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RESUMO 

 

A configuração que assume a governança do arranjo institucional constituído nas 

cidades de Fortaleza e Natal e sua influência na implementação da Política Pública Nacional de 

Aprendizagem (PPNAP) que promove a formação e a inserção no mercado de trabalho de 

adolescentes e jovens de 14 a 24 anos e pessoas com deficiência é o objetivo desta tese. A 

abordagem da governança interativa, proposta por Kooiman (2003, 2008) constituiu o principal 

esteio da construção epistemológica do processo investigativo, suportado também pelas 

contribuições de Draibe (2001) acerca das fases da implementação das políticas públicas. Em 

termos metodológicos, a abordagem utilizada foi qualitativa, sendo realizada pesquisa 

bibliográfica descritiva e documental, com aplicação de entrevistas semiestruturadas junto a 44 

sujeitos. Os dados foram tratados com base em Bardin (2011), tendo sido pré-estabelecidas duas 

categorias de análise: governança e implementação. Os resultados apontaram, dentre outros 

aspectos, para uma maior diversidade e dinâmica do arranjo em Fortaleza, destacando-se o 

número muito superior de adesões de Entidades sem Fins Lucrativos (ESFLs) à política, 

interações mais frequentes entre stakeholders de diferentes níveis organizacionais de 

governança, melhor alinhamento entre as imagens norteadoras da governança e espaços criados 

para estimular as interações entre os atores e maior participação do governo local. Nas duas 

capitais estudadas, por outro lado, o estudo indicou que a insuficiência das capacidades 

institucionais compromete o estímulo às interações e o exercício da metagovernança. A tese 

concluiu que a forma e intensidade das interações entre os atores envolvidos com a 

implementação da política de aprendizagem e o compartilhamento de imagens resulta em uma 

maior compreensão e divulgação da política e na criação de um ambiente favorável à 

cooperação e ao diálogo necessários ao trabalho coletivo e favorece a modelagem de uma 

estrutura de governança capaz de lidar com demandas e características distintas das 

organizações e de seus participantes de modo a acomodar os interesses divergentes, dar espaço 

à criação de inovações e a convergência de ações para o alcance dos objetivos da política de 

aprendizagem. Assim, os resultados da política de aprendizagem nos municípios de Natal e 

Fortaleza, em termos dos índices de inserção dos jovens aprendizes, podem ser compreendidos 

a partir das diferenças encontradas na estrutura de governança do arranjo institucional utilizado 

para sua implementação. 

 

Palavras-chave: Governança. Governança interativa. Políticas de Aprendizagem. 

Implementação.  



 

ABSTRACT 

 

The configuration assumed by the institutional governance arrangement established in 

the cities of Fortaleza and Natal, and its influence on the implementation of the National Public 

Policy of Professional Learning that promotes the formation and integration into the labor 

market of teens and young people aged 14 to 24 years old and people with disabilities is the 

aim of this thesis. The interactive governance approach, proposed by Kooiman (2003.2008) 

was the mainstay of the epistemological construction of the investigative process, also 

supported by contributions from Draibe (2001) concerning the stages of implementation of 

public policies. In methodological terms, the approach used was qualitative, being performed 

descriptive bibliographical and documentary research, applying semi-structured interviews 

with 44 subjects. Data were based on Bardin (2011), having been pre-established two categories 

of analysis: governance and implementation. The results pointed, among other things, to greater 

diversity and dynamics of the arrangement in Fortaleza, highlighting the much larger number 

of accessions of Nonprofit Entities (ESFLs) to politics, more frequent interactions between 

stakeholders from different organizational levels of governance, better alignment between 

guiding governance images and spaces designed to encourage interactions among actors and 

also greater local government involvement. In both cities studied, on the other hand, the study 

indicated that the failure of institutional capacities adversely affect the interactions stimulation 

and the exercise of meta-governance. The thesis concluded that the shape and intensity of the 

interactions between the actors involved in the implementation of the National Public Policy of 

Professional Learning and the way images are shared results in greater understanding and 

dissemination of the policy and create a favorable environment for cooperation and dialogue 

needed to collective work and favors the modeling of a governance structure able to handle the 

demands and characteristics of organizations and their participants in order to accommodate 

the divergent interests, make room for the creation of innovations and convergence of actions 

to achieve the objectives of the policy. Thus, the results of the Professional Learning Policy in 

the cities of Natal and Fortaleza, in terms of levels of entering the labor market, can be 

understood from the differences found in the governance structure of the institutional 

arrangement used for its implementation. 

 

Key-words: Governance; Interactive governance; Professional Learning policies; 

implementation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A instituição da aprendizagem no ordenamento jurídico brasileiro remonta ao 

ano de 1942 com a publicação do Decreto-Lei Nº. 4048, de 22 de janeiro de 1942, criando 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Decreto-Lei Nº. 4.481 de 

16 de julho de 1948, fixando os deveres dos empregadores, dos aprendizes e do SENAI. 

Estabelecia-se, dentre outros pontos, a competência do SENAI para organizar e 

administrar em todo o país Escolas de Aprendizagem Industrial e a obrigatoriedade das 

empresas industriais em contratar um percentual mínimo de aprendizes e um número de 

trabalhadores menores, matriculando-os nos cursos ofertados pela instituição. 

Com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1943, o caráter regulador 

do Estado no que tange à aprendizagem é explicitado no Decreto-Lei Nº. 5.452, de 1º de 

maio de 1943, por meio da previsão de deveres e penalidades para os empregadores. A 

tônica da tutela, característica das poucas políticas para a juventude da época, conforme 

Castro e Abramovay (2003) e Sposito e Carrano (2003) se fazia presente na norma 

jurídica em trechos como o que recomendava a preferência de contratação para filhos 

órfãos de ex-funcionários e o que previa penalidades para os responsáveis pelos menores 

que descumprissem a observação de cuidados como a adequação moral do local de 

trabalho ao desenvolvimento do aprendiz e à compatibilidade do exercício de suas 

atividades laborais e escolares. 

Visualiza-se no Decreto-Lei Nº. 5.452, de 1º de maio de 1943, a descentralização 

e distribuição das competências para imposição das penalidades, estando a cargo do 

Departamento Nacional do Trabalho (DNT) as ocorridas no Distrito Federal e as demais 

na competência dos delegados regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 

ou funcionários por eles designados (BRASIL, 2005a). Outra orientação era a 

determinação de que os contratos de aprendizagem firmados entre os aprendizes e as 

empresas contratantes fossem registrados nas unidades descentralizadas do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), conforme as Portarias Nº. 127, de 11 de dezembro de 1956 

e Nº. 1055, de 23 de novembro de 1964. 

Na segunda metade do século XX os programas de aprendizagem continuavam 

a ser ofertados pelas instituições supracitadas e outras que vieram a ser criadas no âmbito 

do Sistema “S” (Serviços Sociais Autônomos). Em termos de governança observava-se o 

deslocamento de ampla parcela do poder decisório para o âmbito dos Serviços Nacionais 

de Aprendizagem. Fonseca (2009, p. 30) refere-se ao “onipotente Sistema S”, enquanto 
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Oleski (2009) registra que naquele contexto histórico decisões como a definição do 

número de aprendizes a serem contratados, estabelecimento das ocupações que seriam 

objeto da aprendizagem e a formulação dos respectivos programas competiam 

exclusivamente às entidades integrantes do Sistema, que em seguida enviavam as 

informações para o Ministério do Trabalho para publicação. 

Na visão de autores como Castro e Abramovay (2003) e Sposito e Carrano 

(2003), até a década de 80, a juventude se mantinha praticamente invisível na agenda 

pública, ou então eram implementadas políticas de caráter funcionalista ou instrumental, 

por tutela ou controle.  

Em função da crise econômica nessa década, mas também de movimentos 

crescentes pela democratização (SAETA; NETO, 2006), grande número de ONGs e 

movimentos populares lutaram pela inclusão na agenda pública de maior atenção à 

proteção da criança e ao adolescente. 

Assim, a visão do poder público sobre a juventude, refletida em suas políticas, 

foi se modificando, evoluindo gradativamente de uma percepção dos adolescentes 

enquanto problema até uma concepção de sujeito de direitos. Nesse sentido, autores como 

Pinheiro (2001) e Sousa (2008) comentam a absorção da doutrina internacional da 

proteção integral das crianças e adolescentes pela Constituição Federal de 1988. Em 

termos de governança, a participação de múltiplos atores é valorizada a fim de garantir a 

cidadania plena às crianças e adolescentes, como se pode observar no Artigo 227 da Carta 

Magna que fixa como prioritária a ação integrada do Estado, da família e da sociedade. 

A Lei Nº. 8069 de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA) veio regulamentar os direitos e garantias assegurados às crianças 

e adolescentes pela Constituição de 1988, dentre eles o direito à profissionalização e à 

proteção no trabalho, correspondendo à temática da aprendizagem aos Artigos 60 a 69. 

Por meio dessa norma legal são criadas instâncias importantes para uma maior 

participação na governança das políticas para adolescência e juventude, incluída aí a 

política de aprendizagem. Trata-se dos Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente e dos Conselhos Tutelares. Os primeiros existem nas esferas nacional, 

estadual e municipal e são, conforme disposto no art. 88 II “órgãos deliberativos e 

controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária 

por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais”. 

Já os Conselhos Tutelares são órgãos municipais autônomos e permanentes, não 

jurisdicionais, encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 
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criança e do adolescente (BRASIL, art. 131 do ECA, 1990). Cunha & Cunha (2002) 

comentam a importância do caráter deliberativo dos conselhos e seu poder de influência 

na definição das agendas públicas. 

O ECA resguarda direitos importantes às crianças e grande parcela da juventude, 

porém não reserva garantias ao público jovem com idade superior a 18 anos 

(CARVALHO, 2006). Essa lacuna se torna mais grave em face aos elevados índices de 

desemprego que dominam a década de 90, os quais são mais elevados entre a juventude 

quando comparados aos demais trabalhadores, conforme atestam os escritos de Oliveira 

(2009), Corrochano et al (2008), Pochmann (2007), Reis e Camargo (2007), Guimarães 

(2005) e Cacciamali (2005). 

Segundo Pochmann (2000), enquanto na década de 80 o desemprego situou-se 

entre 4% e 8% da População Economicamente Ativa com idade entre 10 e 24 anos, nos 

anos 90 registrou-se uma tendência de elevação sistemática e “passou de 5% em 1989 

para próximo de 14% da PEA juvenil em 1997” (POCHMANN, 2000, p. 55-56). No 

período entre 1990 e 1999 Guimarães (2005) afirma que o crescimento das taxas de 

desemprego somado à insuficiência na qualidade dos postos de trabalho triplicou as 

chances de desemprego entre os jovens de 15 a 19 anos.  

Corroboram com as explicações sobre a escassez dos postos de trabalho 

Cacciamali e Braga (2003), que creditam às políticas macroeconômicas de estabilização 

e de enfrentamento aos choques econômicos durante a década de 90 a intensificação das 

dificuldades de inserção dos jovens no mercado de trabalho. Reis e Camargo (2007) 

pontuam que após a estabilização da inflação com o Plano Real em 1994, a taxa de 

desemprego dos jovens no Brasil aumentou ainda mais significativamente em relação aos 

adultos. 

A reação governamental a este quadro foi consubstanciada mediante da oferta 

de múltiplos programas direcionados à juventude a partir da década de 90.  No Brasil e 

na maior parte da América Latina o foco principal recaiu na inserção laboral (e social, em 

menor escala) de jovens excluídos (ABAD, 2002). 

Seguindo as tendências mundiais de mudanças nas formas de governança 

pública relatadas por teóricos como Damgaard (2005), Bovaird e Loffler (2003), Borzel 

(2010) e Kooiman (1993, 2005, 2003 e 2008), a orientação descentralizadora estabelecida 

pela Constituição de 1988 (CUNHA; CUNHA, 2002; STEPHANOU, 2005) e 

preconizada por organismos internacionais como a Comissão Econômica das Nações 

Unidas para a América Latina (CEPAL), Organização das Nações Unidas para a 
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Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) e Banco mundial (CARVALHO; NOMA, 2009; VENTURA, 2001), as novas 

políticas fizeram emergir arranjos diferenciados em que o Estado não é o único provedor 

dos serviços públicos. A execução das políticas se divide nos âmbitos municipal, estadual 

e federal, além de intensificar-se a participação de movimentos populares, empresas e 

organizações do chamado terceiro setor. 

Autores como Sposito (2003), Del Porto (2006) e Carvalho (2006) esclarecem 

que grande parte das propostas foi viabilizada por meio de transferências de recursos ao 

executivo municipal ou estadual, ONGs ou fundações empresariais, informação também 

presente em documentos do Conselho da Comunidade Solidária (2002). 

Como elucida Del Porto (2006) já no programa de governo do então candidato à 

Presidência da República em 1994, “Mãos à obra, Brasil – Projeto de Governo” 

(CARDOSO, 1994), a parceria despontava como palavra de ordem, posta em evidência 

nas referências à importância da criação de novos canais de participação, definição e 

apoio a formas novas de governança caracterizadas pela parceria entre os níveis 

governamentais e a sociedade. De acordo com o texto do aludido programa, as melhores 

experiências seriam as que lograssem envolver entidades da sociedade civil e os diversos 

níveis governamentais, pois essas estruturas seriam “[...] mais flexíveis e criativas do que 

as instituições burocráticas prestadoras de serviços assistenciais” (CARDOSO, 1994. p. 

223) 

Na área do trabalho, já em 1995, o governo federal por meio da Secretaria de 

Formação e Desenvolvimento Profissional do Ministério do Trabalho cria o Plano 

Nacional de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR) com o objetivo de fornecer as 

diretrizes para os projetos de qualificação profissional a serem executados em parceria 

com a sociedade civil “de modo a qualificar ou requalificar, a cada ano [...] pelo menos 

20% População Economicamente Ativa (PEA) maior de 14 anos de idade” (BRASIL, 

CODEFAT, Resolução Nº. 194, art. 2º, 1998), sendo que os jovens em busca do primeiro 

emprego constituem o público considerado prioritário nas ações (BRASIL, CODEFAT, 

Resolução Nº. 194, art. 4° (a), 1998). 

O PLANFOR passou a vigorar a partir de 1996, tendo sua estrutura de governança 

“ancorada nos princípios da descentralização e do estabelecimento de parcerias” 

(PEREIRA, 2006, p.24). Nesse sentido, conforme elucida Jorge (2009), foram criados 

dois instrumentos geridos pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério 

do Trabalho: os Planos Estaduais de Qualificação (PEQs), cujos projetos e ações eram 
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elaborados e geridos pelas Secretarias Estaduais de Trabalho, previamente aprovados 

pelos Conselhos Estaduais e Comissões Municipais de Emprego e com execução a cargo 

da rede de educação profissional local; e as Parcerias Nacionais e Regionais (PARCs), 

concernentes à realização de projetos e ações em escala nacional ou envolvendo mais de 

um estado, podendo ser promovidas e geridas por sindicatos de trabalhadores, fundações, 

universidades, outros ministérios e entidades internacionais.  

Outro programa cuja estrutura de governança incorporou atores externos ao 

governo foi o ‘Capacitação Solidária’, concebido em 1996 como uma alternativa para 

enfrentar o problema do desemprego que afetava particularmente os jovens pobres e de 

baixa escolaridade (DEL PORTO, 2006; ADORNO, 2001). Vinculado à Presidência da 

República foi realizado por meio de parcerias com Organizações da Sociedade civil 

intermediadas pela Associação de Apoio ao Programa Comunidade Solidária (AAPCS), 

uma organização não governamental sem fins lucrativos, com o objetivo de captar 

recursos de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para aplicá-los 

integralmente no desenvolvimento, implementação e acompanhamento do Programa 

Capacitação Solidária. Uma das inovações nesse Programa foi a inclusão de carga horária 

prática a ser desenvolvida em empresas parceiras como parte integrante da formação dos 

alunos. No entanto, a falta de respaldo legal resultou em dificuldades de implantação 

envolvendo conflitos relacionados à própria fiscalização trabalhista. 

Mudanças no ordenamento jurídico do terceiro setor promovidas neste governo 

reforçaram o estímulo à participação das entidades da sociedade civil na prestação dos 

serviços públicos. No final da década de 90 foram criadas as Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIPs) pela Lei Nº. 9.790 de 15 de maio de 1998 e as 

Organizações Sociais (OS) pela Lei Nº. 9.637 de 23 de março de 1999.  

Para Ferrarezi (2001) as novas normas jurídicas vieram não apenas simplificar 

os procedimentos para o reconhecimento institucional das entidades de interesse público, 

mas assumiram o sentido estratégico de fortalecer a sociedade civil para aumentar sua 

capacidade de influir nas decisões públicas e de alavancar novos recursos ao processo de 

desenvolvimento social. 

A ampliação das possibilidades de diversificação das formas de governança por 

meio de parcerias com o terceiro setor é valorizado também por autores como Souza 

(2009), Stephanou (2005), Fischer (2002) e Mehedff e Leite (2002), que as consideram 

essenciais para a consolidação de políticas sociais efetivas cujos resultados decorrerão da 

combinação de competências de organizações de diversas inserções setoriais. A esse 
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respeito, no entanto, os autores supracitados chamam a atenção para a importância do 

papel regulador e incentivador do Estado no processo, que consideram essenciais para a 

garantia da qualidade dos serviços públicos prestados.     

No ano seguinte à publicação da Lei Nº. 9790, de 23 de março de 1999, a 

restrição da oferta de cursos de aprendizagem apenas por entidades pertencentes ao 

Sistema S é extinta com a promulgação da Lei Nº. 10.097, de 19 de dezembro de 2000. 

Essa norma legal dá nova redação a diversos artigos da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), além de revogar o art. 80, o § 1º do art. 405 e os arts. 436 e 437, todos 

relacionados ao trabalho dos adolescentes. Todo o regramento sobre o instituto da 

aprendizagem, que antes estava esparso em várias portarias e decretos, foi transposto para 

a CLT (arts. 428 a 433). 

A Lei Nº. 10.097, de 19 de dezembro de 2000, que se tornou conhecida como 

“A Lei da Aprendizagem” ampliou as possibilidades para a composição dos arranjos de 

governança da Política Pública de Aprendizagem Profissional (PPNAP) ao autorizar a 

oferta de programas de formação e inserção de aprendizes por parte das Entidades Sem 

Fins Lucrativos (ESFLs) que tivessem por objetivo a assistência ao adolescente e à 

educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (COMDICA), na hipótese dos Serviços Nacionais de Aprendizagem não 

oferecerem cursos ou vagas suficientes para atender à demanda dos estabelecimentos 

(BRASIL, 2000). 

O texto legal também tratou do tema governança, indicando a necessidade de 

integração entre múltiplos atores, como a participação da escola (art. 428), a articulação 

entre empresas e entidades formadoras a fim de assegurar a complexidade progressiva 

das atividades (art. 428), a preocupação de que as entidades formadoras acompanhem e 

avaliem os resultados (art. 430) e o compromisso de que o Ministério do Trabalho e 

Emprego fixasse normas para avaliação da competência das entidades sem fins lucrativos 

que venham a ofertar os cursos aprendizagem (art. 430). 

De acordo com o marco regulatório estabelecido, o arranjo institucional 

envolvido na implementação da PPNAP deve ser constituído pelos seguintes atores: o 

Ministério do Trabalho e Emprego – órgão executivo da Política e que realiza 

intervenções via ações executivas; a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego 

(SRTE) – órgão que fiscaliza as empresas, autuando àquelas que não cumprem a Lei da 

Aprendizagem; Entidades sem fins lucrativos (ESFLs) executoras de aprendizagem 

profissional e Entidades do Sistema S, que capacitam jovens e fazem mediações com o 
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setor produtivo e poder público; Secretarias Estaduais e Municipais do Trabalho – que 

articulam via Conselhos e órgãos de intermediação a operacionalização da política, e em 

alguns casos também realizam capacitações; Conselho Municipal de Direitos da Criança 

e do Adolescente (COMDICA) e Conselhos Tutelares municipais  que monitoram o 

processo de execução da política; Empresas de diferentes setores da economia que 

contratam aprendizes e que desenvolvem no âmbito interno capacitações específicas 

complementares como forma de responsabilidade social; Secretarias de Educação do 

Estado e do Município e respectivas escolas públicas do ensino fundamental e médio que 

chancelam as contratações dos aprendizes e que monitoram as ações de capacitação e de 

inserção laboral em certa medida; organizações públicas que também contratam 

aprendizes e entidades patronais e sindicatos laborais que mediam com o setor público 

interesses corporativos.  

Para Rangel e Cristo (2004), essa expressa intenção de envolver, cada vez mais, 

o terceiro setor na formação técnico profissional juvenil foi um passo muito importante 

para a expansão da política, pois em sua visão, os Serviços Nacionais de Aprendizagem 

não dariam conta da enorme demanda originada da regra inserida no novo art. 429 da 

CLT que obriga os estabelecimentos de qualquer natureza a empregar e matricular nos 

cursos de aprendizagem um “número de aprendizes equivalente a cinco por cento (5%), 

no mínimo, e quinze por cento (15%), no máximo, dos trabalhadores existentes em cada 

estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional" (BRASIL, 2000). 

No entanto, destarte as modificações no ordenamento jurídico da aprendizagem, 

alguns pontos parecem evidenciar poucos avanços no período de 1995 a 2002 no que 

concerne a essa política. 

Dois anos após a publicação da Lei Nº. 10.097, Mehedff e Leite (2002) ainda 

criticam a cristalização da aliança entre Estado e empresariado na tutela das instituições 

e dos mecanismos vigentes como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e Serviço Social do 

Comércio (SESC), ressaltando que embora sejam financiadas com recursos públicos, por 

meio de contribuições compulsórias obtidas sobre a folha de salários, são geridas pelo 

setor empresarial privado e não se oportuniza espaço para a participação de sindicatos ou 

outras representações de trabalhadores na política. 

