Negra – 

JUVENTUDE VIVA 

Prevenção da violência e combate à 
sua banalização através de políticas 
de inclusão e ampliação de 
oportunidades para os jovens 
negros. 
 
Tem como foco ações voltadas para 
a educação, trabalho, cultura, 
esporte, saúde, acesso à justiça e à 
segurança pública, ampliando os 
direitos da juventude, combate às 
desigualdades raciais e garantia de 
direitos humanos. 
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Tem como prioridade atender a 142 
municípios que juntos reúnem a 
maioria dos homicídios contra 
jovens no Brasil. 

Programa 
Estação Juventude 

Tem como foco os jovens de 15 a 29 
anos, prioritariamente aqueles que 
vivem em situação de 
vulnerabilidade social, ao acesso às 
políticas, programas e ações 
integradas no território assegurando 
os direitos juvenis de cidadania e 
ampliem a sua inclusão e 
participação social. 
 
Busca informar sobre as Políticas 
Públicas de Juventude, construir 
percursos para a inclusão dos 
jovens e assegurar a integração 
territorial das políticas, programas e 
ações, com novas tecnologias e 
redes sociais. 

I Conferência Nacional de Políticas 
Públicas de Juventude. 

Propõe contar com a participação 
dos jovens de todo o país na 
elaboração de Políticas Públicas que 
realmente atendam a suas 
necessidades. 

Observatório Participativo 
da Juventude (Participatório) 

Espaço virtual interativo de 
promoção da participação, produção 
do conhecimento, mobilização e 
divulgação de conteúdos, focado 
nos temas ligados às políticas de 
juventude. 
 
Serve de base para a produção e 
disseminação de conhecimentos 
relativos a cada uma das temáticas 
trabalhadas pela SNJ e pelo 
Conjuve 

Programa 
Juventude Rural – Pajur 

Inclusão Produtiva, Formação 
Cidadã e Capacitação para Geração 
de Renda para os jovens rurais, em 
especial, ribeirinhos, indígenas e 
quilombolas. 

Década de 
2000 

Programa Escola de Fábrica 

Objetivo de inclusão de jovens de 16 
a 24 anos no mercado de trabalho 
por meio de cursos de qualificação 
profissional que é oferecido dentro 
de empresas. Visava estimular o 
ingresso e a permanência dos 
jovens na educação básica e 
regular. Os alunos recebiam R$ 
150,00 por mês durante a realização 
do curso. 

Programa Nossa Primeira Terra É uma linha de financiamento 
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voltada para jovens rurais para a 
aquisição de imóveis e 
investimentos em infraestrutura 
básica. Os jovens beneficiários 
devem estar entre 18 e 28 anos e 
demonstrem desejo de permanecer 
no meio rural e investir em uma 
propriedade. Os jovens recebem 
crédito de até R$ 40 mil reais para 
os projetos. 

Programa de Integração da 
Educação Profissional ao Ensino 

Médio na Modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos (Proeja) 

Criado em 2005, tem por objetivo 
ampliar a oferta de vagas nos cursos 
de educação profissional a 
trabalhadores que não tiveram 
acesso ao Ensino Médio em idade 
regular. Os jovens devem ter 
concluído o Ensino Fundamental e 
ter no mínimo 21 anos de idade. Os 
cursos de formação inicial e 
continuada de até 1.600 horas 
integra o ensino de 5ª a 8ª série, já 
os cursos de educação profissional 
técnica tem carga horária mínima de 
2.400 horas e se o aluno obtiver 
bom rendimento recebe certificado 
do Ensino Médio podendo assim 
ingressar na educação superior. Os 
cursos possuem parcerias com o 
Sistema S, Institutos Federais de 
Educação entre outras instituições. 

Programa Nacional de Estímulo 
ao Primeiro Emprego (PNPE) 

Objetiva reforçar a qualificação 
profissional assegurando a inclusão 
social e inserção do jovem no 
mercado de trabalho. Os jovens 
devem estar na faixa etária de 16 a 
24 anos, serem desempregados e 
com renda per capita de até meio 

salário mínimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Década de 
2010 

 
 
 
 
 

Programa Universidade para 
Todos – ProUni (Lei nº 
11.096/2005) 
 

Seu objetivo é conceder bolsas de 
estudo integrais e parciais em 
instituições de ensino superior 
privadas para os estudantes de 
baixa renda. O estudante deve 
apresentar uma renda familiar per 
capita de até um salário mínimo e 
meio para ter acesso à bolsa integral 
ou até salários mínimos para bolsa 
parcial. Os alunos que se dedicam 
ao estudo em tempo integral têm 
direito a uma Bolsa Permanência no 
valor de um salário mínimo que deve 
custear os gastos com transporte, 
alimentação e material didático. A 
bolsa é um auxílio para a 
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Década de 
2010 

permanência do jovem na 
universidade. 

2011: 
Programa Autonomia e 
Emancipação da Juventude. 

Tem como objetivo prever as metas 
de aprimoramento das políticas 
juvenis, articulando com as demais 
políticas e ações governamentais 
federais, com o objetivo de superar 
as desigualdades, ampliar a 
participação social e oferecer 
mecanismos de desenvolvimento 
autônomo e emancipatório dos 
jovens. 

Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - 
PRONATEC 

O programa visa expandir a 
qualificação profissional brasileira, 
sendo ele o carro-chefe do governo 
Dilma Rousseff. Os cursos podem 
ser de formação inicial e continuada 
ou qualificação profissional. Os 
participantes devem ter entre 16 e 
59 anos de idade, estarem 
cadastrado no Cadastro Único para 
Programas Sociais e serem de baixa 
renda. Os alunos matriculados 
recebem uma bolsa-formação que 
pode variar de acordo com a carga 
horária dos cursos. Os cursos 
possuem carga horária mínima de 
160 horas. 

Programa Estação Juventude 

Amplia o acesso aos jovens de 15 a 
29 anos, principalmente os que 
vivem em áreas de vulnerabilidade 
social. Tem como objetivo de 
oferecer tecnologias para o 
desenvolvimento de Políticas para 
Juventude. As ações instauram 
conexões sociais gerando novos 
serviços.  
 

Participatório – Observatório 
Participativo da Juventude 

Espaço virtual interativo voltado à 
produção do conhecimento sobre e 
para a juventude brasileira por meio 
da participação social. Tem como 
objetivos: (a) produzir conhecimento 
em rede; (b) promover a 
participação em ambientes virtuais e 
(c) mobilizar e disputar valores da 
juventude. 

Programa de Inclusão Produtiva, 
Formação Cidadã e Capacitação 

para Geração de Renda da 
Juventude Rural 

Promove ações que articulem e 
integrem a troca de experiência 
entre os jovens, formação cidadão e 
o acesso a tecnologias sociais 
visando a estimulação da produção 
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agroecológica e as práticas de 
geração de renda agrícola e não 
agrícola sustentáveis. Possui 6 
eixos: (1) acesso à terra e serviços 
essenciais para a produção rural e 
sustentável; (2) educação do campo; 
(3) geração de renda e trabalho 
digno; (4) esporte, cultura e lazer; 
(5) habitação e saúde e (6) 
cidadania, participação social, 
equidade. 

Sistema de Seleção Unificada – 
Sisu 

Sistema informatizado do Ministério 
da Educação, na qual as instituições 
públicas de ensino superior 
oferecem vagas para participantes 
do Enem. 

Programa Mais Educação 
(regulamentado pelo Decreto 
7.083/2010) 

Visa ampliar a jornada escolar e a 
organização curricular na 
perspectiva da educação integral. As 
escolas que desejam fazer parte do 
programa devem desenvolver 
atividades no âmbito educacional, 
esporte e lazer, direitos humanos 
em educação, cultura e artes, 
cultura digital entre outros. Escolas 
das redes públicas de ensino 
municipais, estaduais e do Distrito 
Federal estão aptas a participar do 
programa desde que cumpram com 
as normas do mesmo. 

PRONATEC – Programa Nacional 
do Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego 

Programa visa oferecer cursos de 
qualificação profissional para 
pessoas de 16 a 59 anos. Qualificar 
pessoas por cursos de no mínimo 
160 horas e oferece bolsa-formação. 

 
Fonte: Criação da autora, com base nas observações de Brasil (2014a,b; 2013a, 2008), Silva Júnior 
(2011), Castro e Abromovay (2002), Kerbauy (2005), Albuquerque e Costa (2016), Adorno (2001), 
Sposito e Carrano (2003), Secretaria-Geral da Presidência da República (2006), Decreto 7.083/2010, 
Lei nº 11.096/2005, Lei 11.129/2005, Lei 10.260/2001. 

 

O objetivo do quadro 02 é apenas demonstrar a quantidade de políticas 

públicas voltadas para juventude brasileira. Não se tem como foco discutir todas 

elas, já que este não é o foco do estudo aqui realizado. Pode-se observar que 

grande parte das políticas públicas e ações voltadas para a juventude data da 

década de 2000. Foi um período em que houve a necessidade de socorrer os jovens 

das situações de marginalidade e vadiagem, os quais viviam, como já relatado no 

histórico da juventude pobre brasileira. Essas políticas e ações não eram voltadas 

para os jovens de escolas particulares ou que possuíam mais acesso à educação, 
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saúde e cultura. Elas são um retrato daquilo que a juventude marginalizada e 

excluída da sociedade precisava para sair da situação de vulnerabilidade social. 

Muitos dos programas visam a inclusão no mercado de trabalho, como se apenas 

inserir os jovens pobres no mercado de trabalho fosse a solução para os problemas 

da sociedade. 

Consoante aos fatos citados, muitos autores (CORROCHANO e 

SPOSITO, 2005; TOMMASI, 2005; TOMMASI e BEZERRA, 2010) discutem, na 

atualidade, a grande valorização da juventude como alvo de políticas públicas 

diversas. Uma grande parcela das ações de políticas públicas tem como foco 

atender à demanda ou problema social que vive os jovens. Segundo Abad (2003), a 

política pública é uma opção que o governo tem de fazer ou não algo em relação a 

determinada situação. Silva Júnior (2011, p. 45) explica seu posicionamento, com 

fundamento nos conceitos de alguns, nos seguintes termos:  

 
As políticas de juventude, podem ser entendidas [...] como políticas sociais 
vivenciadas por determinadas parcelas de jovens. Essas políticas de 
juventude não se destinam a todos os jovens, mas apenas àqueles que 
vivenciam algum tipo de restrição no acesso ao conjunto de direitos sociais 
disponíveis na sociedade, ou que vivenciam problemas sociais identificados 
pelo outro como parte de suas experiências. 

 

O autor afirma ainda que essas políticas públicas servem, na verdade, 

somente à juventude pobre, já que a juventude das classes altas - que possuem 

diversos privilégios - não necessita, na maior parte das vezes, do apoio do Estado 

ou de outros atores. Por conseguinte, o autor reconhece que essas políticas sociais 

têm como objetivo responder à demanda dos problemas sociais específicos e, no 

caso da juventude, a pobre é o foco, haja vista ser mais afetada pela desigualdade 

social brasileira e sua dinâmica. Silva Júnior (2011) alerta ainda para a visão desses 

jovens como um problema social e, dessa forma, as políticas públicas e as 

intervenções não-governamentais são direcionadas, principalmente para os jovens 

pobres. Seguindo essa mesma lógica, a qualificação profissional brasileira atende 

prioritariamente os jovens das camadas populares. Em seguida, será discutido o 

histórico da qualificação profissional para a juventude. 

 

3.1 Qualificação profissional e juventude na assistência social 

 

A história da educação profissional brasileira remonta aos anos de 1800, 
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período em que se adotava um modelo de aprendizagem dos ofícios manufatureiros 

e era destinado às camadas populares. Nesse período, crianças e jovens eram 

enviados para locais onde aprenderiam ofícios de tipografia, encadernação, 

tornearia, carpintaria, entre outros (BRASIL, 2010). As primeiras “Escolas de 

aprendizes e Artífices” foram criadas em 23 de setembro de 1909, por Nilo Peçanha 

e tinham como objetivo o ensino profissional, primário e gratuito. Quase trinta anos 

mais tarde, em 1927, o Congresso Nacional sancionou um projeto intitulado de 

Projeto de Fidélis Reis, no qual havia o oferecimento obrigatório do ensino 

profissional no Brasil (BRASIL, 2010). 

A criação do MEC - Ministério da Educação, em 1930, pelo Decreto n.º 

19.402 e do MTE - Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, através do Decreto 

nº. 19.433 buscou fortalecer as ações no âmbito educacional e do trabalho, ainda 

que ambos englobassem em suas searas várias outras instâncias de atuação 

(BRASIL, 1930a, 1930b). No período da construção destes ministérios, o país estava 

envolvido com os ideais da Semana de Arte Moderna (FRIGOTTO, 2007). Cândido 

(1984) explica que, nesse período, as consecutivas reformas educacionais não 

conseguiram abrandar o caos educacional. A economia estava voltada para um 

caráter industrial com forte apoio do Estado. As escolas profissionalizantes estavam 

atreladas a essa visão e funcionavam vinculadas as políticas de desenvolvimento 

econômico (BRASIL, 2010).  

Entre os anos de 1930 e 1945, com o caráter industrial da economia 

brasileira e com o apoio do Estado, as escolas profissionalizantes integram-se aos 

interesses do capital industrial vigente, vinculando-se às políticas de 

desenvolvimento econômico (BRASIL, 2010). Em 1937, foi assinada a Lei nº 378, 

que transformou as Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Profissionais, onde 

havia o ensino profissional em todos os graus e ramos. No período da década de 

1940 surgiu a primeira instituição de Assistência Social no Brasil, a Legião Brasileira 

de Assistência, mais conhecida como LBA, com o objetivo de promover a boa 

vontade através do atendimento, por exemplo, das famílias dos pracinhas oriundos 

da Segunda Guerra Mundial (ANDRADE, 2014). A Assistência Social começou a 

possuir um caráter emergencial e, através de ações pontuais, buscava sanar as 

necessidades imediatas do indivíduo através da distribuição de cestas básicas, 

cadeiras de rodas entre outros.  
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Somente após a década de 1940 até o golpe militar civil-militar de 64 foi 

possível reformular a educação básica que foi imposta pelo Estado, o que gerou 

uma cisão entre as classes sociais. Dentre outros problemas, a educação teve por 

obrigação adaptar-se às regras impostas pelo golpe civil-militar, de acordo com 

Frigotto (2007), seguida de uma valorização da ideologia da Teoria do Capital 

Humano mencionada por Shultz (1962; 1973), na qual o desenvolvimento social 

estava diretamente relacionado à escolaridade da população.  

A partir de 1969, a LBA, através do apoio das escolas de Serviço Social, 

decola programas e projetos voltados para a educação, habitação, alimentação 

entre outros. De acordo com a nova utilidade, ela se torna uma fundação e fica 

subordinada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social e, durante a ditadura 

militar, foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS 

(ANDRADE, 2014). Nos anos seguintes, a partir de 1977, o MPAS se torna 

responsável também por incluir no mercado de trabalho as pessoas que estivessem 

fora dele.  

Em 1985, a ONU declarou o “Ano Internacional da Juventude: 

Participação, Desenvolvimento e Paz”. Paralelamente a este fato, somente o Estado 

de Minas Gerais e São Paulo instituíram os primeiros conselhos estaduais da 

juventude. Na década de 1990, o presidente vigente de 1992 até 1994, Itamar 

Franco institui, através da Lei 8.680, a Semana Nacional da Juventude (BRASIL, 

1993), que foi de grande importância para as discussões acerca das políticas 

públicas para essa parcela da população. Nesse período surgiu a preocupação em 

preparar os trabalhadores para a recente flexibilização do capital devido à 

reestruturação produtiva. Mota (1998) descreve que essa situação modificou o perfil 

e a composição da força de trabalho que deveria possuir uma alta qualificação 

profissional. 

Em 1993, com a nova elaboração da Constituição Federal foi instituída a 

LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, Lei nº 8.742. Foi meio dela que a 

assistência social brasileira se organizou e foi capaz por estabelecer benefícios, 

programas, projetos e serviços objetivando o abrandamento da situação de exclusão 

social da porção populacional em situação de vulnerabilidade (BRASIL, 1993). No 

desenvolvimento de suas atividades, a LOAS constrói as bases da sua 

municipalização. Ela é responsável pela autonomia dos municípios, a distribuição 



56 
 

 
 

dos recursos oriundos do Estado e o gasto deles, como também a capacidade 

individual de direcionar as atividades dentro do seu campo de atuação considerando 

as variáveis de cada local diminuindo ainda a burocratização. 

A década de 1990 foi permeada por mudanças significativas na educação 

brasileira e, em 1997, através do Decreto nº 2.208, o então presidente Fernando 

Henrique Cardoso promulgou a cisão entre a formação profissional e a educação 

geral. Esse decreto sofreu fortes críticas por considerar exclusivamente a 

necessidade de formação especializada para o trabalho nas empresas, dificultou a 

construção de uma educação politécnica mais abrangente, de trabalhadores mais 

críticos e ativos transformando assim a educação profissional similar à educação 

escolar (OLIVEIRA, 2001). O trabalhador desse período estava focado apenas em 

técnicas instrumentais do trabalho, ao invés do desenvolvimento de conhecimentos 

mais amplos sobre a atividade desenvolvida, impedindo-o, assim, ao aprimoramento 

do campo visão. Galvão et al. (2005) defendem que as reformas não estavam 

relacionadas, de fato, a uma melhor formação profissional, mas sim a uma pura 

expressão do autoritarismo e a um distanciamento da interlocução entre as classes 

sociais. 

As políticas de trabalho para a juventude se constituíram em meio às 

necessidades mercadológicas e a um público que, em toda a sua história no Brasil, 

foi tratado de forma negativista e excludente. A necessidade de qualificação 

profissional surgiu para atender às demandas do capital e não para atender às 

necessidades da própria sociedade. Pode-se observar ainda que, com tantos 

estudos sobre juventude, a juventude em si ainda deve continuar sendo estudada 

com maior aprofundamento, tendo em vista a dinâmica social e, principalmente, na 

relação da mesma com o trabalho, que se modificou ao longo dos últimos anos e 

continua se modificando no presente.  

A Constituição Federal de 1988 consolidou a Assistência Social como 

política pública de proteção social, dever do Estado e direito do cidadão. Compõe o 

tripé da seguridade social: a assistência social, a previdência social e o direito à 

saúde. Os seus objetivos fundamentais são, segundo o Art. 203:  

 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
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IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei (grifo nosso). 

 

No terceiro objetivo estão relacionadas as ações voltadas para o mercado 

de trabalho, o qual é de grande interesse para esta pesquisa e será descrito em 

seguida. 

O Sistema Único da Assistência Social, mais conhecido como SUAS (Lei 

nº 8.742/1993) é um sistema que foi construído com o objetivo de organizar de forma 

descentralizada os serviços e ações socioassistenciais, considerando duas searas 

de proteção: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial (Lei nº 

12.435/2011).  A Proteção Social Básica (PSB) refere-se à prevenção de riscos 

sociais e a Proteção Social Especial (PSE) ao atendimento efetivo das famílias e 

pessoas em situação de risco social promovendo a reinserção destes na sociedade. 

Como público-alvo dos seus serviços estão pessoas que dela necessitarem, o que 

inclui crianças, jovens, adultos, idosos e portadores de deficiência, independente de 

raça, cor ou gênero. O SUAS se institui em paralelo a todas as modificações do 

trabalho já citadas. A PSB tem como equipamentos sociais primordiais, mas não 

exclusivamente, para a execução de suas atividades o CRAS – Centro de 

Referência da Assistência Social - e a PSE o CREAS – Centro Especializado da 

Assistência Social. Ambos os equipamentos sociais são responsáveis por executar 

diversos programas e projetos sociais, tanto no âmbito municipal, como federal. 

Tendo em vista a necessidade de abranger o atendimento às famílias, o 

Governo Federal disseminou o Plano Brasil Sem Miséria, em 2011 (Decreto nº 

7.492/2011), que possui como objetivo central erradicar a extrema pobreza. Para 

alcançar esse objetivo várias estratégias foram lançadas e uma delas contemplava a 

inclusão produtiva de famílias em situação de vulnerabilidade social. O público 

prioritário para ter acesso a essas estratégias e serviços são famílias com renda per 

capita de até R$ 77,00 (mensais). Para tanto são necessárias ações intersetoriais, 

interdisciplinares e multiprofissionais. 

Com o foco no mercado de trabalho e intermediação de mão de obra, em 

2011 foi criado pela Lei nº 12.513/2011 o Programa Nacional do Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego – PRONATEC, que é conduzido pelo MEC, em parceira com o 
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Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza – MDS. O programa faz 

parte das ações de inclusão produtiva do Plano Brasil Sem Miséria (BRASIL, 2013) 

visando ao atendimento prioritário para famílias em situação de extrema pobreza e 

aos beneficiários dos programas de transferência de renda como o Programa Bolsa 

Família – PBF e o Benefício de Prestação Continuada – BPC. A junção do trabalho 

de ambos os ministérios e dois programas deu-se a sigla PRONATEC/BSM - 

Programa Nacional do Acesso ao Ensino Técnico e Emprego/Brasil sem Miséria.  

O PRONATEC/BSM é responsável por atender famílias extremamente 

pobres, pessoas com deficiência, jovens, mulheres, negros, população em situação 

de rua, índios, comunidades tradicionais, catadores de material reciclável e demais 

grupos vulneráveis. A faixa etária coberta pelo programa é extensa, dos 16 aos 59 

anos. Os cursos são divididos por eixos tecnológicos, que vão desde saúde à 

alimentação, passando por processos industriais e laboratoriais. Estes são 

custeados pelo Governo Federal e realizados pelas Unidades Ofertantes: Institutos 

Federais, Sistema “S”: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, SENAT, 

SENAI e SENAC e as Redes estaduais de educação tecnológica (BRASIL, 2014).  

Os cursos do PRONATEC possuem duração mínima de 160 horas e 

máxima de 600 horas. Os cursos de baixa especialidade são conhecidos como 

cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC (160 horas) e os cursos técnicos 

abrangem a carga horária máxima. Gobbi e Moreira (2015) afirmam que, até o ano 

de 2013, o PRONATEC teve um número de aproximadamente de 5,5 milhões de 

matrículas, das quais 392 mil foram de cursos técnicos e o restante dos cursos FIC. 

As matrículas são maiores nos cursos FIC em virtude da necessidade imediata de 

profissionais no mercado de trabalho, segundo as autoras. Silva, Campelo e Dias 

(2015) afirmaram ainda que o governo da Presidente Dilma Rousseff focou nos 

cursos do PRONATEC com uma meta inicial de 8 milhões de vagas em cursos 

profissionalizantes até o ano de 2014. Os autores consideram essa meta ambiciosa, 

tendo em vista a capacidade de gerar mais oportunidades para a população de 

baixa escolaridade e estimular a empregabilidade.  

No estudo realizado por Babosa Filho, Porto e Liberato (2015) foi 

constatado que, entre os anos de 2011 e 2013, maioria dos alunos matriculados é 

do sexo feminino, sendo que a maior parte dos estudantes tinha entre 14 e 17 anos 

(31,9%), seguida por 25 a 29 anos (31,5%) e 18 a 24 anos (24,9%). Os cursos por 
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eixo tecnológico que, segundo o estudo, obtiveram mais matrículas foram os 

seguintes, por ordem de interesse: Gestão e Negócios, Informação e Comunicação 

e por último Controle e Processos Industriais. A partir destes dados pode-se 

observar que o contingente de interessados nos cursos do PRONATEC são os 

jovens. É interessante notar que a cartilha do programa determina que somente 

pessoas entre 16 e 59 anos devem se inscrever nos cursos, porém, percebe-se que 

houve no estudo supracitado adolescentes de 14 anos que se matricularam. Fazer a 

matrícula não quer dizer que concluíram os cursos, essas pessoas podem ter se 

matriculado, mas não conseguiram efetivar a matrícula, porém, o estudo não explica 

essa situação. 

No que tange aos recursos destinados à educação profissional, Barbosa 

Filho, Porto e Liberato (2015) explicam que houve uma maior alocação de recursos 

federais nos últimos anos. No ano de 2006, os autores identificaram que havia o 

investimento de R$ 1,15 bilhão, enquanto que, em 2014, os recursos chegaram a 

ultrapassar os R$ 11,00 bilhões. Houve um crescimento médio anual em relação ao 

PRONATEC de 94% entre 2011 e 2014. 

Há outras políticas públicas voltadas para a inclusão produtiva e formação 

profissional de jovens como já exposto no Quadro 2. Dentre elas, Meneguzzo et. al 

(2014) alertam para o fato de que as ações da Secretaria de Educação Profissional 

e Tecnológica (SETEC) foram prejudicadas com a criação do PRONATEC. Os 

autores explicam que isso ocorreu porque com os cursos FIC, o Programa Nacional 

de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação Jovens e Adultos – PROEJA (que possui o mesmo objetivo de elevar a 

escolaridade de jovens e adultos por meio de cursos técnicos e cursos de 

qualificação profissional) tornaram-se menos atraentes do que PRONATEC, devido 

à oferta de bolsas, tanto para os docentes, quanto para os discentes, o que acabou 

por atrair mais instituições de ensino interessadas em ofertar cursos FIC do que a 

integração da formação na educação básica com a profissional. 

Silva, Campelo e Dias (2015) concluem que os recursos do PRONATEC 

poderiam ser melhor investidos na educação básica. Costa (2015a) corrobora este 

entendimento, ao afirmar que o investimento no PRONATEC deixou de lado o 

investimento nos recursos para a expansão física da rede federal e educação 

profissional e tecnológica.  A autora alerta para a situação de que houve uma 
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priorização em instituições privadas ao invés das públicas. Esse fato pode ser 

observado pelo investimento de 48,89% na Bolsa-Formação na qual desses, 80% 

foram para os cursos FIC, que já eram ofertados pelas instituições privadas, antes 

do programa. Com a transferência dos recursos do setor público para o privado, o 

programa se tornou uma maneira de conter a crise estrutural do capital (LIMA, 

2012). 

O público atendido pelo PRONATEC é mais vulnerável às oscilações 

mercadológicas, devido ao fato de apresentarem um baixo índice de conclusão nos 

anos do Ensino Fundamental e Médio (C. HILGEMBERG, WOELLNER e M. 

HILGEMBERG 2015). Devido a estes fatores, o público-alvo do programa sofre 

maiores dificuldades na inserção no mercado de trabalho compondo, assim, um 

ambiente de trabalhadores com alta rotatividade. Na avaliação dos gestores do IFPB 

(SILVA, CAMPELO e DIAS, 2015), o programa é visto de forma positiva tendo em 

vista a desigualdade de escolaridade presente no Brasil. Lima (2012) explica que o 

PRONATEC é, na verdade, apenas uma materialização das recomendações da 

UNESCO, que indicara a utilização do modelo do Sistema “S” para a formação 

profissional.  

O PRONATEC é visto por Acioli (2013) como uma alternativa para os 

jovens sem experiência profissional e dos adultos fora da escola participarem de 

cursos com formação técnica e prática serem inseridos no mercado de trabalho.  Em 

um estudo de caso, realizado por Silva, Campelo e Dias (2015), no Instituto Federal 

da Paraíba, no campus de João Pessoa, os autores perceberam que o PRONATEC 

é uma oportunidade de qualificação e inclusão no mercado de trabalho para as 

pessoas que estão desempregadas. Vilvert (2012) alerta para o fato de que não há 

vagas de emprego para todos os concludentes dos cursos. No estudo de Silva, 

Campelo e Dias (2015) havia uma necessidade de orientação vocacional para que 

os alunos não evadissem dos cursos. Tal fato é ocasionado pela falta de orientação 

dos órgãos demandantes no período que é realizado a pré-matrícula. Seria relevante 

que houvesse um direcionamento para os trabalhadores desempregados para 

participarem de cursos de acordo com a sua trajetória profissional realizando, assim, 

uma orientação profissional e que o PRONATEC fosse utilizado para que eles 

pudessem concluir os seus estudos (CASTIONI, 2013). 

Com essas peculiaridades, os cursos do PRONATEC oferecem um auxílio 
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para os alunos, conhecido como bolsa-formação, que compreende ao transporte e 

lanche oferecido no período do curso (MACHADO e GARGIA, 2013). Alguns autores 

identificaram que, mesmo com o auxílio, os alunos dos cursos do PRONATEC 

costumam evadir devido às situações concomitantes da necessidade de trabalhar ou 

terminar os estudos (terminar o ensino médio ou fazer curso superior) (SILVA, 

PIMENTEL e FINARDI, 2014; C. HILGEMBERG, WOELLNER e E. HILGEMBERG, 

2015). O PRONATEC é também reconhecido como algo relevante capaz de 

melhorar a renda da população pesquisada, incentivando a articulação entre 

instituições, intermediando os alunos egressos dos cursos, aprimorando o 

conhecimento dos alunos sobre o empreendedorismo objetivando gerar novos 

postos de trabalho (E. ANDRADE, 2012).  

No estudo de caso acerca da implementação do PRONATEC em uma 

cidade no Paraná, foi encontrado que a relação entre o Instituto Federal do Paraná 

no desenvolvimento do programa foi relevante, porém, os resultados das ações só 

poderão ser percebidos em longo prazo (E. ANDRADE, 2012). Uma das dificuldades 

encontradas no estudo de E. Andrade (2012) em relação ao programa, foi o atraso 

no início das aulas, limites acerca da estrutura, equipamentos para os cursos, falta 

de documentação dos dados do programa e rapidez com que o PRONATEC teve 

que ser implementado no munícipio.  Vilvert (2012) considera um avanço as ações 

do programa, porém, em contraponto, assegura que esse tipo de qualificação resulta 

em profissões subalternas e de baixa remuneração, o que torna os concludentes dos 

cursos incapazes de sair da situação em que se encontram. O contingente de 

concludentes dos cursos são minimamente capacitados, o que colabora para os 

baixos salários devido a muitas pessoas formadas nos mesmos cursos.  

No estudo de Barbosa Filho, Porto e Liberato (2015) os resultados 

encontrados são diferentes. Os autores apontam para o fato que a reinserção no 

mercado de trabalho dos concludentes dos cursos do PRONATEC é mais efetiva do 

que para aqueles não concludentes. Ao mesmo tempo, porém, o programa não 

eleva a remuneração dos concludentes do curso. Corroborando este aspecto, Paes 

de Barros et al. (2011) notaram que a remuneração dos trabalhadores que 

participaram da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também não aumentou 

substancialmente em relação aos concludentes de cursos de qualificação 

profissional. Os autores perceberam que não havia ainda muita diferença entre o 
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risco de desemprego e a sua duração entre quem tinha feito qualificação profissional 

e quem não tinha.  