No entanto, não é possível saber em que medida as ESFLs responderam ao 

estímulo oportunizado pelo novo instrumento legal e passaram a ofertar cursos de 

aprendizagem, pois a criação de um cadastro de entidades qualificadoras só seria prevista 
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no Decreto Nº. 5.598, publicado em 1° dezembro de 2005, vindo a concretizar-se apenas 

sete anos depois, em 2012. Também não há dados correspondentes às inserções de 

aprendizes no período de 1995 a 2002. De qualquer forma, os primeiros números 

divulgados, referentes ao ano de 2003, totalizam apenas 18.146 contratações em todo o 

país e denunciam a baixa expressão da política à época (BRASIL, MTE, 2014). 

A esse respeito, Sposito e Carrano (2003, p.8) comentam a dificuldade de se 

empreender qualquer análise sobre as iniciativas federais no período de 1995-2002, dado 

que: 

 

[...] Nenhum órgão da administração Federal demonstrou capacidade 

de concentrar e publicar informações acerca das políticas de juventude 

[...] Somente o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

demonstrou algum esforço na avaliação do desempenho de alguns 

programas e projetos agrupados em torno dos macro objetivos 

ministeriais do Plano Plurianual 2000-2003. 

 

No estudo desenvolvido em 2003 as autoras identificaram 24 programas federais 

implementados com foco no público jovem no período citado, chegando a somar 33 no 

último ano. O estudo não faz referência à política de aprendizagem, assim como não foi 

encontrada qualquer menção no sentido de articulação dessa política nos documentos 

relacionados às principais ações com foco na inserção laboral de jovens desenvolvidas no 

período. 

Essa lacuna reforça as críticas de diversos autores que denunciam a falta de 

articulação entre as políticas e o caráter pontual das ações realizadas no período 

(SPOSITO; CARRANO, 2003).  Enquanto os cursos de aprendizagem possuem duração 

mínima de 1800 horas e exigem como contrapartida a frequência à escola regular nos 

casos em que o aprendiz não tenha concluído o ensino médio (BRASIL, MTE, 2014), as 

ações do PLANFOR, por exemplo, possuíam carga horária média de 89,4 horas [...] e 

foram, na sua quase totalidade, desarticulados de uma política integrada à educação básica 

(BRASIL, SIGAE/MTE, 2002, p 29). 

As críticas com relação à predominância de iniciativas de curta duração para 

melhorar a inserção do jovem no mundo do trabalho permanecem mesmo com a mudança 

de governo. Para autores como Furiati (2010) e Silva e Andrade (2009) o início do 

Governo Lula não trouxe grandes modificações a esse respeito. 

Em paralelo, entre os anos de 2003 a 2005, muitos processos participativos 

importantes que viriam a influir na discussão sobre as políticas públicas para juventude 
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estavam em curso, sendo os baixos índices de inserção laboral via política de 

aprendizagem um dos problemas em pauta. 

Sobre estes movimentos, Kuenzer (2006) salienta as recomendações resultantes 

dos debates ocorridos em 2004 em diversos estados brasileiros, sob a coordenação da 

Organização Não Governamental ‘Instituto Cidadania’, que apontavam a necessidade de 

dinamizar a regulamentação e divulgação da Lei da Aprendizagem, citada como 

praticamente ignorada à época, apesar de estar em vigor desde o ano 2000. A necessidade 

de uma maior atenção quanto à referida política está presente também nos relatórios da 

Comissão de Políticas Públicas da Juventude da Câmara dos Deputados e do Grupo 

Interministerial da Juventude (CONJUVE, 2011). 

A regulamentação da Lei Nº. 10.097, de 19 de dezembro de 2000, só ocorreu em 

2005, com a publicação do Decreto-Lei Nº. 5.598, de 1º de dezembro de 2005, que 

estabeleceu vários parâmetros relativos à contratação de aprendizes, como a prioridade 

na contratação para os adolescentes entre quatorze e dezoito anos, o direito ao vale 

transporte e a proibição de cometer ao aprendiz atividades diversas daquelas previstas no 

programa de aprendizagem, passando a ser exigido o registro da jornada em plano de 

curso e o fornecimento de cópia do projeto pedagógico aos empregadores e ao Ministério 

do Trabalho e Emprego, quando solicitados às entidades formadoras. O Decreto 

estabelece ainda, dentre outras providências, o compromisso expresso de que o Ministério 

do Trabalho e Emprego editará, ouvido o Ministério da Educação, normas para avaliação 

da competência das entidades formadoras. 

A partir do ano de 2005 se observa também uma crescente institucionalização 

do campo das políticas públicas para a juventude. Segundo Furiati (2010) foi a partir da 

criação da Secretaria Nacional da Juventude e do Conselho Nacional da Juventude que o 

governo Lula tomou para si o papel de agente central na política de juventude, deixando 

de atuar como legitimador de acordos orientados por entidades internacionais. 

A partir dos novos marcos legais, a Lei da Aprendizagem profissional pôde 

convergir com outras iniciativas nacionais de educação profissional e de inserção laboral 

como o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM) e o Programa Nacional 

de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE), principais programas do Governo Lula 

direcionados à juventude e que se realizaram através de arranjos de governança que 

envolveram um mix de contratos de gestão e parcerias que implicaram na participação de 

diversas instâncias do governo, ONGs e empresas. A aprendizagem constituía uma das 
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modalidades de inserção dos Consórcios Sociais da Juventude, um dos eixos de 

operacionalização do PNPE (COSTA; VIDAL, 2009). 

Cerca de um ano após a regulamentação da Lei Nº. 10.097 e da criação da 

Secretaria Nacional da Juventude e do Conselho Nacional da Juventude, as estatísticas 

revelaram um grande aumento no número de inserções de aprendizes no mercado de 

trabalho, sendo registrados 143.254 (cento e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e 

quatro) contratos no ano de 2006 (MATSUZAKI, 2011, p.63).  Alinhado às mudanças 

institucionais no cenário das políticas públicas para juventude, no ano de 2008 é instituído 

um Fórum Nacional especialmente para o tratamento da temática da Política de 

Aprendizagem (BRASIL, 2008). 

O Fórum constituiu um marco na direção da construção de uma governança 

interativa com a proposta de estimular o debate entre os diversos atores envolvidos, 

monitorar e avaliar o alcance das metas de contratação e efetividade na oferta de 

programas de aprendizagem profissional, em conformidade com o entendimento de 

Kooiman (2008) de que uma participação social mais ampla na governança é uma 

expressão democrática e, portanto desejável. 

Mais recentemente, cabe ressaltar a inclusão da Aprendizagem no Plano 

Plurianual (PPA) 2012/2015 e em vários dispositivos da Lei Nº. 12.852, de 06 de agosto 

de 2013, que versa sobre o Estatuto da Juventude e finalmente a aprovação do Plano 

Nacional da Aprendizagem Profissional (PNAP). 

O PNAP foi elaborado pelo MTE em parceria com a sociedade civil organizada 

e outras esferas do poder público envolvidas com a promoção e proteção de direitos de 

adolescentes e jovens, tendo sido aprovado na terceira reunião ordinária do Fórum 

Nacional de Aprendizagem Profissional, realizada em Fortaleza em novembro de 2013. 

(CLEMENTINO, 2013) 

Segundo Clementino (2013, p.48), o plano combina: 

 

[...] ações emergenciais, para que seja empregado como mais um 

instrumento de combate às desigualdades de oportunidades de emprego, 

trabalho e renda que ainda persistem, sem deixar de lado as medidas 

para consolidação de uma política permanente [...].  

 

Porém, apesar do amplo marco regulatório constituído, os resultados da política 

ainda se encontram muito aquém do potencial de contratação mínimo de 5% fixado em 

lei. De acordo com dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, entre 
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janeiro e novembro de 2013 foram inseridos 335.809 (trezentos e trinta e cinco mil, 

oitocentos e nove) aprendizes, número equivalente a apenas 27,13% das vagas potenciais. 

(BRASIL, MTE, 2014). 

No entanto, apesar dos baixos índices de inserção atuais, as estatísticas 

divulgadas evidenciam ascendente evolução em nível nacional. Tomando-se como ponto 

de partida o ano de 2005, quando foi publicado o Decreto Nº. 5.598, apenas no ano de 

2007 houve redução no número de contratos de aprendizagem efetivados. As contratações 

de 2009, por exemplo, corresponderam a 12,70% da meta à época e as de 2010 

alcançaram 16,10% da cota mínima, patamares bem inferiores ao de 2013. 

Enquanto o resultado nacional se mantém em crescimento há vários anos, 

constatam-se muitas diferenças no contexto dos estados e municípios. Os estados do Rio 

Grande do Norte, Goiás, Rondônia e Tocantins, por exemplo, apresentaram queda nas 

taxas de inserção de aprendizes no período de 2012 a 2013, enquanto em todos os outros 

as contratações se expandiram (BRASIL, MTE, 2014). 

Considerando-se as capitais, embora todas venham apresentando, ano após ano, 

resultados de inserção inferiores aos potenciais mínimos de contratação estabelecidos, 

partindo-se para uma análise mais detalhada verifica-se grande variação nas inserções 

efetivadas. No que concerne ao ano de 2013, enquanto muitos registraram taxas 

semelhantes ou inferiores à taxa nacional, como Belém (24,74%), Boa Vista (24,11%), 

Campo Grande (28,22%) João Pessoa (22,72%), Porto Velho (25,77%), Recife (25,59%), 

São Paulo (25,55%), Teresina (22,01%) e Natal (26,45%), cinco capitais se destacaram 

ao superar o patamar de 40% de seu potencial de contratação: Goiânia (61,40%), Vitória 

(54,80%), Fortaleza (44,72%), Macapá (40,98%) e Manaus (41,61%). (BRASIL, MTE, 

2014). 

Embora os resultados apontados possam indicar diversas possibilidades para o 

exame de resultados tão diferentes, constituem partes relevantes do estudo de uma política 

pública todas as fases que constituem o ciclo da política, desde a concepção até a 

implementação e avaliação (politics cycle), bem como as instituições envolvidas. 

No âmbito desse trabalho a escolha recaiu sobre a fase da implementação, pois 

“é no aprofundamento desta fase que alguns estudos começam a indicar a necessidade de 

se buscar entender o processo político de forma mais dinâmica e interativa” (BAPTISTA, 

REZENDE, 2011, p.151), o que converge com a abordagem de governança a ser adotada 

como principal esteio condutor desta tese a abordagem sócio-política, ou interativa 

proposta por Jan Kooiman (2005, 2008). 
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O recorte escolhido se justifica, ainda, pelo reconhecimento de que a diversidade 

de contextos de implementação pode fazer com que uma mesma regulamentação, como 

é o caso da PPNAP, produza impactos bastante diversos em diferentes unidades da 

federação. A implementação de políticas supõe: 

 

[...] não apenas agentes encarregados da formulação dos termos de operação 

de um programa, mas uma gama diversa de implementadores, o que implica 

que dificilmente um programa atinja plenamente seus objetivos e seja 

implementado inteiramente de acordo com seu desenho (MARTES et al, 1999, 

p. 116). 

 

Reside nesta fase uma série de dificuldades relacionadas com recursos de toda 

ordem, informação, infraestrutura, motivação, experiência e referenciais dos atores que 

criam obstáculos à ação dos implementadores. No âmbito deste trabalho, compreende-se 

a implementação como uma etapa dinâmica, que não se restringe apenas à política em 

ação, mas podendo de fato transformá-la.  

O insucesso da implementação pode resultar em fracasso de uma boa política, o 

que evidencia que não basta apenas uma boa compreensão do problema e uma competente 

formulação, mas diversos outros aspectos como “[...] o sistema gerencial e decisório, os 

processos de divulgação e informação, os processos de seleção e capacitação, os sistemas 

logísticos e operacionais (atividade-fim) e os processos de monitoramento e avaliação 

internos” (DRAIBE, 2001, p 31-34).  

No caso da Política de Aprendizagem o desenho implica em relações entre 

diferentes instâncias governamentais, envolve a interface entre educação e trabalho, 

dando espaço a reflexões sobre a integração das políticas para juventude, fomenta a 

interação entre organizações não governamentais e empresas privadas, prevista em lei, 

estimulando o diálogo entre atores cujas lógicas de ação em geral se assentam sobre 

diferentes racionalidades, muitas vezes conflitantes e privilegia a compreensão do 

momento da inserção no mercado de trabalho como um constituinte privilegiado do ciclo 

de transição para a vida adulta (GUIMARÃES, 2005). 

Considerando que a política de aprendizagem somente se concretiza por meio da 

ação conjunta do governo e sociedade civil, tendo o governo significativo papel no 

estabelecimento de amplo marco regulatório e articulação dos atores, a abordagem 

interativa desenvolvida por Jan Kooiman (1993, 2003, 2005, 2008) sobre governança traz 

elementos importantes para compreender a fase de implementação da política de 

aprendizagem.  
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Na abordagem interativa de Kooiman (1993, p.258), também referida pelo autor 

como sócio-política, a governança pode ser vista como um “padrão ou estrutura que 

emerge em um sistema sociopolítico como resultado das interações de todos os atores 

envolvidos”. Ele enfatiza que esse padrão não pode ser reduzido a um ator ou grupo de 

atores em particular e que a responsabilidade pelas intervenções passam a ser 

compartilhadas pelos diversos participantes.  

O quadro conceitual idealizado por Kooiman (2003) contempla três ordens de 

governança. A primeira ordem se refere à forma como os atores que compõem o “sistema 

a ser governado” interagem no “dia-a-dia”. A segunda ordem corresponde ao 

“meetingground” entre governantes e governados, abrangendo os arranjos institucionais 

locais constituídos e a terceira ordem, à qual o autor também se refere como 

“metagovernança”, corresponde ao exercício da “governança da governança”. Neste 

sentido, consiste em avaliar e retroalimentar a governança, fortalecendo-a por meio de 

debates sobre valores, orientados segundo princípios reconhecidos mesmo 

universalmente, podendo ocorrer no nível nacional. 

Jessop (1997), alinhando-se à visão de Kooiman (1993), argumenta que as novas 

formas de governança interativa se desenvolvem “à sombra da hierarquia” (JESSOP, 

1997, p. 576) e não podem prescindir da participação do Estado na arquitetura dos 

arranjos institucionais. Na visão desses autores a metagovernança, que equivale à terceira 

ordem de governança no modelo proposto por Kooiman (2008), se coloca como o 

principal papel a ser exercitado pelo governo, no sentido de coordenar diferentes formas 

de governança e assegurar uma coerência mínima entre elas, sem perder de vista o 

processo de democratização. 

Em termos estruturais, o modelo proposto por Kooiman (2008) analisa a 

estrutura de governança de três formas: autônoma, em situações em que os próprios atores 

se organizam e a intervenção do governo é inexistente; hierárquica, que representa um 

estilo de intervenção topdown por meio de políticas e leis e co-governança, em que as 

partes se unem para definir e alcançar um propósito comum.  

Para compreender a estrutura que emerge nas três ordens de governança, o autor 

propõe a análise de três elementos. Em primeiro lugar, as imagens, que podem envolver 

visões, julgamentos, conhecimentos e outros elementos que promovam o norte para a 

governança; em segundo lugar os instrumentos, que são elementos utilizados para 

estimular as interações, fazendo a ligação entre as imagens e as ações, mediante a 
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instituição de espaços para troca de informações, publicação de leis e outros mecanismos 

e finalmente, em terceiro lugar, as próprias ações concretizadas. 

O modelo traz ainda os conceitos de diversidade, complexidade e dinâmica. A 

diversidade se refere às características das organizações envolvidas e o quanto elas se 

diferenciam. A complexidade é definida pelas ligações entre stakeholders de diferentes 

níveis organizacionais de governança e a dinâmica se refere às mudanças dentro e entre 

sistemas. 

Não obstante a relevância conferida à ação governamental nessa abordagem, 

Kooiman (1993) destaca que os resultados das políticas vão além do marco regulatório 

estabelecido pelo governo, até porque ainda que haja amparo legal e ações de fiscalização 

em uma determinada área, a governança de um sistema social extrapola o poder de 

controle de uma única esfera de governo. 

Nesta perspectiva, é pertinente investigar as interações que se concretizam no 

âmbito dos arranjos de governança constituídos para implementação da política de 

aprendizagem, sua funcionalidade e relação com os resultados obtidos buscando 

identificar que “imagens, instrumentos e ações” concorrem para “ampliar ou 

constranger o potencial dos atores envolvidos” na fase de implementação da política 

(KOOIMAN, 2008a, p.3) e que padrão de governança emerge das diversas ordens 

citadas. 

Dada a dificuldade de examinar a estrutura de governança para implementação 

da política de aprendizagem em todo o país, pela enorme complexidade que envolve uma 

tarefa com essa dimensão tratar-se-á do exame da estrutura de implementação da política 

em duas capitais com diferenças significativas em termos de resultados atingidos em 

termos de inserção dos jovens aprendizes com o objetivo de conhecer que interações 

existem entre os atores que possibilitam configurar uma determinada estrutura com 

capacidade de conduzir a implementação da política com eficácia. 

Com base em dados de setembro de 2013 (BRASIL, MTE, 2013), verificou-se 

que a cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, preencheu apenas 26,45% das 

cotas potenciais e que Fortaleza, capital do Ceará, já havia inserido aprendizes em 44,72% 

das vagas, ocupando a terceira melhor posição entre as capitais brasileiras.  E, 

considerando um recorte temporal mais amplo, verificou-se que em 2006, ano seguinte 

ao da publicação do Decreto Nº. 5.598, de 1° de dezembro de 2005, o nível de inserções 

nessas capitais era muito próximo, tendo Fortaleza superado Natal em apenas 60 

contratações ao somar 1.242 (mil, duzentos e quarenta e dois) aprendizes inseridos. No 
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entanto, a cada ano a distância se ampliou, chegando em 2012 a 8.228 (oito mil, duzentas 

e vinte e oito) inserções em Fortaleza e apenas 2.532 (duas mil, quinhentas e trinta e duas) 

em Natal (BRASIL, MTE, 2012). 

Acredita-se que a partir da constatação das diferenças encontradas em termos 

dos resultados da política de aprendizagem seja possível compreender a forma como a 

estrutura de governança exerce influência nos resultados identificando os atores 

envolvidos na implementação e respectivas ações empreendidas, as imagens que norteiam 

a implementação da política federal nos diferentes contextos, assim como os instrumentos 

utilizados com o objetivo de alcançar as metas fixadas para a inserção de aprendizes no 

mercado de trabalho e as condições propiciadas para favorecer os resultados. 

Compreender os arranjos de governança nos municípios de Natal e Fortaleza 

para implementação da política de aprendizagem a partir das “imagens, instrumentos e 

ações” que mobilizam e articulam os atores envolvidos para a inserção de jovens 

aprendizes no mundo do trabalho constitui, pois, o problema de investigação desta tese.  

Nesta perspectiva, colocam-se várias questões: Por que Natal vem apresentando 

índices de inserção mais baixos que os de Fortaleza ao implementar uma mesma política 

federal? Em que as imagens norteadoras, visões, julgamentos, conhecimentos dos atores 

diferem e podem explicar os resultados alcançados? Que instrumentos são utilizados para 

estimular as interações entre os atores em cada uma das cidades? Como os elementos que 

compõem cada arranjo de governança local concorrem para ampliar ou constranger a ação 

dos atores na implementação da PPNAP (Política Pública Nacional de Aprendizagem 

Profissional)? Que padrão de governança emerge nos dois municípios? Há evidências de 

uma dimensão de metagovernança nas capitais analisadas ou em nível nacional?  

Todas essas questões levam à definição de duas categorias analíticas centrais: 

Implementação da política de aprendizagem e Estrutura de Governança. 

Entende-se como implementação da política um conjunto de ações e decisões 

voltadas para o alcance dos objetivos de formação e inserção do adolescente/jovem 

participante da PPNAP. As subcategorias pertinentes à implementação foram definidas 

com base nas etapas identificadas na análise do marco regulatório da Aprendizagem e nas 

dimensões propostas por Draibe (2001) para avaliação do processo de implementação das 

políticas públicas, compreendendo os processos de divulgação e informação, os processos 

de credenciamento, seleção e capacitação, e os processos de financiamento, 

monitoramento e avaliação. 
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A categoria Estrutura de Governança definida a partir da concepção da 

governança interativa de Kooiman (1993, 2003, 2005, 2008) é assumida como “o 

conjunto das interações entre diferentes instâncias do governo, sociedade civil e 

empresas, que concorre para a gestão compartilhada da execução da política de 

aprendizagem”. 

Relacionam-se a essa categoria as seguintes subcategorias: as ordens de 

governança (primeira, segunda e meta-governança); os elementos de governança 

(imagens, instrumentos e ações); os princípios de governança (diversidade, complexidade 

e dinâmica) e as estruturas de governança (autônoma, hierárquica e co-governança).  

A partir das categorias delineadas foram formuladas as seguintes questões de 

pesquisa: 

a) Quais os atores e arranjos institucionais existentes para a implementação da 

política em suas diferentes fases? 

b) Quais os instrumentos criados para estimular as interações entre os atores ? 

c) Quais as formas de cooperação desenvolvidas entre os diversos atores? 

d) Como os atores participam dos processos de decisão referentes à política de 

aprendizagem?  

e) Quais os conflitos e formas de mediação existentes na estrutura de governança da 

política?  

f) Quais os modos de governança emergentes nos arranjos investigados? 

g) Como os atores partícipes do arranjo imaginam e percebem a PPNAP na cidade? 

Assim, o estudo tem como objetivo geral compreender a configuração que 

assume a governança do arranjo institucional constituído nas cidades de Fortaleza e Natal 

e sua influência na implementação da Política Pública Nacional de Aprendizagem 

Profissional (PPNAP) e como objetivos específicos: 

a) Conhecer os arranjos institucionais existentes para a implementação da política 

em suas diferentes fases, identificando os atores participantes; 

b) Identificar os instrumentos criados para estimular as interações entre os atores; 

c) Averiguar as formas de cooperação desenvolvidas entre os diversos atores; 

d) Examinar como os atores participam dos processos de decisão referentes à política 

de aprendizagem; 

e) Investigar quais os conflitos e formas de mediação existentes na estrutura de 

governança da política; 

f) Identificar os modos de governança emergentes; 
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g) Investigar como os atores partícipes do arranjo imaginam e percebem a PPNAP 

em suas cidades. 

Considerando o objetivo geral e os objetivos específicos, este estudo se propõe 

a examinar a seguinte hipótese orientadora: a forma e intensidade das interações entre os 

atores envolvidos com a implementação da política de aprendizagem e o 

compartilhamento de imagens resulta em uma maior compreensão e divulgação da 

política e na criação de um ambiente favorável à cooperação e ao diálogo necessários ao 

trabalho coletivo e favorece a modelagem de uma estrutura de governança capaz de lidar 

com demandas e características distintas das organizações e de seus participantes de modo 

a acomodar os interesses divergentes, dar espaço à criação de inovações e a convergência 

de ações para o alcance dos objetivos da política de aprendizagem. Assim, os resultados 

da política de aprendizagem nos municípios de Natal e Fortaleza, em termos dos índices 

de inserção dos jovens aprendizes, podem ser compreendidos a partir das diferenças 

encontradas na estrutura de governança do arranjo institucional utilizado para 

implementar a referida política. 

Neste sentido, o exame dos arranjos institucionais criados para operar a política 

de aprendizagem dos municípios de Natal e Fortaleza oferece um marco de referência 

para pensar as condições que favorecem e/ou dificultam a implementação das políticas 

públicas. 

A Figura a seguir evidencia o modelo analítico da tese no âmbito da estrutura de 

governança do arranjo institucional constituído para a execução da Política Pública 

Nacional de Aprendizagem (PPNAP): 

Figura 1 – Modelo de análise da governança 

 
      Fonte: Adaptado de Kooiman (2008, p.6). 
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O modelo representado acima é uma adaptação do modelo de análise da 

governança interativa proposto por Jan Kooiman (2008, p. 6). No centro da Figura 1, na 

parte correspondente às interações, os três círculos interceptados correspondem ao 

Governo, empresas e Terceiro setor e comportam os atores mais diretamente envolvidos 

na implementação da política. A análise das imagens manifestas pelos atores, 

instrumentos utilizados e ações efetivamente concretizadas nas três ordens de governança 

e os aspectos de diversidade, complexidade e dinâmica permitirão compreender que tipo 

de estrutura de governança emerge. As interações identificam as diversas formas com que 

uma governança é feita e a forma como ocorre o aprendizado entre governantes e 

governados. A ênfase na aprendizagem entre os atores ratifica o comportamento em 

contínua transformação do sistema. 

A originalidade da tese está em investigar a implementação da política de 

aprendizagem a partir da perspectiva da governança, num contexto em que a política 

nacional de juventude vem conferindo cada vez maior valorização à construção de 

instâncias que estimulem à participação de atores dos diversos setores da sociedade na 

elaboração, implementação e avaliação das políticas. 

Identificou-se a oportunidade e pertinência de utilização do modelo de Kooiman 

(2008, p. 6) para o estudo da implementação de políticas públicas, embora este tenha sido 

desenvolvido com a finalidade de análise de processos de governança sobre o uso de 

recursos pesqueiros de uso comum, conhecidos como “commons”.  

Conforme elucida Wambar (2012, p.57), os processos de governança do uso 

destes recursos pesqueiros tornaram-se cruciais. O autor esclarece que estes contemplam 

a análise das condições de viabilidade de integração dos atores governamentais, 

empresariais e sociedade civil, organizados em novos sistemas de governança em que 

passam a passam a ser considerados como elementos fundamentais no sistema social, 

ouvidos e valorizados como portadores de conhecimentos válidos e que complementam 

a base de conhecimento técnico-científico disponível.  

Entende-se, portanto, como válida a utilização do modelo para a análise das 

formas de governança na implementação da PPNAP, visto que a mesma envolve 

igualmente atores governamentais, empresariais e a sociedade civil organizada e necessita 

de ampla integração para o sucesso da implementação da referida política. Soma-se a este 

fator a existência na implementação da PPNAP dos três níveis de governança propostos 

por Kooiman (2003,2008).  
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Por último, destaca-se a escassez de trabalhos stricto-sensu que tratem da 

temática da PPNAP no âmbito da governança ou mesmo da administração. Identificaram-

se apenas duas dissertações na área de administração, situando-se as demais no âmbito 

do direito, psicologia ou educação, conforme quadro apresentado no apêndice A.  

 A tese está estruturada em sete capítulos, incluindo esta Introdução. O segundo 

capítulo consiste na revisão da literatura sobre governança e aprofunda aspectos 

concernentes à abordagem da governança interativa. O terceiro discute a implementação 

de políticas públicas. O quarto apresenta uma retrospectiva das políticas públicas 

brasileiras com foco na juventude e dispõe sobre a Política Pública Nacional de 

Aprendizagem Profissional (PPNAP). O quinto capítulo descreve a metodologia 

utilizada. O sexto capítulo apresenta os resultados à luz do modelo de análise, 

considerando a realidade empírica das duas cidades pesquisadas. No sétimo e último 

capítulo são apresentadas as considerações finais do estudo, limitações e as 

recomendações propostas para trabalhos futuros. 
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2 GOVERNANÇA 

 

Este capítulo apresentará uma visão geral da governança com o resgate de suas 

origens e evolução, direcionando em seguida o foco para a esfera pública e aprofundando 

abordagem da governança interativa, por tratar-se da perspectiva teórica escolhida como 

norteadora desta tese. 

 

2.1 ORIGENS E TIPOS DA GOVERNANÇA 

 

Etimologicamente, conforme elucida Schneider (2005, p.34) a palavra 

“governança” remonta ao condutor (kybernêtês) dos antigos navios de guerra gregos; os 

filósofos se referiam à condução do navio do Estado. Correspondentes latinos são 

“gubernare” e “regere”, que foram empregados tanto para a condução de um navio 

quanto do Estado. Complementando, Barret (2002) chama atenção sobre o papel desse 

condutor, a quem não caberia remar, nem decidir quem ou como iriam remar, mas manter 

o curso, dirigir.  

Dessa origem provém tanto o verbo inglês “to govern” e francês “gouverner”, 

quanto a palavra alemã “regieren”. O conceito governança é, de fato, uma substantivação 

do verbo “governar”. No século XIX, a concepção é associada ao surgimento dos Estados 

modernos no século XIX com o advento da democracia liberal-burguesa (ARAÚJO, 

2002). 

O primeiro registro acadêmico sobre governança se deu no ano de 1937, quando 

Ronald Coase publicou ‘The Nature of the Firm’ estudo aperfeiçoado por Wiliiam 

Sonem, em 1975 (MATIAS-PEREIRA, 2010). Eles tratam sobre a coordenação das 

alternativas de crescimento verticalizado e a terceirização, adentrando na perspectiva de 

organizações globais e em rede.  

O estudo da governança configura-se como um espectro muito abrangente. 

Como afirma Barret (2002), em tempos recentes a governança vai muito além da direção, 

tornando-se um conceito multidimensional e sem definição precisa.  

Uma primeira lente de análise será desenvolvida a partir da identificação das 

disciplinas que estudam a temática.  

Stoker (1998) situa as raízes teóricas da governança nas disciplinas da 

Economia, Relações Internacionais, Estudos Organizacionais, Teorias do 

Desenvolvimento, Ciências Políticas e Administração Pública. De forma similar, Secchi 
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(2009) aprecia o tema considerando as seguintes disciplinas: Relações Internacionais, 

Teorias do Desenvolvimento, Administração Privada, Ciências Políticas e Administração 

Pública. 

No âmbito das relações internacionais, Guimarães (2008) associa a governança 

à diplomacia entre países. A temática evoluiu para um debate crescente no sentido de uma 

“governança global”, que vai além das questões de soberania e diplomacia entre os países. 

Secchi (2009) chama a atenção para os estudos de relações internacionais, os quais 

concebem governança como mudanças nas relações de poder entre estados no cenário 

internacional. 

Na explicação de Santos e Carrion (2011, p.1862), a governança global 

“extrapola uma proposta de governo mundial [...] sua ênfase está na busca de valores 

comuns, de uma ética cívica global e de uma liderança inovadora para guiar os povos e 

nações da intitulada ‘comunidade mundial’”. A agenda comum vai além das questões 

econômicas, perpassando problemáticas ambientais, migrações populacionais e 

estratégias de combate ao tráfico e ao terrorismo. 

Ao tratar da questão da cooperação internacional, Santos e Carrion (2011, 

p.1863) alertam para a forte tendência de que as organizações intergovernamentais falham 

por não adequarem projetos globais a realidades locais. As iniciativas devem se ajustar, 

portanto, às particularidades dos diferentes contextos sociais, políticos e econômicos.   

Com vistas a vencer ou ao menos neutralizar estas e outras ameaças potenciais à 

cooperação internacional, esses autores se referem à necessidade da construção de 

espaços de discussão e pesquisa sobre o tema, de forma a propiciar contribuições a partir 

de diferentes perspectivas por meio da formação de redes mundiais que aproximem o 

Governo, os organismos internacionais, as ONGs e o setor privado.  

Nesse âmbito, Secchi (2009) complementa que a governança denota o processo 

de estabelecimento de mecanismos horizontais de colaboração para lidar com problemas 

transnacionais. Seguindo a divisão proposta por Secchi (2009), as teorias do 

desenvolvimento tratam a governança como um “conjunto adequado de práticas 

democráticas e de gestão que ajudam os países a melhorar suas condições de 

desenvolvimento econômico e social” (SECCHI, 2009, p.358).  

Na década de 90, a governança passa a ser propagada pelos organismos 

internacionais que incorporam o conceito em suas diretrizes (BEVIR; RHODES, 2001a, 

p.1). Nessa perspectiva, a elaboração de políticas desenvolvimentistas é orientada pela 
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prescrição de elementos estruturais considerados essenciais como a gestão, a legalidade 

e a transparência do setor público.  

Com base nas recomendações do Fundo Monetário Internacional (FMI), Secchi 

(2009) elenca algumas áreas de aplicação das boas práticas, dentre elas a melhoria da 

eficiência administrativa, da accountability democrática e do combate à corrupção. 

No Relatório ‘Governance and development’, publicado em 1992 pelo Banco 

Mundial, a governança no âmbito do Estado é definida como “a maneira como o poder é 

exercido na gestão de recursos econômicos e sociais de um país, especialmente com vistas 

ao desenvolvimento” (WORLD BANK, 1992).  

Na percepção de Valle (2010, p.74), no documento supracitado a agência 

multilateral deixa claro que instituições pouco sólidas, a falta de uma adequada estrutura 

legal, a fragilidade dos sistemas e políticas incertas e variáveis se apresentam como 

elementos de constrição de investimentos externos. Já ao analisar a incorporação da 

dimensão governance no âmbito do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), a autora identifica uma maior preocupação no sentido de 

estimular a constituição e funcionamento de redes interdependentes de atores. 

Em 1999, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

publicou ‘Os Princípios de Governança Corporativa, com vistas a desenvolver as bases 

da governança corporativa, em conjunto com governos locais, organizações 

internacionais de renome e iniciativa privada. A influência do documento, cujos 

princípios foram revisados em 2004, não se restringiu aos países membros, alcançando 

inúmeros países e repercutindo nos setores público e privado (OECD, 2004). 

Como asseveram Jesover e Kirkpatrick (2005), os princípios da governança 

corporativa da OCDE constituem a base de diversas iniciativas de reformas efetuadas por 

governos e setor privado, tornando-se assim benchmark internacional para práticas de 

governança corporativa. 

A partir desse quadro, percebe-se que o estudo da governança na administração 

privada deriva da abordagem das teorias do desenvolvimento, em função da ampla 

propagação de orientações dos organismos multilaterais. Becht et al.(2005) entendem que 

o termo “governança corporativa” deriva de uma analogia entre o governo de cidades, 

nações e Estados e a governança de corporações. Eles atribuem a crescente proeminência 

do tema a diversos fatores, incluindo a onda mundial de privatizações nas últimas 

décadas, a desregulamentação e integração dos mercados de capital, a crise do Leste 
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Asiático em 1998 que chamou a atenção para governança corporativa em mercados 

emergentes e a série de escândalos e falências de corporações no final dos anos 1990.  

No Brasil um importante propulsor à propagação da governança corporativa foi 

a necessidade de incentivar os investidores a aplicarem seus recursos no mercado, tendo 

em vista os abusos ocorridos durante o “boom” das bolsas na década de 70 e a sequência 

de vários anos de mercado acionário deprimido. 

Segundo Sartori (2011, p.41), uma das primeiras e mais importantes definições 

de governança corporativa está contida no Cadbury Report, Relatório publicado em 1992 

no Reino Unido. Conforme explicitado no documento, a governança se refere ao sistema 

e estrutura de poder que regem os mecanismos por meio dos quais as organizações são 

dirigidas e controladas. 

Vários códigos de melhores práticas em governança corporativa foram 

publicados desde então por institutos especializados e também por investidores 

institucionais. No Brasil, os códigos elaborados pelo Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa em 1999 (IBGC, 2009) e por investidores institucionais como a Caixa de 

Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil constituem exemplos importantes 

(PREVI 2004). 

A governança corporativa vem sendo crescentemente utilizada como 

instrumento para o alcance da sustentabilidade corporativa, estágio em que a firma 

ultrapassa a conformidade legal (compliance) e o valor ao acionista, para tratar das 

necessidades de stakeholders como empregados, fornecedores, clientes, a comunidade de 

forma ampla e o ambiente natural.  

Na governança pública, como se verá mais adiante, a perspectiva de integração 

dos stakeholders com vistas ao atendimento das múltiplas demandas da sociedade é muito 

importante, sobretudo quando se trata das novas formas de governança que se 

desenvolveram a partir da ciência política. 

Ao comparar a governança pública à privada, Lynn, Heinrich e Hill (2001) 

alertam para a maior complexidade de análise da primeira e elencam algumas dificuldades 

frequentemente encontradas, como maior dispersão da direção e do controle e objetivos 

muito diferenciados e por vezes conflitantes dos atores envolvidos. Um exame focado 

sobre a governança pública vai explicitar essas diferenças com maior precisão e em 

especial situar este debate. 
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2.2 GOVERNANÇA PÚBLICA 

 

Para compreender a governança pública não se pode prescindir de uma breve 

retomada do que se convencionou chamar de crise do Estado e em especial como o tema 

foi ocupando a agenda de debates sobre a administração pública no Brasil.  

Abrucio (1997) fornece o quadro geral do modelo de Estado que sinalizava ruir 

reportando-se a três dimensões: a econômica, a administrativa e a social. A dimensão 

econômica tinha como base o modelo de Keynes, que prescrevia um Estado com forte 

participação na economia com vistas a garantir o pleno emprego e que preservava a 

atuação em setores considerados estratégicos ao desenvolvimento da nação. No aspecto 

administrativo estava o modelo burocrático weberiano a nortear o funcionamento da 

organização estatal e no aspecto social, sobressaía-se o Estado de Bem-Estar (welfare 

state). 

Na década de 70, o Estado se vê acometido por uma crise que ultrapassa a esfera 

econômica, como a grande depressão enfrentada na década de 30, marcada pelo 

desequilíbrio fiscal, críticas ao intervencionismo estatal e ao modelo burocrático 

(ARAÚJO, 2008). 

A complexidade do quadro é agravada pela expansão da globalização. Maynts 

(1998) destaca alguns processos concernentes ao fenômeno, como a expansão das 

comunicações e o desenvolvimento de mercados globais para produtos, serviços e capital 

e descreve um quadro de disjunção crescente entre as demandas cada vez mais ilimitadas 

da sociedade e a limitação dos sistemas políticos e estruturas regulatórias para lidar com 

esses problemas.  

Por outro lado, Diniz (1997) caracteriza a crise do Estado como uma lacuna entre 

o que ela chama de hiperatividade decisória da burocracia governamental no nível 

estratégico e a relativa incapacidade do Estado em viabilizar aspectos operacionais 

essenciais para a efetivação das políticas e programas. 

Embora a existência e gravidade da crise sejam reconhecidas pelos autores em 

geral, revelando um Estado incapaz de suprir as demandas crescentes dos cidadãos, nem 

sempre havia consenso sobre as causas geradoras dessa incapacidade como esclarece 

Araújo (2008). No Quadro 01 é possível visualizar a síntese realizada pela autora de 

diversas interpretações sobre a crise do Estado a partir dos anos 70 no cenário mundial. 
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Quadro 1 – Interpretações sobre a crise do Estado 

AUTORES INTERPRETAÇÕES 

Abrucio (1998) Crise econômica mundial, crise fiscal, situação de ingovernabilidade, 

globalização e inovações tecnológicas.  

Costa (2003) Mudanças no padrão tecnológico, conflitos distributivos, ineficiência gerencial 

dos serviços e crise fiscal.  

Marini (2002) Déficit de desempenho em termos de baixa qualidade na prestação de serviços 

Pino (2003) Globalização, internacionalização de mercados, incorporação de blocos 

econômicos, mudanças tecnológicas, novas formas de cooperação entre os atores 

Banco Mundial 

(1997) 

Estado de Bem-Estar atrofiado, crise fiscal, exigência de maior transparência, 

clamor de maior eficácia.  

Nogueira (1999) Universalização dos direitos sociais com mudanças nos comportamentos dos 

cidadãos e suas expectativas políticas, debilitação do papel regulador.  

Estrada e Boiero 

(2003) 

Dificuldade de continuar financiando o déficit público. 

Ormond e Toffler 

(1999) 

Limitações fiscais X infinidade de demandas, exigência de um ambiente atrativo 

para os investimentos.  

Paramio (2004) Déficit estrutural.  

Bresser Pereira 

(1998) 

Crise do tipo de intervenção estatal e uma crise da forma burocrática de 

administrar o Estado.   

  Fonte: Araújo (2008, p.14) 

 

Os fatores supracitados evidenciam a pressão que abriu espaço para a 

necessidade de reformar o Estado no sentido de adequar-se ao atendimento de demandas 

crescentes dos cidadãos.  

As propostas de reformas visavam, dentre outras coisas, combater as 

ineficiências da burocracia e a carga tributária elevada, promover a mobilidade dos 

capitais e estimular a competitividade, sendo o modelo hierárquico considerado 

ineficiente e ultrapassado. Em substituição ao antigo padrão emergiram modelos que 

procuravam combater disfunções como a morosidade, a rigidez, o formalismo.  

No início da década de 80, o conjunto de orientações de natureza gerencialista 

para condução da reforma do Estado ficou conhecido como Nova Gestão Pública (NGP).  

O governo deve ser tomador de decisões no que se refere às políticas públicas, porém não 

mais um provedor direto de bens e serviços. O Estado “enxuto”, administrado como um 

negócio parece ser a alternativa que pode viabilizar o aumento da eficiência no serviço 

público (RONCONI, 2008). 

Para reduzir o alcance do governo sobressai o processo de desestatização ou 

privatização por meio do qual são transferidas atividades não finalísticas do Estado para 

o setor privado. As que persistem sob a responsabilidade do Estado têm suas atividades 

reorganizadas envolvendo diferentes arranjos entre organizações públicas e privadas tais 

como a terceirização e a subcontratação por meio da criação de agências. 
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Para Kettl (2000), o referido enfoque constitui uma nova forma de conduzir as 

atividades de governo e representa uma importante ruptura nos padrões de administração 

do setor público.  

Na mesma direção, Rezende (2002) afirma que as reformas administrativas 

inspiradas no novo gerencialismo público estão baseadas no princípio geral de elevação 

da performance, e seguem dois objetivos gerais:  o ajuste fiscal e a mudança institucional. 

 Matias Pereira (2010) sintetiza quatro visões de governança no âmbito da 

reforma do Estado, também referidas por diversos autores como abordagens normativas 

da governança, conforme explicita o Quadro 02:  

 

Quadro 2 – Abordagens normativas da governança 

Governança corporativa Oriunda das teorias do management, foco na eficácia 

e accountability na gestão dos bens públicos.  

Boa Governança 

 

Eficácia nos serviços públicos, privatização, 

descentralização e rigor orçamentário (Utilizada 

inicialmente pelo Banco Mundial).  

Governança enquanto Estado mínimo Intervenção pública e participação dos mercados 

com vistas à redução dos déficits públicos.  

Governança enquanto Nova Administração 

Pública 

Métodos de gestão do setor privado e 

estabelecimento de medidas incitativas (incentives) 

no setor público. 

  Fonte: Adaptado pela autora a partir de Matias Pereira, 2010. 

  

As definições apostas no Quadro 02, embora não reflitam uma visão única, 

constituem abordagens normativas da governança, por possuírem em comum, além do 

foco no aumento da eficiência e efetividade, a prescrição de regras e procedimentos em 

contraposição à abordagem analítica da governança que trata da ampliação da 

participação dos atores na elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas 

(KOOIMAN 1993, 2003, 2008; BEVIR; RHODES; WELLER, 2003; FREY, 2007; 

WAMBAR, 2012). 

A governança corporativa se refere à forma como as organizações são 

administradas. Bhatta (2003) esclarece que embora o termo seja mais associado às 

organizações da esfera privada, vários de seus princípios são plenamente aplicáveis no 

setor geral do Estado que agrupa as agências de serviços não públicos. Barret (2002) 

destaca alguns princípios da governança corporativa que em sua visão são mais 

relevantes, como a liderança, o compromisso, a integridade, a transparência e a 

responsabilidade em prestar contas. 

Já a “Boa Governança” é uma expressão que surgiu a partir do Banco Mundial 

(BM) para referir-se às práticas consideradas importantes para concessão de empréstimos 
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aos países em desenvolvimento. A instituição define a governança no âmbito do Estado 

como “a maneira como o poder é exercido na gestão de recursos econômicos e sociais de 

um país, especialmente com vistas ao desenvolvimento” (WORLD BANK, 1992, p.1) a 

partir de uma metodologia de avaliação da governança, definida na década de 90, que 

busca capturar percepções acerca de seis dimensões estabelecidas (KAUFMANN; 

KRAAY; MASTRUZZI, 2010): 

- “Voz” e responsabilização – participação dos cidadãos na seleção dos governos; 

liberdade de expressão, associação e imprensa.  

- Estabilidade política e ausência de violência/terrorismo– possibilidade de o 

governo ser desestabilizado ou derrubado por meios violentos ou 

inconstitucionais. 