Outro fato relevante está nas relações de trabalho apontado por Lima 

(2012). Segundo ele, os cursos precarizam o trabalho dos profissionais que 

ministram os cursos, já que eles não possuem vínculo empregatício com as 

instituições ofertantes. Em outra via, as empresas privadas, em processo de 

reestruturação produtiva, podem usufruir de financiamento público via FIES-

Empresa para a formação dos seus trabalhadores e, dessa forma, podem 

superexplorá-los. O Apêndice A apresenta um resumo dos principais estudos sobre 

o PRONATEC apresentando os pontos positivos e negativos do programa.  

No estudo realizado por Friedlander, Greenberg e Robins (1997), um 

survey sobre a literatura americana nos últimos 30 anos, acerca da avaliação dos 

programas de treinamento para as camadas populares, os autores descobriram que 

os programas apresentaram resultados modestos para homens adultos e falharam 

em produzir resultados positivos para os jovens. No Brasil, a situação foi pouco 

estudada, considerando a dificuldade de se obter dados sobre a avaliação dos 

programas. Os resultados mais favoráveis estão relacionados aos cursos de ensino 

técnico e menos favoráveis aos cursos de qualificação profissional (SEVERNIN e 

ORELLANO, 2010). Em contraponto, Oliva et al. (2014) realizaram um estudo com 

os microdados da Pesquisa Nacional de Emprego (PME) e constataram um impacto 

positivo e significativo relacionado a uma maior participação no mercado de trabalho 

dos concludentes dos cursos de qualificação profissional. Reis (2015), ao utilizar os 

mesmos microdados do PME, identificou que a qualificação profissional brasileira é 

mais eficaz para os trabalhadores com um nível maior de educação formal e mais 

experiência no mercado de trabalho do que para os indivíduos participantes das 

camadas populares.  

Pode-se observar que o PRONATEC ainda é um programa bastante 

jovem, que foi criado em 2011, tendo, portanto, apenas 5 anos de funcionamento. 

Por ser ainda um programa jovem tenta se estabilizar como uma política pública. 

Alcançou muitas pessoas, incluindo jovens e adultos e ainda atingiu a população 

pobre e sem escolarização, que necessitava de qualificação para entrar no mercado 

de trabalho. 
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Foram realizadas muitas matrículas ao longo desses anos e, atualmente, 

há muitos concludentes no mercado de trabalho. O que falta ainda saber é por onde 

andam os concludentes dos cursos? Eles estão trabalhando? Que cargos essas 

pessoas ocupam nas empresas? Para essas perguntas, as instituições ofertantes e 

demandantes ainda não possuem as respostas. Não há informações até o presente 

momento, sendo que não existe um controle acerca dos encaminhamentos ao 

mercado de trabalho dos concludentes do PRONATEC para que este possa se 

efetivar enquanto política pública.  

Na revisão de literatura para este estudo, ficou clara a necessidade do 

encaminhamento ao mercado de trabalho, que só é descrito em um dos estudos 

encontrados. Há, sim, a necessidade de construir espaços para que isso aconteça. 

Os órgãos municipais e estaduais de encaminhamento ao mercado de trabalho 

como, por exemplo, o SINE e o Ministério do Trabalho, são responsáveis por fazer 

esse monitoramento. Até o presente momento não há no site do MDS, MTE ou do 

SINE qualquer informação acerca dos alunos do PRONATEC relacionadas ao 

encaminhamento ao mercado de trabalho. Vilvert (2012) já havia alertado para o fato 

de que não havia vagas suficientes no mercado de trabalho. Então, o que estão 

fazendo atualmente os alunos que concluíram os cursos do PRONATEC? Acredita-

se que essas perguntas são crucias para outro estudo sobre o programa. 
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4 O SIGNIFICADO DO TRABALHO 

 

Para compreender o significado do trabalho é necessário, a priori, definir 

o que é significado e diferenciá-lo do termo “sentido”, já que ambos surgem 

simultaneamente em vários estudos. Uma das definições importantes foi proposta 

por Pratt e Ashforth (2003):  

a) significado: são apropriações construídas pelo indivíduo, através das 

relações que ele estabelece englobando as normas ou percepções que 

compartilham ou ambos.  

b) sentido: considera-se a particularidade do significado para o indivíduo, 

isto é, está relacionado à quantidade de significância que é atribuída a 

algo. 

Pode-se compreender essa diferença, simplificadamente, no sentido de que 

significado é algo relacionado a valores compartilhados socialmente e sentido é algo 

mais pessoal e intrínseco. Corroborando a essa perspectiva Bendassolli e Gondim 

(2014, p. 133) descreveram que, nos primórdios dos estudos sobre ambos os 

assuntos, o sentido é algo individual, pertencente aos órgãos dos sentidos e 

significado “são produções compartilhadas, coletivas (ações intencionais).” 

Ainda sobre “sentido” e “significado” do trabalho, tem-se que analisar a 

produção internacional sobre o assunto. Rosso et al. (2010) fizeram uma exaustiva 

análise sobre as palavras meaning e meaningfulness ou meaningful sobre o 

trabalho. Segundo os autores, a palavra meaning está relacionada a “significado”. 

Os estudos que escrevem sobre o meaning of work (significado do trabalho) 

denotam um significado positivo e são compreendidos como: (1) uma interpretação 

individual, na qual, os indivíduos possuem um senso de algo ou o que ele significa e; 

(2) as percepções são determinadas individualmente e são influenciadas pelo 

ambiente ou contexto social.  

Sobre meaningfulness ou meaningful, Rosso et al. (2010) explicam que 

referem-se a “sentido” e está relacionado à quantidade de significado para o 

indivíduo em particular. A quantidade de significado percebido ou sentido, segundo 

os autores, pode variar de pessoa para pessoa. Na literatura, o conjunto de 

pesquisas sobre o assunto geralmente possuem um viés positivo da experiência. 

Rosso et al. (2010) decidiram se limitar a discutir os aspectos positivos do “sentido” e 
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do “significado” do trabalho, pois a vasta literatura da perspectiva sociológica os 

considerava negativos e tinham como foco na experiência de alienação do trabalho, 

como já discutido por Karl Marx. Como o uso dos termos meaning e meaningfullness 

são usados frequentemente na literatura, há uma sobreposição dos termos, o que 

confunde os conceitos. Nos estudos brasileiros e internacionais pode-se observar 

que ambos possuem a mesma dificuldade na definição entre sentido e significado do 

trabalho. Rosso et al. (2010) alerta ainda para o fato de que os estudos encontrados 

por ele e sua equipe na revisão de literatura não consideravam a condição 

socioeconômica como uma variável, sendo, portanto, algo relevante para os estudos 

futuros. 

Acerca da discussão sobre as perspectivas conceituais e empíricas das 

pesquisas sobre o significado do trabalho, alguns trabalhos têm demonstrado que o 

termo é contextualizado de diversas maneiras e é baseado no objetivo e no contexto 

de cada estudo (GHADI, FERNANDO e CAPUTI, 2013). Arnold et al. (2007) 

explicam que o sentido do trabalho está mais relacionado a encontrar um propósito 

do que obter resultados extrínsecos. Em contrapartida, Rosso et al. (2010) 

consideram que o significado do trabalho está, para a maioria das pessoas, mais 

relacionado aos aspectos financeiros. Esses exemplos são uma das muitas 

concepções que mostram a variabilidade de conceitos. 

Em revisão de literatura realizada para este estudo, há uma grande 

variabilidade de pesquisas sobre o significado do trabalho, que demonstra como 

este é relevante tanto para organizações como para trabalhadores e como ele afeta 

a vida das organizações e dos seus colaboradores (p. ex., SOARES, 1992; 

SANTOS, 1995; BASTOS, 1995; BORGES, 1998; ALVES-FILHO, 1999; BARROS, 

2002; MELO, 2002; VILELA, 2003; CODA e FONSENCA 2004; KUBO e GOUVEA, 

2012; KUBO, GOUVEA e MANTOVANI, 2013; ARAÚJO et. al, 2013). Para se melhor 

compreender como os estudos sobre significado do trabalho se organizam, em 

seguida serão abordadas duas perspectivas: a psicológica e a sociológica.  

Na perspectiva psicológica, alguns autores (BAUMEISTER, 1991; 

WRZESNIEWSKI, 2003) são defensores que as percepções sobre o significado se 

relacionam às interpretações subjetivas dos indivíduos com suas experiências e 

interações com o trabalho. Nessa perspectiva, se encontra a gama de estudiosos 

que se apropriaram de diversas definições do “significado do trabalho” que vão 
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desde crenças gerais, valores, atitudes sobre o trabalho (BRIEF e NORD, 1990; 

NORD et. al, 1999; ROBERSON, 1990; ROS, SCHWARTZ e SURKISS, 1999),  até 

experiência pessoal e a importância do trabalho (MOW, 1987; WRZESNIEWSKI, 

DUTTON e DEBEBE, 2003).  

A segunda perspectiva reconhecida pelos estudiosos é a sociológica e leva 

em consideração as percepções dos indivíduos atentando para suas visões de 

mundo social ou influenciadas culturalmente e os sistemas de valores (GEERTZ, 

1973; KLUCKHOHN, 1951; KLUCKHOHN e STRODTBECK, 1961; MEAD, 1934). 

Essa perspectiva defende ainda que o trabalho se torna significativo também através 

da relação entre os sistemas sociais e culturais estando relacionadas aos valores 

que as pessoas atribuem ao trabalho. Partindo dessa visão sociológica é que este 

projeto considera o “significado” como atribuições dinâmicas que são construídas 

pelo indivíduo através da socialização, compreensão e intencionalidade de forma 

ativa e subjetiva (BORGES, 1998).  

Segundo levantamento bibliográfico realizado por Rosso, Dekas e 

Wrzesniewski (2011) sobre o significado do trabalho, o significado do trabalho está 

relacionado nas pesquisas, a priori, ao self e, nessa vertente, aos valores, motivação 

e crenças. Em outra via, os estudos sobre o significado do trabalho levam em 

consideração uma série de variáveis com as quais ele se relaciona, entre elas estão: 

a influência dos colegas de trabalho, dos líderes, grupos, comunidades e a família. 

No âmbito do contexto de trabalho em si ter-se-á a influência das tarefas a serem 

executadas, a missão organizacional, circunstâncias financeiras, a cultura nacional e 

o espaço de não-trabalho. Em relação à vida espiritual e o significado do trabalho, as 

pesquisas discutem a espiritualidade e os chamados sagrados de forte influência do 

Cristianismo. 

Em revisão realizada por Bendassolli et. al (2015) os resultados apontaram 

que a maior produção sobre o sentido e o significado do trabalho no Brasil se reporta 

à última década e abrange várias áreas como a psicologia, administração, 

educação, sociologia, literatura, engenharia e terapia ocupacional. A psicologia é a 

área que mais possui produção de discussão de ambos os assuntos. Os autores 

ainda encontraram em sua pesquisa que a maioria desses estudos envolve adultos. 

Os estudiosos brasileiros focaram também nos estudos em diversas profissões 
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abrangendo largamente locais de trabalho, como organizações privadas, 

organizações não-governamentais, serviços públicos e cooperativas. 

Nos estudos desenvolvidos no Brasil sobre o significado do trabalho, 

Bendassoli (2010) apresentou a grande influência do grupo MOW – Meaning of 

Work (1987), que modificou a forma dos pesquisadores estudarem e pensarem 

sobre o significado do trabalho, sendo considerado, portanto, um marco neste tipo 

de estudo. Cinco anos mais tarde, Bendassolli (2015) constatou que 34.3% dos 

estudos, em sua revisão, corroboram esse dado. A pesquisa do grupo MOW foi 

realizada em oito países e considera o trabalho como um construto psicológico 

multifacetado, multidimensional e dinâmico, que é formado através da interação 

entre as variáveis pessoais e ambientais. O significado do trabalho é determinado 

através da experiência pessoal e contexto organizacional, no qual o indivíduo está 

inserido. 

Pode-se observar, em relação aos estudos internacionais, que os 

pesquisadores brasileiros não se desconectaram do que já havia sido realizado em 

outros países. Nos dois levantamentos bibliográficos tanto internacionalmente 

(ROSSO, DEKAS e WRZESNIEWSKI, 2011), como nacionalmente (BENDASSOLLI, 

2010; 2015), observa-se que o significado do trabalho vai mais em direção à uma 

perspectiva organizacional, com mais estudos no qual são investigados profissionais 

dentro do seu local de trabalho. 

Os estudos sobre o significado do trabalho também se dividem em duas 

vertentes: a primeira fenomenológica e a segunda existencialista. Ambas as 

vertentes possuem influência do cognitivismo. A primeira vertente foca nos estudos 

empírico-descritivos, que têm como características as seguintes: são descritivos, 

tendo como objetivo identificar e classificar as dimensões do significado e não 

consideram a relação dele com o meio, enfocando no fenômeno em si; são 

estáticos, porque descrevem as estruturas existentes entre as dimensões ou 

variando entre os indivíduos e não consideram a transição entre elas e por último, 

possuem uma noção dualista entre os estudos qualitativos e quantitativos 

(BORGES, TAMAYO e ALVES-FILHO, 2005). 

O significado do trabalho é abordado pela atual pesquisa com base nos 

estudos do grupo de transição com influência existencialista, para os quais o homem 

é construtor dos sentidos através da sua relação com o mundo (GILES, 1989; 
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SARTRE, 1961) e responsável pela criação dos seus significados. Esse grupo toma 

para si os achados dos estudos desenvolvidos na última década do século passado 

(ÁLVARO-ESTRAMIANA, 1995; KATZELL, 1994; KOZLOWSKI e KLEIN, 2000), 

onde o tempo e a possibilidade de articulação em vários níveis de análise se 

tornaram uma variável relevante. As ações dos indivíduos são consideradas de 

origem sócio-históricas e construídas de forma processual através das relações 

estabelecidas entre eles (BORGES, TAMAYO e ALVES-FILHO, 2005). 

O grupo de transição no estudo do significado do trabalho tem ainda 

como características as seguintes: os componentes do significado estão em 

processo de construção, analisam a estrutura do significado através de uma visão 

dialética, defendem que os significados do trabalho e/ou seus componentes são 

parte relevante do mundo vivencial e, por último, fazem combinações de estudos 

quantitativos e qualitativos (BORGES, TAMAYO e ALVES-FILHO, 2005).  

Esta pesquisa reconhece este grupo e os estudos desenvolvidos por 

Borges (1998; 1999) como primordiais na sua concepção e desenvolvimento. Para 

Borges e Barros (2014, p. 233) é pressuposto básico para “estudar os significados 

que as pessoas atribuem ao trabalho compreender como se relacionam com o 

trabalho e com a organização empregadora, quando é o caso.” Levando em conta 

essa afirmação, o espaço da qualificação profissional se torna relevante como um 

mediador da construção de significados.  

Borges (1998) propôs um modelo de construção do significado do 

trabalho visando ilustrar a relação existente entre o significado do trabalho e a 

socialização organizacional. O estudo previa que os indivíduos possuíam um 

conjunto de variáveis como: concepções do trabalho, estrutura social das 

organizações, características socioeconômicas e demográficas. Tais variáveis 

seriam integradas pelo processo de socialização organizacional, a saber: tradições 

organizacionais, competências, objetivos e qualificação/inclusão. A autora assumiu 

um enfoque pragmático e contextual, buscando ampliar as relações entre as 

variáveis, adotando um enfoque dinâmico, apropriando-se de uma perspectiva 

histórica e dialética, visando superar o dualismo metodológico e se preocupou com o 

aperfeiçoamento de um instrumental (VILELA, 2003).  

Na perspectiva de Borges (1998; 1999), o trabalho reflete a história do 

indivíduo e possui quatro facetas: é central na vida do indivíduo, possui atributos 
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descritivos (aquilo que o trabalhador acha que o trabalho realmente é), atributos 

valorativos (aquilo que o trabalhador acha que o trabalho deve/deveria ser) e 

hierarquização dos atributos (organização por ordem de importância).  

A Figura 1 apresenta o modelo proposto por Borges (1998; 1999): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: BORGES, TAMAYO e ALVES-FILHO (2005). 

 
Para a construção desse modelo, Borges (1998; 1999) desenvolveu 

pesquisas com diversas categorias ocupacionais em estados brasileiros diferentes. 

Em seus achados a pesquisadora verificou que o trabalho é uma das esferas mais 

importantes da vida do indivíduo, sendo precedido apenas pela família (TAMAYO e 

BORGES, 2001).  

A centralidade do trabalho está relacionada como descrito por England e 

Misuni (1986) e pelo Grupo MOW (1987), como uma hierarquização das esferas da 

vida sendo elas: trabalho, lazer, comunidade, família e religião. Ela está relacionada 
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Figura 1: Modelo de significado do trabalho. 



70 
 

 
 

ao lugar de importância que o indivíduo atribui ao trabalho, em relação às outras 

esferas. Borges, Alves-Filho e Tamayo (2008) explicam que essa faceta possui mais 

estudos empíricos que demonstram a sua estabilidade. Na revisão realizada por 

esses autores no Brasil ele concluíram que “a esfera trabalho como a segunda mais 

importante, sendo precedida apenas pela esfera família, para a maioria dos 

participantes de diferentes  amostras (BORGES, ALVES-FILHO e TAMAYO, 2008, 

p. 220).” 

No que tange aos atributos valorativos propostos por Borges, Tamayo e 

Alves-Filho (2005) há ainda fatores a serem considerados como mostrado no quadro 

4. 

 

Quadro 3 - Atributos valorativos. 

FATORES DESCRIÇÃO 

JUSTIÇA NO 

TRABALHO 

 O ambiente de trabalho deve proporcionar condições materiais, de 

assistência, de higiene e de equipamentos garantindo assim a 

execução das atividades. 

 Adoção de medidas de segurança. 

 Retorno econômico compatível com as tarefas executadas. 

 Proporcionalidade entre esforços e direitos entre os profissionais, o 
cumprimento das obrigações pela organização. 

AUTO-EXPRESSÃO E 

REALIZAÇÃO 

PESSOAL 

 O trabalho deve proporcionar oportunidades para a expressão da 

criatividade, através do sentimento de produtividade, habilidades 

interpessoais, nas tomadas de decisões. 

 As atividades relacionadas ao trabalho devem proporcionar 
sentimento de produtividade, desenvolvimento das habilidades 
interpessoais e prazer ao trabalhador. 

SOBREVIVÊNCIA 

PESSOAL E FAMILIAR 

 O trabalho deve garantir condições econômicas de sobrevivência, 
pessoal, assistência à família, estabilidade de emprego através do 
desempenho, salário, progresso social e existência humana. 

DESGASTE E 

DESUMANIZAÇÃO 

  O trabalho deve implicar pressa, atarefamento, desumanização (estado 
em que o trabalhador deve se perceber como máquina ou animal), 
desgaste, despender esforço físico, dedicação e perceber-se 
discriminado. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Para a construção dos atributos valorativos, Borges (1998; 1999) 

observou que os estudos no Brasil com questionários estruturados tinham limitações 

de valores presentes do estudo da equipe MOW, que não representavam as 

particularidades brasileiras. Ao mesmo tempo, a autora relata uma “omissão dos 
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estudos da Psicologia em considerar atributos, tais como exploração, hominização, 

embrutecimento e alienação, os quais encontram amparo teórico no marxismo 

(BORGES, 1999, p. 110).”  

Os atributos valorativos correspondem às características ideais do 

trabalho, isto é, dizem respeito àquilo que o trabalhador acha que o trabalho 

deve/deveria ser. Eles possuem um caráter prescritivo porque estabelecem metas 

ao trabalho, traduzem o modelo de trabalho para o indivíduo e implicitamente suas 

noções daquilo que é certo e errado (BORGES, ALVES-FILHO e TAMAYO 2008). 

Tamayo (2007) compreende como valores do trabalho os princípios ou crenças 

sobre metas ou recompensas desejáveis organizados hierarquicamente que os 

indivíduos buscam atingir por meio da atividade laboral. Esses princípios ou crenças, 

são utilizados nas avaliações dos indivíduos sobre os resultados e contexto do 

trabalho, como também afetam o comportamento no ambiente laboral e a escolha de 

alternativas de trabalho. Para compor os atributos valorativos, Borges (1998, 1999) 

se aproximou mais da posição de Salmaso e Pombeni (1986) acerca da dimensão 

“objetivos e resultados valorados”, porém, essa concepção foi ampliada porque a 

autora compreende os atributos valorativos e descritivos como facetas diferentes. 

 

Quadro 4 - Atributos descritivos.  

FATORES DESCRIÇÃO 

AUTO-EXPRESSÃO 

 O trabalho deve ser um espaço onde o trabalhado deve 

expressar suas opiniões e estas devem ser consideradas 

como uma forma de reconhecimento da influência do mesmo 

nas decisões a serem tomadas. 

 Reconhecimento pelas atividades executadas. 

 Possibilidade de aprender e qualificar-se. 

 Sentir-se respeitado. 

 Ter relacionamento de confiança. 

 Crescimento pessoal. 

CONDIÇÕES DE 

TRABALHO 

 O trabalho deve proporcionar assistência e melhores salários, 

conforto material e higiênico como tudo relacionado a bons e 

adequados equipamentos para a execução de suas 

atividades. 

RESPONSABILIDADE 

 O trabalho implica o cumprimento das tarefas previstas por 

parte do trabalhador e a empresa cumpra também com os 

seus deveres, gerando assim estabilidade e o indivíduo 

sentindo-se bem. 
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RECOMPENSA 

ECONÔMICA 

 Garantia de independência econômica, sustento, 

sobrevivência, assistência para o indivíduo e sua família e 

outras contrapartidas pelo esforço empregado na atividade 

laboral. 

DESGASTE E 

DESUMANIZAÇÃO 

 O trabalhador percebe-se como uma máquina ou como um 

animal. 

 O trabalho é duro. 

 Exige rapidez. Esforço físico e ritmo acelerado. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Ao descrevermos como o trabalho é de fato informamos as características 

descritivas atribuídas ao trabalho (BORGES, ALVES-FILHO e TAMAYO 2008). A 

estrutura fatorial dos atributos descritivos foi identificada através de pesquisa 

realizada com trabalhadores da construção civil e redes de supermercado no Distrito 

Federal, com a aplicação do Inventário do Significado do Trabalho – IST (BORGES, 

1998; 1999). Nessa primeira amostra foram identificados os seguintes fatores: êxito 

e realização pessoal, Justiça no Trabalho, carga mental e sobrevivência pessoal-

familiar e independência econômica (BORGES, 1998; 1999). Na segunda amostra, 

realizada com profissionais de saúde e bancários, novos fatores primários foram 

identificados: autoexpressão, responsabilidade e dignidade, desgaste e 

desumanização, recompensa econômica e condições de trabalho. Esses resultados 

foram similares àqueles encontrados pelo Grupo MOW (1987) em suas pesquisas. 

Conclui-se que a estrutura fatorial dos atributos descritivos diferenciava os 

profissionais de saúde e os bancários dos da construção civil e rede de 

supermercados. A hipótese era que essa diferença ocorrera tendo em vista o grau 

de instrução dos participantes (BORGES e ALVES-FILHO, 2003). 

Os atributos valorativos e descritivos são as características do trabalho, 

porém em perspectivas diferentes segundo Borges, Alves-filho e Tamayo (2008). 

Segundo os autores, os desdobramentos de cada uma das características nas duas 

facetas podem revelar conflitos presentes, entre aquilo que queremos e como é na 

realidade, assim como as sinergias entre as facetas. 

Acerca da hierarquização dos atributos valorativos e descritivos Borges 

(1998) e Borges e Tamayo (2001) definem a noção de hierarquia nos argumentos de 

Rokeach (1971) considerando que tanto os indivíduos quantos as culturas se 

diferenciam mais pela organização da importância dos valores do que pelos valores 
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assumidos. Os valores são numerosos e dessa forma pode-se hierarquiza-los 

(BORGES, ALVES-FILHO e TAMAYO, 2008). 

 

4.1 O significado do trabalho para a juventude 

 

Nesta subseção serão apresentados os estudos encontrados na revisão 

de literatura relacionados ao significado do trabalho para a juventude, mas não 

descreve todos os estudos encontrados, apenas aqueles considerados relevantes 

para esta pesquisa.  No final desta seção serão abordados os estudos relacionados 

ao modelo adotado para esta pesquisa.  

Na revisão de literatura sobre o significado do trabalho foram identificados 

artigos em inglês, espanhol e em português. Os artigos identificados sobre o assunto 

seguem as linhas já discutidas na seção anterior. O público deste estudo é o jovem 

e houve dificuldade de identificar estudos que discutissem o significado do trabalho e 

juventude como também o significado do trabalho e juventude pobre que estivessem 

com livre acesso nas plataformas Scielo, periódicos Capes e no Google Acadêmico. 

Dessa forma, foram incluídos estudos, tanto com jovens das camadas populares, 

quanto das camadas altas, na busca por compreender como a complexidade dos 

fatores socioeconômicos afeta o significado do trabalho. A priori foram selecionados 

para a busca os últimos 10 anos. Como não foi encontrados estudos suficientes, a 

busca de estendeu de 1994 a 2016, onde foi possível identificar alguns estudos 

relevantes. Os descritores utilizados em português na busca foram: significado do 

trabalho e juventude e os seus correspondentes em espanhol e inglês. Esse fato 

vem corroborar com a observação de Rosso et al. (2010) sobre os poucos estudos 

envolvendo jovens e o significado do trabalho.  

Foi possível identificar com a revisão de literatura que o significado do 

trabalho dos jovens pode ser afetado por diversas variáveis, a saber:  

 

(1) pelo tempo em ele é pesquisado (PEIRÓ et. al, 1994; GRACIA et. al, 

2001); 

(2) pela escolaridade (LUSTING e LIEM, 2010; SANTANA, 2016);  

(3) pelo sexo (PEIRÓ et. al, 1994);  
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(4) pelo tipo de trabalho que executam (PEIRÓ et. al, 1994; DALE et.al 

2006);  

(5) pelos cursos de graduação ou técnicos que estavam participando 

(PEIRÓ et. al, 1994; LAIR e WIELAND, 2012);  

 (6) pela condição social que os indivíduos estão inseridos (JESÚS e 

ORDAZ, 2006; BURNIER, 2006; DUTRA-THOMÉ e KOLLER, 2014; 

BARRETO, 2014); 

(7) pela experiência laboral (MARTÍN e PIERÓ; 2001); 

(8) instabilidade no emprego (LUSTING e LIEM, 2010); 

(9) pela situação de desemprego (SANTANA, 2016). 

(10) pelas instituições de ensino (VILELA, 2003; LAIR e WIELAND, 2012); 

(11) pelas situações estressantes vividas no ambiente de trabalho 

(ASSUNÇÃO, 2010). 

 

No Apêndice B há um breve resumo dos estudos selecionados. Acerca 

dos significados do trabalho, considerando os estudos nacionais e internacionais 

para a população jovem pode-se concluir que: 

 

1. o trabalho é algo central na vida dos jovens (LAIR e WIELAND, 2012; 

JESÚS e ORDAZ; 2006; GONZÁLES e INSA, 2006; BARRETO, 2014); 

2. os significados do trabalho está relacionado a ter uma autonomia 

(SAMBA, 2012; SOUZA e CASTRO, 2014) independência financeira 

(DALE et.al, 2006; BARRETO, 2014), aprender novas habilidades (DALE 

et.al, 2006; BARRETO; 2014), realização pessoal (SOUZA e CASTRO, 

2014), desenvolvimento pessoal (GONZÁLES e INSA, 2006; DUTRA-

THOMÉ e KOLLER, 2014), socialização (PIERÓ et. al, 1994), 

autorrealização (GONZÁLES e INSA, 2006) e superação pessoal 

(GONZÁLES e INSA, 2006); 

3. o trabalho apresenta uma racionalidade instrumental (GONZÁLES e 

INSA, 2006), voltado para o acesso ao consumo (GONZÁLES e INSA, 

2006; LAIR e WIELAND, 2012; SAMBA, 2012); 

4. o trabalho é necessário e requer esforço (GONZÁLES e INSA, 2006); 
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5. os significados são moldados a partir de uma ideia de carreira linear 

(LAIR e WIELAND, 2012); 

6. o trabalho possui um valor intrínseco que indica responsabilidade, 

dignidade e ajuda (DUTRA-THOMÉ e KOLLER, 2014); 

7. o trabalho apresenta aspectos positivos e negativos (SAMBA, 2012; 

BARRETO, 2014); 

8. o trabalho é cansativo (SAMBA, 2012); 

9. o trabalho deve ser sustento, prazer e realização (SOUZA e CASTRO, 

2014); 

10. o trabalho deve proporcionar estabilidade no emprego e ascensão 

profissional (SOUZA e CASTRO, 2014). 

 

O resumo apresentado contempla as características mais comuns 

relacionadas ao significado do trabalho encontradas na revisão de literatura. Pode-

se observar, comparando-se os estudos resumidos no quadro 6, que eles 

contemplam jovens de classes sociais diversas e que, como visto anteriormente, o 

significado do trabalho é afetado por diversas variáveis. Entre elas pode-se citar: a 

escolaridade, a condição social, a filiação institucional (escola, faculdade, 

universidade) entre outros. Porém, ao mesmo tempo, os significados do trabalho em 

certa medida para a população jovem é similar, quando afirmam a importância do 

trabalho em suas vidas, a visão instrumental do trabalho, o trabalho é sustento, 

direito, é ter autonomia, independência financeira, entre outros. O que diferencia 

esses jovens, muitas vezes, é a classe social a que pertencem. Jovens das 

camadas altas tendem a valorizar um trabalho rico em conteúdo e não tanto o 

dinheiro. Em contrapartida, os jovens das camadas populares tendem a perceber o 

trabalho como uma forma de sobrevivência financeira tendo em vista a condição 

social em que estão inseridos. Tanto os jovens das camadas populares quanto das 

camadas altas acreditam que, por meio do aumento da escolaridade, será possível 

conseguir um trabalho. 

Seguindo a perspectiva dos estudos de Borges (1998; 1999) há somente 

três estudos com jovens. O primeiro foi realizado por Melo (2002), em jovens com 

idades entre 21 a 37 anos, graduandos ou recém-graduados nos cursos mais 

concorridos do vestibular do ano 2000. A faixa etária que continha a maior 
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quantidade de jovens era entre 23 e 25 anos, sendo que 87% dos participantes eram 

solteiros. Das cinco faixas salarias estabelecidas, a que tinha mais jovens era de 1 a 

5 salários mínimos. Acerca da experiência com o estágio, a maiorias deles já havia 

estagiado e não tinham experiência de trabalho na área do curso superior. A 

pesquisa era do tipo quantitativo-descritiva e envolvia relações entre as variáveis. A 

análise das facetas do significado do trabalho ocorreu por meio de um corte 

transversal dos dois segmentos de jovens com o objetivo de compará-los para 

descobrir as relações relevantes entre as variáveis.   

Os resultados da pesquisa de Melo (2002) indicaram que:  

(1) o trabalho é algo central na vida dos jovens, sendo ele a segunda 

esfera mais indicada nas respostas;  

(2) a centralidade do trabalho não se modificou por grau universitário;  

(3) os jovens que estavam concluindo a graduação valorizavam mais do 

lazer do que o recém-formado;  

(4) os recém-formados atribuíram maior centralidade ao trabalho do que 

os graduandos;  

(5) a área de conhecimento dos cursos universitários dos jovens não 

afetou na centralidade do trabalho;  

(6) para os jovens o trabalho ideal deve proporcionar realização, justiça 

no trabalho e espaço de autoexpressão;  

(7) o atributo valorativo desgaste e desumanização foi o menos 

valorizado deixando um questionamento se ele é de fato relevante 

para este público;  

(8) os atributos descritivos identificados demonstraram que os jovens 

valorizam e percebem a sua autoexpressão, a justiça no trabalho e a 

realização, valorizam também o bem-estar e não percebem muito a 

recompensa econômica e não valorizam tanto quanto percebem o 

desgaste e a desumanização;  

(9) o recém-formado prevê menos desgaste e desumanização do que o 

graduando;  

(10) os jovens recém-formados percebem mais as recompensas 

econômicas do que o jovem graduando;  
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(11) os jovens se diferenciam por área de conhecimento nos atributos 

valorativos nos fatores justiça no trabalho e bem-estar, dos quais os 

jovens da área de humanas e tecnológica apresentaram metas baixas 

sobre os fatores do que os da área biomédica;  

(12) os jovens também apresentaram diferenças por área de 

conhecimento nos atributos descritivos, dos quais, os jovens das 

áreas biomédica e tecnológica apresentaram maios desgaste e 

desumanização e maiores recompensas econômicas do que os jovens 

da área humanística e, em contrapartida, os jovens da área 

humanística descreveram melhores condições de trabalho do que das 

outras áreas; 

(13) apresentaram metas baixas a serem obtidas pelo trabalho 

relacionadas à justiça no trabalho, autoexpressão e bem-estar, os 

jovens dos cursos de psicologia e ciências da computação do que dos 

cursos de medicina, fisioterapia, direito e arquitetura. 

 

Em suma, os significados do trabalho dos jovens são afetados pelos 

cursos que participam e que o grau universitário os diferencia nos atributos 

valorativos e descritivos do trabalho, mas não diferencia na centralidade do trabalho. 

A hierarquização dos atributos valorativos apresentou uma variação de acordo com 

a área de conhecimento e os atributos descritivos de acordo com o curso de 

graduação. Os jovens idealizam um trabalho rico em conteúdo, capaz de prover as 

necessidades, prazeroso, sem tanto desgaste e com adequadas condições. 

Trabalhar para eles implica ser responsável e digno, porém não é garantia do 

autossustento e da independência financeira.  

Na pesquisa realizada por Vilela (2003), com 921 jovens matriculados no 

primeiro ano de cursos de graduação em uma instituição pública e outra privada. Os 

jovens tinham uma idade média de 22 anos, a maioria eram mulheres (59,3%), e 

solteiros (89,4%). Havia mais participantes casados ou divorciados na universidade 

particular. O estudo se caracterizou como um estudo de campo e sistêmico, no qual 

o pesquisador teve como foco os fenômenos do significado do trabalho e a escolha 

acadêmico-profissional e/ou suas relações. Os alunos de ambas as universidades 

possuíam em sua maioria, uma renda familiar que varia de 08 a 15 salários mínimos 
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e, em relação à universidade, os alunos da universidade pública possuíam renda 

menor do que os da universidade particular. 

Os resultados obtidos por Vilela (2003) revelaram que:  

(1) o trabalho é algo central na vida dos jovens; 

(2) a centralidade do trabalho apresentou variabilidade de acordo com as 

instituições de ensino que estavam inseridos; 

(3) os alunos da universidade particular apresentaram maior centralidade 

ao trabalho do que os da escola pública; 

(4) os alunos da universidade particular demonstraram uma valorização 

maior do trabalho do que os alunos da universidade pública; 

(5) a centralidade não apresentou variabilidade dependendo do curso que 

os jovens estavam cursando; 

(6) os jovens atribuíram alta valorização dos atributos valorativos nos 

fatores justiça no trabalho e autoexpressão e não valorizaram o fator 

desgaste e desumanização, sendo que não conseguiram hierarquizar 

os atributos valorativos; 

(7) os jovens diferenciavam entre aquilo que eles idealizam do trabalho e 

como o trabalho é de fato. Para eles o trabalho não paga bem que 

trabalhar não é garantia de autossustento e independência; 

(8) os graduandos da universidade pública atribuíram maior importância 

ao fator justiça no trabalho do que os da universidade particular e, em 

contrapartida, esses últimos tenderam a valorizar mais o Desgaste e a 

Desumanização do que os primeiros; 

(9) Os alunos da universidade particular identificaram mais os fatores 

autoexpressão, responsabilidade e dignidade e condições de trabalho, 

mais fortemente dos atributos descritivos do que os alunos da 

universidade pública. Tal fato pôde ser explicado pelo fato de os 

alunos da universidade particular não apresentarem tanta experiência 

com o trabalho remunerado o que poderia ter causado uma avaliação 

menos condizente com a realidade do que a apresentada pelos alunos 

da universidade pública, que possuíam mais experiência com o 

trabalho remunerado; 
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(10) os jovens de ambas as universidades apresentaram diferenças 

por curso e no fator valorativo de bem-estar socioeconômico e nos 

fatores descritivos: autoexpressão, desgaste e desumanização e 

condições de trabalho. 

 

De acordo com as conclusões de Vilela (2003) e Melo (2002) é possível 

observar que não foram encontradas variabilidades, no que tange aos cursos e área 

de conhecimento acerca da centralidade absoluta do trabalho. Os jovens 

pesquisados não apresentaram diferenças entre si na hierarquia da centralidade do 

trabalho, considerando o curso e área de conhecimento. Há uma forte idealização do 

trabalho e consideram que a responsabilidade e dignidade são os fatores mais 

evidentes na realidade do trabalho. A partir disso, Agulló (1997) corrobora os 

resultados, ao afirmar que os jovens de altas classes exigem um trabalho mais rico 

em conteúdo e que jovens mais qualificados valorizam mais o desenvolvimento 

pessoal no trabalho.  

Assunção (2010) analisou a relação entre o significado do trabalho e as 

estratégias utilizadas para o enfrentamento de situações estressantes, levando em 

conta as variáveis sociodemográficas, os tipos de problema e a origem das 

condições adversas. A amostra foi de 249 jovens adultos de uma faculdade da 

Região Centro-Oeste do Brasil, com idade média de 27 anos. Os jovens tinham 

tempo de serviço variando entre 3 meses a mais de 15 anos. Foi utilizado para a 

coleta de dados o Inventário da Motivação e do Significado do Trabalho (IMST) para 

se apropriar do construto do significado do trabalho, Coping Response Inventory 

(CRI-Adult) para analisar o enfrentamento de situações estressantes e um 

questionário para as variáveis sociodemográficas. Os achados demonstraram haver 

relações entre o significado do trabalho e as estratégias utilizadas para enfrentar as 

situações estressantes. Foi identificado também: (1) uma relação entre o atributo 

valorativo e coping de evitação; (2) o jovem adulto, ao pensar sobre como o trabalho 

deveria ser, não pensa em colocar o problema à distância, até que outros fatores 

possam modificar a situação e; (3) os jovens adultos atribuem maior significado 

valorativo do que descritivo ao trabalho. A autora concluiu que os gestores das 

organizações devem buscar formas de aprimoramento para os colaboradores 



80 
 

 
 

enfrentarem as situações estressantes, já que elas influenciam no significado do 

trabalho, como também as ações do trabalhador no ambiente de trabalho. 

No estudo realizado por Silva Júnior (2011), o objetivo era compreender 

como os jovens de origem popular que participaram de programas de aprendizagem 

profissional se posicionavam em relação aos programas. Este estudo tem como um 

dos seus objetivos específicos analisar os significados do trabalho dos jovens e a 

sua participação nos programas de aprendizagem profissional, a partir das 

experiências vividas e as perspectivas futuras, no contexto de desigualdade social. 

Foi realizada uma pesquisa-intervenção, por meio da observação participante e 

grupos de discussão.  

Para os jovens de Silva Júnior (2011), o trabalho deve ser fonte de 

independência e aprendizado. No que tange a como o trabalho é de fato, os jovens 

percebem o trabalho como um espaço de autoexpressão, possibilidade de se 

tornarem mais responsáveis, sentirem-se mais úteis, adquirirem mais conhecimentos 

profissionais e pessoais. O atributo mais identificado foi o da recompensa, com a 

possibilidade de consumir, depender menos da família, conhecer outros espaços da 

cidade e melhorar de vida. O autor alerta para o fato de que é por meio da 

independência adquirida pelo trabalho que eles podem alcançar o mínimo de 

igualdade em relação aos outros jovens. Os valores familiares encontram-se 

fortemente nas respostas destes jovens, mas não há uma determinação da 

necessidade financeira da família. Neste estudo não foi possível hierarquizar os 

atributos. 

O quadro 7 apresenta um resumo dos estudos realizados por Borges 

(1998;1999).  
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Quadro 3 - Estudos na perspectiva de Borges (1998;1999) sobre o significado do trabalho e 
juventude. 

AUTORES PÚBLICO 
OBJETIVO DO 

ESTUDO 
RESULTADOS MAIS 

RELEVANTES 

MELO 
(2002) 

17 Jovens universitários, 
graduandos e recém-
graduados que 
prestaram vestibular 
para os cursos mais 
concorridos do vestibular 
do ano de 2000.  
 
Os jovens tinham entre 
21 e 37 anos com renda 
em sua maioria de 5 
salários mínimos. 
 
A maioria dos jovens 
possuía 23 anos e 25 
anos. 

Analisar o 
significado do 
trabalho para 
jovens das 
camadas altas. 

 o trabalho é rico em 
conteúdo, promove as 
necessidades, é prazeroso, 
sem tanto desgaste e com 
adequadas condições; 

 trabalhar implica ser 
responsável e digno; 

 o trabalho não é garantia de 
autossustento e da 
independência financeira; 

 a centralidade do trabalho 
não se modificou pelo grau 
universitário; 

 recém-formados atribuem 
maior centralidade ao 
trabalho, preveem menos 
desgaste e desumanização, 
percebem mais 
recompensas econômicas; 

 a centralidade do trabalho 
não foi afetada pela área de 
conhecimento dos cursos. 

 o trabalho ideal deve 
proporcionar justiça no 
trabalho, realização e 
autoexpressão; 

 os atributos descritivos e 
valorativos se diferenciaram 
por área de conhecimento. 

VILELA  
(2003) 

Jovens universitários de 
com média de 22 anos, 
estudantes de 
universidades públicas e 
particulares com renda 
familiar que variava de 
08 a 15 salários 
mínimos. 

Investigar as 
relações entre o 
significado do 
trabalho por alunos 
recém-ingressos 
em uma instituição 
de ensino superior 
e a escolha 
profissional. 

 o trabalho é algo central na 
vida dos jovens; 

 a centralidade variou de 
acordo com a filiação 
institucional; 

 os alunos da universidade 
particular apresentaram 
maior centralidade no 
trabalho, maior valorização 
do que os alunos da 
universidade pública; 

 os jovens apresentaram alta 
valorização dos atributos 
valorativos Justiça no 
Trabalho e autoexpressão e 
não valorizaram o fator 
Desgaste e Desumanização; 

 os jovens diferenciavam 
entre o que eles achavam 
que o trabalho deveria ser 
entre como ele é de fato; 
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Fonte: elaborado pela autora. 
 
 
 

Sobre o modelo de significado do trabalho adotado para esta pesquisa 

podemos perceber algumas características mais relevantes: 

(1) os jovens adultos atribuem maior significado valorativo do que 

descritivo ao trabalho (ASSUNÇÃO, 2010); 

 trabalhar para ambos os 
jovens não é garantia de 
independência e 
autossustento; 

Assunção 
(2010) 

249 jovens adultos de 
uma faculdade com 
idade média de 27 anos 
que estavam 
trabalhando. 

Analisar a relação 
entre o significado 
do trabalho e as 
estratégias 
utilizadas para o 
enfrentamento de 
situações 
estressantes 
levando em conta 
as variáveis 
sociodemográficas, 
os tipos de 
problemas e a 
origem das 
condições 
adversas. 

 o significado do trabalho é 
afetado pelas situações 
estressantes; 

 houve uma relação entre o 
atributo valorativo e o coping 

de evitação; 

 os jovens adultos atribuem 
maior significado valorativo do 
que descritivo ao trabalho; 

Silva Júnior 
(2011) 

Jovens em situação de 
aprendizagem e pobres. 

Analisar os 
significados do 
trabalho dos jovens 
e a sua 
participação nos 
programas de 
aprendizagem 
profissional a partir 
das experiências 
vividas e as 
perspectivas 
futuras no contexto 
de desigualdade 
social 

 O trabalho é percebido 
como fonte de aprendizado 
e independência. 

 O trabalho é um espaço de 
autoexpressão, 
possibilidade de se tornarem 
mais responsáveis, 
sentirem-se mais úteis, 
adquirirem mais 
conhecimentos profissionais 
e pessoais. 

 O trabalho é visto como uma 
recompensa que permite a 
possibilidade de consumir. 

 Os valores familiares estão 
apresentaram-se fortemente 
nas respostas mesmo não 
havendo uma determinação 
da necessidade financeira 
da família. 
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(2) o trabalho é algo central na vida dos jovens (SILVA JÚNIOR, 2011; 

MELO, 2002; VILELA, 2003) e se diferencia de acordo com a 

escolaridade do jovem (MELO, 2002; VILELA, 2003); 

(3) o trabalho ideal está relacionado a: o trabalho é um dever ao mesmo 

tempo que desejam a moratória social (SILVA JÚNIOR, 2011); sentir-

se útil (SILVA JÚNIOR, 2011) tornar-se independente (SILVA 

JÚNIOR, 2011) é uma forma de socialização (SILVA JÚNIOR, 2011), 

deve proporcionar realização (MELO, 2002), justiça no trabalho 

(MELO, 2002), autoexpressão (MELO, 2002; VILELA, 2003) e não 

paga bem (VILELA, 2003); 

(4) como o trabalho é de fato: produz sofrimento (SILVA JÚNIOR, 2011); 

espaço para autoexpressão (SILVA JÚNIOR, 2011), deve prover 

recompensa: trabalhar é sustento, independência financeira e 

sobrevivência (SILVA JÚNIOR, 2011), é desgaste e desumanização 

(MELO, 2002), não é garantia de autossustento e independência 

(VILELA, 2003). 

 

Ainda que se tratando de públicos diferentes, pode-se perceber que o 

trabalho é algo significativo na vida dos jovens como foi encontrado nos 4 estudos 

que adotaram a abordagem de Borges (1998, 1999). As diferenças entre os 

resultados dos estudos em relação aos fatores que impactam no significado do 

trabalho, já discutidos na revisão de literatura, também são identificadas nas 

pesquisas de Vilela (2003), Assunção (2010), Melo (2002) e Silva Júnior (2011). 

Essas variáveis se tornam relevantes, porque demonstram como o significado do 

trabalho é percebido pelos jovens em diferentes contextos balizando, assim, a 

perspectiva de que o construto é algo multifacetado que pode variar de acordo com 

o ambiente, o local, o tempo entre outros.  

Como já afirmado anteriormente, há poucos estudos sobre o significado 

do trabalho acerca da juventude pobre. Para identificar os estudos na revisão de 

literatura era necessário identificar o perfil socioeconômico dos participantes e 

identificá-los como jovens das camadas populares. Somente a dissertação de Silva 

Júnior (2011) contemplava as características principais que norteavam o significado 

do trabalho para jovens em situação de pobreza. Em outros artigos e dissertações 
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mesmo havendo jovens com esse perfil, a discussão não foi tomada como algo 

relevante porque não ser o foco do estudo. 
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5 METODOLOGIA  

 

Esta seção descreve o percurso metodológico da pesquisa que 

corroboram com seus objetivos. A metodologia é acompanhada das estratégias e 

métodos de investigação como a descrição dos participantes, o local e os 

instrumentos que serão utilizados. 

 

5.1 Delineamento da Pesquisa 

 

A pesquisa se apresenta na perspectiva qualitativa de coleta e análise de 

informações, tendo como objetivo analisar os significados do trabalho dos jovens da 

qualificação profissional no âmbito da Assistência Social. Ao adotar a perspectiva 

qualitativa, corrobora-se o entendimento de Gaskell (2000), que possui como foco 

investigar as opiniões, dos sentidos, e possíveis representações dos indivíduos e 

grupos sobre um determinado assunto. Informações qualitativas são ricas de 

relações, revelam a subjetividade inerente ao ser humano, sua experiência de vida e 

permite o aprofundamento na complexidade dos fatos sociais. As informações 

quantitativas também são relevantes, neste estudo, como percussoras, como uma 

forma objetiva de se avaliar o perfil dos participantes. 

Os dados qualitativos são muito significativos e diversificados, podendo 

incluir várias formas de comunicação humana escrita, visual ou auditiva. Pesquisas 

podem ser realizadas por meio de sons, imagens, vídeos, falas ou produções 

textuais podendo ser produzidas pelo pesquisador ou existir naturalmente (JUSTO e 

CAMARGO, 2014). Revelam os autores que a produção de um material verbal como 

resultado de uma pesquisa pode se dar de variadas maneiras. Entre elas estão as 

entrevistas ou questionários que foram ambos utilizados neste estudo. Os textos são 

compostos essencialmente pela linguagem, portanto, podem ser escritos ou orais, 

podendo ser transcritos para a interpretação. Esses textos são importantes nos 

estudos sobre crenças, valores, opiniões e pensamentos, isto é, um conteúdo 

simbólico que é produzido a partir da relação do indivíduo com um determinado 

fenômeno (JUSTO e CAMARGO, 2014). O que é investigado é o mundo, enquanto 

experiência e conhecido pelo indivíduo, um mundo que é representado e constituído 
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de processos de comunicação no qual é simbólico e expressado por meio da 

linguagem (BERGER e LUCKMAN, 2011).  

Esse estudo tem por objetivo específicos: (1) identificar o lugar do 

trabalho na vida dos jovens e (2) compreender como os jovens percebem e 

vivenciam o trabalho. Dessa forma pode ser considerado do tipo descritivo. A 

pesquisa descritiva, segundo Gil (2008), é capaz de proporcionar novas visões sobre 

um tema já conhecido.   

 

5.2 Lócus da Pesquisa 

 

A cidade de Sobral, lócus da pesquisa, localiza-se na região noroeste do 

estado do Ceará, ficando a 235 km da capital Fortaleza. Segundo o IBGE (2014), 

possui uma população estimada em 199.750 pessoas, onde 91.462 são homens e 

96.771 são mulheres. A incidência de pobreza chega a 49,3% da população e de 

pessoal ocupado assalariado, 43.579 pessoas. Em relação às pessoas que estavam 

empregadas na faixa etária entre os 18 e 24 anos, têm-se 19.020 pessoas 

economicamente ativas. Dentro desta pesquisa referente ao emprego, têm-se ainda 

45.701 mulheres desempregadas e 28.887 homens na mesma situação. No que 

concerne à renda, a média salarial é de 1,8 salários mínimos e, ainda assim, possui 

um IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, de 0,714.    

Sobral foi o município escolhido para a pesquisa por ter sido reconhecido 

pelo MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no ano de 

2013 como o PRONATEC/BSM que mais executou matrículas no estado do Ceará e 

ficou na 36ª posição no Brasil. No ano de 2014, o trabalho desenvolvido pelo 

PRONATEC/BSM continuou crescendo no Ceará, ficando até o presente momento 

em 2º lugar do estado e subindo quatro posições nacionalmente nas matrículas, 

ficando da 34ª posição. Atualmente, através do programa, o município tem 

empregado 358 pessoas nas mais diversas empresas, indústrias, hospitais e 

comércio local. (SOBRAL, 2014). 
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5.3 Participantes 

 

A pesquisa foi realizada com jovens de 18 a 28 anos que concluíram os 

cursos ofertados pelo PRONATEC/BSM. Os concludentes foram selecionados 

através de amostra por conveniência nas instituições de ensino composta no total 

por 25 (vinte alunos). Havendo a necessidade de validar o instrumento de entrevista 

foram realizadas 5 (cinco) entrevistas-teste para a validação do instrumento. A 

pergunta (6) da entrevista semiestruturada estava relacionada à centralidade do 

trabalho e já havia sido validada na pesquisa de Bezerra (2013), com caminhoneiros 

da cidade de Parnaíba-PI, porém, levando em consideração as características dos 

participantes desta pesquisa, optou-se por mais uma vez validá-lo por meio de 5 

(cinco) tentativas, as quais, demonstraram a sua validade na compreensão da 

organização das principais esferas da vida em relação ao trabalho. Dessa forma, ao 

todo, foram realizadas 25 (vinte e cinco) entrevistas. Apenas após a validação do 

instrumento prosseguiu-se com as 20 entrevistas. 

 Patton (1990) explica que os métodos qualitativos geralmente possuem 

como foco principal a profundidade das amostras pequenas. A quantidade de casos 

a serem utilizados foi determinada pelo critério da saturação teórica. Flick (2008) 

define por saturação teórica o momento na qual não estão sendo mais encontrados 

dados adicionais, onde o pesquisador possa desenvolver as propriedades da 

categoria que está pesquisando. 

A priori, se previu a realização de 9 entrevistas. Seriam 3 de cada 

instituição que oferta o programa em Sobral, porém, dada a dificuldade de encontrar 

os concludentes do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT, 

optou-se por fazer mais entrevistas com os concludentes em geral. A dificuldade se 

deu devido ao encerramento das atividades no âmbito do PRONATEC/BSM pela 

unidade de Sobral, tendo em vista os cortes orçamentários realizados em diversos 

setores. As entrevistas foram realizadas durante a realização dos cursos nas 

instituições, o que facilitou o acesso às instituições e aos alunos que eram 

concludentes dos cursos do PRONATEC/BSM. No período da realização das 

entrevistas só houve sincronização de realização de cursos no SENAC e no SENAI 

e foi a partir dessas instituições que foi possível identificar, ainda, 5 alunos que 

participaram dos cursos do SENAT.  
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Os participantes foram contatados pessoalmente, a partir de uma listagem 

oferecida pelas instituições ofertantes, na qual, os alunos estavam participando de 

outros cursos. Essa listagem contava com os nomes dos alunos, os cursos do 

PRONATEC/BSM que eles tinham concluído e a instituição ofertante do curso. Em 

seguida, os alunos foram chamados em salas em grupos de 10 pessoas para 

apresentar a pesquisa e verificar aqueles que gostariam de participar da pesquisa. 

Todos deveriam ter entre 18 e 28 anos. Os participantes foram informados de que as 

entrevistas seriam gravadas e realizadas no horário que eles dispuserem, de 

preferência na instituição em que estavam participando dos cursos, tendo em vista a 

necessidade de deslocamento - que foi colocada por eles, como um fator que 

poderia atrapalhar - porque muitos deles trabalham ou estudavam ou ambos.  

Dessa forma, todas as entrevistas foram realizadas, tanto no SENAC, 

como no SENAI, de acordo com horários pré-estabelecidos pelos participantes. A 

eles foram explicados os objetivos da pesquisa e solicitada a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Como critério de exclusão optou-se 

pelos participantes que não concluíram os cursos que se inscreveram e fora da faixa 

etária. Levando em consideração a pesquisa com seres humanos, este projeto foi 

submetido aos referenciais básicos da Bioética de acordo com a Resolução nº 

466/12, do Conselho Nacional de Saúde – MS/Brasil. 

 

5.4 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Os instrumentos utilizados para a coleta dos dados foram: um 

questionário sociodemográfico e um roteiro de entrevista semiestruturada composta 

por perguntas abertas versando sobre as dimensões do significado do trabalho 

adaptado de Bezerra (2013). 

 

 Questionário sociodemográfico (Apêndice D): teve como objetivo 

conhecer o perfil do público-alvo do estudo. É composto por questões 

sobre a idade, situação econômica (renda e benefícios 

socioassistenciais), atividade laboral e estado civil. 

 Roteiro de Entrevista Semiestruturada (Apêndice E): versava sobre os 

motivos de fazer a qualificação profissional, o que os participantes 
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esperavam alcançar com os cursos, a centralidade do trabalho, os 

atributos valorativos e descritivos e a hierarquização dos atributos.  

 

Foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas com perguntas 

abertas. Alonso (1998) afirma que a entrevista aberta é uma forma de se obter 

informações sobre "como os indivíduos diversos atuam e refazem o sistema de 

representações sociais em suas práticas individuais". As entrevistas individuais é um 

método defendido por Boni e Quaresma (2005), por ser através delas que será 

possível captar as informações mais específicas de cada pessoa e suas impressões 

acerca do significado. As entrevistas foram gravadas com o consentimento dos 

participantes, transcritas palavra por palavra em um documento do Word, 

conduzidas seguindo o mesmo roteiro, no qual cada participante foi submetido às 

mesmas questões em ordem para seguir uma rigorosa lógica dos seus discursos. 

Dessa forma, foi possível delinear como o trabalho foi idealizado e percebido pelo 

grupo de indivíduos, bem como conhecer as características do grupo em estudo. 

Galleta (2013) explica que a entrevista semiestruturada é estruturada 

suficientemente a tópicos específicos pautados no fenômeno do estudo e ao mesmo 

tempo deixa espaço para os participantes oferecerem os significados ao foco do 

estudo. A autora explica ainda a importância desse tipo de entrevista, que se 

encontra na vantagem de observar as experiências vividas e, ao mesmo tempo, 

abordar teoricamente podendo conduzir interesses variados 

 

5.5 Procedimentos de análise dos dados 

 

Pode-se utilizar diversos métodos para estudar a realidade social, sendo 

que o discurso é um deles. O discurso tem origem nas formações ideológicas e 

reflete uma realidade específica. Pode ser mascarado como uma manifestação 

individual, porém, sua base é social (CAMPOS e MENANDRO, 2014). Por 

conseguinte, nos estudos de grupos ou casos específicos Campos e Menandro 

(2014, p. 3) explicam que o discurso “reflete a realidade onde os mesmos se 

inserem (...), possui a possibilidade de elaborar um discurso crítico, não refletindo 

necessariamente discursos dominantes.” 



90 
 

 
 

 Tendo em vista a relevância do discurso, apropriou-se da análise lexical 

de dados textuais para a análise dos dados desta pesquisa. A análise lexical parte 

da ideia de se identificar um conjunto de palavras que determina um objeto 

específico. Para a descrição desse objeto, é realizada uma combinação de palavras 

e cada objeto é descrito por um número limitado de palavras (LAHLOU, 1994). O 

objetivo dos métodos de análise lexical é comparar os objetos em função de suas 

características com suas descrições na forma de combinações de palavras, o que 

ocorre por meio das estatísticas descritiva e relacional. Essas estatísticas utilizadas 

são capazes de identificar e contabilizar o vocabulário presente no texto e, a partir 

dele, realizar análises multivariadas em um número indeterminado de variáveis que 

são selecionadas a priori caracterizando assim quem produziu o texto (LAHLOU, 

1994). Por meio das análises lexicais é possível o pesquisador obter um panorama 

do vocabulário referente ao objeto de pesquisa (LAHLOU, 2012), no caso desta 

pesquisa, o significado do trabalho. 

Para a realização das análises lexicais, foi utilizado o software 

IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires – www.iramuteq.org). Esse software é gratuito e com fonte aberta, foi 

desenvolvido pelo Prof. Dr. Pierre Ratinaud, do Laboratoire d'Études et de 

Recherches Appliquées en Sciences Sociales (Laboratório de Estudos e Pesquisas 

Aplicadas em Ciências Sociais), da Universidade de Toulouse II. O programa se 

utiliza do software R para gerar diferentes tipos de análises de dados textuais. O 

IRAMETQ é capaz de organizar a distribuição do vocabulário de uma forma 

compreensível e visualmente clara por meio de representações gráficas baseadas 

nas análises lexicográficas (CAMARGO e JUSTO, 2016).  

Reinert (1983) explica que a ideia do software é identificar “mundos 

lexicais” no discurso dos oradores por meio de um estudo estatístico da frequência e 

distribuição das palavras no corpus. O software classifica o conteúdo do corpus em 

tópicos. A metodologia proposta por Reinert (1990) não tem por objetivo encontrar o 

significado do texto, mas determinar como os elementos que o compõem são 

organizados.  

Para compreender como são realizadas as análises do programa é 

necessário compreender alguns termos que são utilizados. Segundo Camargo e 

Justo (2016) há diferenças entre corpus, texto e segmentos de texto (ST). O corpus 

http://www.iramuteq.org/
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é construído pelo pesquisador e se refere a um conjunto de unidades de contexto 

inicial (UCI) que se pretende analisar. Ao se trabalhar com as entrevistas, cada texto 

compôs uma UCI. O texto são unidades também construídas pelo pesquisador e 

variam de acordo com a natureza da pesquisa.  

Nessa pesquisa foram utilizadas 20 entrevistas e cada uma delas era um 

texto. Cada resposta das perguntas da entrevista semiestruturada era um texto e, 

dessa forma, foram 20 textos, sendo que 10 deles de mulheres e 10, de homens. O 

conjunto das unidades de texto constituiu o corpus de análise deste estudo. 

Seguindo a orientação de Ghiglione e Matalon (1993), optou-se pelos 20 textos (dos 

20 participantes) por ser suficiente para a análise. Os segmentos de texto (ST) são o 

conjunto de UCIs que compõem o corpus de análise que o programa divide em ST, 

os quais são as unidades de contexto elementar (UCEs). Os ST geralmente 

possuem três linhas que são organizadas pelo programa de acordo, com o tamanho 

do corpus. Eles podem ser construídos tanto pelo pesquisador, quanto 

automaticamente pelo programa. Neste estudo optou-se pelo ST gerado 

automaticamente. 