- Eficácia do governo – qualidade dos serviços públicos, grau de independência dos 

serviços face as pressões políticas, a qualidade das políticas formuladas e 

implementadas e a credibilidade dos compromissos do governo em relação essas 

políticas.  

- Qualidade regulatória – capacidade do governo para formular e implementar 

políticas e regulamentos que o desenvolvimento do setor privado. 

- Estado de direito – grau de confiança e de cumprimento das regras da sociedade 

por parte dos agentes, qualidade da execução de contratos, os direitos de 

propriedade, a polícia, os tribunais, a probabilidade de crime e violência.  

- Controle da corrupção – todas as formas de corrupção assim como a “captura” do 

estado por elites e por interesses privados.  

Na governança enquanto Estado mínimo, a interferência do Estado nas políticas 

públicas é reduzida. O Estado é visto como ineficiente e as mudanças na forma e extensão 

de suas intervenções visam à diminuição dos déficits públicos por intermédio de 

mecanismos como a contenção dos gastos sociais e da oferta de serviços públicos por 

meio de mercados e “quase-mercados”. Segundo Munhoz et al (2009), nessa perspectiva 

o Estado cessa os financiamentos das políticas sociais e concentra-se no fomento 

neoliberal do capital, sendo a competição entre os agentes econômicos considerado o 

alicerce mais importante para a prosperidade econômica.  

Na visão de Bevir e Rhodes (2001a), a abordagem da governança no âmbito da 

Nova Administração Pública (NAP) prega um setor público revitalizado e eficiente 

baseado em mercados, competição e técnicas administrativas importadas do setor 

privado.  
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Já Ferlie et al (1996) identificam quatro modelos no âmbito da Nova 

Administração Pública. Reconhecem o primeiro como dominante no início e meados da 

década de 80 e tendo como foco principal a busca pela eficiência. O segundo enfatiza o 

downsizing e a descentralização, abrangendo dentre outras mudanças a redução da 

hierarquia, os processos de privatização, a busca da qualidade e a visão do cidadão como 

cliente. O terceiro modelo, nomeado “In Search of Excellence” recebe influências da 

Escola de Relações Humanas da Administração e do movimento das Organizações de 

Aprendizagem (SENGE, 1990). O último modelo, o “Public Service Orientation Model”, 

caracteriza-se pela preocupação em assegurar a qualidade e accountability dos serviços 

aos usuários, dentre outros aspectos. 

O entendimento da governança no contexto de evolução da Nova Administração 

Pública (NAP) é compartilhado também por Schedler (2006) e Pallot (2003), dentre 

outros autores. Já Secchi (2009) tem um ponto de vista diverso uma vez que para ele a 

NAP consiste em um modelo prescritivo com foco na melhoria da gestão de organizações 

públicas, enquanto a governança traz uma abordagem relacional inovadora sobre as 

conexões entre o sistema governamental e a sociedade. 

Nesse sentido se coloca também Ronconi (2008), para quem a governança 

explicitada se reporta às questões administrativas e financeiras e em nada se aproxima de 

seu entendimento sobre o conceito, que deve assentar-se, em sua visão, no tripé 

participação, deliberação e democracia. 

Para autores como Kooiman (2008), Bevir, Rhodes e Weller (2003) e Secchi 

(2009), um dos principais vieses da governança nas abordagens normativas está na 

intenção de governar as ações dos indivíduos. 

Como explanam Bevir, Rhodes e Weller (2003), tais práticas ignoram os efeitos 

das contingências e dos conflitos internos dos indivíduos. Para os autores, pensar assim é 

adotar uma equivocada postura positivista ao desconsiderar a interpretação do que as 

instituições significam para as pessoas. 

Além disso, são ‘céticos’ quanto ao poder das regras de provocar 

comportamentos devido a variações de interpretação, além da possibilidade das pessoas 

decidirem categoricamente não obedecê-las, ignorá-las ou mesmo redefini-las. 

Finalmente, consideram míope a visão de aplicabilidade a qualquer contexto, 

desconsiderando aspectos históricos, sociais e culturais de diferentes localidades. 

Com o passar dos anos, não obstante os avanços alcançados durante as 

reformas administrativas realizadas a partir da década de 70 cresce a convicção de que 
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se revelaram aquém das necessidades de uma sociedade global em acelerado processo 

de transformação. Como aponta Kooiman (1993, p.6) “[...] a crescente complexidade, 

dinâmica e diversidade de nossas sociedades coloca os sistemas de governo sob novos 

desafios [...]”. 

A elevação das expectativas dos cidadãos e o crescente acesso à educação e 

informação evidenciam a necessidade dos governos criarem possibilidades para que os 

diversos stakeholders participem efetivamente dos assuntos públicos. A incapacidade do 

governo em responsabilizar-se isoladamente por todas as ações faz emergir formas mais 

participativas de governança pública no contexto de uma nova concepção de Estado. 

Esses desafios estimularam o desenvolvimento de abordagens de governança 

mais analíticas, que envolvem cada vez mais atores na elaboração e implementação das 

políticas públicas e caracterizam-se como fontes de novos experimentos na prática 

democrática. 

Dentre os principais estudos destacam-se os desenvolvidos nos países anglo-

saxões, incluindo-se aí o Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália; além de contribuições 

dos países de língua alemã e de autores holandeses e dinamarqueses (SORENSEN; 

TORFING, 2005; CEPIKU, 2013; MATIAS PEREIRA, 2010). Como enfatizam Peters e 

Pierre (2000), as discussões na Europa ocorrem por forte influência do Estado de Bem 

Estar Social lá estabelecido e por pressões de grupos de interesse da sociedade. Foi a 

longa tradição de envolvimento da sociedade na defesa de seus interesses junto ao Estado 

que abriu caminho para as novas formas de governança na Europa,  cujas bases principais 

são as redes e parcerias. 

A divisão possui, sobretudo, caráter analítico, em face da abrangência da 

utilização do conceito de governança pública, verificando a interdisciplinaridade entre os 

estudos realizados e evidenciando que as discussões nesses campos não são excludentes. 

O Quadro 03 ilustra alguns conceitos que emergem a partir das abordagens 

analíticas sobre governança: 

 

Quadro 3 – Abordagens analíticas de governança 

Autor Definição 

Agranoff 

(2007) 

 

Estruturas formais e informais compostas por representantes de agências governamentais e não 

governamentais trabalhando de forma interdependente para intercambiar informações e/ou 

elaborar e implementar políticas.   

 

Borzel 

(2010) 

 

Conjunto de relações relativamente estáveis, de natureza não hierárquica e independente, que 

vincula uma variedade de atores que compartilham interesses comuns em referência a uma 

política e intercambiam recursos, admitindo que a cooperação é a melhor maneira de alcançar as 

metas comuns.  
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Bovaird e 

Loffler 

(2003) 

Conjunto de regras, estruturas e processos formais e informais que definem a maneira que 

indivíduos e organizações podem exercer poder sobre as decisões que lhes afetam. 

Diniz 

(2003) 

Conjunto de mecanismos e procedimentos para lidar com a dimensão participativa e plural da 

sociedade. 

Kickert 

(1997) 

Conjunto de atores autônomos, mas interdependentes, cada um buscando seus próprios interesses 

e objetivos que podem em alguns casos, divergir. 

Klijn, 

Skelcher 

(2008) 

Locus da concepção e implementação de políticas públicas, através de uma teia de relações entre 

atores públicos, privados e da sociedade civil.  

Kooiman 

(2003) 

Conjunto de interações utilizadas para solucionar problemas públicos e criar oportunidades 

sociais, incluindo a formulação e aplicação de guias de orientação para estas interações e as 

providências relacionadas às instituições para viabilizá-las e controlá-las. 

Lynn, 

Heinrich e 

Hill (2001) 

Combinação de mecanismos verticais e horizontais que possibilitam a coordenação de diferentes 

atores em direção ao atingimento de objetivos comuns.  

 

 

McGuire 

(2002) 

Estruturas envolvendo múltiplos nós – agências e organizações – com diversas conexões […] 

Abrange agências envolvidas na elaboração e implementação de políticas públicas e estruturas 

por meio das quais os produtos e serviços públicos são planejados, desenhados, produzidos e 

fornecidos […] podem ser formais ou informais e são tipicamente intersetoriais, 

intergovernamentais, com foco em um setor ou política específica.  

Milani e 

Solinís 

(2002) 

Processo complexo de tomada de decisão que anteciparia e ultrapassaria o governo. 

O’Toole 

(1997) 

Estruturas de interdependência envolvendo múltiplas organizações públicas e privadas, em que 

uma unidade não é mera subordinada das outras em arranjos hierárquicos. 

Rhodes 

(1996) 

Redes interorganizacionais auto-organizadas que complementam mercados e burocracias, 

caracterizadas pela confiança e adequação mútua.   

Sartori 

(2011) 

Processo interativo que envolve diversos atores, mecanismos e práticas administrativas, com 

participação ativa do governo, voltado para uma gestão eficiente e eficaz. 

Schedler 

(2006) 

Estruturas e processos que asseguram a tomada de decisão democrática e a confiabilidade da 

administração pública.  

Sechhi 

(2009) 

Modelo relacional porque oferece uma abordagem diferenciada de conexão entre o sistema 

governamental e o ambiente que circunda o governo.   

Schneider 

(2005) 

 A governança “[...] não se limita à condução estatal ou, ‘o governo do governo’ [...] Envolve a 

integração de instituições e atores múltiplos [...] continuamente em contextos interativos de 

coordenação e sintonia [...]”. 

Torfing e 

Sorensen 

(2005) 

Articulações horizontais relativamente estáveis de atores interdependentes, porém autônomos que 

interagem através de negociações que ocorrem em um quadro regulatório, normativo, cognitivo 

e imaginário que é autorregulado dentro dos limites estabelecidos pelas forças externas e contribui 

para o alcance dos propósitos públicos.   

Jessop 

(1997) 

Auto-organização reflexiva; heterarquia constituída por consensos negociados a partir de redes 

horizontais.  

Peters e 

Pierre 

(2000) 

Capacidade de coordenar e tornar coerentes as ações e comportamentos de uma multiplicidade de 

atores – instituições políticas, empresas privadas, sociedade civil, instituições internacionais- que 

perseguem objetivos diferenciados. 

Ronconi 

(2008) 

Processos de co-produção e co-gestão do social envolvendo empresas, governo e sociedade civil, 

enfatizando a participação ativa, a ação conjunta e a inclusão dos cidadãos na comunidade política 

e gerando espaços públicos de participação e controle social 

Frey 

(2004) 

Tendência de gestão compartilhada que, orientada pela lógica governamental, implica 

compartilhamento no sentido de transformar os atores da sociedade em aliados na busca de 

melhores resultados referentes ao desempenho administrativo e ao aumento da legitimidade 

democrática. 

Fonte: Elaborado a partir dos autores 

 

O que se firma como mais recorrente nas definições acima é a existência de 

mecanismos formais e informais para se proceder a governança, de modo que mesmo o 
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que se coloca como formal venha a ter a conotação mais democrática possível. Percebe-

se nos conceitos dos autores a necessidade de interdependência, interação e participação 

de múltiplos setores nesse processo. Ainda é visível que a forma hierárquica, (na qual a 

tomada de decisões segue um fluxo vertical, unilateral e sem margem para 

questionamento nas gerencias e demais setores governamentais), embora não 

completamente ultrapassada, cede espaço para a noção de heterarquia (onde a cadeia de 

decisões emana de forma horizontal, não polarizada, de acordo com a análise de múltiplas 

opiniões). 

As definições elencadas, longe de representarem a totalidade das contribuições 

sobre a temática, permitem constatar que não há uma teoria consolidada sobre governança 

(RHODES, 2000; LYNN; HEINRICH; HILL, 2001; NEWMAN, 2001; KOOIMAN, 

2003; FREY, 2007). Na visão de Cepiku (2013) a diversidade de conceitos sobre 

governança é quase tão ampla quanto a quantidade de pesquisadores no campo. 

Para autores como Lynn, Heinrich e Hill (2001), Kooiman (2003, 2005) e 

Robichau (2011), um dos pontos chave para a popularidade do conceito de governança 

pública é seu alcance, sua capacidade de ir além dos limites do “governo”, e alcançar 

todos os atores e relacionamentos envolvidos no processo. 

Diferentemente, Newman (2001) considera preocupante a difusão cada vez 

maior e livre de questionamentos do termo, que em sua concepção tende a “drená-lo” de 

relevância conceitual e analítica. Na visão de Jessop (2003), essa amplitude termina por 

incluir a aplicação em propósitos contraditórios em menor ou maior grau. 

Embora não haja consenso quanto à precisão conceitual, a temática governança 

é vista como dominante nos debates nas áreas de administração e políticas públicas por 

autores como Newman (2001); Rhodes (1996, 2000); Kissler e Heidemann (2006). Para 

Damgaard (2005) este é o principal termo utilizado pelos autores no que concerne à 

elaboração e implementação de políticas públicas. 

A esse respeito Bevir e Rhodes (2001b) alertam para a necessidade de uma maior 

integração da teoria e prática e valorizam as experiências dos que exercem a governança 

no dia a dia no cenário político e administrativo como meio de alcançar maior 

compreensão desse processo transformacional. 

Não obstante reconheçam forte presença do debate na esfera pública, Bovaird e 

Loeffler (2003) reportam maior evolução à conceituação de governança na área 

corporativa. Complementam afirmando que na atualidade, enquanto os cientistas sociais 

continuam a discutir em busca de uma definição adequada, os profissionais têm se 
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mostrado menos preocupados com a terminologia por trás dos conceitos e avançado em 

suas práticas. 

Por sua vez, Budd (2007), insere uma reflexão crítica ao creditar a imprecisão 

conceitual ao fato de não se estar diante de algo realmente inovador. Para ele, uma análise 

mais acurada da realidade que está por trás dos discursos pós-burocráticos, revela em 

geral poucas mudanças significativas se comparadas às abordagens anteriores. Em sua 

visão, apesar das frequentes e múltiplas iniciativas, o que se verifica é uma reorganização 

dos conceitos e mecanismos vigentes. 

Sobre aqueles que demonstram ceticismo por considerarem o conceito vago e de 

alcance muitas vezes apenas metafórico, não constituindo avanços em termos conceituais, 

Bevir e Rhodes (2001b) dizem que essa imprecisão não deve ser fonte de preocupação.

 Os autores acrescentam que praticamente todos os conceitos começam imprecisos, 

não surgem prontos, sendo fortalecidos até que adquirem tamanha familiaridade que 

perdem o “efeito perturbador original”.  

Conforme explicam, um conceito tomado de forma isolada em geral não se 

reveste de muito sentido, sendo necessária a compreensão de outros conceitos assim como 

contextos, para que o todo resulte em uma contribuição que permita avançar.  

Retomando o Quadro 03, não obstante a diversidade de conceitos pode-se 

identificar um divisor entre eles, no que tange à relevância atribuída às redes no contexto 

da governança. Enquanto para autores como Rhodes (1996), Jessop (1997), Milani e 

Solinís (2002) e Sorensen e Torfing (2005), as redes são a própria expressão da 

governança, direcionando seus estudos para a análise de formas autogovernadas, os 

demais reconhecem sua importância no contexto da governança ao lado de outras formas 

e atribuem papel ainda muito expressivo ao Estado na articulação e coordenação dos 

arranjos. 

Na primeira concepção, as redes são vistas como forma alternativa às estruturas 

em que dominam a hierarquia ou os mercados. A governança de redes se volta para o 

arranjo interorganizacional constituído por atores interdependentes, porém autônomos, 

que podem ser apenas organizações privadas, ou públicas, privadas e mesmo voluntárias. 

Elas se auto organizam, viabilizando o funcionamento praticamente sem intervenções 

governamentais. 

Rhodes (1996) é o percussor no estudo da governança como conjunto de redes 

auto organizadas, que se caracterizam pela confiança e adequação mútua e expressam o 

enfraquecimento das reformas gerenciais enraizadas na competição. Para o autor, é a 
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partir da configuração de Estado mínimo que surgem as lacunas nas quais emergem as 

redes, sugerindo que “cidadãos podem ganhar o controle governamental através de sua 

participação nas redes como cliente e governantes criando, assim, a ‘administração 

pública pós-moderna’”. (RHODES, 1996, p. 666).  

Nesta abordagem, os serviços públicos passam a ser fornecidos por redes 

compostas de organizações que necessitam intercambiar recursos financeiros, 

informações e experiências para influenciar os resultados e alcançar os seus objetivos, 

valendo-se de negociação e cooperação. 

Na explanação de Rhodes (1996), quanto mais se multiplicam as redes, mais 

crescem as dúvidas sobre a capacidade de direção centralizada do governo. As políticas 

passam a se constituir a partir de inúmeras decisões menores diluídas entre muitos atores, 

o que alimenta uma cultura própria daquela rede que tende a aumentar a resistência a 

seguir posicionamentos centralizadores por parte do governo. 

A abordagem sócio-política da governança, ou governança interativa, proposta 

por Kooiman (1993, 2003) também enfatiza as limitações de governar a partir de um ator 

central e a partir deste pensamento argumenta que em seu lugar surge uma multiplicidade 

de atores sociais, políticos e administrativos envolvidos em cada área das políticas 

públicas. A Governança resulta de interações sociopolíticas entre os diversos atores e as 

redes são compreendidas como um dos tipos de co-governança, ao lado de experiências 

como a co-gestão, a governança comunicativa, as parcerias publico privadas, a 

governança local e tantos outros arranjos estruturais constituídos para oportunizar a 

colaboração e a cooperação entre os atores (KOOIMAN, 2003). Fazendo referencia à 

Kooiman, Cepiku (2013) assinala como uma das maiores contribuições do autor a 

coerente integração de modelos tradicionais às abordagens inovadoras de governança 

como a gestão de redes. 

 

Alinhados ao pensamento de Kooiman (2003, 2008), Sibeon (1999) e Mayntz 

(1998) consideram reducionista a visão de autores que atribuem ao Estado valor 

inexpressivo na governança. Ao contrário, acreditam que ao Estado cabe inclusive 

estimular o surgimento de formas de governança autogeridas e agir como ator 

privilegiado que retém formas essenciais de intervenção para utilização quando 

necessário. A ação estatal frequentemente vai além da legitimação, podendo não apenas 

realizar intervenções nas redes em operação, mas também agir em colaboração para 

estabelecer novas redes de governança.  
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Nessa direção, para Pierre e Peters (2000), apesar da dinamicidade das interações 

que caracterizam a governança, esta necessita de um direcionamento centralizado de 

metas e de um marco regulatório nos limites do qual possa se desenvolver, sob o risco 

de não se concretizar. 

Nas palavras de Kooiman (2005, p.17), governança é o “conjunto de interações 

utilizadas para solucionar problemas públicos e criar oportunidades sociais, incluindo a 

formulação e aplicação de guias de orientação para estas interações e as providências 

relacionadas às instituições para viabilizá-las e controlá-las”.  Uma interação pode ser 

considerada, também, como “uma relação de mútua influência entre dois ou mais atores 

ou entidades” (KOOIMAN, 2003, p.13). 

A governança, portanto, como enfatiza o autor supracitado, não se refere nem 

aos atores públicos nem aos privados, mas a seus esforços compartilhados, e desenvolve-

se em múltiplos níveis, do local ao supranacional. Suas ações são viabilizadas ou 

constrangidas por meio de fatores externos como leis, acordos, recursos materiais e 

técnicos e aspectos culturais. 

As atividades de governo se difundem entre vários atores sociais, cujas relações 

estão em contínuo processo de transformação. Kooiman (1993) frisa como diferencial de 

sua abordagem a ênfase nos processos interativos e suas transformações como elementos 

centrais para a compreensão das relações que se estabelecem entre o sistema de governo 

e o sistema a ser governado, conforme ilustra a Figura 2: 

 

Figura 2 – Interações no centro da governança 

 
          Fonte: Elaborado a partir de Kooiman (2003) 

 

A perspectiva de governança interativa confere atenção sistemática às interações 

como forças geradoras de mudanças, buscando influenciar os padrões de mudança e suas 

consequências (KOOIMAN 1993). Cada ator constitui uma unidade social com poder de 
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agência ou ação, o que pode abranger indivíduos, associações, empresas e instituições 

não governamentais, departamentos do governo, entre outros.  

A perspectiva é advogada por Frey (2004), quando ressalta a importância de 

criação de novas estruturas interativas com o objetivo de reinventar as formas de gestão 

na busca de melhores resultados, tanto referentes ao desempenho administrativo quanto 

ao aumento da legitimidade democrática. Este autor recomenda: 

  

“[...] a criação de condições favoráveis para que as interações entre os diversos 

atores sociais, imprescindíveis para lidar com a diversidade e a complexidade 

das sociedades contemporâneas, possam acontecer, e pontes de entendimento 

possam ser construídas” (FREY, 2004, p.120).   

 

A metáfora da ponte, utilizada por Frey (2004), remete à aproximação entre 

distantes, perspectiva também contemplada nos estudos de Simione (2014). Na percepção 

da autora, a governança interativa envolve uma mudança na administração pública para 

incorporar novas formas de interação que reduzem as fronteiras entre o Estado e a 

sociedade, promovendo maior aproximação e envolvimento de novos atores no processo 

de gestão pública. 

A pluralidade de interlocutores proporciona uma das maiores potencialidades 

das novas formas de governança: a heterogeneidade. As questões sociais são complexas, 

compostas por problemas multifacetados e ganham maiores possibilidades de solução na 

medida em que partem de reflexões de atores múltiplos, enriquecendo as perspectivas de 

análise a partir de diferentes visões de mundo.   

Se por um lado oportunizam inovações, por outro é natural que estejam 

propensos a posicionamentos conflitantes. A heterogeneidade também pode levar a 

maiores disputas por recursos, tornando potencial o surgimento de conflitos, que devem 

ser mediados em busca de soluções que façam convergir as ações em direção aos 

objetivos comuns (SORENSEN; TORFING, 2005).  

Bevir, Rhodes e Weller (2003, p.2) ressaltam a necessidade de considerar que a 

percepção das pessoas sobre o mundo não é singular. Conforme frisam: “different people 

perceive the world differently because they hold different theories”. Continuando, 

vislumbram a construção de consensos como um desafio portentoso, pois não obstante os 

esforços de mediação, via de regra incorre em processos de mudança que em geral são 

complexos, pois a acomodação dos dilemas anteriores entre pessoas que provém de 

diferentes ambientes institucionais, racionalidades e possuem distintas capacidades de 
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agência e histórias de vida dificilmente se concretiza sem a presença de conflitos (BEVIR; 

RHODES; WELLER, 2003). 

No entanto, projetam os autores que as tradições representam apenas uma 

primeira influência e as interferências dependem da dinâmica das interações contínuas 

mediante mecanismos de resistência ou incorporação que levarão a mudanças nas formas 

de pensar, agir e decidir dos envolvidos. Assim, a instabilidade provisória é reportada por 

eles como percurso essencial para que as tradições possam se modificar e possibilitar a 

emergência de novas concepções que comporão novos quadros de referência (BEVIR; 

RHODES; WELLER, 2003). 

Ronconi (2010) também aborda a problemática ao considerar que a participação 

de diferentes atores nas instâncias de deliberação e de decisão do Estado implica em 

conflitos, contradições e disputas de projetos políticos. A autora reconhece na governança 

o formato institucional que possibilita a abertura da gestão da coisa pública à participação 

de diversos atores e geração de espaços públicos de participação e controle social a partir, 

também, de reivindicações múltiplas da sociedade civil.  

A interação se coloca como percurso necessário, portanto, para que sujeitos 

heterogêneos trabalhem coletivamente para um fim comum e isso muitas vezes não se dá 

de forma espontânea, sendo necessária significativa participação do Estado. 

Sobre este aspecto, autores como Frey (2004) e Kickert, Kljin e Koppenjan 

(1997) concordam que a concepção da governança interativa é orientada pela lógica 

governamental, porém alertam que a administração pública não deve empregar seu poder 

de forma unilateral e sim interagir com os demais envolvidos. Na dimensão sociopolítica 

de governança defendida por Kooiman (1993), não é mais prerrogativa governamental, 

isoladamente, idealizar o modelo de gestão para o Estado. Na abordagem interativa a 

governança abrange o envolvimento de grande número de atores que têm seus potenciais 

de ação limitados ou estimulados pela estrutura que os cerca. Essa estrutura ou quadro de 

referência compreende aspectos legais, culturais, econômicos e é dinâmico, pois enquanto 

influencia os atores que o compõem é também por eles influenciado (BERGER; 

LUCKMANN, 1966).  

A ampliação da participação é considerada como estratégia política e 

administrativa de governar, devendo a atenção governamental voltar-se tanto para as 

instituições e estruturas de participação quanto para os princípios normativos que 

norteiam a governança. 
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Kooiman (2003, 2008) alerta que as interações sem base normativa correm o 

risco de ineficiência e ilegitimidade ao longo de tempo e ressalta também a importância 

das instituições para a organização das estruturas e processos de governança. Elas 

compõem o quadro geral no qual as iniciativas que concorrem para a coordenação se 

realizam, além de influenciar o grau de ligação entre os atores por meio da alocação de 

recursos e estímulos ao desenvolvimento de relações.  

A Figura 03 fornece uma visão geral do modelo de Kooiman (2008): 

 

Figura 3 – Modelo de governança interativa 

 
Fonte: Kooiman (2008, p.6). 

  

Neste modelo, a diversidade, a complexidade e a dinâmica são tidas como 

variáveis de entrada, macrovariáveis ou princípios de funcionalidade. A diversidade está 

relacionada às características das organizações envolvidas, enquanto a complexidade 

evidencia as ligações entre stakeholders de diferentes níveis na governança. 

Mény e Thoenig (1989) comentam a complexidade crescente devido à maior 

incorporação de novos atores nas etapas da ação pública, o que põe em evidência a 

importância de conhecer as perspectivas de cada grupo de atores envolvidos.  

Soares (2013) reforça a questão ao afirmar que dificilmente se encontraria uma 

relação mecânica, puramente funcional, entre os programas federais e a forma que são 

geridos em âmbito local, devido à complexidade do tecido social, às diversas relações e 

mediações existentes na estrutura do Estado, no corpo burocrático dos entes federados, 

as questões político partidárias e a participação de atores externos ao governo.  
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Ao referir-se aos elementos de governança elencados no modelo proposto, 

Kooiman (2008) esclarece que as imagens promovem o norte para a governança, 

definindo como e porque esta se estabelece. Podem incluir visões, conhecimentos, 

julgamentos, convicções, pressuposições e objetivos que se espera atingir. 

 Para uma melhor absorção desses padrões pelos envolvidos, conforme exorta 

Frey (2004), é importante que ocorra ampla negociação com os diversos atores. Este 

posicionamento reafirma o pensamento de Kooiman (2003) de que as imagens encontram 

seu caminho na prática diária, sendo moldadas e incorporando-se à cultura da governança. 

O segundo elemento faz referência ao conjunto de instrumentos utilizados para 

estimular as interações. A gama de instrumentos disponíveis é ampla, podendo tratar-se 

da criação de espaços para discussão, veiculação de informações veiculadas, incentivos, 

leis ou sanções que envolvem recursos financeiros e mesmo o emprego da força policial. 

Sobre o processo de escolha de instrumentos, Peters (2000) observa que estilos 

de gestão mais políticos que valorizam as interações tendem a utilizar ferramentas que 

promovam mais liberdade de ação, ao passo que os mais legalistas, que se concentram 

nos procedimentos, comumente adotam ferramentas que demandam a aplicação de leis. 

Por fim, em se tratando de elementos, são analisadas as próprias ações realizadas por meio 

das interações entre os atores. Segundo Kooiman (2003, 2008), são os instrumentos que 

promovem a ligação entre as imagens e a capacidade de ação. 

Sobre o aspecto estrutural, Frey (2004) explica que este pode tender mais para a 

governança hierárquica ou para sistemas com menor grau de verticalização que lhes 

permita assegurar um nível significativo de autonomia.  

Kooiman (2008) distingue três modos ou estruturas de governança. A 

autogovernança (self-governance) se refere às situações em que os atores não necessitam 

de qualquer intervenção governamental. A co-governança (co-), em que diferentes atores 

sociais se unem com um propósito comum e a hierarquia (hierarchy) é o modo mais 

clássico, tratando-se de intervenções top down do governo em relação aos governados. 

Kooiman (2003, 2008) frisa que os três tipos elencados constituem tipos ideais, 

que na prática são necessários a qualquer sociedade, em diferentes combinações híbridas. 

Autores como Bevir e Rhodes (2001b), Kissler e Heidemann (2006) e Kettl (2000), dentre 

outros, propõem classificações semelhantes às quais atribuem valor analítico, também 

reconhecendo a prevalência de combinações híbridas na prática. 

Nessa direção, Bevir e Rhodes (2001b) tecem considerações sobre esses 

delineamentos advogando que o tipo de governança adotado deve ser aquele apto a 
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fornecer os serviços da forma mais efetiva, o que normalmente envolve uma combinação 

diferenciada de estruturas (hierárquico), estratégias (mercado) e relacionamentos (redes). 

De acordo com Kissler e Heidemann (2006, p.7) a governança pública agrupa, a 

partir de “novos arranjos de atores (redes, alianças e etc.), três lógicas: a do Estado 

(hierarquia), a do Mercado (concorrência) e a da Sociedade Civil (comunicação e 

confiança)”. Nesses arranjos institucionais, no entendimento dos autores, transparece um 

mix de governança caracterizado por estruturas mistas, ou híbridas, em que atuam os 

diferentes mecanismos de gestão referidos. 

Por sua vez, Kettl (2000) salienta que as formas verticalizadas e tradicionais 

típicas da hierarquia coexistem com as novas propostas caracterizadas por relações 

horizontais e destaca a proliferação das redes.  

Retomando Kooiman (2003), convém esclarecer como se relacionam os 

diferentes tipos de interações aos modos de governança. Na autogovernança, as interações 

concentram-se no tipo interferências, mais pontuais e utilizando-se prioritariamente de 

instrumentos de comunicação. Na co-governança, predominam as interações do tipo 

interplays, caracterizadas por serem mais duradouras e pela ausência de uma autoridade 

dominante, visando ao alcance dos objetivos por meio do engajamento coletivo dos 

atores. Já no modo hierárquico prevalecem as intervenções, predominando a utilização de 

instrumentos com base legal. 

 

Figura 4 – Tipos de interações e modos de governança 

 
             Fonte: Elaborado a partir de Kooiman (2003) 
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O estabelecimento de relações dinâmicas entre dois ou mais atores, portanto, é 

um traço comum entre interferências, interplays e intervenções, ao passo que as formas 

de organização e o grau de direcionamento são elementos que distinguem os conceitos 

(KOOIMAN, 1993). 

Como exorta Kooiman, se olharmos para as intervenções como uma relação de 

mão única entre o interventor e os governados perde-se um aspecto fundamental, a visão 

das demais interações. Assim é que, uma mesma lei federal, exemplo de instrumento 

utilizado em interações do tipo “intervenção”, pode produzir efeitos diversos a depender 

dos diferentes contextos de aplicação. 

Outra contribuição de Kooiman (2008) é sua explanação sobre as diferentes 

ordens de governança. Ele propõe três círculos concêntricos, sendo o mais externo o de 

primeira ordem, o intermediário o de segunda ordem e o mais interno o de terceira ordem, 

comparando essa divisão à imagem de uma cebola, de forma a facilitar a compreensão, 

como se aponta na figura a seguir. 

 

Figura 5 – Ordens de governança 

 
           Fonte: Adaptado de WAMBAR, 2012, p. 99 

 

As três dimensões, segundo o autor, devem estar sempre próximas e em 

comunicação, e não indicam escalonamento hierárquico entre si. 

A parte mais externa, ou governança de primeira ordem se relaciona às 

atividades do dia a dia, interações durante as quais os atores buscam resolver os problemas 

que vem à tona e criar novas oportunidades.  
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A governança de segunda ordem está centrada nos arranjos institucionais 

utilizados pelos atores para a discussão e tomada de decisões coletivas.  Complementando 

as referências a esta ordem de governança, Kooiman (2008, p.7) a descreve como o 

“‘meetingground’ entre os que governam e os governados locais”.  

De acordo com a explicação do autor, os acordos e procedimentos utilizados 

fornecem critérios para que o êxito ou insucesso das ações possam ser medidos. Envolve 

a reconsideração e a adaptação de alguns parâmetros em prática na governança de 

primeira ordem. Finalizando, a parte central corresponde à terceira ordem de governança, 

também nominada por Kooiman (2008) como metagovernança. Por meio dela se alimenta 

e avalia o exercício da governança.  

Para Jessop (1997), o exercício de meta governança insere-se num contexto de 

geral rearticulação da organização político e econômica nos níveis local, regional, 

nacional e mesmo supranacional. O autor elucida que a metagovernança, ao invés de 

diminuir a participação do Estado, reafirma sua continuidade e importância, devendo, no 

entanto intensificar a articulação dos atores dos diversos níveis envolvidos para 

consolidar a legitimidade democrática. 

Corroborando com esses autores, Damgaard (2005) coloca que o quadro 

institucional delineado em nível nacional não deve intimidar o exercício da 

metagovernança em nível local, ao contrário, cabe fomentá-la. Entre os exemplos 

colocados pelo autor estão a possibilidade do governo central sugerir ou demandar ao 

governo local a criação de redes ou outros tipos de arranjos colaborativos locais, podendo 

contribuir em aspectos como o estabelecimento de regras, composição dos membros e 

mesmo arranjos financeiros de suporte. 

Damgaard (2005) acentua que os governos locais podem atuar como 

metagovernadores ao escolher explorar novas oportunidades e ao mesmo tempo participar 

da política como implementadores, submetendo-se às regras e estruturas comuns aos 

demais participantes. A esse respeito, Sorensen e Torfing (2005) mostraram que esses 

posicionamentos diferenciados podem levar os governos locais a uma atuação 

excessivamente passiva ou, ao contrário, excessivamente dominante. 

Esta seção apresentou diversos tipos de governança, finalizando com a discussão 

da governança interativa que, em função das razões apresentadas, melhor se adéqua aos 

objetivos deste estudo. Considerando a importância conferida ao contexto no estudo da 

governança, o próximo capítulo tratará da implementação de políticas públicas e sua 

relação com as novas formas de governança. 
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3 A FASE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A 

GOVERNANÇA PÚBLICA 

 

Autores como Rhodes (1996), Pierre e Peters (2000), Kooiman (2003) e 

Damgaard (2005), dentre outros, reconhecem nas discussões sobre governança a fonte 

principal para compreensão dos processos de formulação e implementação de políticas 

públicas. Esse processo está relacionado com a estrutura de governança na medida em 

que possibilita a compreensão da relação entre os atores sociais envolvidos para 

efetivação das fases destacadas no ciclo das políticas públicas. 

Alinhado ao posicionamento desses autores, Ronconi (2008) reforça que a 

sociedade policêntrica formada por uma multiplicidade de atores que influenciam o 

processo político tem exigido formas inovadoras de gestão compartilhada de políticas 

públicas, de onde emerge a necessidade de articulação entre os conceitos de governança 

pública e políticas públicas no atual cenário nacional e internacional. 

Dentre os conceitos de políticas públicas observa-se que o campo de formulação 

conceitual envolve a relação existente entre as ações governamentais e programas 

voltados para a realização de um conjunto de ações orientadas para temas específicos 

escolhidos em processo decisório que contemple a sociedade (LASSWELL; KAPLAN, 

1963, apud MOTA, 2010; LYNN, 1980, apud SOUZA, 2006; DYE, 1984). Destaca-se 

ainda que o processo de determinação das políticas públicas possui uma reflexão em torno 

de imposições governamentais que definem valores sociais (EASTON, 1953, apud 

MARTINS et al, 2008). 

No Quadro 04 é possível observar vários pontos destacados de contribuições de 

diversos autores para a conceituação das políticas públicas: 

 

Quadro 4 – Definições de políticas públicas 

Autor Definição 

Easton (1953) Alocação autoritária de valores para a sociedade. 

Lasswell e 

Kaplan (1963) 

Programa projetado de objetivos, valores e práticas. 

Mead (1995) Campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes 

questões públicas. 

Lynn(1980) Conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. 

Dye (1984). O que o governo escolhe fazer ou não fazer. 

Souza (2006) Campo do conhecimento que busca colocar o governo em ação e/ou analisar essa 

ação e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações. 

Secchi, 2010 Orientação à atividade ou à passividade de alguém [...] as atividades ou 

passividades decorrentes dessa orientação também fazem parte da política pública 
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[...]  possui dois elementos fundamentais: intencionalidade pública e resposta a um  

problema público. 

Rua (1997) Resultantes das atividades políticas, constituindo-se em um conjunto de decisões 

e ações relativas à alocação de valores. 

Boneti (2007) Resultado da dinâmica do jogo de forças que se  estabelece no âmbito das relações 

de poder, relações essas constituídas pelos grupos econômicos e políticos, classes 

sociais e demais organizações da sociedade civil. 

Guareschiet al 

(2004): 

 

[...] O conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais, 

configurando um compromisso público que visa dar conta de determinada 

demanda, em diversas áreas. 

Boullosa (2013) Fluxo historicizado de atores que se ativam para o governo de problemas e/ou bens 

considerados de pública relevância a partir de uma (re) compreensão 

individualizada, mas modelada socialmente [...]. 

  Fonte: Elaborado a partir dos autores 

 

Está fora do escopo do trabalho aprofundar análises sobre as contribuições dos 

autores elencados no Quadro 04.  No entanto, cabe assinalar alguns aspectos que se 

intercruzam ao objeto de estudo desta tese, em especial concernentes à identificação dos 

atores envolvidos. 

Observa-se que as definições de Easton (1953, apud MARTINS et al, 2008), 

Lynn (1980, apud SOUZA, 2006), Dye (1984) e Mead (1995, apud SOUZA, 2006) 

concentram o foco no papel do governo, não contemplando considerações sobre a 

participação de outros atores nas políticas públicas. Dessa forma, pode-se inferir que não 

conferem atenção a questões importantes para a compreensão dos arranjos, como por 

exemplo, as possibilidades de cooperação e conflito que podem permear o cenário 

político. 

A partir das contribuições de Guareschi (2004), Boneti (2007), Secchi (2010) e 

Boullosa (2013), depreende-se que as políticas públicas passam a ser protagonizadas por 

uma diversidade de atores que interagem por meio de relações dinâmicas e complexas, o 

que as aproximam das novas visões de governança pública caracterizadas por maior 

descentralização e participação social, demonstrando o poder de influência de diferentes 

atores sociais no processo de seu desenvolvimento. Nessa perspectiva, a abrangência de 

análise, portanto, se amplia, pois “a política é pública porque o problema ou bem a que 

se destina é coletivamente considerado como de pública relevância” (RAMOS e 

BOULLOSA, 2013, p.4). Compartilhando do pensamento de Guareschi (2004), Boneti 

(2007) e Ramos e Boullosa (2013), o conjunto de decisões e ações relacionadas aos atores 

sociais envolvidos é resultado da dinâmica da arena política que determina as ações 

coletivas a serem desenvolvidas no fluxo de determinações das políticas públicas. 

Entre os elementos citados por Souza (2006), como relevantes para a 

interpretação do processo de políticas públicas, destacam-se:  
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 envolvimento de vários atores e níveis de decisão [...] Não necessariamente se 

restringe aos participantes formais; 

 abrangência do seu escopo e não se limita a leis e regras. 

 ação intencional, com objetivos a serem alcançados. 

 envolvimento de  processos subsequentes após sua decisão e proposição [...] 

implementação, execução e avaliação.   

A autora alerta quanto aos riscos de superestimar aspectos racionais e 

procedimentais, enquanto se ignora o embate em torno de ideias e interesses, que em sua 

visão constituem a essência da política. 

Considerando esse contexto é importante destacar os autores Baptista e Rezende 

(2011), que fazem referência à ideia de ciclo da política pública (Figura 06) como a 

perspectiva mais corrente e compartilhada nos estudos atuais de política, com a maioria 

dos estudiosos fazendo uma análise por momentos ou fases do processo político. 

Para melhor compreensão sobre os limites e potencialidades deste enfoque, 

convém resgatar alguns aspectos atinentes à evolução da proposta de análise das políticas 

a partir de fases do processo político, pois como argumenta Mota (2010), este modelo 

constitui a base sobre a qual assentam os diversos modelos que surgiram nas décadas 

seguintes. 

 

Figura 6 – Ciclo de política pública de Howlett e Ramesh 

 
                        Fonte: Baptista e Rezende (2011, p. 142). 

 

Na proposta de Howlett e Ramesh (2003, apud REIS, 2011), a percepção dos 

problemas deflagra o início da política, partindo daí para a formulação de propostas e 
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tomada de decisões. O passo seguinte é a implementação da política, que será enfim 

avaliada e então dar-se-á início a um novo processo.  

A percepção dos problemas alimenta a montagem da agenda, processo no qual 

o Estado reage a uma matéria de interesse, espontaneamente ou por pressão da sociedade, 

do mercado ou de outros setores ou níveis do próprio Estado. 

Para que a matéria seja aceita é preciso que ela seja apresentada, soluções sejam 

especificadas e forme-se uma coalizão política que a patrocine, conferindo-lhe 

sustentação. Importa, também, de acordo com Kingdon, que haja uma janela política 

aberta (KINGDON, 2003). 

Sobre a formulação de propostas, Howlett e Ramesh (2003 apud REIS, 2011) 

pontuam como a substância deste estágio o processo de definição, consideração e 

aceitação ou rejeição das opções propostas.  

Reis (2011) chama a atenção para a necessidade, na fase de formulação das 

propostas, de se ter conhecimento sobre os limites das capacidades procedimentais e 

políticas de ação do Estado, dimensionando proposições realistas. Este cuidado corrobora 

para o melhor desenvolvimento da fase seguinte, a tomada de decisão, que consiste na 

escolha entre as alternativas formuladas. 

Rua (2009), ao tratar do ciclo de política pública, define implementação como: 

 

“[...] o conjunto de decisões a respeito da operação das rotinas executivas das 

ações envolvidas em uma política, de tal maneira que as decisões inicialmente 

tomadas deixam de serem apenas intenções e passam a ser intervenção na 

realidade” (RUA, 2009, p.38). 

 

Na fase da avaliação de políticas, nesta perspectiva apreciam-se os programas já 

implementados no tocante a seus êxitos, déficits e efeitos colaterais. Conforme esclarece 

Frey (2000), a avaliação pode, no caso de os objetivos terem sido atingidos, levar ou à 

suspensão ou ao fim do ciclo político, ou, caso contrário, à iniciação de um novo ciclo, 

que resulte na elaboração de um novo programa político ou à modificação do anterior, 

sendo, portanto “[...] essencial para o desenvolvimento e a adaptação contínua das formas 

e instrumentos de ação pública, o que Prittwitz (1994 apud FREY, 2000, p.229) 

denominou como aprendizagem política” (FREY, 2000, p.229). 

Para Pedone (1986), o ciclo de uma política pública é composto por etapas que 

correspondem a uma sequência de elementos no processo político-administrativo, sendo 
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passíveis de investigação acerca das constelações de poder, das redes políticas e sociais e 

das práticas político-administrativas. 

Baptista e Rezende (2011) chamam a atenção para vantagens que cercam 

análises dessa natureza, como a facilidade de percepção dos diferentes momentos no 

processo de construção de uma política e o favorecimento no reconhecimento de suas 

especificidades, permitindo aprofundar os conhecimentos necessários à intervenção no 

processo político. Por outro lado, exortam quanto ao caráter funcionalista/racional, que 

podem levar ao risco de fragmentação e a uma visão idealizada de previsibilidade da 

política. 

Em se tratando da “[...] visão clássica ou canônica da ação governamental, a 

implementação constitui umas das fases do policycycle”, May e Wildavsky (1978, apud 

MARTES et al 1999, p.98). Os efeitos retroalimentadores da implementação sobre a 

formulação não são considerados nesta abordagem, na qual a implementação é entendida 

como “um jogo de uma só rodada onde a ação governamental, expressa em programas 

ou projetos de intervenção, é implementada de cima para baixo [...]”. (MARTES et al, 

1999, p.99). 