O IRAMUTEQ necessita de uma pequena preparação do corpus. Todas 

as entrevistas foram transcritas e passaram por uma limpeza do corpus. Na 

construção do corpus para esta pesquisa foram seguidas as sugestões de Camargo 

e Justo (2016) acerca da limpeza do corpus: (1) os arquivos foram salvos no formato 

.txt., a partir do OpenOffice.org; (2) os textos foram separados em linhas de 

comando com 4 (quatro) asteriscos deixando a primeira linha antes da linha de 

comando em branco; (3) foram incluídas na linha de comando as variáveis sexo e 

pergunta com um número referente à ordem da pergunta do roteiro de entrevista; (4) 

o arquivo foi todo revisado para evitar os erros de digitação para que o programa 

não os tratasse como palavras diferentes; (5) os parágrafos foram retirados 

deixando-o justificado e a pontuação revisada; (6) as siglas foram uniformizadas; (7) 

todos os verbos que utilizavam pronomes foram colocados na forma de próclise; (8) 

os números foram mantidos na forma algarísmica; (9) foram retirados do texto as 

aspas ("), apóstrofo ('), hífen (-), cifrão ($), percentagem (%), reticências (...) e o 

asterisco (*) - este último só pode ser usado nas linhas de comando; (10) o arquivo 

com o corpus foi salvo em uma nova pasta, criada da área de trabalho do 
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computador, exclusivamente para a análise com um nome curto respeitando o 

formato .txt..  

Recentemente, em 2013, o software teve uma adaptação à língua 

portuguesa passando a ser utilizado em estudos principalmente sobre 

representações sociais (CAMARGO e JUSTO, 2013a). O IRAMUTEQ permite a 

utilização de vários recursos técnicos na análise lexical entre elas estão: análises de 

especificidades, método de classificação hierárquica descendente (CHD), análise de 

similitude (ADS) e nuvem de palavras (CAMARGO e JUSTO, 2016). 

Das formas de análises supracitadas optou-se pela nuvem de palavras e 

análise de similitude. O método nuvem de palavras é uma análise lexical mais 

simples, mas de um visual extremamente interessante (CAMARGO e JUSTO, 2016). 

Esse tipo de representação gráfica é apresentado em função da frequência das 

palavras segundo o qui quadrado. Todos os conceitos que são produzidos na nuvem 

de palavras são relevantes para se conhecer o conjunto de significados produzidos 

por um determinado grupo. Esse método foi utilizado para avaliar as perguntas (2); 

(3) e (4). Na pergunta (5) foi realizada uma estatística descritiva. As perguntas (2) e 

(3) se referiam aos motivos de fazer a qualificação profissional e o que os 

participantes esperavam alcançar com ela respectivamente. As perguntas (4) e (5) 

se referiam a como os participantes avaliavam as instituições do Sistema “S” onde 

fizeram os cursos e qual delas era a melhor na percepção deles, respectivamente. 

A análise de similitude é um método fundamentado na teoria dos grafos 

que contempla a conexividade de seus elementos.  Essa análise foi utilizada nas 

perguntas (1); (7), (8) e (9). Vogel (2016, p. 51) explica que o cálculo de índice de 

similitude produz uma matriz de similitude que é estruturada a partir do cálculo dos 

índices. No que tange à matriz o autor explica que: “Tal matriz pode ser simplificada 

com o uso de grafos, que designados árvores de similitude máximas, uma seleção 

dos índices mais significativos das aproximações entre as evocações.”  

A ADS foi aplicada às perguntas (1), (7), (8) que versavam sobre o 

construto do significado do trabalho. Esse tipo de análise produz um gráfico 

ilustrativo da articulação dos elementos determinantes, do caso deste estudo, do 

significado do trabalho, apresentando categorias organizadas por grau de 

implicação, segundo a estrutura semântica com pontos e ligações. Por meio da ADS 

é possível demonstrar as relações existentes entre os elementos com uma 
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representação gráfica, similares a uma árvore, nos quais os vértices são as variáveis 

e as arestas que os ligam, a conexividade, ou coocorrência dentro de um conjunto 

de evocações (BRITO e CAMARGO, 2011). As palavras maiores e em negrito 

apresentam sua relevância para a ligação e, assim, quanto maiores as palavras, 

maior a sua frequência e contribuição para a formação da árvore de conexões. Do 

mesmo modo, serve para as ligações entre as palavras: quanto mais grossa for a 

ligação, mais forte é a conexidade entre as palavras e quanto mais fina for a ligação 

menor é a conexidade. Para a análise da pergunta (6) que versava acerca da 

centralidade do trabalho foi utilizado estatística descritiva.  
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6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesse tópico serão apresentados, primeiramente, os dados coletados 

através do questionário socioeconômico e, em seguida, os dados da entrevista 

semiestruturada. Inicialmente, é interessante que se caracterize de quem se está 

falando.  

 

6.1 Caracterização dos participantes 

 

6.1.1 Faixa Etária 

 

Os jovens da qualificação profissional que responderam ao questionário 

correspondem ao perfil do Gráfico 1. 

 

                Gráfico 1: Faixa etária. 

 

                 Fonte: Elaboração da autora. 

 

O PRONATEC/BSM atende pessoas de 16 a 59 anos de idade. Neste 

estudo identificou-se que a maioria dos alunos possui entre 18 e 21 anos. Os alunos 

entre 22 e 25 anos foram apenas 4 (quatro) e de 26 a 28 anos 3 (três). 
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6.1.2 Renda 

 

                 Gráfico 2: Renda. 

 

                 Fonte: elaboração da autora. 

 

Os participantes do estudo, em sua maioria, possuem uma renda de 2 

salários mínimos. Dos participantes do sexo masculino com renda 1, 3 e 4 salários, 

foi identificado um único participante em cada um das categorias. As mulheres que 

possuem 1 salário mínimo foram 5, seguidas por 2 salários com 4, seguido por 4 

salários de uma participante. Os homens se sobrepõem, quando, na maioria da 

renda, 2 salários mínimos, contabilizando 7 participantes. Na soma total das rendas, 

observa-se que os homens possuem renda maior do que as mulheres. Dos homens 

com renda maior estão os que recebem 2, 3 e 4 salários, totalizando 9 participantes. 

O restante das mulheres são 5, com 1 salário mínimo, 4 mulheres com 2 salários 

com e uma com 4 salários. 

De acordo com a Secretaria de Assuntos Estratégicos – SAE, em relatório 

produzido em 2012 definiu oito grupos de renda da população: 

a) extremamente pobre possui renda per capita de até R$ 81,00 e renda 

familiar até R$ 324,00;  

b) pobre: renda de per capita de até R$ 162,00 e renda familiar até 

648,00;  

c) vulnerável renda per capita de até R$ 291,00 e renda familiar de até R$ 

1.164,00;  
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d) baixa classe média com renda per capita de até R$ 441,00 e renda 

familiar de até R$ 1.764,00; 

e) média classe média renda per capita de até R$ 641,00 e renda familiar 

até R$ 2.564,00 

f) alta classe média renda per capita de até R$ 1.019,00 e renda familiar 

de até R$ 4.076,00; e 

g) alta classe alta renda per capita de até R$ 2.480,00 e renda familiar 

acima de R$ 9.920,00.  

Para analisar a renda per capita é necessário considerar a quantidade de 

pessoas que residem na casa dos participantes. Os dados encontrados estão 

dispostos no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Quantidade de pessoas que residiam com o jovem no momento da entrevista. 

 

                Fonte: elaboração da autora. 

 

De acordo com censo de 2010 do IBGE, a média da quantidade de 

moradores por domicílio é de 3,3 moradores, índice menor do que em 2000, onde a 

média era de 3,8 moradores. Esse número decaiu 13,2% na última década no Brasil. 

Este fato ocorre devido ao aumento do número de moradias ocupadas que antes era 

de 45 milhões em 2000 e, agora, é de 56,5 milhões, em 2010. A região Nordeste 

apresenta uma média de 3,5 moradores por domicílio.  

A realidade dos participantes desta pesquisa difere da média nacional. 

Quando questionados acerca da quantidade de pessoas que residiam em suas 
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casas, metade afirmou que estava entre 4 e 6 pessoas, um número maior do que a 

média nacional, que é de 3,3 moradores por domicílio (IBGE, 2010). Em segundo 

lugar, tem-se 7 (sete) participantes afirmando que residiam com 1 a 3 pessoas e, por 

último, 3 (três participantes) residindo com 7 (sete) a 9 (nove) pessoas.  

Considerando a quantidade de pessoas que residiam com o participante e a 

renda, os jovens participantes da pesquisa enquadram-se como descrito no quadro 

8, com os valores propostos pela Secretaria de Assuntos Estratégicos – SAE 

considerando a renda per capita: 

 

Quadro 4: Renda dos jovens de acordo com a SAE. 

GRUPO VALOR JOVENS 

Extremamente Pobre  
per capita de até  

R$ 81,00  
0 

Pobre 
per capita até  

R$ 162,00  
2 

Vulnerável 
per capita de até  

R$ 291,00  
7 

Baixa Classe Média 
per capita de até R$ 441,00  

7 

Média Classe Média 
per capita de até  

R$ 641,00  
3 

Alta Classe Média 
per capita de até  

R$ 1.019,00 
2 

TOTAL 20 
Fonte: Paes de Barros et. al (2012). 

 

A maior concentração de pessoas está no grupo de pessoas pobres, 

vulnerável e baixa classe média. Segundo o MDS (2014, p. 04), a Cartilha do 

PRONATEC/BSM explica que: 

 

O público beneficiário do PRONATEC/BSM é composto por todas as 
pessoas inscritas ou em processo de inscrição no CadÚnico, 
com idade a partir de 16 anos. Entre esses, têm prioridade os 
cadastrados em situação de extrema pobreza (com renda familiar 

per capita de até R$140) e os beneficiários de programas federais de 
transferência de renda, como o Programa Bolsa Família (PBF) e o 
Benefício de Prestação Continuada (BPC) (grifo nosso). 

 

De acordo com a Cartilha do PRONATEC/BSM de 2014, o foco do programa 

são pessoas em situação de extrema pobreza, instituído como pessoas com renda 

familiar até R$ 140,00. Pode-se observar no quadro 8 que há uma discordância de 
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valores em relação às categorias estabelecidas pela SAE e a proposta pelo 

PRONATEC/BSM. Tomando-se os valores da SAE entende-se que a maioria dos 

participantes encontram-se na situação de vulnerável e de baixa classe média, 

totalizando 14 em ambas as categorias. Dessa forma, ambos não teriam perfil para 

terem participado dos cursos do programa em questão. Caso se apropriasse da 

renda proposta pelo PRONATEC/BSM, poder-se-ia concluir que apenas 2 

participantes encontram-se na situação de extremamente pobres. A comparação 

entre a renda da SAE e a proposta pelo MDS está na relevância de que, ambos os 

órgãos do Governo, parecem adotar critérios diferentes para definir o que seja a 

pobreza, tal fato já foi discutido em outro momento nesta dissertação. Essa 

discordância entre os valores só vem a corroborar o aspecto de que a pobreza como 

fenômeno monetário também é algo que não foi definido - o que deve ser discutido 

em pesquisas futuras - considerando ainda outros aspectos para sua 

contextualização.   

O PRONATEC/BSM abrange pessoas beneficiárias de programas sociais. 

Neste estudo identificou-se que, dos 20 participantes, 2 recebem BPC e 10 são 

beneficiários do PBF. Caso se tome como partida que todos deveriam estar inscritos 

no CadÚnico, observa-se que todos os participantes estão inscritos no sistema, o 

que poderia validar suas matrículas. Em contraponto, supôs-se que muitos deles 

poderiam não estar com os seus dados atualizados e, por isso, conseguiram efetivar 

suas matrículas. Outro fator relevante é apontado por Dornelas Câmara (2014), ao 

afirmar que a intenção do governo era que o PRONATEC fosse uma porta de saída 

do PBF por meio dos cursos de qualificação profissional, incluindo, assim, as 

famílias beneficiárias no mercado de trabalho. Em outra via, ele explica que, com o 

passar dos anos, o PRONATEC foi desvinculando-se do seu objetivo inicial e, assim, 

ganhou metas e métricas próprias. Consequentemente, na atualidade, ser 

beneficiário ou não do PBF ou de outros programas sociais, não proíbe a realização 

da matrícula, bastando apenas a inclusão do CadÚnico. Estes fatos podem também 

explicar como pessoas que supostamente não deveriam estar nos cursos, estão.  

 

6.1.3 Situação de trabalho 

 

No que tange à situação laboral, 9 homens estavam trabalhando e 
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somente 1 estava desempregado. Já as mulheres apresentaram mais desemprego 

em relação aos homens totalizando 5 desempregadas e 5 que estavam trabalhando. 

Dos jovens entrevistados do sexo masculino que estavam trabalhando apenas 1 

laborava como repositor de água no shopping da cidade, como terceirizado, e sem 

carteira assinada. Tal fato decorria porque ele havia iniciado no emprego 

recentemente e estava aguardando ser efetivado. Do restante dos jovens de ambos 

os sexos que estavam trabalhando 6 eram jovens-aprendizes e 68 trabalhavam na 

multinacional especializada em calçados em funções como: serralheiro industrial, 

eletricista industrial, auxiliar de manutenção industrial, mecânico de máquina de 

usinagem e ajudante de produção. 

A juventude é um momento relevante da vida do indivíduo, na qual os 

jovens começam a aspirar algo para a vida, tendem a assumir sua independência 

financeira e buscam o seu lugar na sociedade. Dessa forma, o trabalho se torna algo 

relevante para a concretização de tais necessidades. O fato é que a crise global tem 

agravado a situação de vulnerabilidade juvenil em termo de aumento do 

desemprego, subemprego, empregos de menor qualidade para os que encontram 

trabalho, maior desigualdade no mercado de trabalho, em relação aos diferentes 

grupos juvenis entre outros (OIT, 2014).   

Dados da pesquisa da OIT sobre a transição do mercado de trabalho de 

homens e mulheres jovens brasileiros de 2014 apontam que, dos jovens de 15 a 29 

anos, 53,9% encontram-se ocupados, 11.3% desocupados e 34,3% estão inativos. 

No mesmo estudo foi identificado, corroborando com a PNAD e com o Censo de 

2010, que as mulheres ainda são as que mais aparecem como inativas. O que tem 

se observado é que houve um aumento no tempo de escola das jovens mulheres e 

que elas ainda apresentam índices de escolaridade maior do que os dos jovens 

homens. Esse fato poderia justificar o fato delas ainda estarem desempregadas no 

estudo aqui realizado. 

Quando perguntado aos participantes se eles eram os provedores 

exclusivos, somente 2 homens estavam nessa condição. O restante dos 

participantes, homens e mulheres, no total de 12 pessoas dividiam igualmente as 

despesas com o companheiro (a), parentes, tios, avós e progenitores. Das mulheres 

que trabalhavam, 5 dividem as despesas e recebem PBF diferente das que estavam 

desempregadas (5) no qual, apenas 1 não era beneficiária do programa. Existe uma 
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crítica bastante forte em relação ao PBF, no sentido de que o programa causaria um 

efeito-preguiça nos beneficiários que evitariam trabalhar para manter o benefício 

(TAVARES, 2010). O fato do indivíduo trabalhar não quer dizer que 

automaticamente não receberá o PBF, o determinante para ser beneficiário do 

programa é a renda per capita. 

Em estudo realizado por Tavares (2010), a autora concluiu que o fato de 

receber o PBF na verdade promove o aumento da oferta de trabalho das mães como 

uma forma de resposta ao este estigma de receber o PBF. A 5 mulheres deste 

estudo trabalham e recebem o PBF e tal fato não quer dizer que elas não podem 

estar dentro do perfil do programa. Os fatores os quais fazem com que as outras 

mulheres não estejam trabalhando podem estar relacionados com o aumento da 

escolaridade, ficando assim mais tempo na escola, para cuidar dos filhos entre 

outros. É sabido que a inserção no mercado de trabalho produtivo encontra-se 

marcada pela divisão sexual do trabalho. As mulheres muitas vezes tentam articular 

a atividade de cuidado da família, inserindo-se em empregos com vínculos 

precários, menores jornadas, com menores salários o que afeta a sua autonomia e a 

possibilidade de superar a pobreza (MONTALI, 2014). 

Das 10 mulheres participantes desta pesquisa, nenhuma delas possuía 

filhos, em contraponto ao total de homens, pois apenas 1 tinham filhos. Esse fato 

pode explicar o aumento da escolaridade das mulheres e que os homens tendem a 

iniciar mais cedo no mercado de trabalho (OIT, 2014). Outro fator relevante 

encontrado foi que somente 1 homem e 1 mulher afirmaram serem casados. O 

primeiro tinha 27 anos e a segunda 20 anos e apenas 1 homem disse ter 3 filhos. A 

média brasileira para o casamento encontra-se entre os 24,4 anos (OIT, 2014), 

como a maioria dos jovens possuía entre 18 e 21 anos, eles não se encaixaram 

dentro desse perfil.  

Nos empregos ocupados por homens, observou-se que eles optaram por 

emprego no âmbito industrial, já que a maioria deles trabalha na multinacional 

especializada em calçados ocupando cargos de serralheiro industrial, mecânico de 

máquina de usinagem, eletricista industrial entre outros. As mulheres encontram-se, 

em sua maioria, como agente de produção na indústria e auxiliar administrativo. No 

que tange à renda salarial, não foi identificado diferença entre homens e mulheres. 

Tanto os homens quanto as mulheres que estavam na condição de jovem-aprendiz 



101 
 

 
 

e no cargo de ajudante de produção, recebiam o mesmo salário. Esse dado difere 

da realidade brasileira na qual, os jovens homens ganham até 30% a mais do que as 

jovens mulheres (OIT, 2014). 

 

6.1.4 Escolaridade dos Jovens 

 

                 Gráfico 4: Escolaridade dos concludentes do PRONATEC/BSM. 

 

                 Fonte: elaboração da autora 

 

No que tange à escolaridade, os jovens da pesquisa estão em sua 

maioria com ensino médio completo e todos os que terminaram os estudos o fizeram 

em escolas públicas.  Somente três pessoas tinham o ensino médio incompleto e 

encontravam-se no intervalo de idade entre 26 e 28 anos e somente dois 

participantes estavam cursando o ensino superior e fazendo o curso de qualificação 

profissional. Esse participante ao ser questionado de estar fazendo dois cursos 

diferentes, explicou que estava conseguindo conciliar ambos cursos e que caso um 

não desse certo ou outro poderia ser uma alternativa para o acesso ao mercado de 

trabalho. A maioria dos participantes encontra-se com ensino médio completo e 

todos os que terminaram os estudos o fizeram em escolas públicas. 

A etapa final da Educação Básica brasileira é o ensino médio que tem 

duração mínima de 3 anos (Lei de Diretrizes e Bases, Art. 35) e sua oferta deve 

atingir preferencialmente os jovens de 15 a 17 anos. Porém, é sabida a existência de 

uma distorção da idade-série na qual ainda engloba-se uma parcela da população 
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de 18 e 19 anos. De acordo com a avaliação preliminar do Relatório Educação para 

Todos no Brasil 2000-2015, publicado em junho de 2014, observou-se um aumento 

na frequência dos estratos mais pobres da população em relação à escolaridade. Tal 

fato, não difere participantes da pesquisa, tendo em vista que os que foram 

classificados como vulneráveis são pertencentes a este estrato do relatório. 

Corroborando ainda com o Relatório, pode-se observar que a maioria dos brasileiros 

está matriculada em escolas públicas. Os jovens participantes deste estudo dos 

estratos sociais mais elevados como, por exemplo, os de baixa classe média, baixa 

classe alta, alta classe média e alta classe alta todos estudaram em escolas 

públicas.  

 

6.1.5 Cursos Realizados 

 

Gráfico 5: Quantidade de cursos que os participantes concluíram. 

 

Fonte: elaboração da autora. 

 

A quantidade de cursos que participaram os jovens deste estudo em sua 

maioria fizeram entre 1 a 3 cursos (10 pessoas), seguido por 4 a 6 cursos (8 

pessoas) e de 7 a 9 cursos (2 pessoas). Dos cursos que os jovens participaram, o 

de Operador de Computador foi o mais citado, seguido por auxiliar administrativo, 

ambos são do PRONATEC/BSM. Os outros três cursos mais citados e que ficaram 

empatados no relato dos participantes foram: confeccionador de calçados 

(PRONATEC/BSM), informática básica e soldador (PRONATEC/BSM).  
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Quando foi perguntado aos alunos os motivos de fazerem cursos de eixos 

tecnológicos diferentes a resposta de todos foi unânime: eles não podem ficar 

parados porque o mercado de trabalho exige uma qualificação profissional. Oliveira 

(2011, p. 52) afirma que os jovens pobres sofrem com o atual cenário econômico: 

 
[...] seu sofrimento é resultado de sua intrínseca situação de jovem 
inexperiente; da sua falta de formação escolar adequada para atender às 
necessidades do mercado e, finalmente, da falta de incentivos em políticas 
de geração de empregos especificamente focada em seu grupo. 

 

Tal fato pode explicar a participação em tantos cursos de eixos diferentes. 

Oliveira (2011) afirma ainda que os jovens pobres que participam de muitos cursos 

extracurriculares não percebem a existência de uma limitação nos cursos em relação 

à exigência do mercado de trabalho e que, sem ter alternativa acabam por participar 

de qualquer curso acerca de qualquer assunto, mesmo que não seja útil para a 

atividade profissional futura. Explica a autora que os jovens com currículos tão 

recheados acreditam ser possível serem absorvidos pelo mercado de trabalho, ainda 

que eles não aproveitem o conteúdo estudado. Apesar do aumento dos anos de 

escolaridade da classe trabalhadora, Costa (2015b) explica que o desemprego ainda 

persiste, assim como a pobreza e o subemprego. A educação é, segundo a autora, 

percebida como uma solução para essas situações que criam a ideia da mudança 

nas condições de vida por meio do trabalho. 

Segundo Lipovetsky (2004), vive-se em uma sociedade liberal e fanática 

pelo desempenho, caracterizada pela fluidez, movimento e flexibilidade ancorada, no 

mercado, na eficiência técnica e no indivíduo. O autor explica que a sociedade atual 

valoriza o desempenho, onde todos devem ser operacionais e superativos em 

diferentes âmbitos da vida. O objetivo desse esforço seria elevar ao máximo os 

potenciais dos indivíduos como beleza, forma, saúde e sexualidade. Para chegar a 

tanto, Lipovetsky (2007) diz ainda que é necessário que se atinja o topo, ser 

competitivos, assumir riscos para que se possa alcançar a excelência e o sucesso. 

Na emergência de atender essas necessidades, os jovens participantes deste 

estudo buscaram fazer quaisquer cursos de qualificação para conseguirem um 

trabalho. E não importava qual era o trabalho, o importante era ter um. Eles 

acreditam que com a qualificação profissional poderiam sair da condição a qual se 

encontram. 
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No trabalho desenvolvido por esta pesquisadora durante um ano (2012-

2013) no município de Sobral como psicóloga do ACESSUAS Trabalho, programa 

que executava o PRONATEC/BSM era nítido, durante as pré-matrículas, essa 

realidade dos alunos. No processo de pré-matrícula que era efetuado pelo 

demandante, os jovens queriam saber quais cursos tinham vagas, eles nem sequer 

perguntavam sobre a programação dos cursos, mesmo ela sendo disponibilizada no 

momento da pré-matrícula. A programação era apresentada aos alunos, mas eles 

pouco se interessam por ela a não ser quando incluía disciplinas como matemática 

ou geometria. Como a maioria dos cursos não possuía essas disciplinas, eles 

costumavam se inscrever nos cursos, mesmo que eles não estivessem relacionados 

aos anseios e desejos de ter uma profissão.  

Como visto anteriormente, na seção que descreve os pontos positivos e 

negativos do PRONATEC, dentre eles encontra-se a rapidez com que as matrículas 

deveriam ser efetivadas e, do mesmo modo, o início dos cursos. Como psicóloga, 

esta pesquisadora tinha acesso ao SISTEC, sistema responsável por realizar a pré-

matrícula para o demandante e a matrícula para a instituição ofertante. As vagas do 

PRONATEC/BSM poderiam ser compartilhas com outras instituições demandantes 

do município de Sobral como o Tribunal de Justiça, Secretaria de Educação entre 

outros. Quando as vagas dos cursos pactuados com as instituições ofertantes 

abriam no sistema, era necessário correr para realizar a mobilização e fazer a pré-

matrícula no sistema antes que outros demandantes fizessem o mesmo e as vagas 

disponibilizadas acabassem. Por vezes parte das vagas dos cursos era perdida e, 

por vezes, também se conseguia pegar cursos inteiros de vagas compartilhadas. 

Ao descrever esses fatores da experiência com o programa, tenta-se 

demonstrar que a realidade para os jovens que se matriculavam nos cursos era 

bastante atípica. Um dos fatores que os faziam desejar se matricular em qualquer 

curso advém dessa dificuldade também de ter vagas e o fato de elas acabarem 

muito rapidamente. 
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                    Gráfico 6: Quantidade de cursos realizados por instituição. 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Acerca dos locais onde os jovens fizeram os cursos de qualificação se 

sobressaiu as instituições públicas, com 27 (vinte e sete) e as privadas, com 14 

(catorze). Dos cursos citados, dos 27 das instituições públicas somente 4 (quatro) 

não eram do PRONATEC/BSM, totalizando 23 cursos do PRONATEC/BSM que os 

jovens participaram.  

O Sistema “S” oferece cursos gratuitos para a população. O Programa 

SENAC de Gratuidade existe desde julho de 2008, por meio do Decreto nº 6.633/08 

e tem por objetivo ampliar o atendimento do gratuito do SENAC (SENAC, 2016).  

Este programa destina-se a pessoas de baixa renda (per capita de até 2 salários 

mínimos), que sejam alunos matriculados ou egressos da educação básica, 

trabalhadores empregados e ou desempregados, priorizando aluno e trabalhador no 

momento da escolha das vagas (SENAC, 2016). O SENAI também possui o 

programa de gratuidade, instituído pelo Decreto nº 6.635/08. Os cursos são 

ofertados para pessoas de baixa renda, preferencialmente trabalhadores 

empregados ou desempregados, matriculados ou que tenham concluído a educação 

básica.  

 A situação de baixa renda é atestada mediante autodeclaração do futuro 

participante do curso (BRASIL, 2008). Os programas do SENAC e SENAI são 

procurados pelos alunos de baixa renda quando eles não podem pagar um curso em 

instituição particular, segundo os jovens pesquisados. Quando não há cursos 
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gratuitos, seja do PRONATEC/BSM, ou de programas de gratuidade, os jovens 

buscam cursos em instituições privadas e consideram que não podem ficar sem 

fazê-los como uma forma de conseguir algum emprego. 

 

6.2 Análise e interpretação das entrevistas 

 

Na primeira análise do IRAMUTEQ, o programa oferece o número de 

textos, ST, ocorrências, frequência média de palavras, frequência total de cada 

forma e a classificação gramatical, de acordo com o dicionário. Nesta subseção 

serão apresentados os resultados que foram processados pelo software e as 

devidas interpretações. 

 

6.2.1 Qualificação: Motivos e esperanças 

 

Nesta subseção busca-se compreender os motivos dos jovens fazerem os 

cursos de qualificação profissional e suas expectativas em relação ao trabalho. 

As primeiras perguntas analisadas foram as de número (2) e (3). A 

pergunta (2) surgiu a partir da experiência da autora com o PRONATEC/BSM, os 

participantes, as instituições e seus profissionais, como também os profissionais que 

executavam o PRONATEC/BSM no município de Sobral – CE, sendo eles: 

assistente social, pedagogo, administrador, cientista social e agentes de inclusão 

produtiva - que eram responsáveis por fazer a pactuação dos cursos, a mobilização 

da comunidade e a pré-matrícula. A ideia inicial era que, devido à grande busca 

pelos cursos, os jovens somente os faziam por causa da bolsa oferecida pelo 

PRONATEC/BSM. Essa ideia foi confrontada com as respostas dos participantes da 

pesquisa. Como os resultados entre as perguntas (2) e (3) foram similares, decidiu-

se por unir ambas na avaliação, por apresentarem os mesmos resultados e 

significados do grupo de participantes.  

A nuvem de palavras formada a partir do agrupamento das palavras cria 

condições para a identificação dos conteúdos, mostrado na Figura 2. A primeira 

nuvem de palavras (esquerda) refere-se aos motivos da escolha dos cursos e a 

segunda (direita) refere-se acerca do que os alunos esperam alcançar com a 

qualificação. 
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Figura 2: Motivos de fazer os cursos e o que eles esperam alcançar com eles. 

 

Fonte: Nuvem de palavras das perguntas (2) à esquerda e (3) à direita produzidas pelo IRAMUTEQ. 

 

Na análise de ambas as respostas (2 e 3) foi possível observar que a 

palavra “curso” foi a que mais se sobressaiu em ambas respostas. Nos ST 

recuperados do programa identificou-se que os alunos desejam conseguir um 

emprego por meio da qualificação profissional. A segunda palavra em destaque foi 

“conseguir”. Nas respostas de ambas perguntas os jovens referem-se também a 

conseguir um emprego ou conseguir o primeiro emprego. As terceiras palavras 

surgem como sinônimos para os participantes. Na nuvem de palavras à esquerda 

observa-se a palavra “trabalhar” e na nuvem à direita verifica-se a palavra 

“emprego”, ambas estão relacionadas no sentido de trabalhar, de conseguir um 

emprego.  

Blass (1998, p. 151) define trabalho como: “recobre um campo mais 

amplo do que o emprego ou trabalho assalariado. Trabalho constitui uma atividade 

social presente em todas as sociedades, apesar das diferentes definições do que 

seja trabalho”. O emprego foi inventado quando o capitalismo emergiu no final do 

século XVIII e início do século XIX. Foi dessa forma, que o emprego começou a ser 

“referência para pensar de forma hierarquizada as outras formas de trabalho (SILVA, 

2006, p. 91)”. Os jovens do nosso estudo não possuem essa definição, para os 

jovens deste estudo ambas palavras significam “ter um trabalho”. É sabido que o 
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trabalho inicia logo cedo nas camadas populares (GUIMARÃES, 2005) e com a 

diversidade da juventude brasileira leva a crer que se tem uma juventude 

trabalhadora (DRUCK, OLIVEIRA e JESUS, 2010).  

Pode-se observar nos relatos dos entrevistados que eles acreditam que, 

por meio da qualificação profissional, eles conseguirão ser inseridos no mercado de 

trabalho: 

 

Eu fiz o curso para conseguir um trabalho. Acho importante fazer os 
cursos porque o mercado está muito exigente. A gente tem que ter o 
certificado. Não adianta mais dizer que sabe fazer uma coisa, tem que 
provar. (Participante 8). 

 
Eu já fiz vários cursos, mas ainda não consegui o primeiro emprego. 
Mas, pelo o que eu vejo é preciso ter esses cursos. Outros amigos já 
conseguiram trabalhar na Grendene e em outras empresas por causa 
desses cursos. (Participante 15). 
 