De acordo com esta visão, portanto, a implementação apenas operacionaliza 

ações já definidas. A Figura 07 ilustra a concepção: 

 

Figura 7 – Visão clássica do policycycle 

 
Fonte: Martes et al. (1999, p. 99). 

 

Araújo (2012) tece comentários sobre esta perspectiva de análise, 

complementando que a mesma não considera o policycycle como um processo, sendo 

neste caso o status da implementação denominado de modelo topdown.  Nas escolas 

topdown, a ênfase está na capacidade dos decisores em estabelecerem objetivos 

inequívocos e controlarem a fase da implementação (MOTA, 2010). 

Uma outra perspectiva consiste na visão do policycycle como um processo 

linear, em que a implementação também aparece como dimensão importante e a 
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retroalimentação e o monitoramento são incorporados, de acordo com representação na 

Figura 08: 

 

Figura 8 – A visão do Policycycle como um processo linear 

 
            Fonte: Martes et al. (1999, p.100).  

 

A esse respeito, Martes et al (1999) se referem a um “avanço em relação à visão 

clássica da questão”, pelo entendimento de que a fase de implementação pode alimentar 

o ciclo político (MARTES et al, 1999, p. 100). 

Araújo (2012) ratifica esse pensamento, por entender que ao considerar a 

implementação como uma fase que compõe um processo maior passa-se a enfatizar 

importantes elementos institucionais, organizacionais e de atores diversos que 

diretamente ou indiretamente podem vir a interferir no processo de implementação. 

Por outro lado, os autores retrocitados, assim como Silva e Melo (2000) e 

Almeida (2003), alertam quanto às limitações dessa visão. Martes et al (1999) referem-

se à consagração “[...]  top-down da formulação e desenho dos programas, onde os 

problemas de implementação são necessariamente entendidos como ‘desvios de rota’” 

(MARTES et al, 1999, p. 101). Almeida (2003) argumenta que a separação artificial entre 

elaboração e implementação pode servir para que os formuladores das políticas 

capitalizem os bônus dos acertos e debitem os resultados indesejados a desvios de 

implementação. 

Nesse sentido, cabe retornar à explicação de Martes et al (1999) sobre  tais 

desvios, que segundo essa perspectiva de análise resultam principalmente de aspectos 

relacionados à capacidade institucional dos agentes implementadores; problemas de 

natureza política na implementação dos programas ou políticas e resistência de 

grupos/setores negativamente afetados pela política.  

Para Martes et al (1999, p.101), a visão do policycycle como um processo linear 

pressupõe uma visão “ingênua e irrealista do funcionamento da administração pública, 
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que aparece como ‘um mecanismo operativo perfeito’” associado a uma visão hierárquica 

idealizada da burocracia pública correspondente ao ideal weberiano, onde seria possível 

assegurar a fidelidade da implementação ao desenho proposto inicialmente. 

A literatura de políticas públicas negligenciou durante bastante tempo o 

reconhecimento da importância dos estudos sobre implementação (MOTA, 2010; 

OLIVEIRA, 2006).  De acordo com Oliveira (2006), isso se deu em função do viés 

tradicional vigente, com maior foco nos processos legislativos ou administrativos. Até o 

começo dos anos 70, poucos estudos haviam sido realizados aprofundando essa fase 

(MOTA, 2010). 

Um marco na literatura sobre implementação de políticas públicas foi a 

publicação, em 1973, do trabalho de Pressman e Wildavsky (1973) intitulado 

Implementação.  O estudo tratava das razões para que um projeto de Desenvolvimento 

Econômico decidido centralmente tivesse falhado em Oakland (MOTA, 2010). 

Conforme frisa Oliveira (2006, p.277) “os autores ficaram impressionados com 

a falta de atenção da literatura acadêmica para a questão da implementação de políticas 

públicas”.  

Embora trazendo um cunho pessimista à implementação, uma vez que 

evidenciava o conceito de “déficit de implementação enquanto resultado da quebra dos 

links de cooperação entre os diversos atores e agências envolvidos” (HILL; HUPE, 2002, 

apud MOTA, 2010, p.25), é considerado o trabalho seminal nos estudos de 

implementação.  

Cardim (2006) considera esta fase merecedora de grande atenção por parte de 

políticos e acadêmicos, creditando sua complexidade ao fato de ser “[...] provavelmente 

a fase do processo de produção de políticas que envolve a maior multiplicidade de actores, 

agentes e fluxos de informação” (CARDIM, 2006, p.47). 

Entende-se que essa lente de análise contribuirá no sentido de avançar no 

preenchimento de parte das lacunas identificadas nos estudos na área de políticas 

públicas, conforme reforçam os achados de Souza (2003, p.17-19) em seu trabalho sobre 

o “Estado de Campo da Pesquisa em Políticas Públicas no Brasil” em destaque a seguir: 

 

[...] precisamos superar o que a literatura chama de primeira geração de estudos 

[...] excessivamente concentrada nos fracassos, pouco preocupada com as 

questões políticas e fortemente assentada no pressuposto de que a formulação 

e a implementação de políticas públicas são processos exclusivamente 

racionais e lineares [...].  
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[...] necessidade de avançar para a chamada segunda Geração, que deve seguir 

na direção do desenvolvimento de tipologias analíticas, e concentrar esforços 

no sentido de identificar as variáveis que causam impactos sobre os resultados 

das políticas [...] um estágio onde se enfatiza o melhor entendimento dos 

resultados.  

 

[...] precisamos analisar a política pública a partir da ação dos seus 

implementadores, em oposição à excessiva concentração de estudos acerca de 

governos, decisores e atores que se encontram na esfera “central” [...] 

descrever e analisar as redes de implementação.  

 

Sabemos ainda muito pouco sobre questões cruciais na esfera estadual [...] por 

que existem diferenças tão marcantes nas políticas formuladas e/ou 

implementadas pelos governos estaduais. Este é um tema de pesquisa 

importante no Brasil, considerando que uma das marcas do federalismo 

brasileiro é a concentração de poder legislativo sobre políticas públicas na 

esfera federal [...]. 
 

De acordo com Souza (2003), foi nos anos 80, a partir do trabalho de Michael 

Lipsky (1980) que as pesquisas, sem desprezar o uso de modelos top-down de análise, 

passaram a utilizar com maior frequência também análises bottom-up. Lipsky (1980, apud 

SOUZA, 2003) chamou a atenção para o fato de que os modelos de análise em políticas 

públicas eram excessivamente concentrados em atores (decisores) que elaboram uma 

política.  

Segundo Baptista e Rezende (2011), no enfoque do tipo bottom-up entende-se 

que a política se define no nível concreto de sua execução, sem que seja atribuído um 

papel determinante às estruturas pré-existentes. Segundo os autores, nessa perspectiva: 

 

“[...] a implementação resulta de um processo interativo através do qual uma 

política [...] se relaciona com o seu contexto e com as organizações 

responsáveis por sua implementação [...] certas decisões que idealmente 

pertencem ao terreno da formulação só são efetivamente tomadas durante a 

implementação, porque se supõe que determinadas opiniões conflitivas não 

podem ser resolvidas durante o momento da tomada de decisão (BAPTISTA e 

REZENDE, 2011, p.150). 

 

O Quadro 05 diferencia alguns aspectos concernentes aos dois tipos de 

abordagens. 

 

Quadro 5 – Comparação de teorias top-down e bottom-up 

 
TEORIAS TOP-DOWN TEORIAS BOTTOM-UP 

Estratégias de 

Pesquisa 

Das decisões políticas à execução 

administrativa 

Dos burocratas individuais às redes 

administrativas 

Objetivos de análise Predição/ recomendações Descrição/ explicação 
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Modelo do processo 

de produção de 

políticas públicas 

Estagista Fusionista 

Caráter do processo 

de Implementação 
Orientação hierárquica 

Resolução de problemas 

descentralizada 

Modelo de 

democracia 

Subjacente 

Elitista Participativa 

Representantes 

Van Meter e Van Horn, 1975; Hood, 

1976; Mazmanian e Sabatier, 1983; 

Hogwood e Gunn, 1984. 

Elmore, 1979; Lipsky, 1980; 

Kaufman, 1973 

Fonte: Adaptado a partir de Pülzl e Treib, (2007, apud Mota, 2010, p. 33) e Oliveira (2006).  

 

Souza (2003, p 19) pontua que os modelos de análise bottom-up podem ser 

passíveis de crítica quanto à sua capacidade explicativa, mas, por não ignorarem a 

complexidade de uma política, precisam ser mais testados. 

Até certo ponto pode-se cotejar que as abordagens bottom-up representam um 

passo em direção às novas formas de governança, na medida em que consideram a 

implementação como um processo de negociação entre redes de implementadores. No 

entanto, como ressalta Mota (2010), a principal ênfase ainda se volta para o 

comportamento dos funcionários de base – street-level bureaucrats.  

Mota (2010) e Araújo (2012), a partir da retomada de diversos autores enfatizam 

o uso, na atualidade, de abordagens que combinam elementos das perspectivas top down 

e bottom-up, determinando-se a tendência predominante de acordo com a política em 

estudo. 

Mota (2010, p.33) se refere a esses autores como “synthesizers”, em função de 

trabalharem a síntese entre as duas perspectivas, e cita Elmore (1979) como um dos 

primeiros representantes dessa visão, com sua abordagem do mapeamento para frente e 

para trás.  

Assim, o mapeamento para frente consiste na metodologia que inicia o seu 

percurso nas decisões de topo, prosseguindo na análise de como a estrutura operacional 

utiliza os instrumentos e recursos  disponibilizados, enquanto que o enfoque inicial do 

mapeamento para trás concentra nos atores envolvidos na disponibilização da política e 

os grupos-alvo, continuando a análise em sentido ascendente com a identificação das 

redes que se formaram para lidar com determinado problema e as estratégias utilizadas. 
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Em referência a análise comparativa das teorias realizadas, Mota (2010) destaca 

como principal conclusão o reconhecimento de que a implementação é um mix de ações 

do poder central e dos atores locais. O Quadro 06 elenca diversos autores, dentre os 

estudados, que têm essa compreensão: 

 

Quadro 6 – Definições de implementação de políticas públicas 

Autor Definição 

Rua (1997) Processo interativo e continuado de tomada de decisões por muitos grupos 

envolvidos com a política, que apresentam reações efetivas ou potenciais à 

decisão.  

Arretche (2001) Cadeia de relações entre formuladores e implementadores, entre 

implementadores situados em diferentes posições na máquina governamental. 

Draibe (2001) Inclui as atividades meio que viabilizam o desenvolvimento dos programas e as 

atividades fim, ou a execução em si. 

Ckagnazaroff et al. 

(2005) 

 

 

Fase em que agentes de mercado, atores estatais e instituições não-

governamentais interagem fortemente [...] sob princípios organizadores tais 

como negociação,barganha e trocas.  

Rocha (2004) 

 

Momento de mudança [...] resulta na adoção de novas regras e procedimentos 

[...] pode resultar em novas oportunidades e constrangimentos, que, de formas 

distintas, causarão impacto no comportamento dos atores envolvidos.  

Silva (2009) Processo de interação entre a determinação de objetivos e as ações 

empreendidas para atingi-los.  

Cardim, (2006) Fase do processo de produção de políticas que envolve a maior multiplicidade 

de actores, agentes e fluxos de informação.   

Fonte: Elaborado a partir de: Arretche (2001); Draibe (2001); Ckagnazaroff et al. (2005); Martins et al.             

(2008); Mota (2010) e Araújo (2012). 
 

Identifica-se nas definições elencadas diversos elementos que remetem à 

abordagem interativa de Kooiman (2003, 2008), como a multiplicidade de atores 

envolvidos, situados em diferentes níveis da máquina governamental e também oriundos 

dos demais setores que formam a diversidade social; a dinâmica dos processos de 

mudança e, sobretudo, a relevância das interações.  

Como assinala Rua (1997, p.97) “[...] a implementação deve ser vista sob uma 

perspectiva interativa, na qual as ações individuais em pontos estratégicos influenciam 

consideravelmente os resultados obtidos”.  

Ckagnazaroff et al. (2005) reafirmam o aspecto democrático como estado 

desejável de coisas (KOOIMAN, 2003) quando consideram que a implementação possui 

“um caráter eminentemente político e que, desse modo, ela exige uma estratégia de 

manutenção de canais abertos tanto com a sociedade quanto com o sistema 

representativo” (CKAGNAZAROFF et al., 2005, p.1). 

Sobre o envolvimento de implementadores situados em diferentes posições na 

máquina governamental, Arretche (2001) exorta quanto ao envolvimento de diferentes 
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órgãos burocráticos, em níveis diversos de governo, com interesses, ambições e tradições 

variadas, que interferem no processo de implementação e repercutem em seus resultados. 

Acerca dessa problemática, deve-se observar a contribuição de Pedone (1986) 

sobre o fenômeno da difração administrativa na implementação. Conforme esclarece o 

autor, essa pode afetar as políticas que ficam a cargo de órgãos administrativos dispostos 

nas diversas esferas governamentais. Em sua percepção há casos em que ocorre que o 

redesenho dos objetivos originais de acordo com os valores e prioridades dos executores 

locais, levando ao distanciamento daqueles concebidos.  

Entende-se o alerta de Pedone (1986) como um reforço à importância da 

abordagem interativa (KOOIMAN, 2003), a qual confere valor relevante à compreensão 

das imagens norteadoras da governança estabelecidas na política original e sua 

confrontação às imagens dos atores envolvidos, contemplando-se aí os diversos níveis 

hierárquicos governamentais participantes nas fases que integram as políticas públicas.    

Retoma-se Arretche (2001) no intuito de contribuir para aclarar esse ponto de 

vista: 

 

[...] Imaginemos a implementação de um programa federal, de escala nacional, 

cujas regras de operação suponham a cooperação dos três níveis de governo 

[...] governos ligados a partidos que competem entre si tendem a produzir 

comportamento não-cooperativos [...] Este cenário [...] não pode ser encarado 

como um problema. É simplesmente um dado da realidade, que impõe um 

razoável grau de incerteza quanto à convergência de ações dos 

implementadores e, por extensão, da perfeita adequação entre formulação 

original e implementação efetiva (ARRETCHE, 2001, p.4). 

  

Adentrando nesta seara, Pinto (1986, p. 76) complementa que “o processo da 

implementação é dominado por conflitos inter e intraburocracia que o concebem e o 

implementam, entre estes e a população beneficiária”. Araújo (2012) referencia esta 

abordagem explicando que ela busca oferecer subsídios aos decisores, indicando ou 

mapeando as forças sociais que podem inibir ou facilitar a ação do programa, os tipos de 

grupos de resistência ou de suporte, o status de cada um deles, atitude frente a órgãos 

responsáveis pela implementação ou direção do programa, conflitos entre o centro e 

periferia e outros.  

Arretche (2001) chama a atenção para a complexidade decorrente do fato de que 

os programas são em geral implementados por meio de sistemas de relações 

intergovernamentais e de parcerias, ocorrendo em ambientes caracterizados por contínua 

mutação. Diante da diversidade de implementadores, a autora faz um alerta: 
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[...] as vontades, os interesses, as lealdades e as concepções ideológicas 

dos diversos agentes envolvidos em um programa público dificilmente 

serão inteiramente coincidentes. Portanto, quanto mais complexo um 

programa, maior será a variedade de interesses e concepções [...] mais 

fortes serão as tendências à não-convergência (ARRETCHE, 2001, p. 

3-4). 

   

A colocação de Draibe (2001) reforça o ponto de vista de Arretche (2001): 

 

[...] as pessoas ou os grupos de pessoas que animam as políticas, fazem-

no segundo seus valores, seus interesses, suas opções, suas 

perspectivas, que não são consensuais, nem muito menos unânimes [...] 

o campo onde florescem as políticas e programas pode ser pensado 

como um campo de força, de embates. De conflitos que se sucedem e 

se “resolvem” ao longo do tempo (DRAIBE, 2001, p.26). 

 

Nesta perspectiva, Martes et al (1999) comentam a forte mudança no mix de 

agentes implementadores em função da incorporação de entidade privadas (terceirização), 

entidades do terceiro setor e instituições públicas. O exemplo de Arretche (2001, p.4) é 

elucidativo a este respeito: 

 

[...] um programa que envolva uma extensa rede de organizações não-

governamentais, cujos gestores aceitam participar do programa [...] mas 

não partilham dos mesmos objetivos e concepções dos formuladores e 

financiadores. É razoável supor que estas agências desempenhem suas 

funções de acordo com suas próprias referências [...] cenário bastante 

provável e apenas corresponde à realidade da implementação de 

programas que contam com agentes cujos interesses e concepções são 

diferentes. 

 

As colocações de Arretche (2001), Martes et al (1999) e Draibe (2001) 

reafirmam a importância do compartilhamento de informações e da negociação com 

vistas ao alinhamento das imagens que norteiam a implementação de uma política 

(KOOIMAN, 2003; JENTOFT, 2007; WAMBAR, 2012).  

Como enaltece Jentoft (2007), imagens diferentes podem ser compartilhadas por 

intermédio do exercício da comunicação interativa, oportunizando a empatia e a tendência 

à cooperação. O autor ressalta a importância de abertura a diálogos permeados por 

diferentes visões para a construção da habilidade de mudar, inovar e promover melhorias, 

entendidas como essenciais para a aprendizagem institucional. 

Para situar o entendimento do aprendizado na implementação de uma política 

pública, cabe retomar Martes et al (1999), para quem “[...] a ideia da rota como trajetória 

pré-concebida deve dar lugar à constante reformulação – no limite a reversão ou 



73 
 

substituição da política”(MARTES et al,1999, p.103). Os autores também enfatizam o 

crescente reconhecimento da dimensão política do processo de implementação e a 

incorporação dos stakeholders ao processo de formulação e implementação de políticas. 

 

Figura 9 – A implementação como aprendizado e tomada de decisão 

 
        Fonte: Martes et al. (1999, p.104). 

 

Nessa direção, Silva e Melo (2000, p.16) concluem que a “visão da 

implementação enquanto aprendizado e articulada em uma rede de agentes constitui um 

quadro de referências que permite uma representação mais consistente dos mecanismos 

de implementação de políticas”.  

Como se constata, as contribuições de estudiosos como Pedone (1986), Martes 

et al (1999), Arretche (2001) e Draibe (2001), dentre outros que se debruçam sobre a 

temática da implementação das políticas públicas se intercruzam com os trabalhos acerca 

das novas formas de governança. 

Nesta tese o foco recai sobre a análise dos arranjos de governança na 

implementação da PPNAP. Tomam-se como referência os sistemas ou subprocessos 

propostos por Draibe (2001, p. 31), conforme elencados no quadro a seguir. 

  

Quadro 7 – Sistemas ou subprocessos da implementação 

Sistema gerencial e decisório 

Processos de divulgação e informação 

Processos de seleção (de agentes implementadores e/ou beneficiários) 

Processos de capacitação 

Sistemas logísticos e operacionais (atividade-fim) 

-Financiamento e gasto 

-Provisão de recursos materiais 

Processos de monitoramento e avaliação 

              Fonte: Draibe (2001, p.31). 

 

A autora ressalta a conveniência do ponto de vista acadêmico da separação do 

momento da formulação, enquanto uma atividade social e complexa, dominada de atores 
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e grupos de interesse; a definição das estratégias de implementação; e do outro lado a 

implementação em si, englobando as atividades meio e as atividades fim.  
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4 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE E A APRENDIZAGEM 

LABORAL 

 

Este capítulo resgata um breve histórico das políticas públicas para juventude, 

com ênfase nas que foram implementadas a partir de 1995. Apresenta também a Política 

Pública Nacional da Aprendizagem, responsável pela promoção da formação e inserção 

laboral de adolescentes e jovens brasileiros, dispondo sobre seu marco regulatório, 

diretrizes e evolução.  

 

4.1 BREVE HISTÓRICO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE 

 

Na década de 40, os processos de modernização na economia do Brasil e a 

decorrente preocupação por qualificação por parte das empresas impulsionaram a 

admissão maciça de crianças, adolescentes e jovens no ensino primário e médio. Segundo 

Kerbauy (2005, p.197) tal quadro impele o Governo a posicionar-se como instância 

definidora da formulação e implementação de políticas educacionais.  

O Código de Menores publicado em 1927, assim como a criação do Serviço de 

Assistência ao Menor em 1941 evidencia uma estratégia do Estado brasileiro com a tônica 

de tutela. As imagens (KOOIMAN, 2003) acerca do trabalho para menores são no sentido 

de um “remédio para evitar maiores males à sociedade, que poderiam decorrer da conduta 

imprópria estimulada pela ociosidade de adolescentes” (SPOSITO; CORTI, 2002, p.4). 

As autoras relatam que estes eram vistos como potenciais infratores, vítimas, mas também 

ameaças, que viviam à margem da sociedade, deveriam ser reconduzidas ao sistema.  

A imagem do jovem enquanto problema subsiste na década de 60, porém sob 

outro viés. Sposito e Corti (2002, p.4) atentam que a juventude “[...] era um ‘problema’ 

na medida em que podia ser definida como protagonista de uma crise de valores e de um 

conflito de gerações [...]”. No Brasil era vista também como um segmento muitas vezes 

perigoso, composto por jovens de classe média que questionavam a ordem.  

Com o final da ditadura, o movimento estudantil perde a força e quando a crise 

econômica eleva os índices de desemprego, Sposito e Corti (2002, p.4) observam a 

mudança nas imagens acerca da juventude: “[...] os “problemas” de emprego e de entrada 

na vida ativa tomaram progressivamente a dianteira nos estudos sobre a juventude, quase 

a transformando em categoria econômica”.  
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No entendimento de Saeta e Neto (2006), somente por volta de 1980, o Brasil 

começou a mobilizar-se para que a criança e o adolescente fossem envolvidos por uma 

rede de proteção. Em contexto de grave crise econômica, as pressões se intensificam 

provocando a inclusão na agenda pública de demandas anteriormente ignoradas. 

Categorias por muito tempo superficialmente atendidas, em que se inserem as crianças e 

adolescentes, principalmente os mais pobres, passam a suscitar maiores reflexões e 

receber atenção crescente da sociedade e do Governo.  