Eu fiz muitos cursos e consegui trabalhar por causa deles. Nesse 
emprego que estou agora foi por causa do curso de mecânico. Esse 
emprego que estou agora é muito bom, tenho vários benefícios lá. 
(Participante 20). 

 

Como já foi discutido anteriormente, ter um trabalho não significa sair da 

situação de vulnerabilidade social. A entrada da PNAS, como uma forma de inserir 

pessoas no mercado de trabalho e de qualificar os desempregados, com o passar 

dos anos, começou a tomar conta o ideário juvenil por meio dos seus programas de 

inserção produtiva como o PRONATEC/BSM.  

A PNAS, porém, sozinha não é capaz de garantir o acesso a todos os 

direitos.  Essa ideia também é reforçada nos discursos proferidos pela ex-presidenta 

Dilma Rousseff. Na formatura dos cursos do PRONATEC, em Porto Alegre/RS, ela 

afirmou que:  

 
O PRONATEC é um programa que tem a ambição de ser um programa e 
um caminho, um caminho de oportunidades para todos os brasileiros que 
queiram se formar no ensino técnico ou se formar na sua capacitação 
profissional (ROUSSEFF, 2014a). 

 

Em outro discurso a ex-presidenta falava para os formandos de Feira de 

Santana/BA: 

 
O esforço mais importante, é o de cada um, de cada um dos formandos 
aqui presentes, que olharam e pensaram: ‘vou fazer esse curso, esses 
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curso vai melhorar, com ele eu vou aprender mais, com ele eu vou cada vez 
mais ter oportunidades na vida diferenciadas, vou melhorar meu emprego, 
vou melhorar meu negócio (ROUSSEFF, 2014b). 

 

Pode-se observar em ambos os discursos que há uma lógica na qual tudo 

depende apenas do indivíduo que participa dos cursos. Se fizer o curso o indivíduo 

terá emprego. Ainda que com bastantes críticas acerca da qualificação profissional 

via PRONATEC (E. ANDRADE, 2012; LIMA, 2012; VILVERT, 2012; CASTIONI, 

2013). O fato é que, para os nossos jovens, ele é extremamente relevante e tem 

funcionado bastante para conseguir um emprego (VILVERT, 2012; ACIOLI e JUCÁ, 

2013; BORTOLIN e ANSCHAU, 2015).  

O PRONATEC possui uma grande vinculação da concepção da educação 

relacionada ao mercado de trabalho, de caráter tecnicista, de acordo com a 

Exposição de Motivos Interministerial nº 19, de 28/04/2011. Em discurso proferido 

pela presidente Dilma Rousseff em 1º de janeiro de 2015, sob o lema “Pátria 

Educadora” ela afirmou que o PRONATEC deveria oferecer até 18 milhões de vagas 

até 2018, “para que os nossos jovens, trabalhadores e trabalhadoras tenham mais 

oportunidades de conquistar melhores empregos e possam contribuir ainda mais 

para o aumento da competitividade da economia brasileira (PORTAL BRASIL, 

2015).” 

Quando os jovens pensam em ter um trabalho, eles o imaginam como 

uma forma não de construir uma carreira dentro de uma empresa específica, mas 

como um meio de fazer uma faculdade. Os jovens entrevistados creem que, por 

meio do curso superior, poderão melhorar sua condição de vida. Tal fato acontece 

porque, em Sobral, há uma multinacional especializada em calçados que possui 

convênio com as faculdades particulares do município. A partir dessa realidade, os 

jovens veem nessa empresa uma possibilidade de conseguir um emprego que 

ofereça tais oportunidades. Eles não se imaginam crescendo dentro da empresa e 

trabalhar pelo resto da vida nela, eles imaginam a empresa como uma possibilidade 

de ter um emprego para poder pagar uma faculdade. Destarte, alguns falam em 

crescer na empresa somente porque ela é um meio deles chegarem à faculdade. 

 

(...) Eu consegui esse trabalho por causa do PRONATEC, mas não 
quero ficar o resto da minha vida fazendo isso. O emprego é bom, mas 
eu não quero ficar fazendo a mesma coisa pelo resto da minha vida. 
Espero conseguir crescer na empresa para melhorar o meu salário e 
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fazer uma faculdade. Ainda não sei qual faculdade eu quero fazer, mas 
ainda estou pensando nisso. (Participante 7). 

 
Acho que estou aqui mais por causa do dinheiro, do salário. A empresa 
é grande e tem muito convênios com as faculdades e tudo mais. 
Quando eu estiver com condições melhores minha vontade é fazer uma 
faculdade. (Participante 12). 
 
Lá na empresa tem muita gente que faz as mesmas coisas há muito 
tempo. Eu não quero isso para mim. Eu fico olhando eles lá que já estão 
há muito tempo e penso porque eles não querer crescer na empresa. 
Eu quero fazer uma faculdade e para isso tenho que mostrar serviço. 
Crescendo lá dentro eu vou poder pagar uma faculdade para mim. 
(Participante 19). 

 

É sabido que o desenvolvimento de uma economia está diretamente 

relacionado ao grau de qualificação técnico-científica da força de trabalho e esta 

constitui uma peça fundamental para a formulação de políticas estratégicas 

(DANIEL, SANTOS e LIMA, 2014). Para os jovens das camadas populares, o ensino 

superior muitas vezes se torna um sonho distante. Quando eles conseguem, os 

jovens não se mantem na universidade devido à dupla jornada de trabalho e estudo 

(ALMEIDA et al. 2006). É por meio da dupla jornada de trabalho que o jovem 

compreende que a melhor possibilidade para melhorar a qualidade de vida e a 

superação da condição de classe é estar empregado e possuir uma melhor 

qualificação profissional (SOBROSA, et al., 2012). 

 Os jovens percebem a dificuldade de serem inseridos no mercado de 

trabalho e acreditam que o ensino superior é uma forma de alcançar o tão sonhado 

emprego. Barreto e Aiello-Vaisberg (2007) explicam que o trabalho humano 

acompanha o desenvolvimento temporal e por causa disso é possível encontrar uma 

saturação no mercado de algumas profissões de nível superior, na qual o ensino 

técnico profissionalizante se torna uma oportunidade melhor para a alocação no 

mercado de trabalho (SOBROSA, et al., 2012).  

Há um discurso que a pobreza pode ser combatida pelo aumento da 

escolarização dos trabalhadores, porém, esta não promove um retorno econômico 

propício a uma elevação consistente dos níveis de rendimento e, por conseguinte, o 

fim da situação de pobreza, (OLIVEIRA, 2013). Frigotto (1989) já havia explicado 

que o status econômico do indivíduo está relacionado ao seu grau de instrução. 

Segundo o autor, esse fato mascara que a pobreza impede o acesso das pessoas à 

educação ou delas apresentarem um melhor desempenho. Os fatores citados 
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corroboram com os discursos dos jovens desta pesquisa, na qual o emprego atual 

na verdade é um “emprego escada”, uma forma de eles conseguirem atingir os seus 

objetivos. 

Os jovens entrevistados consideram importante aprender novas habilidades 

que possam no futuro ajuda-los a entrar em uma faculdade. Eles creem que ao fazer 

vários cursos possam melhorar suas habilidades de socialização, conhecimento e 

habilidades interpessoais que irão ajuda-los na faculdade. Os participantes relatam 

situações importantes no trabalho onde puderam aprender novas habilidades 

essenciais para o seu desenvolvimento pessoal. 

 

Bom, eu acho que esses cursos são servir para a gente lá na frente. 
Não podemos ficar parados, isso não é bom. Aqui nos cursos 
aprendemos muitas coisas novas todos os dias e isso vai ser quando a 
gente for para a faculdade. No trabalho a gente aprende também. (...) A 
gente aprende a conversar melhor com as pessoas, a entender mais 
como as coisas da vida funcionam. Eu mesma era muito tímida, agora 
eu já consigo falar melhor em público, conversar e entender melhor as 
pessoas. (Participante 2). 

 

Acho que todo conhecimento é válido. Os cursos não possuem as 
mesmas matérias da faculdade, mas a gente aprende muitas coisas 
novas. Eu por exemplo, me desenvolvi mais aqui, abri mais a minha 
cabeça para as coisas do mundo. Tinha muitas coisas que eu não sabia 
fazer, eu me sentia insegura, mas agora já estou bem melhor. Com os 
cursos e no trabalho você aprende muitas habilidades novas. 
(Participante 14)  
 
No meu trabalho eu comecei a entender melhor as pessoas e a me 
relacionar melhor com elas. Já lá no curso os professores ficavam 
dizendo para a gente prestar atenção como as situações da nossa vida 
aconteciam. Com a experiência tanto dos cursos como também no 
trabalho eu melhorei bastante. O curso foi a porta de entrada para 
muitas coisas boas na minha vida. Já o trabalho está sendo uma 
experiência incrível! Aprendo coisas novas todos os dias. Aprendo como 
lidar com as pessoas, como falar com elas, como ser uma pessoa 
melhor, desenvolvo mais como profissional e isso vai ser muito 
importante quando eu for fazer uma faculdade. (Participante 19). 

 

Em estudos recentes (ROCHA e GÓIS, 2010; RAMOS e MENANDRO, 

2010) foi identificado em adolescentes que, após a primeira inserção laboral, estes a 

veem de maneira positiva, na qual surge uma nova percepção como pertencentes a 

um grupo social diferente do qual pertence. Nos cursos do PRONATEC, os jovens 

são avaliados a partir do desenvolvimento de suas competências e habilidades e 

não apenas se ele será aprovado ou reprovado, dessa forma os cursos 
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proporcionam acesso a uma área específica no qual eles decidirão se devem ou não 

seguir determinada carreira (SILVA e CAMPELO, 2015). O fato de experimentarem 

diversos cursos de áreas diferentes pode ser o fator responsável por eles indicarem 

a relevância do desenvolvimento de suas habilidades. 

Os jovens descrevem que estar trabalhando os diferencia de outros jovens 

que não estão. Tal fato os faz sentirem-se valorizados e respeitados pela 

comunidade. 

 

Já aconteceu uma vez comigo de um rapaz estar interessado em mim e 
a mãe dele perguntou o que eu fazia e ele disse que eu já estava 
trabalhando. A mãe dele, na mesma hora disse que eu era uma pessoa 
boa. Porque quando trabalhamos as pessoas respeitam mais a gente 
nos olham com outros olhos. Seria do mesmo jeito se eu fosse 
apresentar um rapaz para os meus pais, ele tinha que ter algo a mais 
para oferecer. A pessoa que trabalha é mais valorizada tanto pela 
família como pela comunidade. (Participante 10). 

 

Em pesquisas realizadas com jovens aprendizes (LIMA e MINAYO-GOMEZ, 

2003; AMAZARRAY et al. 2009; MATTOS CHAVES, 2010), os autores concluíram 

que eles percebem o trabalho de maneira positiva, um local onde desenvolveram 

competências e habilidades, iniciativa, responsabilidade e autonomia. Dessa forma, 

é por meio do trabalho que os jovens constroem uma identidade adulta (ALBERTO 

et al. 2011). A identidade é algo dinâmico que compreende a inserção do indivíduo 

no mundo e sua relação com o outro (COUTINHO, KRAWULSKI e SOARES, 2007). 

Ciampa (1999) define que a identidade é metamorfose, um processo em 

permanente transformação do indivíduo que acontece dentro de condições materiais 

e históricas. Pode-se compreender a percepção dos jovens de serem diferentes em 

relação aos jovens que não estavam trabalhando como a construção de uma 

identidade, a identidade do trabalho.  
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7 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO SIGNIFICADO DO TRABALHO PARA OS 

JOVENS 

 

O interesse primordial nesta pesquisa foi compreender os significados do 

trabalho para os jovens que participaram dos cursos de qualificação profissional.  

Na análise acerca do significado do trabalho, foram consideradas as 

perguntas: (1) o que o trabalho significa na sua vida; (6) colocar por ordem de 

importância as esferas da vida: trabalho, família, comunidade, lazer e religião que 

versava sobre a centralidade do trabalho; (7) como você descreveria o seu trabalho 

ideal e; (8) como você acha que o seu trabalho é realmente. A partir dessas 

perguntas foi possível identificar valores, ideias e percepções dos jovens acerca do 

trabalho. Borges e Yamamoto (2010, p. 250) distinguem dois níveis de análise sobre 

o significado do trabalho: um societal, ou macro, no qual, “focaliza-se a construção 

sócio-histórica do trabalho enquanto uma categoria social”, que se referem a 

análises acerca da ideologia do trabalho e sobre o papel do trabalho na estrutura 

social e o outro nível que vai do pessoal ao ocupacional. Os autores consideram 

relevante considerar vários níveis de análise, tendo em vista que ambos são 

dialeticamente inseparáveis, no qual o nível societal pode estar presente nos outros 

níveis. Considerou-se, portanto, ambos aspectos na análise. 

O IRAMUTEQ apresenta um dicionário de formas reduzidas, no qual as 

palavras derivadas podem ser encontradas nas análises que seguem. Ao analisar 

textualmente a frequência de palavras da pergunta (1), o IRAMUTEQ identificou 20 

números de textos, 2.362 ocorrências, 42 formas e uma média de 118.10 

ocorrências por texto. As 10 palavras que tiveram maior incidência foram: curso (52); 

não (43); trabalhar (37); porque (29); mais (21); querer (21); empresa (19); estar 

(19); mesmo (17), casa, conseguir e Grendene (15). A Figura 5 mostra a árvore 

máxima oferecida na interface dos resultados para a análise de similitude com a 

identificação das co-ocorrências entre as palavras e os indicativos de conexidade 

entre os termos: curso, trabalho, empresa, conseguir e querer auxiliando na 

identificação da estrutura do que o trabalho significa na vida dos participantes. 

 



114 
 

 
 

7.1 O significado do trabalho na vida dos participantes 

Neste tópico observa-se a análise do que o trabalho significa na vida dos 

jovens pesquisados que tinha como objetivo ser possível identificar as relações que 

os entrevistados atribuem ao trabalho. 

 

 

 

 

Fonte: Árvore máxima de similitude produzida pelo IRAMUTEQ. 

 

Na árvore de co-ocorrência os resultados indicaram a existência de uma 

forte relação entre as palavras curso e trabalhar, sendo que ambas possuem uma 

centralidade relevante no diagrama. A conexidade entre essas palavras apresentam, 

de acordo com a recuperação dos segmentos de texto, que os jovens acreditam que 

por meio do curso eles conseguirão um emprego.  

 

Figura 4 - Acerca do que o trabalho significa na vida dos participantes. 
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Eu acho assim... que a pessoa precisa fazer um curso para trabalhar. 
Se não tiver um curso fica mais difícil de ter um emprego bom. Às vezes 
não é de carteira assinada, mas tem que ter um emprego. (Participante 
8). 
 
Eu só consegui trabalhar na Grendene por causa dos cursos que eu fiz 
no SENAI. Se não fosse acho difícil entrar lá. (Participante 15). 

 

Analisando-se as palavras separadamente, pode-se observar que a 

palavra curso possui alta conexidade com as palavras conseguir, emprego, estar, 

querer, empresa e PRONATEC. Nos segmentos de texto recuperados nota-se a 

forte existência da necessidade de ter qualquer emprego para sair da situação de 

vulnerabilidade ao mesmo tempo em que para os jovens é importante que eles 

gostem daquilo que fazem. O PRONATEC é percebido como algo bom que surgiu 

na cidade e importante para melhorar a situação de desemprego dos jovens. 

 

Desde quando começou esse PRONATEC eu corro atrás, já fiz vários 
cursos aqui. Já consegui alguma experiência, mas ainda não me fixei 
em nada ainda. (Participante 19). 
 
Se não fosse esse PRONATEC não sei como a gente estaria porque 
precisamos desses cursos. Foi muito bom que isso veio para Sobral. 
Agora temos esses lugares bonitos que a gente faz os cursos. Tudo é 
muito bom. Graças a Deus que apareceu esse PRONATEC. Tem gente 
que diz que vai acabar, todo ano as pessoas ficam falando isso: “Vão 
logo fazer os cursos, porque depois eles vão acabar!” Só sei que ainda 
não acabou, estamos aqui. Já fiz vários cursos e estou correndo atrás 
de emprego. (Participante 9). 
 
Eu acho que esse PRONATEC deu muita oportunidade para as 
pessoas conhecerem coisas novas. Tinha várias coisas aqui que eu 
nem sabia! Acho bom essas conversas sobre vários temas aqui que às 
vezes a gente nem sabe o que é mesmo o mercado de trabalho. Com 
essas informações fica mais fácil conseguir um emprego. (...) Eu já uns 
três cursos, mas até agora não consegui nenhum emprego, mas eu vou 
conseguir, vai aparecer. Acho pior que nem fez os cursos, acho que 
estou em uma situação melhor agora. (Participante 6). 

 

Ainda que existam críticas fortes em relação aos programas de 

qualificação profissional, o PRONATEC tem atingido, de certa forma, o seu objetivo. 

Se os jovens desejam uma qualificação profissional para conseguir um emprego, o 

programa surge como uma alternativa de concretizar esse desejo. Pode-se observar 

como essa ideia se repete nos jovens ao longo de todas as respostas deste estudo. 
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A palavra trabalhar possui conexidade com as palavras curso, 

Grendene, começar, entrar e casa.  Na perspectiva dos jovens, para trabalharem 

há uma necessidade de se qualificarem melhor, por isso há uma forte relação com a 

palavra curso. Ao mesmo tempo, eles acreditam que é importante fazer um curso 

para entrar na Grendene, multinacional especializada em calçados. A empresa é 

considerada um local que eles gostariam de trabalhar. É por meio do emprego na 

Grendene ou de qualquer emprego que os jovens ajudam financeiramente em casa, 

tornando, assim, o trabalho uma necessidade para eles. Outras palavras com 

relevante conexidade com a palavra trabalhar são: salário, necessidade, difícil, 

ganhar, experiência, precisar. Os segmentos de texto apresentaram o quanto o 

dinheiro é algo importante para os jovens. Tal fato, pode ser observado nos 

seguintes relatos: 

 

A gente precisa do trabalho, por necessidade mesmo. Todo mundo 
precisa de dinheiro para pagar as contas.  (Participante 1) 
 
Eu preciso do dinheiro que eu ganho com o meu trabalho. Na minha 
casa, minha esposa está desempregada. O meu trabalho é quem me dá 
esse dinheiro, sem ele não sei como seria. (...) Eu acho que eu não 
ficaria desempregado muito tempo não. Tenho amigos e experiência, e 
isso conta na hora de conseguir um emprego. Agora assim, ficar sem 
dinheiro é muito ruim, por isso a pessoa tem que ter um trabalho. 
(Participante 17). 

 

Os jovens afirmam que começaram a trabalhar por uma questão de 

necessidade, muitos deles prestaram vestibular, mas não passaram, o que tornou o 

curso superior algo distante e, ao mesmo tempo, um objetivo que ainda desejam 

alcançar. Os participantes consideram que na atualidade está difícil conseguir 

emprego, os cursos se tornam, ao mesmo tempo, uma oportunidade de adentrar o 

mercado de trabalho, assim como uma forma de se manterem ocupados. Ao falar 

ganhar, os jovens se referem novamente à questão salarial, como uma forma de ter 

acesso a bens e serviços como também ajudar nas despesas de casa. Para os 

participantes, a experiência é algo importante na hora de conseguir um emprego. 

Muitos explicam a dificuldade de terem oportunidades no mercado de trabalho pela 

falta dela. Para alguns participantes somente a partir dos últimos anos foi possível 

conseguir ter a primeira experiência com o trabalho. Em outra via, os cursos 

possibilitam acesso às empresas conveniadas que permitem o acesso dos alunos 
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fazendo com eles possuam mais conhecimento acerca do trabalho que estão 

almejando e esse fator, segundo eles, melhora a possibilidade de ter alguma 

experiência com o trabalho. 

 

Eu comecei a trabalhar cedo por necessidade mesmo. Era um menino 
novo, acho que tinha uns 14 anos. Hoje em dia conseguir um emprego 
está muito difícil e às vezes as pessoas não dão oportunidade para 
gente nova. Como a gente consegue emprego sem ter experiência? 
Então, às vezes a solução é praticamente trabalhar de graça só para ter 
a experiência, só que o que a gente consegue é coisa pouca que às 
vezes as pessoas nem dão valor. (...) Eu fiz vestibular, mas não passei 
é coisa difícil, tem que estudar muito. Se a pessoa trabalha e estuda fica 
bem mais difícil mesmo. (Participante 10) 

 

Hoje eu trabalho porque tenho uma família para sustentar. É uma 
necessidade. Não posso ficar sem trabalhar, minha mulher não trabalha 
e temos filhos para cuidar. (...) Quem não tem experiência de trabalho 
sofre, vejo aí esses meninos novos querendo trabalhar na Grendene, 
mas não sabem a realidade de lá de verdade, mas é o que eles tem. Às 
vezes, penso que eles podiam ficar em casa estudando, mas tem 
muitos deles que precisam ajudar os parentes em casa. Aí fica difícil 
para eles trabalhar e estudar, mas a realidade é essa mesmo, não tem 
para onde correr. (Participante 15) 
 
A pessoa tem que ganhar seu próprio dinheiro para ajudar em casa ou 
comprar suas coisas porque assim é uma despesa a menos para a 
família, menos uma boca para comer né? (...) Eu penso em fazer 
faculdade, mas estou vendo a dificuldade de tudo isso agora, imagina 
fazendo a faculdade? Vai ser mais complicado ainda, mas tem que 
fazer. Qualquer hora dessas eu entro em uma universidade particular 
dessas aí que tem aqui. (Participante 8) 

 

As palavras que surgem com mais conexidade com a palavra empresa 

são: funcionário, soldador, teste, passar, entrevista e reconhecer. Para os que 

já trabalham, afirmam gostar de ser funcionário da Grendene e os que não 

trabalham revelam que gostariam de ser funcionário da empresa. Consideram 

ainda que o processo seletivo é um teste difícil de passar. Muito acreditam que a 

entrevista é a parte mais importante do processo seletivo, capaz de reconhecer as 

habilidades do candidato. A palavra soldador surge com forte conexidade com a 

palavra empresa. Este fato se dá porque, tanto os trabalhadores, quanto os que 

almejam trabalhar na empresa afirma que essa função é bem remunerada, além de 

ser uma atividade tranquila, que não exige muito esforço físico em um tempo 

constante como outras funções como, por exemplo, o agente de produção, que 
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geralmente fica bastante tempo em pé e fazendo a mesma atividade por um longo 

período de tempo.  

A palavra querer possui forte conexidade com a palavra curso, seguida 

por manutenção, certificado, pensar, mãe, tarefa e dia. Acerca do curso os 

jovens revelam que é importante as pessoas quererem fazê-lo para poder conseguir 

um emprego. Atribuem as dificuldades de acesso às matrículas que para eles, 

acabam muito rápido e produz um desinteresse em muitos jovens porque eles 

passam a acreditar ser difícil o acesso aos cursos. Os jovens acham importante 

terem o certificado do curso, tanto os que já trabalham nas empresas quanto os 

que não trabalham. Nos relatos dos trabalhadores pode-se observar que alguns 

foram indicados pela empresa para fazer o curso pela primeira vez ou para 

participarem de um novo curso. Os relatos dos trabalhadores são mais fortes nos 

alunos do SENAI do que das outras instituições. Os jovens desejam ajudar suas 

mães nas despesas domésticas, pois foram elas as responsáveis por muitos deles 

estarem fazendo os cursos hoje. Revelam ainda ser importante se dedicarem às 

tarefas que desenvolvem no seu dia a dia no trabalho para que possam alcançar 

um bom desenvolvimento. 

Em suma, os jovens da qualificação profissional deste estudo consideram 

que é importante ter um trabalho que gostem podendo ser qualquer um.  

Prioritariamente o trabalho é percebido como uma necessidade devendo ser algo 

menos cansativo e repetitivo. Na atualidade está difícil conseguir um emprego, se 

não tiver experiência e um curso de qualificação. Na execução das tarefas é 

importante o funcionário desenvolvê-las bem para ter um bom desenvolvimento 

dentro da empresa, isto é, ascensão profissional. O trabalho permite ainda o acesso 

ao dinheiro que para eles é muito importante no auxílio das despesas de casa e 

acesso ao consumo.  

As famílias de nível socioeconômico baixo tendem a incentivar seus filhos 

a trabalhar desde cedo para que possam tanto ajudar nas despesas de casa como 

nas suas despesas pessoais (ARNET, 2011; AMAZARRAY et. al, 2009; DUTRA-

THOMÉ, PEREIRA e KOLLER, 2016). Essas responsabilidades são percebidas por 

Dutra-Thomé, Pereira e Koller (2014) como algo negativo que afeta os estudos. É 

comum também os jovens das camadas populares ainda viverem com os pais, 

filhos, cônjuge ou sozinhos fazendo com que eles assumam papéis adultos ainda 
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mais cedo do que os jovens das camadas altas (DUTRA-THOMÉ e KOLLER, 2014). 

Esses fatores podem explicar o fato de os jovens valorizarem tanto o trabalho como 

forma de acesso ao dinheiro e, como percebeu-se anteriormente, a maioria dos 

jovens deste estudo, ainda vive com a família ou parentes. 

Os jovens ao responderem sobre “o que o trabalho significa em suas 

vidas”, focaram na relação que os cursos possuem para conseguir um emprego, 

tendo em vista que muitos deles conseguiram empregos por meio do PRONATEC. 

Dessa forma, quanto mais qualificação, mais fácil será adentrar no mercado de 

trabalho. Os jovens explicam a necessidade de ter o “certificado” como algo que 

valida o conhecimento deles sobre determinado trabalho, para os trabalhadores o 

certificado é como uma especialização dentro de uma determinada área e para os 

desempregados uma forma de acesso ao emprego. O PRONATEC possui como 

objetivo atender às demandas do mercado de trabalho e é esperado que ele ajude a 

reduzir principalmente o desemprego juvenil (CUNHA e GUIMARÃES-IOSIF, 2013). 

Os cursos também são percebidos como uma forma de manterem-se 

ocupados. Eles acreditam que o acesso às empresas por meio dos cursos, facilita a 

entrada no mercado de trabalho. Entre as reclamações dos jovens sobre o 

PRONATEC surgiu bastante nos relatos o acesso difícil por causa do tempo de 

matrícula, que sempre era muito curto, o que acabava por desestimulá-los, muitas 

vezes, a buscar novos cursos do programa. Essas questões já foram discutidas na 

sessão anterior. 

Alguns elementos não foram identificados nos estudos da revisão de 

literatura: o processo seletivo ser considerado algo difícil para os jovens que 

desejam ingressar no mercado de trabalho e a entrevista de emprego, como algo 

relevante capaz de indicar as habilidades dos jovens para o trabalho. 

Ainda que muitos dos participantes fossem trabalhadores ou que outros já 

tivessem trabalhado, os jovens tiveram dificuldades de compilar mais informações 

acerca do que o trabalho significa em suas vidas. Dessa forma, a subseção seguinte 

busca aprofundar a percepção deles, a partir da teoria do significado do trabalho 

proposta por Borges (1998; 1999). 
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7.2 A Centralidade do Trabalho 

 

A centralidade do trabalho foi analisada por meio de uma estatística 

descritiva. Ao responder a essa questão, os participantes organizaram 

hierarquicamente as esferas da vida as quais mais achavam importante. Dessa 

forma a família foi a mais indicada em 1º lugar na primeira esfera e assim 

sucessivamente. Os valores totais indicam as vezes que cada esfera foi indicada no 

lugar em que os participantes a consideraram mais importantes em sua vida.  

  

Tabela 1: Centralidade do trabalho para os jovens do PRONATEC/BSM. 

 

1ª ESFERA: 
FAMÍLIA 

2ª ESFERA: 
TRABALHO 

3ª ESFERA: 
LAZER 

4ª ESFERA: 
RELIGIÃO 

5ª ESFERA: 
COMUNIDADE 

HOMENS 10 7 6 4 5 

MULHERES 10 5 3 4 8 

TOTAL 20 12 9 8 13 
Fonte: elaboração da autora 

 

Na primeira esfera todos os participantes indicaram a família como mais 

importante em suas vidas, seguido por trabalho, em terceiro lugar o lazer, em 

quarto lugar religião e na última esfera a comunidade. O trabalho foi identificado 

como algo importante na vida dos participantes assim como, por exemplo, nos 

estudos de Melo (2002), Pessoa (2012), Jesús e Ordaz (2006), Gonzáles e Insa 

(2006) e em Barreto (2014).  

De acordo com Borges e Tamayo (2001), a centralidade do trabalho é a 

faceta mais consensual empírica e, teoricamente, o que pode se perceber nos 

estudos de Silva Júnior (2011), com jovens pobres, no de Melo (2002) e no de Vilela 

(2003), onde as rendas são bastante superiores e a centralidade do trabalho ainda 

se manteve. 

Singer (2005) assinala que os jovens nasceram em um período de crise 

social. Os recursos financeiros encontram-se nas mãos dos mais velhos, no caso 

dos jovens, dos seus progenitores ou pessoas que os criaram. Assim, estes se 

submetem a eles para ter acesso à renda com fins a satisfazer suas necessidades 

de consumo. O trabalho também se configura como um elemento constitutivo do 

indivíduo (COUTINHO, 2006) e sua relevância está em ser um “estruturador da 
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existência humana e mediador primordial da relação com o mundo e com os outros 

(RIBEIRO, 2009, p. 334.).” 

Silva Júnior (2011) no seu estudo com jovens pobres, explica que o 

trabalho é percebido como uma obrigação social de dever moral, de satisfação 

pessoal e de um percurso para a integração social. Ainda que com tantas 

características e discussões acerca da centralidade do trabalho considerando as 

perspectivas que sinalizam o fim da sociedade do trabalho ou apresentam as 

transformações nessa sociedade, corrobora-se com os autores Borges e Yamamoto 

(2010) e Tolfo e Piccinini (2007), no sentido de que, mesmo com as transformações 

decorridas através do capitalismo globalizado, o trabalho ainda é uma categoria 

capaz de estruturar e dar sentido à vida das pessoas. 
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7.3 Idealização do trabalho 

 

Figura 5: Como os jovens idealizam o trabalho. 

 

Fonte: Árvore Máxima produzida pelo IRAMUTEQ. 