Emergem novos partidos políticos e nas eleições se verifica uma crescente 

utilização da temática juventude como plataforma política. Praticamente todos os 

governos, seja em âmbito federal, estadual ou municipal passam a incorporar ações 

direcionadas a essa parcela da população (SAETA e NETO, 2006).  

Este contexto contribuiu para a aprovação da Constituição Federal de l988 que 

serviu de base para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990 e a Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS), em 1993. O processo constituinte repercutiu nas 

Constituições Estaduais e leis orgânicas municipais, provocando um grande 

reordenamento (SAETA e NETO, 2006). 

Sobre o ECA, Sposito e Carrano (2003) ressaltam que, além de representar 

radical mudança de rumo ético-político frente ao antigo código de menores, gerou 

estruturas colegiadas nos âmbitos nacional, estaduais e municipais. Ainda na Assembleia 

Nacional Constituinte de 1988, o encaminhamento da Emenda Popular “Criança 

Prioridade Nacional”, resultou na criação, naquele mesmo ano, do Fórum Permanente de 

Entidades Não-Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONAETI, 2011). 

Com base na abordagem da governança interativa (KOOIMAN, 2003), parece 

correto afirmar que essas novas estruturas se enquadram na governança de segunda 

ordem, compreendidas como instâncias formalizadas para interação entre os atores 

envolvidos na política, de forma a estimular a aprendizagem coletiva. 

Um aspecto que merece registro, porém, é que as imagens norteadoras e 

instrumentos desenvolvidos (KOOIMAN, 2003) se voltaram para as crianças (0 a 12 

anos) e adolescentes (12 a 18 anos). Compreendendo os instrumentos como o link entre 

imagens e ações (KOOIMAN, 2003), observa-se uma lacuna no que se refere aos jovens 

acima de 18 anos, que seguem sem um marco regulatório próprio. 

Referindo-se à década de 80, Novaes (2007) registra a proliferação de iniciativas 

governamentais e não governamentais voltadas para a inclusão econômica, societária e 
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cultural de segmentos juvenis em vários países do mundo. A partir da segunda metade da 

década se instalaram no Brasil vários organismos internacionais com foco exclusivo na 

juventude. 

A ONU declara 1985 o Ano Internacional da Juventude. Segundo Andrade 

(2008), o fato não teve tanta repercussão no Brasil, porém cabe destacar a emergência de 

iniciativas localizadas como a criação dos Conselhos Estaduais da Juventude de São 

Paulo e Paraná. 

De acordo com publicação da UNESCO (ABRAMOVAY et al, 2002), as 

políticas públicas em execução nesta década caracterizavam-se pelo assistencialismo e 

revelaram-se inoperantes, especialmente por não valorizar a participação dos jovens. De 

fato, este envolvimento é indispensável para a acurada identificação das demandas e 

consequentemente uma maior adesão dos próprios jovens às iniciativas propostas. 

Nessa direção, Kerbauy (2005) considera recente a discussão sobre a questão 

dos jovens e a institucionalização de políticas públicas de juventude no cenário nacional. 

Conforme explicitado por Kingdon (2003), ao discorrer sobre políticas públicas, para que 

seja possível surgir um conjunto de soluções é necessário, antes de tudo, que se apresente 

um problema e que este alcance atenção suficiente para que seja incluído na agenda 

pública. 

Para Kerbauy (2005), os avanços em termos de inclusão na agenda 

governamental surgem apenas a partir dos anos 90, apesar dos esforços da Organização 

Ibero-americana da Juventude (OIJ). 

Costa (2009, p.63,64) corrobora com o autor afirmando que é nesta década que 

a temática da juventude adquire maior visibilidade, a partir de “esforços conjuntos de 

pesquisadores, organismos internacionais, movimentos juvenis e gestores municipais que 

destacam a particularidade da experiência social desta geração de jovens”. A relevância 

do protagonismo juvenil para a abertura democrática é exaltada por Bango (2003), que 

destaca seu exercício por meio de participações nos mais diversos espaços e movimentos 

sociais.  

No próximo tópico serão apresentados os traços relacionados às políticas 

públicas para a juventude que eclodiram nos anos noventa no Brasil, a partir do governo 

FHC, com especial atenção para as políticas de qualificação profissional e inserção 

laboral. 
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4.2 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE NO GOVERNO FHC (1995-

2002) 

 

Em 1995, a posse do presidente eleito se dá numa conjuntura de grave 

desemprego. Se neste período se comemoram avanços como a publicação do ECA, de 

outro consolidava-se quadro de grave crise, associado às reformas do Estado alicerçadas 

em ajustes econômicos neoliberais. 

Bango (2003, p.39) e Frigoto (1998) tecem comentários sobre o conceito de 

“exército industrial de reserva”, constituído por mão de obra barata que era acionado para 

atender à demanda de uma industrialização crescente. Frigoto (1998) comenta a 

diminuição dos postos de trabalho em decorrência dos avanços na informática e da 

globalização, ao passo que Bango (2003) complementa que o crescente número de 

pessoas excluídas constitui-se em sua maioria de jovens. 

O segmento juvenil é particularmente penalizado pelo alto nível de desemprego, 

em função da inexperiência e do grande contingente e de jovens em situação de pobreza, 

em grande maioria detentores de baixos níveis de escolaridade (BANGO, 2003; 

HIRATA, 1996; SPOSITO, 2003). 

Os elevados índices de desemprego juvenil e o agravamento dos processos de 

exclusão impulsionaram o governo a se posicionar em busca de reverter tal quadro. 

Sposito (2003) frisa o assassinato do índio Galdino por jovens da classe média em 1997 

como um marco nesse sentido. No mesmo ano, como complementa Novaes (2007), o 

arranjo vigente é modificado com a criação da Assessoria Especial para Assuntos da 

Juventude, vinculada ao Gabinete do Ministro da Educação. 

 No primeiro mandato de FHC (1995-1998) foram implementados 06 programas 

de juventude. Já no período de 1999 a 2002 foram ativados 18 programas para o setor, 

número considerado por Sposito e Carrano (2003) como uma verdadeira explosão da 

temática. No último ano do governo Fernando Henrique, somavam 33 os programas 

federais atingindo jovens. 

O Quadro 07 relaciona os programas compilados por Sposito e Carrano (2003) 

executados no período correspondente aos dois mandatos do presidente FHC. 

 

Quadro 8 – Políticas públicas de juventude no período de 1995 a 2002 

Políticas/Programas/Projetos Instituição Responsável 

Projeto Escola Jovem, Financiamento Estudantil e Programa 

Recomeço 

Ministério da Educação 
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Olimpíadas Colegiais, Projeto Navegar e Esporte na Escola Ministério do Esporte e Turismo 

Serviço Civil Voluntário, Plano Nacional de Enfrentamento da 

Violência Sexual, Programa de Defesa dos Direitos da Criança e 

do Adolescente e Programa Paz nas Escolas 

Ministério da Justiça 

Jovem Empreendedor Ministério do Trabalho e 

Emprego 

Centros da Juventude e Agente Jovem de Desenvolvimento Social 

e Humano (Brasil Jovem) 

Ministério da Previdência e 

Assistência Social 

Prêmio Jovem Cientista do Futuro Ministério da Ciência e 

Tecnologia 

PIAPS e CENAFOCO Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência 

República 

Brasil em Ação Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

Projeto Alvorada Presidência da República 

Programa de Apoio ao Aluno Estrangeiro Ministério da Educação 

Re-inserção Social do Adolescente em Conflito com a Lei Ministério da Justiça 

Combate ao Abuso e Exploração Sexual Ministério do Esporte e Turismo 

Projeto Sentinela Ministério da Previdência e 

Assistência Social 

Projeto Rede Jovem Comunidade Solidária 

Programa Saúde do Adolescente e do Jovem Ministério da Saúde 

Programa Especial de Treinamento Ministério da Educação 

Jogos da Juventude; Esporte Solidário Ministério dos Esportes e 

Turismo 

PRONERA Ministério do Desenvolvimento 

Agrário 

PLANFOR Ministério do Trabalho e 

Emprego 

Capacitação Solidária e Alfabetização Solidária Presidência da República / 

Conselho Comunidade Solidária 

Fonte: Elaborado a partir de Sposito e Carrano (2003, p.22; 23) 

 

O grande número de iniciativas, protagonizadas por oito ministérios, faz supor 

avanços em termos de interações entre os atores, porém o estudo revelou “[...] ações 

desarticuladas e a superposição de projetos com objetivos, clientela e área geográfica de 

atuação comum [...] as diferenças de concepções, longe de significarem a pluralidade dos 

que dialogam, revelam a incomunicabilidade no interior da máquina administrativa” 

(SPOSITO; CARRANO, 2003, p.30). 

O quadro não faz menção à aprendizagem, mas no segundo mandato de FHC foi 

dado um passo importante para a evolução dessa política coma publicação da Lei N°. 

10.097 em de 19 de dezembro de 2000, que se tornou conhecida como a Lei da 

Aprendizagem (OLESKI, 2009) e cuja apreciação será detalhada mais adiante. 

Em função do objeto de estudo desta tese, serão tecidas considerações 

relacionadas ao Programa Capacitação Solidária e ao PLANFOR, voltados para a 

qualificação de trabalhadores no período. 
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O documento que norteou as políticas públicas de educação profissional, 

estabelecendo as estratégias e ações para implementação dos programas e projetos foi o 

Plano Nacional de Qualificação para o Trabalho - PLANFOR (1995-1998 e 1999-2002), 

regulamentado pelo Decreto 2.208, de 17 de abril de 1997, com o objetivo de qualificar 

17 milhões de trabalhadores. O plano foi criado a partir dos recursos do Fundo do Amparo 

do Trabalhador (FAT) instituído em 1990. 

O investimento em qualificação é enaltecido por Cardoso (1998, p.139): 

 

As transformações no mercado e as relações de trabalho colocam a necessidade 

de empreender programas que concebam processos continuados de 

qualificação, readaptação e aumento da escolaridade dos trabalhadores. 

 

O PLANFOR envolveu aproximadamente 15 milhões de pessoas com idade 

superior aos 16 anos, cerca de 20% da População Economicamente Ativa (PEA). Os 

recursos disponibilizados passaram de R$ 28 milhões, em 1995, para R$ 493 milhões, em 

2001. Por outro lado, a carga horária média dos cursos passou de 150 horas para 60 horas 

médias, o que aponta para uma maior valorização da quantidade da oferta do que da sua 

qualidade. Já para o último ano de governo, os recursos foram reduzidos para cerca de 

30% dos valores do ano anterior. Para 2003, primeiro ano do novo governo, o orçamento 

da União, definido ainda no governo anterior, destinou apenas R$ 186 milhões para as 

ações (KUENZER, 2006, p.888). 

Ventura (2008) questiona a governança das políticas de formação profissional 

durante este governo, por julgar inadequados a baixa indução e coordenação da política 

educacional dessa área no âmbito do Ministério da Educação (MEC), e o destacado papel 

assumido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no mesmo período, com a 

implementação do Planfor. Em sua visão, a Resolução nº 126/96 do Conselho 

Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), que criou o Planfor, e a 

reforma da educação profissional, através do Decreto nº 2.208/97, foram instrumentos 

que, juntos, ampliaram o caráter fragmentado e privatista da formação profissional da 

População Economicamente Ativa (PEA). 

Embora tenha sofrido muitas críticas, o PLANFOR trouxe alguns diferenciais 

importantes no que se refere à governança, como o tripartismo nas decisões e controle 

das ações de educação profissional por meio dos Conselhos do Trabalho na União, 

Estados e municípios. É verdade que o próprio tripartismo pode ser fragilizado, sendo 
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alguns conselhos utilizados apenas para legitimar decisões anteriormente tomadas, mas 

representam, em alguma medida, avanços democráticos (JORGE, 2009). 

Grande parte dos programas era executada via transferências de recursos aos 

municípios e estados, ONGs ou fundações empresariais (CARVALHO, 2006). No caso 

do PLANFOR, a implementação seguiu a orientação descentralizadora, sendo 

operacionalizado por meio dos Planos Estaduais de Qualificação, os quais foram 

coordenados pelas Secretarias Estaduais do Trabalho em parceria com o Ministério do 

Trabalho, Organizações Não-Governamentais, Centrais Sindicais, Sindicatos de 

Trabalhadores, Fundações, Universidades e Entidades Internacionais. 

Assim como aconteceu com o PLANFOR, raramente outros programas ficavam 

a cargo de uma só agência; ao contrário, dependiam de uma multiplicidade de organismos. 

A ação de uma série de fatores organizacionais influenciava os resultados, como o 

envolvimento de diversas instâncias decisórias nos diferentes níveis das agências 

envolvidas, o que fazia com que as soluções dependessem de uma complexa rede de 

negociação permanente entre os atores e o governo, o que em muitos casos gerava 

modificações no conteúdo e nos prazos dos programas, gerando inclusive atrasos 

substanciais nos repasses às instituições parceiras e consequentemente refletindo na 

qualidade das ações promovidas (SPOSITO e CARRANO, 2003). 

O Programa Capacitação Solidária, também executado em parceria com 

organizações do Terceiro Setor, agregou uma inovação na medida em que proporcionou 

ações de qualificação também na área de gestão para os coordenadores das ONGs 

participantes, desenvolveu materiais pedagógicos e de apoio à gestão. Foram realizadas 

muitas ações direcionadas a ONGs parceiras na execução de ações de qualificação no 

intuito de repassar metodologias e também fortalecer a capacidade de gestão, 

especialmente nos casos de entidades de origem comunitária com frágil estrutura 

administrativa.  

Outra inovação deste programa foi a inclusão no currículo dos cursos das 

atividades de “vivência prática” a serem realizadas em empresas parceiras, o que pode ser 

entendido como um passo no sentido da governança interativa (KOOIMAN, 2003, 2008) 

ao estimular interações entre entidades formadoras e empresas. As vivências, no entanto, 

em muitos casos resultaram em problemas trabalhistas devido à ausência de instrumentos 

normativos que referendassem legalmente estas práticas. Essa experiência serviu de 

estímulo para que fosse publicada a Lei N°. 10.097, de 19 de dezembro de 2000, que 

revigorou a política de aprendizagem e incluiu as entidades sem fins lucrativos como 
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possíveis executoras dos cursos de aprendizagem, que se caracterizam pela 

complementariedade entre as aulas teóricas e o trabalho como aprendiz.  

Furiati (2010) ressalta o duplo papel reservado ao Terceiro Setor: a) 

democratização, em termos de revelação para a sociedade como definidora da vontade 

estatal e exercício de seu controle; b) atribuição de responsabilidades, proporcionando a 

ampliação quantitativa da oferta de serviços públicos (cuja qualidade seria norteada pelo 

próprio sentido da voluntariedade, que nortearia as organizações do Terceiro Setor) e pela 

desburocratização da gestão de serviços. 

Para Santos (1999), essas organizações, ao contrário do caráter politizado 

assumido nas décadas de 70 e 80, caracterizam-se por uma atuação funcional de 

atendimento a demandas específicas, em geral para suprir investimentos insuficientes em 

políticas sociais. Autores como Montano (2002) e Demo (2003) teceram muitas críticas 

ao Terceiro Setor, percebendo a dinâmica instituída no caso brasileiro como uma forma 

indevida de delegação do dever do Estado de formular e executar políticas.  

Por outro lado, documento do Instituto Cidadania (2004) reconhece grande valor 

no suporte oferecido por ONGs, entidades da sociedade civil, fundações empresariais e 

agências das Nações Unidas relacionadas à temática da juventude. Na mesma linha, 

Souza (2009) acredita que as ONGs ligadas à questão da Juventude têm servido de canal 

ou um veículo em geral mais ágil, eficaz e criativo da solução de problemas e na defesa 

de interesses para a realização de novas formas de políticas, ao passo que Baron (2009) 

exorta quanto à sistematização e ampliação do debate para apoiar o esforço das ESFLs 

em preparar a juventude para o mundo do trabalho e da vida. 

Segundo autoras como Furiati (2010), Souza (2006) e Abramo (2007), a visão 

dominante naquele período identificava a juventude como protagonista ou ator estratégico 

do desenvolvimento. Para Furiati (2010), no entanto, essa identidade, gestada por 

comunidades epistêmicas internacionais, desde a década de 80, não foi condizente com a 

maioria da juventude brasileira, que não se reconheceu como ator protagonista capaz de 

intervir nos destinos do país. 

Convém ressalvar que neste período, não apenas as políticas para juventude, mas 

o modelo de administração pública em geral caracterizou-se por forte influência dos 

princípios de reorientação da ação Estatal preconizados pelas grandes agências de 

desenvolvimento social e econômico da globalização capitalista, tais como o Banco 

Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID).  
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Nessa direção, Carvalho (2006) exorta quanto à influência do modelo neoliberal 

que preconiza que só os melhores “sobrevivem nesta selva” e alerta para o problema 

frequente de atribuir ao próprio jovem a culpa por sua não inclusão.  

Outro aspecto concernente às políticas públicas de juventude implementadas 

nesse período diz respeito à sua focalização em segmentos considerados vulneráveis e em 

situação de risco social, ao invés de promover o investimento social em políticas 

universalistas de garantias de direitos à juventude como um todo (LÂNES; CARRANO, 

2005). Essas políticas tentam subsidiar ou compensar desvantagens geradas pelo modelo 

de crescimento e concentração, variáveis de ordem socioestrutural que dificultam a 

inserção dos jovens devido a fatores como o desemprego e os baixos níveis de 

escolaridade.  

Como assevera Carvalho (2006) o atrelamento das políticas públicas de 

juventude às questões macroestruturais é fator crucial para romper com o caráter 

compensatório das mesmas e criar uma verdadeira “cultura” de políticas públicas no 

Brasil, para além dos problemas juvenis e como política pública integral. 

Destaca-se aqui o pensamento de Novaes (2003) sobre medidas necessárias para 

maior efetividade das políticas de juventude: combinar mecanismos de transferência de 

renda, acesso à educação de qualidade, expedientes que facilitem o ingresso no mercado 

de trabalho, capacitação e apoio para novas ocupações de geração de renda e, ainda, 

atividades comunitárias que favoreçam a construção de laços identitários e afetivos. A 

questão é como inscrever cada um desses aspectos no horizonte dos direitos dessa 

geração. Transformar programas e projetos em políticas, garantindo-lhes continuidade. 

São desafios postos para o governo Lula, assunto da seção seguinte. 

 

4.3 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE NO GOVERNO LULA (2003 A 

2010) 

 

Em 2002, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva se elege tendo como uma 

de suas bandeiras o jovem e sua luta pelo reconhecimento social e descriminalização. Nos 

primeiros anos de seu governo, porém, a temática não alçou prioridade política que 

garantisse seu devido dimensionamento na agenda pública. Segundo Silva e Andrade 

(2009), de forma geral, permanecia a prática de iniciativas pontuais de curta duração 

visando melhorar a inserção do jovem no mundo do trabalho.  Drewinski (2009) explica 

que, o governo realizou uma avaliação do PLANFOR e a partir daí foi criado o Plano 
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Nacional de Qualificação – PNQ (2003-2007), que, embora preservando algumas de suas 

características, programas e ações do plano anterior, aspirava ser diferente: 

 

[...] deve nortear-se por uma concepção de qualificação entendida como uma 

construção social, de maneira a fazer um contraponto àquelas que se 

fundamentam na aquisição de conhecimentos como processos estritamente 

individuais e como uma derivação das exigências dos postos de trabalho 

(BRASIL, 2003, p. 23).  

 

As bases do PNQ se fundamentam em seis dimensões principais: política, ética, 

conceitual, institucional, pedagógica e operacional, cujas concepções são em síntese:  

- Educação Profissional como direito, como política pública e como espaço de 

negociação política;  

- Integração entre educação básica e profissional, para o que a duração média dos 

cursos passe a ser estendida para 200 horas;  

- Saberes socialmente produzidos pelos trabalhadores;  

- Formulação e implementação de projetos pedagógicos pelas agências contratadas; 

- Investimentos na formação de gestores e formadores;  

- Sistema integrado de planejamento, monitoramento, avaliação e acompanhamento 

dos egressos;  

- Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda entre si e destas 

com relação às Políticas Públicas de Educação e Desenvolvimento; 

- Transparência e controle no uso dos recursos públicos  

A proposta de operacionalização das políticas de educação profissional neste 

governo apresenta três linhas programáticas (DREVINSKY, 2009): 

a) Reformulação do PLANFOR, resultando em ações que integram o Conselho 

Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), e as Comissões 

Estaduais e Municipais do Trabalho; 

b) Programas que apresentam efetiva vinculação com a Educação Básica; 

c) Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE). 

O Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens (PNPE), 

lançado no ano de 2003, foi a primeira ação efetivamente gestada com foco na juventude. 

De acordo com Kuenzer (2006, p.894), o PNPE é: 

 

[...] o principal programa do Governo Lula voltado para a inclusão dos jovens 

em situação de vulnerabilidade social, cujo objetivo é ‘combater a pobreza e a 

exclusão social através da integração entre as políticas de emprego e renda a 
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uma política de investimentos públicos e privados geradora de mais e melhores 

oportunidades. 

 

Conforme esclarece Máximo (2012), o PNPE funcionaria de forma 

complementar ao Programa Jovem Aprendiz. Enquanto este último possibilitaria a 

qualificação e a primeira experiência do jovem com o trabalho, o Primeiro Emprego 

estaria voltado para o ingresso no mercado, subsidiando empresas para que elas contratem 

os jovens que se encaixam no perfil do programa. 

As linhas de ação do PNPE não diferiam substancialmente da estratégia social 

do governo FHC. Os programas envolviam elementos como a participação e o 

voluntariado, as redes, o capital social e o protagonismo juvenil. Dos jovens esperava-se 

que estivessem empoderados e fossem corresponsáveis pelo desenvolvimento do país. 

Como afirma, Furiati (2010, p.180) os jovens eram os “protagonistas e/ou atores do 

desenvolvimento do país” nos dizeres propagados em eventos e publicações do Banco 

Mundial e Unesco, respectivamente. 