 

Na análise textual da frequência das palavras o IRAMUTEQ apresentou 

as 10 palavras que possuíam maior frequência: bom (n=40); gostar (n=39); achar 

(n=31); trabalhar (n=30); funcionário (n=27); empresa (n=26); querer (n=22); salário 

(n=20); dever (n=18) e importante (n=18). Observa-se na árvore de similitude que as 

palavras que apresentam maior conexidade são achar, empresa, funcionário, 

trabalhar e gostar. Após as etapas de processamento, foram realizados a 

interpretação dos vocabulários em consonância com as falas dos participantes 

constituintes no corpus de análise. Assim, percebe-se que a palavra que possui 

maior conexidade é empresa que possui conexão com as palavras achar, 

trabalhar, bom e funcionário. Analisados os significados, a partir da árvore de 
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similitude, eles foram extraídos dos segmentos de textos e revelam o que os jovens 

acham como o trabalho deveria ser.   

Considerando os blocos, a primeira palavra com maior ocorrência foi a 

palavra bom que está fortemente relacionada em primeiro lugar com a palavra 

salário, depois segue as palavras: sentir, bem, local,  espaço, colega, respeitar, 

preciso, plano, saúde, ar condicionado, legal e depender. Os jovens idealizam 

um trabalho que tenha primeiramente um bom salário; com um local/espaço onde 

eles possam se sentir bem; tenham boas relações com os colegas; seja um 

ambiente onde eles se sintam respeitados; que ofereçam um plano de saúde 

porque eles precisam tendo em vista que a saúde municipal, segundo eles é 

deficitária; o ambiente de trabalho deve oferecer ar condicionado, deve ser um 

trabalho legal (bom), que eles gostem e que não dependam mais de suas famílias. 

 

A primeira coisa que eu penso é no salário sabe? Não é que eu só 
pense nisso, mas tenho que ajudar em casa sabe? Outra coisa boa é 
porque a gente não depende mais das famílias da gente, podemos fazer 
outras coisas, ser mais independente. (Participante 18) 
 
Aqui em Sobral tem saúde, mas só a Santa Casa não tem condição. Já 
vi uns colegas meu que trabalham e a empresa tem parceira com a 
Unimed daqui de Sobral e eles fizeram um monte de exames, então eu 
penso que é importante ter um lugar que ofereça isso para a gente. 
(Participante 13). 
 
No trabalho eu imagino que é bom as pessoas serem respeitadas, 
porque sei que tem chefe que briga, grita e humilha a pessoa. Já ouvi 
muitas histórias, mas isso nunca aconteceu comigo. (Participante 7). 
 
Eu penso no meu trabalho como algo que eu goste fazer e me sinta 
bem onde vou trabalhar. (...) Acho importante também a gente ter uns 
amigos no trabalho, porque lá vamos conhecer pessoas diferentes, mais 
do que já conhece (risos).Ter uma boa relação com as pessoas porque 
elas vão ajudar a gente e a gente vai ajudar elas né? Um pode cobrir o 
outro se precisar. (Participante 11). 

 

A segunda palavra com maior ocorrência foi a palavra gostar que está 

fortemente ligada à palavra trabalhar, seguida por: gosto, ganhar, curso, 

professor e gente e, por último, as palavras: emprego, concursado, conhecer, 

novo, aprender, ficar, tranquilo, oportunidade, pai, loja, água, caixa e operador. 

Essas últimas palavras possuem uma conexidade mais distantes, mas são 

relevantes para a compreensão.  
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Os jovens idealizam em um segundo momento um trabalho que eles 

gostem e que os cursos que fizeram e os professores foram relevantes para que 

eles se sentissem mais gente. As palavras com menor conexidade relevam como os 

jovens acham importante ter um emprego que seja concursado porque há uma 

maior segurança para eles e para suas famílias, tendo em vista que, mesmo 

empregos com carteira assinada, segundo eles, não os assegura em uma empresa. 

 

Quando eu comecei a fazer os cursos, os primeiros eu não sabia nada 
da vida. Os professores levantam a autoestima da gente. Antes eu 
ficava ali parada, não corria atrás de nada para mim. Foram com os 
cursos que eu comecei a ser gente. (Participante 2). 
 
Por causa das coisas que tem lá na Grendene (os cortes) a gente tem 
que cuidar na vida se não dança. Emprego concursado é uma saída, vai 
ter aí concurso para a Polícia Municipal e eu vou fazer, é um negócio 
mais certo. Não tem essa coisa de acordar em um dia e no outro dia 
estar desempregado. (Participante 6). 

 

A palavra do terceiro bloco é o verbo achar, que possui conexidade com 

as palavras empresa, trabalhar, importante e pensar. Os significados extraídos 

desse conjunto expressam o salário como algo importante na hora de idealizar um 

trabalho. Acerca da palavra pensar os jovens refletem sobre o futuro expressando o 

desejo de ter um emprego melhor, considerando, assim, o trabalho atual como o não 

ideal para eles, e, sim, fazer uma faculdade. 

No quarto bloco pode-se identificar a conexidade da palavra trabalhar 

com as palavras: achar, gostar, querer e dever. As palavras com menor 

conexidade são: vida, mesmo, precisar, intervalo, solda e área. Esse bloco 

expressa primeiramente que a Grendene não é trabalho ideal para os jovens, a 

necessidade de um trabalho que permita crescer na empresa, que deve 

proporcionar assistência por meio de equipamentos necessários e plano de saúde e 

que o trabalho deixe de ser uma necessidade para os jovens. Dessa forma, eles 

poderiam se dedicar a outras atividades e obterem a chamada moratória social. Os 

significados apreendidos da palavra solda estão relacionados aos jovens 

considerarem esse trabalho menos cansativo e melhor remunerado. A palavra área 

está relacionada ao fato dos jovens trabalharem em uma área que eles gostem. 

 

Na Grendene a gente escapa, pior seria se não tivesse ela. Já imaginou 
como era antes. Graças a Deus que tem, porque como era que eu iria 
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escapar? Agora eu dizer que lá é tudo que eu quero na minha vida não 
é não, mas é o que tem e enquanto não tem outra coisa é para lá que 
eu vou. (Participante 4). 
 
Acho importante a gente gostar do que faz. Eu não quero trabalhar em 
um local fazendo um trabalho que eu não goste. A gente precisa 
conhecer a área que vai trabalhar, sei que isso não acontece muito, e 
às vezes a gente nem gosta de uma área, mas começa a trabalhar e a 
entender como as coisas funcionam e passamos a gostar do que 
fazemos. (Participante 9). 

 
O quinto bloco está na conexidade da palavra funcionário com as 

palavras: desenvolver, acreditar, levar, entrar, atividade, ruim e profissional. Os 

jovens idealizam um trabalho onde possam desenvolver as habilidades pessoais e 

técnicas, acreditam que a empresa de oferecer assistência no âmbito dos 

equipamentos necessários para o desenvolvimento das suas atividades, o trabalho 

não deve ser uma obrigação para as pessoas, o salário é algo importante, mas não 

é tudo. O trabalho também pode ser algo ruim, e eles exemplificam o trabalho 

desenvolvido na Grendene como algo ruim e que não desejam para a maioria deles 

e desejam crescer profissionalmente dentro de uma empresa. Acerca do verbo 

levar os jovens expressam uma necessidade de assistência de transporte, tendo em 

vista que em Sobral, segundo eles, não é bem servida de transporte público. Como 

para eles o salário é algo relevante, pagar pelo transporte é algo que custa caro e 

muitos deles se deslocam de bairros distantes, muitos à pé, para trabalhar. No que 

tange às atividades idealizadas por eles, os jovens desejam um trabalho que não 

seja repetitivo e que não precise de muito esforço. 

No sexto bloco de palavras tem-se, no centro, a palavra empresa, que se 

conecta principalmente com as palavras achar, trabalhar, bom e funcionário. As 

outras palavras que ela se conecta são: trabalhador, oferecer, crescer, 

equipamento, necessário, ambiente, vez e forma. Esse conjunto de palavras 

versa sobre um trabalho ideal que ofereça: assistência em equipamentos e plano de 

saúde, um bom salário e um ambiente bom que possibilite ao funcionário sentir-se 

bem. 

Borges e Yamamoto (2010) explicam que as ideologias relacionadas ao 

trabalho representam um pensamento construído e articulado socialmente e são 

capazes de oferecer definições variadas a todas as facetas do significado do 

trabalho. Para os autores, esses são os motivos pelos quais o trabalho é 

compreendido como uma cognição social e subjetiva que varia individualmente, 
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derivando do processo de atribuir significados e ao mesmo tempo apresenta 

aspectos socialmente compartilhados onde estes são capazes de associarem-se às 

condições históricas da sociedade. Devido à influência temporal/histórica, o 

construto do significado do trabalho é considerado como algo em constante 

construção e inacabado (BORGES e TAMAYO, 2001). 

Identificou-se que os jovens valorizam um ambiente de trabalho que 

proporcione condições materiais, de higiene e equipamentos necessários para 

execução de suas atividades assim como em Vilela (2003), contrapondo, os 

achados de Dutra-Thomé e Koller (2014) no qual, os jovens apresentaram a priori 

visão mercadológica e moralista do trabalho e Silva Júnior (2011) no qual o trabalho 

é primeiramente percebido como uma necessidade. Um dos pontos relevantes 

desse achado foi a especificação do que os jovens almejavam como “assistência ao 

funcionário”. Os participantes desejavam um ambiente com ar condicionado e um 

plano de saúde para os trabalhadores. A especificidade do plano de saúde não foi 

encontrada em nenhum estudo da revisão de literatura.  

Os jovens desejam, assim como os de Vilela (2003) e Dutra-Thomé e 

Koller, 2014, um trabalho onde eles se sintam bem, tenham boas relações com os 

colegas, sejam respeitados e que o trabalho seja um espaço para o 

desenvolvimento de suas habilidades pessoais e técnicas  

Os participantes acreditam que o trabalho deve garantir as condições 

econômicas de sobrevivência pessoal e familiar assim como em Samba, (2012), 

ascensão profissional e estabilidade no emprego como em Souza e Castro (2014) e 

que para eles seria um trabalho concursado. Pode-se perceber nos relatos que os 

jovens acreditam que o trabalho ideal deve ser aquele que ofereça bom salário. A 

relevância do salário está bastante arraigada ao trabalho como sustento (SOUZA e 

CASTRO, 2014), no qual o trabalho é uma forma de se ter uma autonomia (SAMBA, 

2012; SOUZA e CASTRO, 2014) e independência financeira (DALE et.al, 2006; 

BARRETO, 2014; MDS, 2013). Corroborando com os achados do MDS (2013), os 

jovens desta pesquisa foram inseridos no mercado de trabalho antes dos 18 anos 

por necessidade financeira e a maioria deles já trabalhou ou estava trabalhando no 

momento da entrevista algo que é bastante comum para os jovens das camadas 

mais baixas. 
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Os jovens idealizaram por último que o trabalho não pode ser repetitivo e 

exigir muito esforço físico, pode ser ruim, assim como na empresa de calçados. 

Nessa empresa ele não desejam por crescer profissionalmente ainda que precisem 

dela, segundo eles, para cursar o ensino superior. Tendo em vista que o significado 

do trabalho pode ser afetado pela instabilidade no emprego (LUSTING e LIEM, 

2010), outro ponto relevante que estava relacionado ao trabalho ideal, apresentando 

conflitos nas respostas, o mesmo hora deveria proporcionar o crescimento dentro da 

empresa e em outra não. Tal fato se deve a um conflito nas respostas dos jovens. A 

empresa deve proporcionar crescimento profissional quando pode proporcionar o 

acesso à faculdade e não deve proporcionar crescimento profissional por não ser o 

seu trabalho ideal ainda que ao idealizarem, os jovens referem-se sempre ao 

trabalho na empresa e não ao curso superior que relatam nas respostas de diversas 

perguntas. Contrapondo esse achado, os jovens afirmaram na pergunta (1), que 

gostavam ser funcionário da empresa o que aqui percebemos que não significa que 

eles gostem do que fazem. Borges (1998; 1999) e Samba (2012) identificaram que 

os significados do trabalho possuem aspectos positivos e negativos assim como 

Barreto (2014) observou que o trabalho para os jovens com baixa escolaridade é 

percebido como algo que gostam, mas que desejam mudar. 

Nos achados de Silva Júnior (2011), os jovens perceberam o trabalho 

ideal como um dever, enquanto que os jovens deste estudo expressaram que o 

trabalho não deveria ser obrigatório. Ao mesmo tempo, tanto os jovens integrantes 

da pesquisa realizada por Silva Júnior (2011), quanto os participantes dissertação, 

se pudessem, optariam pela moratória social. Os jovens deste estudo acreditam 

que, com essa moratória, será possível se dedicarem mais aos estudos e fazer um 

curso superior.  

Andrade e Dachs (2007) afirmam que os diferentes níveis de renda 

familiar proporcionam oportunidades desiguais de renda e trabalho entre os jovens. 

Há uma ideologia da meritocracia que só tem como função:  

 

[...] encobrir os interesses específicos da classe média (...). Por isso, 
concretiza-se na defesa do mito da escola única e para todos, 
baseada na noção de igualdade de oportunidades aplicada ao 
terreno educacional (SOUZA e VASQUEZ, 2015, p. 413). 
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Em suma, tudo depende exclusivamente da pessoa, o que não condiz 

com a realidade. Saes (2005) explica que o que sobra para a classe trabalhadora é 

a inserção no mercado de trabalho, enquanto a classe alta usufrui da moratória 

social. No estudo de Corrochano et. al (2008), os achados são similares. Os autores 

identificaram também que a moratória social pertence aos jovens das classes altas, 

enquanto que aos jovens das classes baixas sobra a inserção precária e muito cedo 

ao mercado de trabalho.  

No estudo de Souza e Vasquez (2015), realizado com estudantes do 

ensino médio de escola pública, eles identificaram que o trabalho é considerado 

pelos jovens a principal estratégia para a sua manutenção na universidade. Esse 

último achado está relacionado ao fato dos participantes dessa dissertação, mesmo 

considerando a Grendene um local que não seria o trabalho ideal para eles, 

permitiria o acesso ao ensino superior. Em contrapartida, Souza e Vasquez (2015) 

também alertam para o fato de que trabalho é algo que dificulta a continuidade dos 

estudos. Ao pensar no curso superior, os jovens sobralenses o imaginam em 

universidades particulares, pois consideram o vestibular nas universidades públicas 

muito difícil de passar, mesmo com a existência do ENEM. 
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7.4 Percepção do trabalho 

 

Neste tópico os jovens identificaram como o trabalho é de fato para eles. 

A árvore de similitude expressa a conexividade entre as palavras, no qual pode-se 

perceber que está é a maior árvore do estudo apresentando a diferença entre aquilo 

que os participantes idealizam e como eles vivenciam o trabalho. 

 

Figura 6: Como o trabalho é percebido pelos jovens. 

 

Fonte: Árvore Máxima produzida pelo IRAMUTEQ. 

 

Na análise de similitude apresentada se evidencia a organização do 

conteúdo construído pelo corpus totalitário, portanto, observa-se 4 elementos 

(trabalho, empresa, pessoa e ficar) centrais que apresentaram valores simbólicos 

e que estão interconectados tanto com os elementos centrais como por elementos 
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menores. Os traçados mais grossos representam relações mais fortes e os traçados 

mais finos relações mais fracas (teste do Qui-Quadrado). Na estatística apresentada 

pelo software foram identificadas 279 palavras, das quais 10 obtiveram maior 

frequência: trabalho (n=155), pessoa (n=150), empresa (n=109), ficar (n=101), achar 

(n=94), bom (n=73), funcionário (n=72), mesmo (n=54), Grendene (n=41), vez 

(n=41) e salário (n=33).  Após as etapas de processamento, para fins deste estudo, 

realizou-se a interpretação dos vocabulários consoante às falas dos participantes 

constituintes no corpus de análise. 

 A palavra trabalho é a mais agregadora e organizadora dos conteúdos 

lexicográficos analisados. Dela parte uma forte relação com pessoa, ficar, achar, 

mesmo e bom. Na avaliação dos participantes o trabalho é considerado bom, 

requer esforço físico e por garantir de sobrevivência, relacionada a ajudar nas 

despesas de casa e ser independente. De acordo com os jovens, os funcionários 

são mal tratados por alguns supervisores na Grendene devido à ausência de 

treinamento dos profissionais, fazendo com que em alguns processos ocorram 

desentendimentos constantes.  

 

Eu não sei dizer se são problemas pessoais que a pessoa leva para o 
trabalho, mas eles não têm direito de descontar na gente. Quando ele 
chega ao setor briga com os aprendizes, ele chega nos 
menosprezando. Eu penso que uma empresa de grande porte como a 
Grendene não poderia ter um funcionário assim. (Participante 1). 

 

Os jovens que trabalham/trabalharam e que são/foram aprendizes na 

Grendene, revelam que os supervisores e líderes ficam muito estressados e que 

muitos funcionários não gostam quando são cobrados por eles. A relação dos que 

são/foram aprendizes com os veteranos não é/era boa. Eles contam que havia certa 

discriminação por parte dos veteranos em relação aos aprendizes, tendo em vista 

que eles poderiam ser os próximos a serem contratados pela empresa. Alguns 

desses jovens afirmam que, muitas vezes, ficavam parados sem orientação alguma, 

apenas observando o que as pessoas estavam fazendo. Outros aprendizes explicam 

que os veteranos não os respeitavam devido ao fato de ganharem o mesmo salário 

que eles e trabalharem/trabalhar metade do tempo.  

Quando os jovens eram questionados a quem se dirigiam para falar sobre 

essas situações, a maioria deles afirmou que apenas comentavam com os colegas e 
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que falar com os supervisores não iria mudar a situação. Ainda para justificar esse 

comportamento, os participantes adotaram a política de não revidar a essas 

situações porque sabiam que o momento que estavam vivendo era temporário. 

Essas situações produz sofrimento nos jovens em seu ambiente de trabalho, fato 

que também foi identificado em Silva Júnior (2011). Em suma, geralmente os jovens 

não eram pouco ouvidos em seu local de trabalho, não tendo ainda uma 

oportunidade para reclamar ou sugerir em situações como as apresentadas. 

No estudo de Assunção (2010) foi identificado que as situações 

estressantes produzem impacto no construto do significado do trabalho. Tal fato 

pode ser indicativo de um dos fatores da empresa Grendene não ser citada como o 

seu trabalho ideal pela maioria dos participantes. Os jovens explicam que o trabalho 

deles também era cansativo, uma vez que depois de saírem da empresa eles iam 

assistir aula nos cursos. Destarte, o trabalho é ao mesmo tempo estressante e 

importante porque torna a pessoa digna. Os relatos abaixo expressam alguns dos 

significados extraídos. 

 

Lá na Grendene as pessoas são mal tratadas. O povo fala com a gente 
como se fosse burro. Desse jeito, muitas pessoas ficam estressadas 
com que fazem lá. Eles gritam com todo mundo. Se a pessoa está 
fazendo algo errado, tem que ensinar a pessoa. Não vejo eles treinando 
a gente, por exemplo, tem que treinar as pessoas. (Participante 12). 

 
Eu sei que o tem por agora é isso mesmo. Os supervisores são muito 
estressados porque recebem muita pressão e acabam descontando nos 
funcionários. Se a pessoa não sabe saber o trabalho então tem que 
ensinar. Eles jogam as pessoas lá e pronto, tem que fazer. (Participante 
8). 
 
A pessoa tem que trabalhar para poder ajudar em casa, tudo hoje em 
dia está caro. Se a pessoa não trabalha, também não ajuda não é? Vai 
ter que depender da família para viver, tem uma hora que a gente tem 
que ajudar eles também. A pessoa é digna porque trabalha e não 
trabalha fica por aí sem fazer nada e isso não é bom no mundo de hoje. 
(Participante 20). 

 

Os participantes acham que o trabalho possui um ritmo rápido, é repetitivo 

e cansativo e são reconhecidos pelos supervisores e colegas de trabalho. 

 

Eu penso assim, na Grendene o trabalho é muito puxado. Às vezes me 
sinto uma máquina por que trabalho é muito repetitivo. Eu fico na esteira 
horas, fazendo a mesma coisa. (Participante 3). 
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Eu acho que sou reconhecido pelos meus colegas e pelo meu chefe, 
antes eu estava em um outro setor agora estou nessa fábrica. No 
começo eu não gostei da mudança, mas meu supervisor me disse que 
eu era boa e que seria bom para os meus colegas também. 
(Participante 5). 
 
Eu não estou trabalhando agora, estou fazendo esse curso. Eu acho 
que o trabalho é a sobrevivência da pessoa. Agora, por exemplo, estou 
vivendo das coisas que minha mãe me dá. Depois quando eu estiver 
trabalhando eu vou poder ajudar ela também. (Participante 14). 

 

Os jovens relatam que alguns tipos de trabalho podem ser perigosos. 

Alguns dos participantes haviam trabalhado com panfletagem em cidades 

circunvizinhas ou dentro do próprio município de Sobral, e explicam que a exposição 

contínua ao sol, chuva e possivelmente situações de assalto eram frequentes nesse 

tipo de trabalho. Os jovens deste estudo fazem uma comparação e afirmam que 

trabalhar na Grendene ainda é um trabalho melhor do que ficar nas ruas 

panfletando. Nessa via, os jovens buscam o emprego como uma forma de garantir 

uma autonomia financeira pela necessidade do sustento material, ainda que não foi 

relatado por eles, o trabalho como ter acesso a bens materiais e consumo. 

Os jovens afirmam também que o relacionamento com seus colegas e 

supervisores são melhores do que de outros trabalhos e que o trabalho é um espaço 

para o indivíduo desenvolver habilidades técnicas e pessoais. 

No trabalho, o funcionário deve se dedicar, ter interesse a respeito do que 

acontece com a empresa e as atividades que eles desenvolvem. O indivíduo que 

fica parado não se desenvolve bem no trabalho. Os jovens avaliam que o salário 

oferecido, tanto para os aprendizes, quanto para os trabalhadores é baixo. Ao 

analisarem o salário, os jovens afirmam ainda que salário igual ao que eles têm é 

difícil e, em suas conclusões, é o que o mercado de trabalho está oferecendo e que, 

de certa forma, a empresa, em comparação a outras, ainda pagam bem. Esses 

últimos fatores apresentam certo conformismo dos jovens em relação a como o 

trabalho é de fato. Os jovens de Melo (2002) afirmaram que o trabalho não paga 

bem e que trabalhar não é garantia de autossustento e independência. Os jovens 

integrantes dessa pesquisa acreditam que o trabalho é sustento, independência 

financeira e a grande possibilidade de mudar de vida para sair da sua condição 

social. 
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Os participantes acreditam que o mercado de trabalho oferece para eles 

são esses tipos de emprego como os da Grendene. A empresa é a mais citada nos 

discursos dos jovens como uma oportunidade de ter o primeiro emprego ou ter 

qualquer emprego. Devido a essas particularidades, o trabalho atual é bom somente 

para receber o salário. O medo do desemprego foi citado por todos os jovens, tendo 

em vista que a Grendene possui cortes sazonais e ser concursado ou fazer uma 

faculdade é uma alternativa melhor para se estabilizar em algum outro trabalho. 

Segundo os jovens, para crescer dentro da empresa é necessário ter foco em suas 

atividades. Quando pensam em ascensão profissional, eles só imaginam como uma 

forma de poder custear um curso superior demonstrando, assim, um desejo de sair 

do trabalho atual. 

 

O trabalho é bom, mas eu não quero ficar o resto da minha vida fazendo 
a mesma coisa. Eu quero crescer, fazer alguma coisa melhor. Vejo lá 
pessoas que estão na mesma função há muito tempo, não quero isso 
para mim. Um dia quero fazer uma faculdade. (Participante 15). 

 

Durante os relatos os próprios jovens fazem julgamentos acerca do que 

eles idealizam e de como o trabalho é de fato e afirmam que o trabalho possui tanto 

aspectos positivos quanto negativos. Consoante este aspecto, a comunidade, 

segundo os participantes, avalia o seu trabalho considerando que ele paga bem, 

explora, reconhecem o esforço das pessoas que trabalham e quem está fora deseja 

o mesmo trabalho que eles. 

 

Eu acho muito bom as pessoas me verem assim é uma satisfação as 
pessoas me verem assim, é uma inspiração você sendo uma psicóloga, 
um mecânico, você estimula as pessoas a quererem ser algo na vida, a 
fazerem algo que elas gostem e que você já está fazendo. (Participante 
17). 

 

Assim como os jovens avaliam a dificuldade do acesso ao ensino 

superior, eles acreditam que o processo seletivo da empresa é difícil e que a 

entrevista é algo importante para o ingresso na empresa. Os participantes explicam 

também que o processo seletivo da empresa não depende apenas do currículo, mas 

de passar na entrevista. 

Os que jovens mais apresentaram nos relatos foi o fato de não possuírem 

um bom relacionamento com os supervisores, sentem-se discriminados pelos 
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veteranos e estes não respeitam os trabalhadores mais jovens. Com a existência 

desses conflitos, os jovens não se sentiam à vontade de relatar as situações para os 

seus superiores. É interessante notar que o relacionamento não é bom com os 

supervisores apenas por não terem a possibilidade de expressar os problemas com 

os veteranos, porém no âmbito de terem o seu trabalho reconhecido por eles, os 

participantes relataram que o relacionamento é bom tanto com eles como os outros 

colegas (DUTRA-THOMÉ e KOLLER, 2014). Os jovens comparam o relacionamento 

com os supervisores e colegas ainda é melhor do que outros empregos que já 

tiveram. Os participantes acreditam que desenvolvem habilidades técnicas e 

pessoais importantes para o desenvolvimento humano (OLIVEIRA et. al, 2005). Para 

a comunidade, o trabalho na empresa de calçados explora, paga bem, reconhecem 

o esforço dos trabalhadores, desejando por fim, ter o mesmo emprego que eles. 

Os participantes relataram que o trabalho é cansativo, estressante, possui 

um ritmo acelerado, é repetitivo e os conflitos com os veteranos da empresa causam 

sofrimento. Os jovens consideram que o trabalho pode ser perigoso ao falarem de 

outras experiências, porém o que fazem/fizeram na Grendene ainda é melhor. Silva, 

Jung e Vieira (2012) explicam que esses trabalhos exigem um conhecimento mínimo 

para sua execução e que ainda não oferecem estabilidade e salários degradantes. 

Os jovens vivenciam a existência de uma “desistência do trabalho” provocada pela 

impotência diante das adversidades e uma “resistência no trabalho” tendo em vista o 

trabalho ser um espaço de aprendizagem, crescimento pessoal e realização (SILVA, 

JUNG e VIEIRA 2012). A empresa não oferece estabilidade no emprego o que 

causa uma percepção do trabalho como algo para somente receber o salário. 

Para os entrevistados o trabalho é um meio de sobrevivência, o salário é 

bom em comparação a outros empregos ao mesmo tempo em que é considerado de 

forma geral baixo. No que se referente à execução das atividades, os jovens 

explicaram que o funcionário deve ter foco no sentido de prestar atenção no que 

está fazendo e ser responsável. 

Os jovens explicam que o trabalho torna a pessoa digna ainda que o 

trabalho na empresa de calçados não seja digno. Nesse momento pode-se pensar 

que o trabalho o qual se referem é o trabalho relacionado a um curso superior. Os 

participantes avaliam ainda que o salário oferecido pela Grendene é baixo ainda que 

seja melhor do que em outras empresas. 
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Primeiramente, houve uma preocupação em saber o que o trabalho 

significava na vida dos jovens na pergunta (1) e os resultados demonstram que o 

jovem pobre afirma que trabalho tem que ser algo que eles gostem, podendo ser 

qualquer um. É uma necessidade relacionada ao dinheiro como algo importante para 

ajudar nas despesas de casa e para ter acesso ao consumo; não pode ser cansativo 

ou repetitivo e que na atualidade há uma grande dificuldade de não conseguir 

emprego se não tiver experiência e um curso de qualificação. Os jovens acreditam 

que o funcionário que executa bem as suas atividades tem mais oportunidade de 

ascensão profissional. 

Aprofundando-se, a partir da perspectiva de Borges (1998; 1999), 

começa-se a perceber algumas similaridades e diferenças em relação à pergunta 

(1). Acerca da importância do trabalho na vida dos jovens identificamos que o 

trabalho é algo relevante, sendo precedido apenas pela família e em 3º lugar o lazer, 

em 4º a religião e em 5º lugar a comunidade.  

Na pergunta (1) o trabalho é algo importante como uma forma de 

sobrevivência. Corroborando a partir da perspectiva de Borges (1998; 1999), 

pudemos concluir que o trabalho é algo central na vida dos participantes. Ao 

idealizarem o trabalho, os jovens se preocupam prioritariamente com as condições 

de trabalho em relação aos materiais disponibilizados para a execução de suas 

atividades e às condições de higiene. O trabalho deve ainda garantir a sua 

sobrevivência e de sua família por meio do salário que receberão. A ideia do salário 

possui uma forte relação do trabalho enquanto sustento que promove autonomia e 

independência financeira. Na pergunta (1) os jovens descreveram o trabalho como 

uma forma de consumo de produtos, já no aprofundamento das questões os jovens 

dedicaram-se a descrever o trabalho como uma forma de pagar uma faculdade. 

Os jovens desejam ainda a ascensão profissional na empresa de 

calçados e estabilidade no emprego, ainda que empresa não seja considerada como 

o seu trabalho ideal, perpetuando, assim, a ideia de que o trabalho na empresa 

possuía outros objetivos. Para os jovens, é importante um trabalho que eles se 

sintam bem. Este fato pode ser compreendido quando os jovens descrevem o 

trabalho atual como estressante e sobre os conflitos com os veteranos o que causa 

sofrimento para eles. Compreende-se a lógica desses conflitos, a partir do 

entendimento de Gonzales (2009), na qual, o desemprego dos jovens está 
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relacionado à quantidade insuficiente de postos de trabalho, e por meio da 

qualificação profissional, capaz de aprimorar habilidades, poderá subtrair o emprego 

entre os trabalhadores adultos. Tais fatores podem explicar o comportamento dos 

veteranos em relação aos jovens. No contexto de desemprego em alta, Gonzales 

(2009, p. 122) afirma que a oferta de formação profissional é compensatória, “pois 

na melhor das hipóteses diminuirá a desigualdade interna ao mercado de trabalho, 

se for dirigida aos jovens de menor ‘empregabilidade’”. Em via inversa, no contexto 

da rápida geração de emprego, o autor acredita que talvez com a criação de novos 

postos de trabalho constantemente a questão do desemprego juvenil possa ser 

melhorada e dessa forma a qualificação profissional poderia produzir um acesso a 

“níveis crescentes de especialização e qualificação (p.122).” 

O trabalho deve oferecer uma “assistência ao funcionário” equipamentos 

necessários para o desenvolvimento de suas atividades, reforçando, assim, esse 

fato como algo relevante assim como a necessidade de ter um plano de saúde para 

os funcionários. Essa última exigência dos jovens não foi identificada em nenhum 

estudo da revisão de literatura. Entre aquilo que eles desejam e como é de fato, os 

jovens descrevem o seu trabalho como algo extremamente desgastante, cansativo, 

estressante, com ritmo acelerado, repetitivo e com conflitos com os veteranos. 

Afirmam, ainda, que alguns trabalhos podem ser perigosos como os que alguns já 

tiveram no passado. Esses tipos de trabalho que eles se inserem fazem parte das 

ocupações precárias, com salários baixos que são comuns a esse público devido ao 

baixo crescimento do emprego (GONZALEZ, 2009).  

A recompensa econômica foi algo também importante nos discursos dos 

jovens, tendo em vista que a empresa de calçados não é o seu trabalho ideal eles 

precisam do salário para alcançar os seus objetivos de vida como, por exemplo, 

cursar uma faculdade e sustentar a família. Ainda assim, o salário oferecido pela 

empresa é considerado melhor do que em outros lugares. O trabalho é percebido 

como um espaço de desenvolvimento das habilidades técnicas e pessoais 

relevantes para o desenvolvimento humano e consideram que são reconhecidos 

pelos colegas, supervisores e pela comunidade. No que tange aos supervisores, o 

relacionamento é avaliado a partir daquilo que eles sentem que podem ou não falar 

para eles. O relacionamento é ruim se não podem falar dos conflitos para os 

superiores e é bom por serem reconhecidos por eles. Acerca de como a comunidade 
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percebe o trabalho deles, os jovens relataram que ela considera um trabalho que 

explora, paga bem e que gostariam de ter. Ainda foi citado pelos jovens a 

importância de ser responsável e prestar atenção na execução de suas atividades. 

Por fim, ao compararmos os resultados da pergunta (1) com o conjunto 

de respostas do construto de significado do trabalho identificamos que os jovens a 

priori, ainda possuem muitas contradições e incertezas sobre o significado do 

trabalho em suas vidas. Pode-se perceber quando afirmam que o salário é baixo 

para os trabalhadores da empresa de calçados, porém é melhor do que em outros 

lugares. A empresa de calçados na pergunta (1) é definida como um local que 

desejariam trabalhar e em outro momento identificam mais fatores negativos do que 

positivos em relação à empresa e desejam trabalhar nela para pagar uma faculdade. 

Os jovens desejam ser concursados e percebem que somente via Grendene 

poderão ter um trabalho que possibilite que isso aconteça. Pode-se pressupor que 

desejando na pergunta (1) um trabalho com menos esforço físico e que pague bem 

o ensino superior possa proporcionar isso a eles. A ascensão profissional depende 

exclusivamente do trabalhador, na perspectiva dos jovens, ao relatarem na pergunta 

(1) e nas seguintes que o funcionário deve estar atento às suas atividades e ser 

responsável para ter um bom desenvolvimento dentro da empresa. 
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7.5 Expectativas 

 

Neste tópico os jovens descreveram o que esperam alcançar com o 

trabalho. Poderemos observar a relação já discutida anteriormente em ter um 

trabalho e fazer um curso superior. 

Figura 7: O que o jovem espera alcançar com o seu trabalho. 

 

 

Fonte: Árvore Máxima produzida pelo IRAMUTEQ. 

 

A palavra curso surge centralmente na árvore de similitude e possui 

conexões com 8 palavras a saber: superior, empresa, conseguir, família, querer 

bom e gostar. Associação maior é com a palavra superior e a segunda com a 
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palavra querer, exprimindo o quanto os jovens querem fazer um curso superior. Ao 

pensar sobre os cursos que desejam fazer, os jovens descrevem que o vestibular foi 

algo difícil e que trabalhar na empresa Grendene pode ser uma oportunidade de 

conseguir realizar esse desejo. O curso superior é forma de aumentar renda, ter 

assim um emprego melhor e poder ajudar a família. Os jovens consideram 

importante que o curso escolhido seja algo que eles gostem de fazer e que no 

futuro consigam um bom emprego. Ainda que os participantes não tenham sido 

questionados a priori nas questões anteriores sobre fazer ou não curso superior, 

esse assunto tornou-se bastante recorrente nas respostas, demonstrando o quão 

relevante isso é para eles. 

A palavra faculdade surge com 4 conexões maiores com as palavras 

empresa, preciso, pagar e terminar e 18 conexões menores com as palavras: vez, 

vestibular, relação, exemplo, distância, dia, aula, preciso, líder, supervisor, 

estudo, terminar, entrar, difícil, conciliar e empresa. Nos relatos extraídos foi 

possível verificar uma conexão forte com empresa, demonstrando que ter um 

emprego é importante para poder cursar uma faculdade particular e, para eles, a 

empresa Grendene é a melhor opção. Atribuem uma certa causalidade para que 

seus objetivos sejam alcançados afirmando que todo mundo terá a sua vez na vida. 

Consoante este fato, a universidade pública não é uma opção, porque o vestibular é 

uma etapa difícil e identificam que a maioria das pessoas não passam. 

 

Eu quero muito fazer um curso superior, mas é difícil passar no 
vestibular. São muito concorrentes, muitas pessoas não passam. Então, 
apareceu essa oportunidade de trabalhar na Grendene e se a pessoa 
crescer lá dentro vai ter mais chance de fazer um curso superior. Eles 
têm convênios com várias faculdades aqui em Sobral, então fica até 
mais fácil para a gente. (Participante 16). 
 
Eu já fiz vestibular, mas poucas pessoas passam é muito difícil. Mas 
acho também que não podemos desistir temos que continuar tentando. 
Meu irmão estudou em escola pública a vida toda e agora passou em 
Medicina da UFC. Ele ficou estudando 6 anos até passar. (...) Eu não 
pretendo ficar 6 anos estudando para fazer o que eu quero (risos), 
então estou aqui fazendo esse curso para ver se consigo entrar na 
Grendene e é de lá que vai sair o meu estudo. (Participante 19). 

 

Os participantes acreditam que, por meio do trabalho, podem pagar pela 

faculdade e refletem que, enquanto isso, devem se manter no emprego para 

terminar de pagar exprimindo, assim, a necessidade de conciliar os estudos e o 
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trabalho. Os jovens identificam que essa relação entre trabalho e faculdade é algo 

bastante comum nos dias atuais, o que não quer dizer que seja algo fácil de se lidar.  

Percebem, então, que alguns cursos oferecidos nas universidades públicas são 

durante o dia tornando de fato inviável manter o trabalho. Dessa forma, os cursos 

nas faculdades particulares se tornam mais possíveis pela existência de cursos 

noturnos e nos finais de semana. 

 

Tem muita gente hoje em dia que vive de trabalhar e estudar, várias 
pessoas vivem assim. É a realidade, não tem que chorar. Agora a 
pessoa tem que prestar atenção no que faz, porque se perder o 
emprego, depois não vai ter como pagar a faculdade não. (Participante 
1). 
 
Eu pensei em estudar na UFC, mas os cursos que eu queria eram 
durante o dia, aí não dá certo eu deixar meu trabalho para ficar só 
estudando. Então, tem alguns outros cursos que eu gostaria de fazer 
que nas faculdades particulares, como é somente à noite, pode dar 
certo para mim. De dia eu trabalho e de noite eu estudo. (Participante 
9). 

 

Os jovens reconhecem os funcionários que cresceram dentro da 

empresa, como por exemplo, o líder e o supervisor que, hoje, possuem curso 

superior que foi custeado com o trabalho na Grendene. Eles descrevem esses 

cargos como algo que almejam também em seu futuro.  

 

Muitos líderes e supervisores cresceram dentro da Grendene. Eles 
tinham cargos menores e fizeram curso superior. Para ser líder tem que 
ter curso superior, então, se a pessoa souber aproveitar as 
oportunidades pode crescer na empresa. (Participante 19). 

 

O trabalho é percebido pelos jovens apenas como uma forma de acesso 

ao ensino superior. O curso deve ser algo que eles gostem, devendo ser custeado 

pelo trabalho que desenvolvem, principalmente na Grendene, sendo importante 

manter-se nele para custear um curso particular. Esse último ponto, nos leva a 

pensar que como já foi afirmado por eles, a empresa não oferece estabilidade 

profissional por causa dos cortes recorrentes. Então, conseguir manter-se no 

emprego não é algo que depende apenas do esforço que eles dedicam ao trabalho, 

mas de outros fatores externos e internos à empresa. Ainda sim, os jovens insistem 

que esse seria o modelo ideal para alcançar os seus objetivos. Com o salário de um 

curso superior, que, na visão deles, seria melhor e com um emprego melhor, eles 



141 
 

 
 

teriam uma possibilidade maior de ajudar na renda de suas famílias. Ao serem 

questionados sobre o vestibular nas escolas públicas, eles compreendem que o 

acesso é bastante difícil e que poucas pessoas passam. Esse fator seria relevante 

para a inserção no mercado de trabalho via cursos de qualificação profissional para 

alcançar um emprego no qual o salário pudesse pagar a tão sonhada faculdade. 

Esse percurso prologado reflete bastante a realidade da juventude pobre brasileira 

que é diferente de outras camadas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a conclusão das análises, foi possível elaborar os diversos aspectos 

que indicam a(s) resposta(s) do problema de pesquisa: “qual o significado do 

trabalho para jovens pobres de 18 a 28 anos em qualificação profissional?” Diante 

do problema de pesquisa buscou-se construir posicionamentos críticos antes (na 

revisão de literatura), durante (processo investigativo) e depois (análise dos 

resultados) acerca das políticas públicas de inclusão produtiva, especificamente o 

PRONATEC, a juventude pobre e sua relação com o trabalho e, principalmente, 

sobre o significado do trabalho para os jovens pesquisados. Foi adotada uma 

perspectiva de análise no qual todos os elementos foram considerados levando em 

conta os aspectos históricos, sociais e culturais.  

Na análise dos resultados percebeu-se que ao contextualizar a pobreza 

como fenômeno multidimensional, “ser pobre”, não pode ser percebido apenas como 

algo monetário, tendo em vista que a renda dos participantes, a inserção precoce no 

mercado de trabalho, o acesso à saúde, ao lazer e à educação são fatores 

relevantes para determinar os caminhos dos jovens em direção ao trabalho. Notou-

se também uma discordância de valores na definição de pobreza tomada pela SAE 

e pelo PRONATEC. Tal fato pode ser compreendido porque o primeiro avalia o 

poder compra e consumo da população e o segundo, a partir do MDS, considera 

fatores mais complexos. Supostamente os valores da SAE deveriam ser seguidos 

pelo MDS, porém, o que se observou é que isso não acontece. Esse fato pode ser 

percebido como algo positivo, ao se considerar a pobreza como fenômeno 

multimensional. Foi perceptível que alguns jovens não eram perfil para estarem no 

curso, sendo que esse fato pode ser esclarecido devido a não atualização cadastral 

no CadÚnico. Outro aspecto relevante em relação à renda foi o fato de que o 

PRONATEC/BSM deve atender prioritariamente pessoas extremamente pobres e, 

no estudo aqui realizado, foram identificados apenas dois participantes nessa 

condição. Para atingir esse público, o programa deverá melhorar suas estratégias de 

alcance algo percebido como um dos pontos negativos na revisão de literatura. 

A maioria dos participantes possuía ensino médio completo, corroborando 

o aspecto de que houve um aumento na escolaridade das camadas populares assim 

como identificado na pesquisa da SNJ (MDS, 2014). Essa escolaridade é relevante, 
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ainda que apenas um dos participantes dessa pesquisa estivesse em um curso 

superior e, ao mesmo tempo, fazendo o curso de qualificação profissional. Fazer 

dois cursos foi a saída que o jovem encontrou para, por meio de qualquer um, ser 

inserido no mercado de trabalho. Contrapondo a média nacional (IBGE, 2010), os 

jovens participantes desta pesquisa, possuem em sua maioria de 4 a 6 pessoas 

residindo com eles o que é considerado um valor alto. 

Acerca da situação de trabalho, os homens estavam mais empregados do 

que as mulheres, o que corrobora com dados nacionais acerca da divisão sexual do 

trabalho (OIT, 2014; IBGE, 2010). Ainda que exista uma maior escolarização das 

mulheres (LEONE, 2009), elas ainda possuem a dificuldade de acesso ao mercado 

de trabalho. Gonzalez (2009) afirma que a divisão sexual possui um peso importante 

na experiência do jovem com o trabalho. A maternidade, por exemplo, é um dos 

fatores que dificulta o acesso das mulheres ao mercado de trabalho (SILVA, JUNG e 

VIEIRA, 2012). Foi interessante perceber que o homem como provedor exclusivo 

tem decaído quando dos 20 participantes do nosso estudo 12 deles trabalham e 

dividem igualmente as despesas da casa e apenas 2 eram provedores exclusivos. 

Acerca dos cursos realizados, os jovens não focam em uma área 

específica, fazendo qualquer curso para ter qualquer emprego. Dessa maneira, 

percebeu-se que os jovens fizeram de 1 a 3 cursos, seguido por 8 que fizeram de 4 

a 6 cursos e apenas 2 pessoas fizeram de 7 a 9 cursos. Os valores são altos, 

quando se considera que todos os cursos feitos pelos jovens fizeram não seguem 

uma linha de lógica especializada.  

Os jovens desejam fazer qualquer curso para não ficarem parados e que 

gostem. É interessante perceber como é importante ter a qualificação profissional 

para os participantes deste estudo. Os jovens não pensam na importância do 

conhecimento especializado dentro de uma determinada área, optando por um 

conhecimento generalista em áreas diversas. Em nenhum momento em seus relatos 

eles falaram sobre isso, o que pode demonstrar a dificuldade de planejar o seu 

futuro. Os jovens pobres acreditam que ao fazer diversos cursos isso facilitará sua 

entrada no mercado de trabalho e não percebem a limitação dos cursos em relação 

a este mercado, terminando assim, qualquer curso sobre qualquer assunto, ainda 

que o conhecimento adquirido não seja utilizado em sua vida profissional futura 

(OLIVEIRA, 2011).  
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Na mesma via, questiona-se: como podem desejar uma ascensão 

profissional que depende de um emprego estável, ainda que seja para fazer um 

curso superior, se para isso é necessário no mínimo um conhecimento 

especializado? Foi possível pensar sobre esse assunto quando alguns dos 

participantes que estavam trabalhando na multinacional especializada em calçados 

haviam sido indicados pela empresa para se especializarem no seu trabalho e estes 

ainda não haviam participado dos cortes sazonais, o que não quer dizer que eles 

não os temessem. Em suma, o conhecimento especializado fazia diferença sim no 

momento de manter a desejada estabilidade no emprego. 

Corroborando com a pesquisa da SNJ (MDS, 2014), foi possível perceber 

que os jovens pobres ainda têm mais acesso aos cursos em instituições públicas do 

que nas privadas devido ou à gratuidade dos cursos ou às bolsas oferecidas. Os 

jovens participaram no total de 23 cursos do PRONATEC/BSM, os outros 4 cursos 

também eram gratuitos oferecidos pelo Sistema “S” com o mesmo objetivo de 

atender pessoas de baixa renda. Os programas de gratuidade oferecidos somente 

são procurando quando não há vagas nos cursos do PRONATEC/BSM, sendo que 

essa prioridade ocorre devido à bolsa-formação oferecida. As instituições privadas 

são apenas procuradas pelos participantes se ambas as opções anteriores não 

forem possíveis.  

Tendo em vista toda a discussão supracitada, observou-se que há 

grandes diferenças em relação aos jovens das camadas populares em relação aos 

jovens das camadas altas (MDS, 2013). O percurso do jovem pobre no acesso à 

educação e ao trabalho ainda está longe de ser resolvido. O trabalho como fator 

relevante na transição para a vida adulta é permeado de contextos sociais, históricos 

e culturais que impactam na vida do jovem pobre, determinando os caminhos dos 

mesmos. Notou-se ainda que ser estudante é privilégio para poucos jovens da 

sociedade brasileira.  

Os jovens vivem em uma naturalização de sua situação, “é o que o 

mercado pede” ou “ter que trabalhar para pagar uma faculdade” são os percursos 

compreendidos por eles como natural de suas vidas (RIBEIRO, 2011). Ainda que 

com essa naturalização, o jovem percebe alternativas para sair da situação em que 

se encontra, percebendo o PRONATEC/BSM como uma possibilidade de acesso ao 

ensino superior. Os jovens deste estudo, não compreendem que as vagas no 
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mercado trabalho são mais difíceis para eles, na verdade, pensam que devem 

desenvolver estratégias capazes de concretizar seus desejos futuros (RIBEIRO, 

2009).  

Ao descreverem sobre a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho os 

jovens focam também no processo seletivo como algo difícil e que a entrevista é 

importante na identificação de outras habilidades do candidato. Posto que a 

entrevista é percebida como um processo decisivo na hora da contratação do 

empregado, será que ter um currículo com vários cursos é importante? Segundo os 

jovens, é por meio dela que outras características serão consideradas pelo 

empregador, então ter um currículo recheado de cursos é determinante para ser 

contratado? Acredita-se que não, ainda que o fato de concluir o curso de formação 

profissional seja percebido pelo empregador como algo positivo (CÂMARA e 

SARRIERA, 2001; GONZALEZ, 2009), este é somente um dos passos para alcançar 

o trabalho.  

Todos esses achados foram relevantes para traçar um perfil dos 

participantes na perspectiva de compreender melhor as suas trajetórias de vida, 

principalmente a laboral. Consoante a estes aspectos, este estudo teve como 

objetivo principal analisar os significados produzidos pelos jovens em relação ao 

trabalho no âmbito da qualificação profissional e como específicos: (1) identificar o 

lugar do trabalho na vida dos jovens em relação a outras esferas da vida, (2) 

compreender como os jovens idealizam e percebem o trabalho. 

O significado do trabalho foi percebido como preconizado por Borges 

(1998; 1999) com quatro facetas: a centralidade do trabalho em relação às outras 

esferas de vida, os atributos descritivos (como o trabalho é de fato), os atributos 

valorativos (como o trabalho é idealizado) e a hierarquização dos atributos 

descritivos e valorativos.  

Acerca de como os jovens idealizam o seu trabalho foi possível observar 

que eles desejam um ambiente de trabalho com boas condições materiais para a 

realização de suas atividades. Em seguida eles indicaram a necessidade de 

realização pessoal, na qual o trabalho deve ser um espaço onde eles se sintam bem 

e possam desenvolver suas habilidades pessoais e técnicas. Os participantes 

indicaram o trabalho como forma de sobrevivência deles e de sua família, dessarte, 

devendo oferecer um bom salário, com possibilidades de ascensão profissional e 
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estabilidade no emprego que segundo eles, seria um emprego concursado. Por 

último, os jovens acreditam que o trabalho não deve ser repetitivo e nem exigir muito 

esforço físico. 

Ao perceberem como o trabalho é de fato os jovens descrevem 

primeiramente que o trabalho atual não proporciona um bom relacionamento com os 

supervisores, e sentem-se discriminados pelos veteranos. Em seguida os 

participantes relataram o trabalho como cansativo, estressante, com ritmo acelerado, 

repetitivo e os conflitos com os veteranos é causador de sofrimento. O trabalho é 

uma forma de sobrevivência. Ainda que o salário na empresa de calçados seja bom 

em comparação à outras empresas na cidade de Sobral, eles ainda o consideram 

baixo. Por último, os jovens reconhecem que o trabalho torna a pessoa digna ainda 

que o trabalho atual não o seja. 

Observa-se na comparação da pergunta (1) com o construto significado 

do trabalho de Borges (1998; 1999) a existência de grandes questões, contradições 

e incertezas relacionadas ao trabalho nas concepções dos jovens que devem ser 

estudadas, principalmente relacionadas aos seus percursos no período da transição 

para o mercado de trabalho. 

Um dos fatores relevantes para ser aprofundado é a orientação 

profissional dos jovens na qualificação profissional do PRONATEC/BSM. Tomou-se 

esse ponto como relevante porque ao fazer vários cursos os jovens não 

desenvolvem um conhecimento especializado e não possuem uma ideia de como 

isso é importante para o mercado de trabalho. Gonzalez (2009) elucida que as 

políticas públicas estão de constituindo como uma forma de organizar a transição da 

escola ao mercado de trabalho, porém, percebeu-se que ela ainda deixa muito a 

desejar. Oferecer cursos de qualificação não garante a empregabilidade do jovem, 

principalmente quando este se direciona ao mercado de trabalho com um currículo 

cheio de cursos de áreas diversas apontando para um conhecimento generalista. 

A literatura acerca do significado do trabalho demonstra que para os 

jovens das camadas populares o trabalho é prioritariamente uma necessidade 

(MDS, 2013; GONZÁLES e INSA, 2006; CORROCHANO et al., 2008; RAITZ e 

PETTERS, 2014) devido à condição social em que eles se encontram. Ainda que o 

trabalho seja uma necessidade para prover a família, a si próprio e a faculdade, 

como nessa dissertação, os jovens priorizaram as condições materiais relacionadas 
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aos equipamentos, condições de higiene e do ambiente do trabalho, seguida pela 

necessidade de se sentirem bem, ter bons relacionamentos com os colegas, se 

sentirem respeitados e desenvolverem suas habilidades pessoais e técnicas. As 

caraterísticas desses jovens diferem dos achados da literatura, o que demonstra que 

pode estar havendo uma mudança nos valores do trabalho para os jovens das 

camadas populares. Tal fato pode estar decorrendo devido ao aumento do acesso 

ao ensino, às políticas públicas vigentes e ao mercado de trabalho. Os jovens 

pobres estão mais exigentes é um fato. Empregos sem estabilidade vão visto por 

eles como apenas uma forma de acesso a outros objetivos como o ensino superior. 

Dessarte, a percepção dos jovens pobres que veem o trabalho exclusivamente como 

uma necessidade deve ser repensada. 

De acordo com os pressupostos tomados para esta pesquisa, identificou-

se que o trabalho é central na vida dos jovens, eles desejam um trabalho com um 

ambiente com boas condições materiais, sendo este, um espaço para a realização 

pessoal e onde se sintam bem, trabalho é sobrevivência, possibilita autonomia, 

independência financeira, realização pessoal e é por meio do trabalho que os jovens 

acreditam que podem realizar os seus objetivos de vida.  

Não foram identificados nesta pesquisa os seguintes pressupostos:  

(1) o trabalho como espaço de socialização e para aprender novas 

habilidades: os jovens consideraram prioritariamente os cursos de 

qualificação profissional com essas características.  

(2) o trabalho é caminho para uma vida digna com fins de obter melhor 

condições de vida financeiras e sociais: para os jovens o trabalho 

torna a pessoa digna, no sentido de reconhecimento do jovem como 

trabalhador, não foi identificado que o trabalho é digno. Esse achado 

pode estar relacionado ao fato dos jovens idealizarem o trabalho na 

empresa de calçados com vias de acesso ao ensino superior. Ainda 

que o ensino superior seja almejado, os jovens direcionam suas 

ideias para o trabalho ideal na empresa. O trabalho foi percebido 

como um meio de sobrevivência pessoal e familiar no âmbito de 

ajudar nas despesas de casa, porém as mudanças na vida social não 

foram identificadas. 
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Portanto, os primeiros pressupostos deste estudo foram confirmados, a 

partir das constatações já citadas e os que não foram, acredita-se que estes serão 

mais aprofundados em pesquisas futuras. A hierarquização dos atributos não foi 

possível ser identificada nesta pesquisa, assim como em Silva Júnior (2011). 

Os resultados deste estudo expressam a complexidade da juventude das 

camadas populares na sua relação com o trabalho e as particularidades que 

envolvem o processo de inserção no mercado de trabalho. Não tivemos como 

intenção esgotar a partir das análises, as questões sobre o assunto. Nem 

poderíamos. O significado do trabalho apreendido corrobora com os mais diversos 

autores que também pesquisaram o significado do trabalho tomando outras 

perspectivas. Sugere-se a necessidade de aprofundamento acerca do impacto do 

PRONATEC/BSM para o mercado de trabalho e para os jovens das camadas 

populares no que tange às reais possibilidades de empregabilidade desse público; a 

criação de uma metodologia para identificar a hierarquização dos atributos 

descritivos e valorativos via pesquisa qualitativa e mais pesquisas qualitativas sobre 

o significado do trabalho para os jovens das camadas populares e de outras 

camadas na perspectiva adotada nessa dissertação, com a finalidade de fazer uma 

comparação.  

Espera-se que este estudo tenha uma repercussão positiva contribuindo 

para que o Estado, os gestores e professores das instituições de ensino de 

qualificação profissional apreendam seus resultados com fins de sugerir novas 

formas de produzir políticas públicas de inserção dos jovens das camadas populares 

no mercado do trabalho a partir da compreensão do significado do trabalho. 
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APÊNDICE A – REVISÃO DE LITERATURA SOBRE O PRONATEC 

 (continua) 

AUTORES ANO 
TIPO DE 
ESTUDO 

PONTOS POSITIVOS 
DO PRONATEC 

PONTOS NEGATIVOS 
DO PRONATEC 

ANDRADE 2012 
Estudo de caso 
em Telêmaco 

Borba – Paraná. 

 
 

 O Instituto Federal do 
Paraná tem grande 
importância no 
desenvolvimento do 
PRONATEC, porém 
as ações só terão 
resultados em longo 
prazo. 

  Acesso da classe 
trabalhadora à 
educação profissional 

 

 Possui modelo de 
programa 
descentralizado, 
flexível e 
colaborativo. 

 

 Oferece bolsa-
formação que 
correspondem ao 
custo total do curso 
por estudante. 

 Atrasos nos inícios dos 
cursos que deveriam ter 
começado no início da 
criação do programa. 

 Limitações quanto à 
estrutura e 
equipamentos na oferta 
dos cursos. 

 O portfólio dos cursos 
abrange vários setores, 
porém isso dificulta na 
variedade de cursos que 
podem ser ofertados. 

 Houve falta de 
documentação de dados 
por parte do 
PRONATEC, dessa 
forma foi difícil 
descrever avidamente 
as ações do programa. 
Tal fato se deu pela 
velocidade com que o 
programa deveria 
acontecer tendo em 
vista os prazos exigidos 
pelo governo. 

LIMA 2012 Ensaio crítico 

  
 
 

 Não apresentou 
pontos positivos por 
ser uma crítica direta 
ao programa. 

 O PRONATEC é 
considerado como uma 
materialização das 
recomendações da 
UNESCO da utilização 
do modelo do Sistema 
“S” para a formação 
profissional. 

 O programa se torna 
uma atividade central no 
processo de 
transferência dos 
recursos públicos para 
conter a crise estrutural 
do capital. 

 Precariza o trabalho dos 
profissionais que 
ministrarão os cursos já 
que estes não possuem 
vínculo empregatício. 

 Uma empresa que 
estiver implantando um 
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programa de 
reestruturação produtiva 
conta com 
financiamento público 
via FIES-Empresa para 
a formação dos 
trabalhadores que 
estejam empregados, 
precarizando, assim, e 
superex-plrorando os 
trabalhadores. 

VILVERT 2012 

Revisão 
Bibliográfica 

PRONATEC/BS
M 

 

 Oferta de cursos em 
diversas áreas dando 
oportunidades para 
as pessoas de baixa 
escolaridade terem 
alguma perspectiva 
de melhoria de vida. 

 

  Visa capacitar até 
2014, 1 milhão de 
pessoas.  

 

 É um avanço para o 
desempregado que 
poderá ser inserido 
no mercado de 
trabalho após a 
capacitação recebida 
pelo programa. 

 A capacitação em 
cursos de profissões 
subalternas e de baixa 
remuneração não altera 
o lugar e a condição na 
divisão social e 
econômica própria.  

 O governo não 
possibilita condições 
dignas de trabalho para 
grande parte da 
população e ainda não 
conseguiu sanar 
problemas como o 
trabalho escravo e o 
trabalho infantil. 

 Forma-se um 
contingente de pessoas 
minimamente 
capacitado contribuindo 
para a diminuição dos 
salários, tendo em vista 
muitas pessoas 
formadas nos mesmos 
cursos. 

 Os desempregados 
capacitados estarão 
dispostos a 
submeterem-se a 
necessidade de 
sobrevivência o que 
dificultará lutar por 
melhores condições de 
trabalho. 

 Não há vagas para 
todos os concludentes 
dos cursos.  

 Atende o mínimo de 
necessidades da 
população. 

CASTIONI 2013 
Revisão 

Bibliográfica dos 
últimos 15 anos 

  

 O PRONATEC 
concentra ações em 

 Os concludentes dos 
cursos não estão 
vinculados a um perfil ou 
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da educação 
profissional. 

torno dos Institutos 
Federais e do 
Sistema S, permitindo 
atingir um nível de 
qualidade e 
homogeneidade que 
não é possível em 
outros programas. 

  Há uma 
harmonização na 
certificação 
profissional com 500 
títulos de cursos FIC 
e mais de 200 cursos 
técnicos.  

  A unificação da lista 
de cursos pode 
otimizar os recursos 
da qualificação 
profissional. 

  Criou 
condicionalidades na 
concessão do 
seguro-desemprego. 
Os desempregados 
que em 10 anos tiver 
recebido seguro-
desemprego pela 
terceira vez deve faz 
algum curso do 
PRONATEC. 

arco ocupacional. 

 A rotatividade no 
mercado de trabalho 
brasileiro não passa dos 
cinco anos. Dessa 
forma, os trabalhadores 
se veem obrigados a 
participar dos cursos de 
qualificação profissional. 
Como esses 
trabalhadores se 
misturam em turmas 
com alunos de perfis 
diferentes, isso pode 
fazer com que o 
trabalhador desperdice a 
sua chance de melhorar 
suas condições de 
inserção no mercado de 
trabalho. 

 O programa deveria 
direcionar para os 
trabalhadores os 
conhecimentos 
específicos compatíveis 
com a sua trajetória de 
trabalho. 

 Há ausência de 
orientação profissional 
para os trabalhadores. 

 O PRONATEC poderia 
ser um espaço para os 
trabalhadores 
concluírem os seus 
estudos. 

ACIOLI e 
JUCÁ 

2013 
Revisão 

Bibliográfica 

  O programa é uma 
alternativa para os 
jovens sem 
experiência 
profissional que por 
meio dos cursos 
podem ter uma 
formação técnica e 
prática, especializada 
e profissionalizante 
podendo ingressar 
mais rapidamente no 
mercado de trabalho. 

  Oferece 
oportunidade para as 
pessoas adultas que 
estão fora da escola 
de participar dos 
cursos e serem 

 Não apresentou. 
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inseridos no mercado 
de trabalho. 

SILVA e 
CAMPELO 

2015 

Estudo de caso, 
a partir da 

implementação 
no Instituto 
Federal da 

Paraíba 
(campus João 

Pessoa) 

  Financia cursos 
profissionalizantes 
para pessoas de 
baixa renda 
englobando tanto 
estudantes do ensino 
médio, quanto 
trabalhadores 
interessados na 
qualificação 
profissional. 

 

  Expansão do ensino 
profissional na 
interação do governo 
federal contribuindo 
para a inserção no 
mercado do trabalho. 

 

  O programa é bem 
visto pelos gestores 
das instituições de 
ensino, considerando 
a realidade como 
apresentada pelo 
Brasil, na qual há 
uma desigualdade de 
instrução da 
sociedade e as 
políticas 
compensatórias no 
âmbito da educação 
são saídas para essa 
situação. 

 

 O programa tem 
cumprido o seu papel 
social e qualificar as 
pessoas que estão 
fora da escola e 
visam os cursos 
como uma forma de 
serem inseridos no 
mercado de trabalho. 

 

  Mesmo sendo um 
curso de curta 
duração e 
preparatório o 
programa tem 
atingido ao que se 
propõe no que tange 

 Com os recursos 
destinados à Educação 
Profissional por meio 
das instituições 
privadas, seria mais 
interessante investir 
esses recursos na 
educação básica. 

 

 Alguns alunos evadem 
por não possuírem 
afinidade com os cursos 
na visão dos gestores. 
Tal fato ocorre devido à 
falta de orientação dos 
órgãos demandantes no 
período da pré-
matrícula. 

 

 Necessidade de 
treinamento, tanto das 
instituições ofertantes, 
quanto das instituições 
demandantes dos 
cursos sobre todos os 
procedimentos, 
formulários, legislações 
e ações a serem 
realizadas. 

 

 As instituições 
ofertantes dos cursos 
tiveram que elaborar a 
matriz curricular dos 
cursos a serem 
ofertados, tendo em 
vista que a legislação do 
PRONATEC não 
contempla as 
recomendações 
pedagógicas para as 
instituições. 

 

 Os coordenadores dos 
cursos acreditam que 
não há um 
aprofundamento 
desejado dos 
conteúdos. 

 

 A legislação do 
programa não determina 
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à uma formação 
básica e rápida para 
inserir os egressos no 
mercado de trabalho. 

 

 O processo avaliativo 
considera relevante o 
desenvolvimento de 
competências e 
habilidades e não da 
aprovação ou 
reprovação. Os 
cursos são uma 
forma dos alunos 
entrarem em contato 
com determinada 
área e ao concluir o 
curso eles devem 
decidir se devem 
seguir ou não aquela 
carreira. 

 

 São realizadas 
parcerias com outras 
instituições públicas, 
como escolas 
estaduais e 
municipais para suprir 
a necessidade de 
espaço nas 
instituições 
ofertantes. É levado 
em consideração que 
os cursos nas 
escolas devem suprir 
a necessidade de 
transporte público 
para o deslocamento 
dos alunos. 

que tipo de avaliação 
deve ser realizada para 
avaliar os alunos 

 

 Falta espaços físicos 
condizentes com as 
atividades dos cursos e 
que limitam a oferta de 
um número maior de 
cursos. A parceira com 
escolas foi possível por 
meio de ofícios que 
foram prontamente 
atendidos, porém as 
ofertantes precisam 
fornecer os materiais 
expedientes e limpeza 
para atender os alunos 
e, dessa forma, os 
gestores acreditam que 
beneficiou somente à 
escola. 

F. COSTA 2015 
Análise 

documental 

 Aponta o programa 
como uma forma de 
dar oportunidades 
para as pessoas que 
estão fora do 
mercado de trabalho. 
Por meio das 
reformas do Estado e 
da Educação foi 
possível remodelar a 
educação 
profissional. 

 

 Ampliação da 
escolaridade da 

 Deixou de lado o 
investimento em 
recursos para a 
reordenação e expansão 
física da rede federal de 
educação profissional e 
tecnológica. 

 

 Priorizou o investimento 
nas instituições privadas 
deixando as instituições 
públicas com poucos 
recursos. 

 

 48,89% dos R$ 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

classe trabalhadora. 
 

 Ainda com 
contradições acerca 
dos recursos e seus 
objetivos, o programa 
obedece a lógica de 
produção capitalista, 
oferece o mínimo de 
conteúdos 
necessários para o 
desenvolvimento das 
atividades 
relacionadas ao 
trabalho. 

15.930.223.967,04 
custearam a Bolsa 
Formação, quem no ano 
de 2013 ofertou 80% 
das vagas em cursos de 
formação inicial e 
continuada. 

BORTOLIN 
e 

ANACHAU 
2015 

Estudo de caso 
Implementação 
do programa em 

Entre Rios 

 A execução do 
programa no 
município de Entre 
Rios/RS, foi grande 
importância para a 
população. 

 

 Foi a primeira vez 
que o município teve 
uma capacitação em 
grande escala com 
também uma grande 
diversidade de 
cursos. 

 

 O programa atendeu 
à demanda dos 
jovens de 15 a 18 
anos que buscavam a 
inserção no mercado 
de trabalho. 

 

 Observou-se no 
estudo a importância 
da qualificação 
profissional como 
geração de 
oportunidades de 
inserção no mercado 
de trabalho, como 
também o 
desenvolvimento de 
habilidades e 
capacidades do 
alunado promovendo 
a igualdade social. 

 Necessidade de 
efetivação da inserção 
profissional com a 
criação de um 
departamento ou setor 
junto ao Poder Público 
Municipal para 
encaminhar os 
concludentes ao 
mercado de trabalho. 

 

 Necessidade da criação 
de micros 
empreendedores locais 
para que eles possam 
empregar os 
conhecimentos 
adquiridos. 



179 
 

 
 

APÊNCIDE B – REVISÃO DE LITERATURA SOBRE JUVENTUDE E O 
SIGNIFICADO DO TRABALHO 

 

AUTORES PÚBLICO 
OBJETIVO DO ESTUDO RESULTADOS MAIS 

RELEVANTES 

Peiró et al. 

(1994) 

Jovens com 
média de 17 
anos. 

Verificar se o significado do 
trabalho variava de acordo 
com o tempo em jovens em 
situação de ensino 
profissional e saindo dele 
para o mercado de trabalho 

 Os jovens do T1 (bacharéis 
gerais experimentais e no 
2º curso de formação 
profissional de primeiro 
grau) apresentaram 
padrões relacionados com 
a socialização básica, altas 
pontuações nas normais 
sociais e na centralidade do 
trabalho. 

 Os jovens do T2 (um ano 
depois continuavam 
estudando, estavam 
trabalhando e 
desempregados) 
apresentaram baixa 
pontuação na socialização 
básica, nas normais sociais 
e na centralidade do 
trabalho. Apresentaram um 
padrão instrumental e alto 
padrão expressivo-social. 

 O significado do trabalho 
para os jovens em processo 
de inserção laboral se 
modificou de acordo com o 
tempo. 

Gracia et. al 
(2001) 

238 jovens 
espanhóis, dos 
quais 133 eram 
homens e 
trabalhavam 
como 
metalúrgicos e 
105 mulheres 
do setor 
administrativo.  
 
Idade média de 
22 anos. 
 
Os jovens 
deveriam estar 
no primeiro 
emprego em 
tempo integral. 
 

Analisar as mudanças no 
significado do trabalho 
durantes os 3 primeiros 
anos de emprego em um 
estudo longitudinal. 

 As três dimensões do 
significado do trabalho: 
centralidade, normais 
sociais e resultados 
valorados apresentaram 
graus diferentes de 
evolução nos três tempos 
pesquisados. 

 Os valores laborais foram 

os que apresentaram maior 
variação. 

 Cada índice do significado 
do trabalho evoluiu de 
maneira diferente: (1) o 
índice de trabalho como 
dever apresentou declínio 

entre T1 e T2, mas não 
variou em T3; (2) o índice 
trabalho como direito 

manteve sua estabilidade; 
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A maioria dos 
alunos possuía 
ensino médio 
(71,85%), 
ensino 
fundamental 
(11,76%), 
universitários no 
meio da 
graduação 
(7,98%) e 
graduados 
(8,40%). 

(3) o índice instrumental 

teve um aumento contínuo 
até o T3 e (4) o índice 
expressivo não aumentou 
no T3, apenas no T1 e no 
T2. 

 A centralidade do trabalho 
diminuiu ao longo do tempo, 
em comparação aos que 
tinham começado a 
trabalhar, em relação aos 
que já estavam há 3 anos 
trabalhando. 

 O significado do trabalho é 
afetado pela experiência 
laboral e este se modifica 
com o tempo para os 
jovens. 
 

Jesús e 
Ordaz 
(2006) 

Jovens entre 18 
e 25 anos 
totalizando 30 
empregados e 
30 
desempregados
. 

Comparar o significado do 
trabalho para jovens 
empregados e 
desempregados. 

 O significado não se 
diferencia pela condição de 
empregado e 
desempregado, mas sim 
como um elemento 
configurado em um 
contexto social. 

 A centralidade do trabalho 
não se modificou para 
empregados e 
desempregados. 

 Tanto empregados como 
desempregados 
consideraram importante 
ter um emprego. 

 É por meio do trabalho que 
os jovens conseguem 
suporte para os outros 
âmbitos da vida. 
 
 

Dale et.al 
(2006) 

2 alunos do 
ensino médio 

Compreender o significado 
do trabalho 

 Os significados do trabalho 
dos dois jovens estavam 
relacionados a ter uma 
independência financeira, 
aprender habilidades 
específicas da função, 
habilidades de gestão do 
tempo de trabalho com fins 
a sacrificar o tempo de 
lazer. 

Gonzáles e 
Insa (2006) 

Jovens que 
estavam em 
cursos de 
qualificação 

Comparar o significado do 
trabalho entre professores 

dos cursos de PCPI e 
alunos. 

 O trabalho não é central na 
vida dos jovens. 

 O trabalho possui uma 
racionalidade instrumental. 



181 
 

 
 

profissional.  O trabalho é necessário e 
estrutura a vida e requer 
reforço. 

 O trabalho proporciona 
acesso ao estilo de vida 
que se pode ascender ao 
consumo 

 Em menor medida os 
jovens identificam o 
trabalho como uma forma 
de desenvolvimento 
pessoal, autorrealização e 
superação pessoal. 

 Os jovens se preocupam 
com o emprego que 
poderão ter no futuro. 

Lusting e 
Liem (2010) 

Jovens com 
média de 18 
anos. 
 
Alunos e ex-
alunos do 
ensino médio 
em três tempos:  
T1 – alunos no 
último ano do 
ensino médio no 
ano de 1998 
T2 – alunos 2 
anos após o 
ensino médio no 
ano de 2000 
T3 – alunos 4 
anos depois do 
ensino médio no 
ano de 2002. 

Examinar a relação entre 
qualidades específicas do 
emprego e as mudanças 

na delinquência. 

 Mesmo não se referindo 
diretamente ao significado 
do trabalho o mesmo foi 
apropriado por meio das 
entrevistas realizadas. 

 

 O significado do trabalho é 
afetado pela situação de 
instabilidade no emprego, a 
educação e o status do 
relacionamento. 

Lair e 
Wieland 
(2012) 

110 estudantes 
universitários de 
18 a 22 anos. 

Apropriar do significado do 
trabalho e a relação com o 

ensino superior 

 O significado do trabalho e 
a educação estão 
relacionados em termos 
econômicos. 

 As escolhas dos jovens em 
relação ao mercado de 
trabalho estavam mais 
direcionadas para aquilo 
que o mercado de trabalho 
está exigindo na atualidade 
do que o fato de gostarem 
daquilo que estão fazendo. 

 O significado do trabalho 
está relacionado a uma 
visão de carreira linear 
contrapondo assim a 
realidade do mercado de 
trabalho. 
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 As universidades e 
faculdades são espaços 
onde os jovens negociam o 
significado do trabalho. 

Samba 
(2012) 

Jovens de 18 a 
35 anos, 
vendedores 
ambulantes de 
baixa 
escolaridade de 
Luanda. 

Analisou o significado do 
trabalho informal em 

Luanda. 

 Os significados do trabalho 
possuem aspectos 
positivos e negativos. 

 O trabalho é algo relevante 
para os jovens. 

 O trabalho é digno. 

 O trabalho é uma forma de 
sobrevivência; 

 Os valores dos jovens são 
afetados pela sua condição 
social 

 Os jovens comparam a 
experiência de guerra com 
as experiências de serem 
vendedores ambulantes. 

 O significado do trabalho 
está diretamente 
relacionado a uma 
valorização monetária, 
onde ela é capaz de 
comprar tudo que eles 
almejam inclusive a 
felicidade. 

 O trabalho informal é 
reconhecido como uma 
oportunidade de autonomia 
e flexibilidade de horário. 

 O trabalho informal é visto 
como uma forma de 
experiência nova que 
permite o acesso ao estudo 
à formação. 

 O trabalho informal não é 
valorizado pela sociedade e 
ainda é perigoso devido às 
batidas policiais e situações 
de insegurança que vivem 
os jovens nas ruas. 

 O trabalho é cansativo. 
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Dutra-Thomé 
e Koller 
(2014) 

Jovens de nível 
socioeconômico 
baixo de 14 a 21 
anos de sete 
capitais 
brasileiras. 

Identificar as palavras 
análogas a trabalho e as 
opostas para apropriar-se 
do significado do trabalho. 

 Os jovens de nível 
socioeconômico baixo 
apresentaram uma visão 
moralista e mercadológica. 

 Os jovens possuíam uma 
perspectiva da atividade 
laboral como uma forma de 
crescimento e 
desenvolvimento pessoal. 
 

Barreto 
(2014) 

Jovens entre 16 
e 25 anos, com 
baixa 
escolaridade 
que trabalham 
em facções de 
roupas. 

Analisar a relação do 
significado do trabalho.  

 Identificou uma 
centralidade do trabalho em 
relação a outras esferas da 
vida, principalmente 
relacionado à 
independência financeira, 
laços de sociabilidade e à 
identidade pessoal. 

 O trabalho é percebido 
como algo que desejam 
mudar e ao mesmo tempo 
gostam de fazer. 

Souza e 
Castro 
(2014) 

9 jovens entre 
22 e 29 anos 
com renda de 
até 10 salários 
mínimos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar o significado do 
trabalho para os jovens de 
classe média do Rio de 
Janeiro. 

 Os jovens da classe alta 
tendem a valorizar mais a 
qualidade de vida do que 
um salário maior. 

 O trabalho ideal deve 
proporcionar autonomia e 
desfrutar momentos de 
lazer, realização pessoal no 
qual os jovens possam se 
sentir úteis e felizes e ainda 
proporcionar sustento, 
prazer e realização. 

 O trabalho deve algo que a 
pessoa gosta de fazer e 
alinhado a isso se deve 
obter um ganho financeiro 
que é importante para a 
satisfação laboral. 

 O trabalho deve 
proporcionar uma 
estabilidade no emprego e 
ascensão profissional. 

Santana 
(2016) 

258 jovens com 
média de 27 
anos 
desempregados 
e com ensino 
médio completo. 

 
 
Analisar o poder 
moderacional entre o 
significado do trabalho e o 
bem-estar. 

 A situação de desemprego 
pode influenciar no 
significado do trabalho e no 
bem-estar. Quanto menor o 
tempo de desemprego, 
maior o sentimento de mal-
estar e o quanto maior o 
tempo de desemprego, 
menor será o bem-estar. 

 Quanto mais baixa for a 
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Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escolaridade, menor é o 
significado do trabalho. 
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APÊNDICE C - ESTUDOS SOBRE JUVENTUDE E SIGNIFICADO DO TRABALHO 

 

AUTORES PÚBLICO 
OBJETIVO DO ESTUDO RESULTADOS MAIS 

RELEVANTES 

Peiró et al. 

(1994) 

Jovens com 
média de 17 
anos. 

Verificar se o significado do 
trabalho variava de acordo 
com o tempo em jovens em 
situação de ensino 
profissional e saindo dele 
para o mercado de trabalho 

 Os jovens do T1 (bacharéis 
gerais experimentais e no 
2º curso de formação 
profissional de primeiro 
grau) apresentaram 
padrões relacionados com 
a socialização básica, altas 
pontuações nas normais 
sociais e na centralidade do 
trabalho. 

 Os jovens do T2 (um ano 
depois continuavam 
estudando, estavam 
trabalhando e 
desempregados) 
apresentaram baixa 
pontuação na socialização 
básica, nas normais sociais 
e na centralidade do 
trabalho. Apresentaram um 
padrão instrumental e alto 
padrão expressivo-social. 

 O significado do trabalho 
para os jovens em processo 
de inserção laboral se 
modificou de acordo com o 
tempo. 

Gracia et. al 
(2001) 

238 jovens 
espanhóis, dos 
quais 133 eram 
homens e 
trabalhavam 
como 
metalúrgicos e 
105 mulheres 
do setor 
administrativo.  
 
Idade média de 
22 anos. 
 
Os jovens 
deveriam estar 
no primeiro 
emprego em 
tempo integral. 
 
A maioria dos 
alunos possuía 

Analisar as mudanças no 
significado do trabalho 
durantes os 3 primeiros 
anos de emprego em um 
estudo longitudinal. 

 As três dimensões do 
significado do trabalho: 
centralidade, normais 
sociais e resultados 
valorados apresentaram 
graus diferentes de 
evolução nos três tempos 
pesquisados. 

 Os valores laborais foram 

os que apresentaram maior 
variação. 

 Cada índice do significado 
do trabalho evoluiu de 
maneira diferente: (1) o 
índice de trabalho como 
dever apresentou declínio 

entre T1 e T2, mas não 
variou em T3; (2) o índice 
trabalho como direito 

manteve sua estabilidade; 
(3) o índice instrumental 
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ensino médio 
(71,85%), 
ensino 
fundamental 
(11,76%), 
universitários no 
meio da 
graduação 
(7,98%) e 
graduados 
(8,40%). 

teve um aumento contínuo 
até o T3 e (4) o índice 
expressivo não aumentou 

no T3, apenas no T1 e no 
T2. 

 A centralidade do trabalho 

diminuiu ao longo do tempo, 
em comparação aos que 
tinham começado a 
trabalhar, em relação aos 
que já estavam há 3 anos 
trabalhando. 

 O significado do trabalho é 
afetado pela experiência 
laboral e este se modifica 
com o tempo para os 
jovens. 
 

Jesús e 
Ordaz 
(2006) 

Jovens entre 18 
e 25 anos 
totalizando 30 
empregados e 
30 
desempregados
. 

Comparar o significado do 
trabalho para jovens 
empregados e 
desempregados. 

 O significado não se 
diferencia pela condição de 
empregado e 
desempregado, mas sim 
como um elemento 
configurado em um 
contexto social. 

 A centralidade do trabalho 
não se modificou para 
empregados e 
desempregados. 

 Tanto empregados como 
desempregados 
consideraram importante 
ter um emprego. 

 É por meio do trabalho que 
os jovens conseguem 
suporte para os outros 
âmbitos da vida. 
 
 

Dale et.al 

(2006) 
2 alunos do 
ensino médio 

Compreender o significado 
do trabalho 

 Os significados do trabalho 
dos dois jovens estavam 
relacionados a ter uma 
independência financeira, 
aprender habilidades 
específicas da função, 
habilidades de gestão do 
tempo de trabalho com fins 
a sacrificar o tempo de 
lazer. 

Gonzáles e 
Insa (2006) 

Jovens que 
estavam em 
cursos de 
qualificação 
profissional. 

Comparar o significado do 
trabalho entre professores 

dos cursos de PCPI e 
alunos. 

 O trabalho não é central na 
vida dos jovens. 

 O trabalho possui uma 
racionalidade instrumental. 

 O trabalho é necessário e 
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estrutura a vida e requer 
reforço. 

 O trabalho proporciona 
acesso ao estilo de vida 
que se pode ascender ao 
consumo 

 Em menor medida os 
jovens identificam o 
trabalho como uma forma 
de desenvolvimento 
pessoal, autorrealização e 
superação pessoal. 

 Os jovens se preocupam 
com o emprego que 
poderão ter no futuro. 

Lusting e 
Liem (2010) 

Jovens com 
média de 18 
anos. 
 
Alunos e ex-
alunos do 
ensino médio 
em três tempos:  
T1 – alunos no 
último ano do 
ensino médio no 
ano de 1998 
T2 – alunos 2 
anos após o 
ensino médio no 
ano de 2000 
T3 – alunos 4 
anos depois do 
ensino médio no 
ano de 2002. 

Examinar a relação entre 
qualidades específicas do 
emprego e as mudanças 

na delinquência. 

 Mesmo não se referindo 
diretamente ao significado 
do trabalho o mesmo foi 
apropriado por meio das 
entrevistas realizadas. 

 

 O significado do trabalho é 
afetado pela situação de 
instabilidade no emprego, a 
educação e o status do 
relacionamento. 

Lair e 
Wieland 
(2012) 

110 estudantes 
universitários de 
18 a 22 anos. 

Apropriar do significado do 
trabalho e a relação com o 

ensino superior 

 O significado do trabalho e 
a educação estão 
relacionados em termos 
econômicos. 

 As escolhas dos jovens em 
relação ao mercado de 
trabalho estavam mais 
direcionadas para aquilo 
que o mercado de trabalho 
está exigindo na atualidade 
do que o fato de gostarem 
daquilo que estão fazendo. 

 O significado do trabalho 
está relacionado a uma 
visão de carreira linear 
contrapondo assim a 
realidade do mercado de 
trabalho. 

 As universidades e 
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faculdades são espaços 
onde os jovens negociam o 
significado do trabalho. 

Samba 
(2012) 

Jovens de 18 a 
35 anos, 
vendedores 
ambulantes de 
baixa 
escolaridade de 
Luanda. 

Analisou o significado do 
trabalho informal em 

Luanda. 

 Os significados do trabalho 
possuem aspectos 
positivos e negativos. 

 O trabalho é algo relevante 
para os jovens. 

 O trabalho é digno. 

 O trabalho é uma forma de 
sobrevivência; 

 Os valores dos jovens são 
afetados pela sua condição 
social 

 Os jovens comparam a 
experiência de guerra com 
as experiências de serem 
vendedores ambulantes. 

 O significado do trabalho 
está diretamente 
relacionado a uma 
valorização monetária, 
onde ela é capaz de 
comprar tudo que eles 
almejam inclusive a 
felicidade. 

 O trabalho informal é 
reconhecido como uma 
oportunidade de autonomia 
e flexibilidade de horário. 

 O trabalho informal é visto 
como uma forma de 
experiência nova que 
permite o acesso ao estudo 
à formação. 

 O trabalho informal não é 
valorizado pela sociedade e 
ainda é perigoso devido às 
batidas policiais e situações 
de insegurança que vivem 
os jovens nas ruas. 

 O trabalho é cansativo. 
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Dutra-Thomé 
e Koller 
(2014) 

Jovens de nível 
socioeconômico 
baixo de 14 a 21 
anos de sete 
capitais 
brasileiras. 

Identificar as palavras 
análogas a trabalho e as 
opostas para apropriar-se 
do significado do trabalho. 

 Os jovens de nível 
socioeconômico baixo 
apresentaram uma visão 
moralista e mercadológica. 

 Os jovens possuíam uma 
perspectiva da atividade 
laboral como uma forma de 
crescimento e 
desenvolvimento pessoal. 
 

Barreto 
(2014) 

Jovens entre 16 
e 25 anos, com 
baixa 
escolaridade 
que trabalham 
em facções de 
roupas. 

Analisar a relação do 
significado do trabalho.  

 Identificou uma 
centralidade do trabalho em 
relação a outras esferas da 
vida, principalmente 
relacionado à 
independência financeira, 
laços de sociabilidade e à 
identidade pessoal. 

 O trabalho é percebido 
como algo que desejam 
mudar e ao mesmo tempo 
gostam de fazer. 

Souza e 
Castro 
(2014) 

9 jovens entre 
22 e 29 anos 
com renda de 
até 10 salários 
mínimos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar o significado do 
trabalho para os jovens de 
classe média do Rio de 
Janeiro. 

 Os jovens da classe alta 
tendem a valorizar mais a 
qualidade de vida do que 
um salário maior. 

 O trabalho ideal deve 
proporcionar autonomia e 
desfrutar momentos de 
lazer, realização pessoal no 
qual os jovens possam se 
sentir úteis e felizes e ainda 
proporcionar sustento, 
prazer e realização. 

 O trabalho deve algo que a 
pessoa gosta de fazer e 
alinhado a isso se deve 
obter um ganho financeiro 
que é importante para a 
satisfação laboral. 

 O trabalho deve 
proporcionar uma 
estabilidade no emprego e 
ascensão profissional. 

Santana 
(2016) 

258 jovens com 
média de 27 
anos 
desempregados 
e com ensino 
médio completo. 

 
 
Analisar o poder 
moderacional entre o 
significado do trabalho e o 
bem-estar. 

 A situação de desemprego 
pode influenciar no 
significado do trabalho e no 
bem-estar. Quanto menor o 
tempo de desemprego, 
maior o sentimento de mal-
estar e o quanto maior o 
tempo de desemprego, 
menor será o bem-estar. 

 Quanto mais baixa for a 



190 
 

 
 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escolaridade, menor é o 
significado do trabalho. 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO SÓCIO DEMOGRÁFICO 

 

1. Idade___________ anos 
 

2. Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino  (   ) Outro:____________________________  
    

3. Estado Civil:  
(   ) Casado(a) 
(   ) Solteiro(a)  
(   ) Divorciado/Separado  
(   )Viúvo(a)   
(   ) Outros:______________________   

 
4. Grau de escolaridade: 

(    ) Analfabeto 
(    ) Fundamental Incompleto 
(    ) Fundamental Completo 
(    ) Médio Incompleto 
(    ) Médio Completo 
(    ) Superior Incompleto 
(    ) Superior Completo 
 
5. Tem filhos? (   ) Não (   ) Sim Quantos? ____________ 

 
6. Quantas pessoas moram na sua casa? _______________ 

 
7. Você fez outros cursos de qualificação profissional? Se sim, quais: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
8. Você exerce atualmente alguma atividade remunerada? 

(    ) Sim   (     ) Não  Se sim, qual? 
 _____________________________________________  
     
9. Sua atividade remunerada está relacionada com alguma qualificação 

profissional (cursos do PRONATEC/BSM ou outros)?  
_________________________________________________________________ 

 
10. A família depende exclusivamente da renda do seu trabalho?  

(   ) Sim (    ) Não.  Se não, quais outras fontes de renda? 
 __________________________________________________________________ 
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11. Qual a sua renda atual (em salários mínimos) com a qual você se 
mantém financeiramente? (Caso a resposta anterior tenha sido sim, 
acrescente o valor da ajuda financeira à sua renda). 

(   ) Até 1 SM        (   ) De 1 a 5 SM       (   )  De 6 a 10 SM       (   )  De 11 a 20 SM        
(   ) Acima de 20 SM 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1. O que o trabalho significa na sua vida? 

2. Por que você escolheu fazer qualificação profissional?  

3. O que você espera alcançar com a qualificação profissional? 

4. Observe as palavras abaixo, organize-as de acordo com a importância que as 

mesmas possuem na sua vida. A primeira deve ser a mais importante e a menos 

importante você escreve por último.  

 

1_____________________________ 

2_____________________________ 

3_____________________________ 

4 ____________________________ 

5 ____________________________ 

 

 

5. Como você descreveria o seu trabalho ideal?  

6.  E como você acha que o seu trabalho é realmente? 

7. O que você espera alcançar com o seu trabalho?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMÍLIA

LAZER

RELIGIÃOTRABALHO

COMUNI
DADE
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

 
 

 
 
 

Universidade Federal do Ceará – UFC 
Centro de Humanidades 

Departamento de Psicologia 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

Você está sendo convidado por Denise Alves de Neiva como participante de uma 

pesquisa. Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as 

informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os 

procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

 

Título do projeto: O SIGNIFICADO DO TRABALHO PARA OS ALUNOS EM 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Pesquisador Responsável: Denise Alves de Neiva 

Instituição/Departamento: Universidade Federal do Ceará, Campus de Fortaleza/ 

Departamento de Psicologia. 

Telefone para Contato: (88) 9940-8750 ou (85) 3226-3323 

Locais de Coleta de Dados: SENAI 

 

Objetivo de estudo: Conhecer o Significado do Trabalho para os alunos em 

qualificação profissional do Programa Nacional do Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego/ Brasil sem Miséria – PRONATEC/BSM de Sobral-CE. 

 

Instrumentos: Questionário sociodemográfico e um roteiro de entrevista 

semiestruturada. 

 

Procedimentos: Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas no 

preenchimento deste questionário sociodemográfico e em responder as perguntas 

da entrevista semiestruturada, com o intuito de conhecer o significado do trabalho 

para os alunos em qualificação profissional do PRONATEC/BSM. 

 

Benefícios: Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema com relevância 

tanto para a academia como para a instituição, visto que além de ser um estudo 

inovador e atual para a academia, vem com o intuito de beneficiar estudantes, 
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profissionais e instituições em questão com seus resultados, pois possibilitará em 

uma reflexão acerca do significado do trabalho para alunos da qualificação 

profissional, sendo possível pensar em práticas que beneficiem esses indivíduos. 

 

Riscos: O preenchimento deste questionário e entrevista não representam qualquer 

risco de ordem física ou psicológica para você.  

 

Sigilo: As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelos 

pesquisadores responsáveis. Os participantes da pesquisa não serão identificados 

em nenhum momento, o material coletado é para uso somente desta pesquisa. 

 

Custo financeiro: O participante ao participar desta pesquisa não receberá nenhum 

pagamento pela sua participação. 

 

A qualquer momento o participante poderá se recusar a continuar 

participando da pesquisa, e poderá também retirar o seu consentimento, sem que 

isso lhe traga qualquer prejuízo. 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação 

na pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC, Rua 

Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344.  

 

O abaixo assinado ____________________________________,___anos, 

RG:______________________________. Declara que é de livre e espontânea 

vontade que está como participante da pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente 

este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a 

oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a 

pesquisa, e recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E 

declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. 

Fortaleza, ____/____/___ 

___________________________________________________________________ 

Nome do participante da pesquisa 

 

Data ______/_____/_____                             

___________________________________________________________________ 
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Assinatura do participante da pesquisa 

 

Nome do pesquisador: Denise Alves de Neiva 

Data ______/_____/_____                             

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

___________________________________________________________________ 

Nome da testemunha 

 

Data: ______/_____/_____                              

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura (se o participante não souber ler) 

 

___________________________________________________________________ 
Nome do profissional 
 

Data: ______/_____/_____                              

_________________________________________________________________ 

Assinatura que aplicou o TCLE** 

 

 

 

  



197 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