Segundo essa autora, de 2003 a 2005 o Governo Lula atuou mais como agente 

de arbitragem na rede de agentes de formuladores de políticas da juventude, enquanto o 

Banco Mundial exerceu o papel de articulador e formulador do discurso, no caso o 

empoderamento do jovem. 

Em paralelo, no entanto, muitos processos participativos importantes que 

influíram no debate sobre as políticas públicas no governo estavam em curso. Entre 2003 

e 2005, foram criados fóruns e movimentos como a Rede Juventude pelo Meio-Ambiente 

(REJUMA), o Diálogo Nacional de Movimentos e Organizações Juvenis, articulado pela 

União Nacional dos Estudantes (UNE), a Rede Nacional de Organizações, Movimentos 

e Grupos de Juventude (RENAJU), a Rede Sou de Atitude e o Fórum Nacional de 

Movimentos e Organizações Juvenis (FONAJUVES), exemplos da mesma intenção de 

distintos setores da juventude brasileira, de constituir plataformas e redes juvenis em 

âmbito nacional com cada uma reconhecendo seu papel e suas limitações (CONJUVE, 

2011).  

Lânes e Carrano (2005) destacam três processos de abrangência nacional: o 

Projeto Juventude, a Comissão de Políticas Públicas de Juventude da Câmara dos 

Deputados e o Grupo Interministerial de Juventude. 

O Projeto Juventude do Instituto Cidadania teve início em 2003. Com o objetivo 

de consolidar uma proposta nacional de política pública de juventude, de forma a colocar 

o tema juventude no primeiro plano da agenda nacional, foram realizadas reuniões, 
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seminários, estudos e discussões em diversos estados entre agosto de 2003 e maio de 

2004. 

O Projeto abrangeu dezenove áreas relacionadas ao desenvolvimento juvenil, 

sendo aqui importante aprofundar a questão do trabalho. Nos debates foi enfatizada a 

relevância da esfera do trabalho entre os jovens, seja em relação aos aspectos materiais 

(inserção ocupacional e renda) seja no tocante aos atributos subjetivos (espaço para o 

desenvolvimento de habilidades e autoconhecimento, construção da autonomia em 

relação à família, sociabilidade, realização pessoal e vivência da própria condição 

juvenil). Destaca-se a seguir algumas recomendações e propostas relativas a trabalho 

discutidas durante o projeto (LANES e CARRANO, 2005):  

- Assegurar o direito ao trabalho de adolescentes e jovens a partir dos 16 anos, 

ressalvadas as especificidades da condição juvenil; 

- Assegurar o direito à educação básica, à formação e educação profissional de 

caráter complementar e não substitutivo, à elevação da escolaridade e o direito à 

cultura e ao lazer; 

- Regulamentar a jornada de trabalho para não comprometer o acesso à educação 

básica, à educação e formação profissional, à cultura, ao esporte e ao lazer. 

- Construir instrumentos de regulação, orientação e acompanhamento dos jovens 

em sua trajetória no mundo do trabalho e da educação. 

- Criar ou aperfeiçoar mecanismos de fiscalização e acompanhamento das 

condições de trabalho, jornada e salários de jovens; 

- Promover maior articulação entre educação profissional e locais de trabalho, 

concebendo a educação profissional como formação complementar à educação 

básica; 

- Debater sobre a legislação de aprendizagem e estágios, revendo a permissão para 

jornadas de trabalho de oito horas diárias, o tipo de trabalho realizado e incluindo 

a obrigatoriedade de frequência à escola, seja no ensino fundamental ou médio; 

- Promover o envolvimento das empresas nas ações de formação profissional, 

visando à geração de oportunidades de trabalho aos adolescentes. 

- Dinamizar a mobilização proposta por Organizações do Terceiro Setor que busca 

regulamentar e divulgar a Lei de Aprendizagem, já em vigor, mas praticamente 

ignorada por todos, no sentido de que empresas e governo passem a cumprir a lei 

e contratem jovens nos termos nela prescritos. 
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O documento aborda também questões institucionais ligadas à implementação 

de uma política da juventude como organismos gestores do executivo, instâncias do 

legislativo e conselhos de juventude. É interessante pontuar o caráter pragmático que 

norteou as recomendações, citando inclusive parceiros potenciais e a composição de 

organismos a serem criados, evidenciando a forma proativa com que foram conduzidos 

os trabalhos. 

Outro processo importante no debate sobre as políticas públicas refere-se aos 

trabalhos da Comissão de Políticas Públicas de Juventude da Câmara dos Deputados 

(CEJUVENT). Criada pelo legislativo federal em 2004 teve como objetivo tratar da 

juventude e propor políticas públicas que correspondam às suas necessidades. 

A comissão criou seis grupos temáticos, sendo um deles ‘o jovem e o trabalho’. 

Foram realizadas diversas audiências públicas em Brasília, dois grandes encontros 

nacionais e conferências estaduais em todas as capitais brasileiras. No entanto, matéria 

publicada no Observatório Jovem relata bastante conturbação nas consultas realizadas em 

alguns estados, inclusive atribuindo-lhes baixa representatividade das juventudes locais, 

que realizaram eventos paralelos aos organizados pelos deputados como um protesto, uma 

vez que não se sentiam representados naquelas audiências, para ganhar mais espaço, 

ampliando o debate sobre o assunto (OBSERVATÓRIO JOVEM, 2006).  

Após a Conferência que encerrou o processo de consultas regionais, a Comissão 

apresentou as seguintes propostas:  

- Criação da Secretaria Especial de Políticas de Juventude - no âmbito do executivo 

federal, do Instituto Brasileiro de Juventude e do Conselho Nacional de Juventude; 

- Elaboração dos projetos de Lei instituindo o Plano Nacional de Juventude e o 

Estatuto da Juventude; 

- Realização bienal da Conferência Nacional de Juventude; 

- Instituição de 2005 como o Ano da Juventude; 

- Transformação da Comissão Especial em Comissão Permanente; 

- Emenda à Constituição modificando a redação do artigo 227 incluindo a expressão 

jovem. 

A nova redação do Art. 227 da Constituição Federal passaria a ser a seguinte:  

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-

los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, 
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violência, crueldade e opressão. A explicitação do termo jovem vem legitimar 

a importância que esta parcela da população finalmente conquista na agenda 

pública. 

 

Ainda no ano de 2004, o governo federal instalou o Grupo Interministerial de 

Juventude, composto por representantes de 19 ministérios e secretarias especiais, com a 

incumbência de definir, no curto prazo, uma política nacional integrada da juventude. O 

balanço realizado pelo grupo identificou 131 ações federais vinculadas em 45 programas 

e implementadas por 18 ministérios ou secretarias de Estado. Apenas 19 eram específicas 

para o público jovem, as demais não foram desenhadas exclusivamente para jovens 

(OBSERVATÓRIO JOVEM, 2006). Como se pode observar, o quadro não parece muito 

diverso da realidade do final do governo FHC.   

Entre os desafios apresentados pelo grupo estava a obtenção de informações 

referentes às ações em curso, o aumento da abrangência dos programas em 

desenvolvimento, a necessidade de desconcentrar territorialmente as ações, melhorar a 

comunicação e integrar as ações ministeriais e adequar programas às necessidades 

específicas dos jovens.  

Além dos processos já citados vale destacar a atuação da Organização Ibero-

americana da Juventude (OIJ), que alcançou status de organismo de direito internacional 

e estimulou a inclusão da discussão da questão juvenil na pauta de reuniões de chefes de 

Estado da América Ibérica. Houve um movimento no sentido de construir novos e 

consolidar os existentes organismos nacionais de juventude por meio da qualificação de 

recursos humanos, da criação de marcos conceituais e de mecanismos para implementar 

estas políticas e – com menor êxito – da busca de financiamentos diretos para as políticas 

de juventude. 

Outro vetor importante foi a instituição, no ano de 2004, do Fórum Nacional de 

Gestores e Secretários da Juventude, que são os responsáveis pela formulação, articulação 

e execução das políticas de juventude em suas localidades. O Fórum foi criado pelos 

estados como um canal de discussão permanente entre os segmentos que trabalham em 

prol da juventude e teve participação ativa no processo que levou à criação da Secretaria 

Nacional de Juventude e do Conselho Nacional da Juventude.  

Em 30 de junho de 2005 é publicada a Lei N°.11.129, que criou a Secretaria 

Nacional de Juventude (SNJ) e o Conselho Nacional da Juventude (CONJUVE), sendo o 

Brasil o único país na América Latina a criar um conselho específico para a juventude. 
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A Secretaria Nacional de Juventude é vinculada à Presidência da República e 

tem a tarefa de formular, coordenar, integrar e articular políticas públicas para a 

juventude, além de promover programas de cooperação com organismos nacionais e 

internacionais, públicos e privados, voltados para as políticas juvenis. Sob a sua 

coordenação está a Política Nacional da Juventude, uma ação intersetorial que combina 

um conjunto de políticas estruturantes com programas específicos, desenvolvidos por 

vários ministérios. O intuito é articular os objetivos dos programas focalizados na 

juventude com objetivos como a erradicação da extrema pobreza e a mitigação das 

desigualdades sociais. 

Já o Conselho Nacional da Juventude (CONJUVE) tem como objetivo principal 

promover o diálogo entre a sociedade civil, o governo e a juventude brasileira. É um órgão 

consultivo responsável por assessorar o governo federal na formulação de diretrizes da 

ação governamental; promover estudos e pesquisas acerca da realidade socioeconômica 

juvenil; e assegurar que a Política Nacional de Juventude do Governo Federal seja 

conduzida por meio do reconhecimento dos direitos e das capacidades dos jovens e da 

ampliação da participação cidadã. A Figura 10 ilustra a composição do Conselho: 

 

Figura 10 – Composição do CONJUVE 

 
 Fonte: Elaborado a partir do site do CONJUVE. 

 

Compreende-se que a faixa etária de 18 a 29 anos é a que concentra os piores 

índices de desemprego, evasão escolar, falta de formação profissional, mortes por 
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homicídio e envolvimento com drogas (PNAD, 2007). Em função do próprio Estatuto da 

Criança e do Adolescente, as políticas eram direcionadas para os brasileiros até 18 anos 

e depois disso o acesso era direcionado às políticas universais, sem qualquer 

reconhecimento às particularidades dessa fase tão peculiar de vida. A concepção de uma 

Política Nacional da Juventude vem ao encontro do atendimento dessa lacuna. 

O CONJUVE considerou critérios como a diversidade das juventudes 

brasileiras, o aumento da expectativa de vida da população em geral, associada à entrada 

mais tardia de jovens no mercado de trabalho, a existência de faixas etárias intermediárias 

e pactuou, social e politicamente, a seguinte subdivisão etária: a) jovem-adolescente, 

entre quinze e dezessete anos; b) jovem-jovem, entre dezoito e vinte e quatro anos; c) 

jovem-adulto, entre vinte e cinco e vinte e nove anos. Essa classificação facilita que a 

elaboração do planejamento das ações possa atingir necessidades específicas dos jovens, 

pois certamente variam substancialmente entre um jovem de 15 anos e outro de 29 anos 

(BRASIL, 2012).  

Merece destaque a iniciativa do Pacto pela Juventude, que consiste em uma 

proposição das organizações da sociedade civil que integram o CONJUVE para que os 

governos federal, estaduais e municipais se comprometam com as políticas públicas de 

juventude, em suas ações e programas, e aos candidatos/as a prefeitos/as e vereadores/as, 

para que incorporem, em suas plataformas eleitorais, as demandas da juventude brasileira. 

Foram realizadas mais de 300 atividades nas duas primeiras edições do pacto (BRASIL, 

SNJ, 2013). 

O Quadro 09 elenca a cronologia de alguns acontecimentos importantes para a 

juventude durante a gestão do ex-presidente Lula.  

 

Quadro 9 – Marcos para as Políticas de juventude no período de 2003 a 2010 

ANO AÇÃO 

2003 Realização do Projeto Juventude (Instituto Cidadania) 

2003 Constituição da Comissão Especial de Políticas Públicas de Juventude (Legislativo 

Federal) 

2004 Criação do Grupo Interministerial de Juventude 

2004 Criação do Fórum Nacional de Gestores e Secretários da Juventude, 

2005 Publicação do decreto 5598, que regulamenta a contratação de aprendizes 

2005 2005 - Convenção Ibero-Americana - primeiro Tratado de Direitos Humanos voltado para 

a Juventude, ratificado por sete países. 

2005 Lançamento do PROJOVEM 

2005 Redefinição da faixa etária para juventude- 15 a 29 anos (Lei N°. 11.129) 

2007 Brasil sedia 1ª Reunião da Juventude do MERCOSUL 

2008 Lançamento do PROJOVEM Integrado (Lei N°. 11.692) 

2008 1ª Conferência Nacional da Juventude – mobilizou mais de 400 mil jovens em 27 etapas 

Estaduais, 841 Municipais e 690 Conferências Livres. Gerou documento com 70 

resoluções e 22 prioridades para nortear as PPJ 
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2008 1º Pacto pela Juventude- teve como objetivo reforçar os parâmetros e diretrizes da Política 

Nacional de Juventude e manter o debate em torno das resoluções da 1ª Conferência 

Nacional de Juventude. 

 

2008 

18ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo - declaração final incluiu o papel do Estado 

no estabelecimento de políticas públicas destinadas a melhorar a qualidade de vida dos 

jovens nos países ibero-americanos.  

2008 Brasil sedia 4ª Reunião da Juventude do MERCOSUL, com a responsabilidade de pensar 

a política de juventude sob a ótica da integração 

2009 Brasil sedia 2º Encontro de Parlamentares Ibero-Americanos da Juventude 

2010 Brasil assume presidência da Reunião da Juventude do MERCOSUL. 

2010 2º Pacto pela Juventude - teve como objetivo a construção conjunta de uma agenda pública 

de juventude visando a consolidação de políticas de Estado. 

2010 Elaboração da Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude 

2010 Aprovada a Emenda Constitucional n.65, a PEC da Juventude, que inseriu o termo jovem 

no capítulo dos Direitos e Garantias Fundamentais da CF. 

2010 Ano Internacional da Juventude 

2010 Brasil sedia Pré-Conferência das Américas e Caribe 

2010 Brasil passa a integrar a Organização Ibero-Americana de Juventude – OIJ. Único órgão 

multilateral de juventude no mundo, envolve Portugal, Espanha e os países da América 

Latina. 

2010 Brasil assume vice-presidência da OIJ 

Fonte: Pesquisa direta (2014). 

 

No Quadro 09 estão registrados diversos acontecimentos marcantes na história 

recente do Brasil que demonstram as tentativas de alçar o jovem ao protagonismo de uma 

política exclusivamente voltada para seus anseios e necessidades. O lançamento de 

tratados internacionais de direitos humanos voltado à faixa etária do jovem e a criação de 

fóruns e leis específicas sobre o tema também figuram nessa lista. 

 Já o Quadro 10 mostra os programas de juventude criados e as reformulações 

que alguns sofreram durante o governo Lula com forte foco na qualificação profissional. 

Pelo número de programas constata-se que o tema de fato entrou na agenda pública e que 

mobiliza a atenção de muitos atores para implementação das políticas.  

 

Quadro 10 – Políticas de elevação da escolaridade, qualificação profissional e cidadania no Governo Lula 

Programa Órgão Principais benefícios 

 

ProJovem Urbano – 

Reformulação do antigo 

ProJovem 

SNJ 

Certificação do ensino fundamental e de capacitação inicial ao 

mundo do trabalho; desenvolvimento de experiências em ações 

comunitárias; pagamento de auxílio financeiro 

 

ProJovem Adolescente – 

Reformulação do 

Agente Jovem 

MDS 

Oferta de atividades socioeducativas por um período de 24 

meses, com introdução a conhecimentos sobre o mundo do 

trabalho;desenvolvimento de habilidades gerais e estímulo a 

práticas associativas; Pagamento de auxílio financeiro  

ProJovem Trabalhador –

Reorganiza o Consórcio 

Socialda Juventude, 

Juventude Cidadã, 

Empreendedorismo 

Juvenil e incorpora o 

‘Escola de Fábrica’; 

MTE 

 

 

Profissionalização; elevação de escolaridade; 

experiências em ações comunitárias; 

Pagamento de auxílio financeiro  
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ProJovem Campo – antigo 

Saberes da Terra MEC 

Elevação de escolaridade; qualificação profissional inicial em 

produção rural; formação integrada ao mundo do trabalho e da 

cidadania; Pagamento de auxílio financeiro  

Soldado Cidadão 
MD 

Atividades de formação e qualificação técnica para jovens 

egressos do serviço militar  

Jovem Aprendiz 
MTE 

Aprendizagem de ofício ou profissão com contrato de trabalho 

determinado 

Programa Nacional de 

Integração da Educação 

Profissional com a educação 

básica na modalidade de 

Proeja 

MEC 

Formação inicial e continuada/ensino fundamental; educação 

profissional técnica de nível médio/ensino médio; educação 

profissional e tecnológica integrada à educação escolar 

indígena 

Fonte: Adaptado de Silva e Andrade (2009, p.62). 

 

É importante ressaltar que o Programa Nacional de Jovens (PROJOVEM) 

funcionou como o carro chefe das políticas públicas para juventude no governo Lula, por 

ter sido o programa com maior envergadura e capacidade de atendimento lançado 

(ALMEIDA; NASCIMENTO, 2011). Surgiu em 2005 e foi estruturado para atender a 

uma das dimensões da Política Nacional de Juventude, a dimensão da inclusão, 

contemplando brasileiros de 15 a 29 anos que não têm ensino fundamental, estão fora da 

escola, do mercado de trabalho, e, portanto sem direito a uma vida digna. O programa 

visava reintegrar esses jovens ao processo educacional, promover sua qualificação 

profissional e inseri-los em ações de cidadania, esporte, cultura e lazer (BRASIL, 2005b). 

Em 2008, o PROJOVEM Integrado resultou da união dos seis programas que na 

época atendiam à juventude: o próprio PROJOVEM (da Secretaria Nacional de 

Juventude, vinculada à Secretaria Geral da Presidência da República); Agente Jovem 

(Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome); Saberes da Terra e Escola 

de Fábrica (Ministério da Educação); Juventude Cidadã e Consórcio Social da Juventude 

(Ministério do Trabalho e Emprego). Juntos, esses programas atenderam cerca de 685 mil 

jovens entre 2007 e 2008.  O quadro 11 destaca as principais mudanças realizadas: 
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Quadro 11 – Programas de Juventude incorporados ao PROJOVEM 

 
    Fonte: Silva e Andrade (2009, p.56). 

 

 O PROJOVEM integrado foi uma experiência de corresponsabilização entre o 

governo federal e o municipal, com a formação de comitês gestores locais. O Soldado 

Cidadão (MD) e o Jovem Aprendiz (MTE) permaneceram inalterados, este último 

funcionando como uma das modalidades de inserção do Consórcio da Juventude. 

Segundo Furiati (2010), foi a partir da criação da SNJ e do CONJUVE que o 

governo Lula tomou para si o papel de agente central na política de juventude, deixando 

de atuar como legitimador de acordos. Passou a coordenar as políticas de juventude, 

produzir discursos e assumiu a identidade sujeito de direito para a juventude brasileira. 

São muitas as conquistas da juventude no período de 2003 a 2010, 

correspondente aos dois mandatos do governo Lula, destacando-se a questão da 

institucionalização, com a criação da SNJ e CONJUVE.  

Além disso, nos últimos anos, ocorreu um crescimento significativo das 

matrículas na educação profissional e tecnológica. Enquanto em 2003 havia 589 mil 

matrículas em cursos técnicos de nível médio, distribuídas entre as redes federal, estadual, 

municipal e privada, em 2010 esse número passou para 1,1 milhão. A rede federal de 

educação profissional e tecnológica mais que dobrou a oferta de matrículas de educação 

profissional, com um crescimento de 114% entre 2003 e 2010. O número de unidades de 

ensino também foi significativamente ampliado, passando de 140 para 354 (BRASIL, 

PPA, 2012, p.20). 

Uma análise preliminar realizada pelo CONJUVE sobre a política pública de 

trabalho para a juventude, observando os objetivos e os públicos-alvo dos programas 

levantados no período de 2002 a 2010, permite constatar que houve um investimento do 
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governo na oferta de qualificação profissional e em ações emergenciais de aceleração da 

escolaridade aos jovens de baixa renda (CONJUVE, 2011). 

Entretanto, entre as iniciativas governamentais que se voltam para essa 

dimensão, esta avaliação conclui que a única que contempla o público juvenil são as 

modalidades do PROJOVEM Integrado. Segundo o documento, as ações realizadas por 

este programa têm sido de grande importância social, enquanto mecanismo de resgate dos 

jovens excluídos do processo educacional, e como iniciativas pedagógicas que 

apresentam características inovadoras, entre elas a combinação de elevação da 

escolaridade, com qualificação profissional e trabalho comunitário. 

De qualquer forma, mesmo sobre o PROJOVEM Integrado, cujo objetivo era 

evitar a fragmentação, a desarticulação e a falta de escala das ações para a juventude no 

âmbito federal despontam várias críticas. Autores como Gonzales (2009) e Almeida e 

Nascimento (2011) alertam para o fato de que muitas avaliações indicam que o objetivo 

de unificação estava longe de ser atingido, continuando a maior parte dos programas 

sendo geridos de maneira praticamente isolada pelos diversos ministérios.  

Gonzales (2009) ressalta que, para ele, os problemas de escala não foram 

solucionados e programas de grande relevância no campo das políticas de emprego 

ficaram fora do espectro do programa integrado, como foi o caso dos contratos de 

aprendizagem.  

Ribeiro (2011, p.34) corrobora com o pensamento deste autor quando diz que 

“prevalece [...] uma ausência de estratégias contextualizadas, reduzindo a ação educativa 

a capacitações precárias, descontínuas, que pouco valor agregam [...] o jovem participa 

pela perspectiva de buscar redes de oportunidades [...] tem reforçado a [...] baixa 

autoestima dos jovens, questionando seus esforços e investimentos. [...]”. Na percepção 

da autora o baixo grau de articulação tem produzido duplicação de ações nos mesmos 

territórios e dificuldade em consolidar e expandir os benefícios para as juventudes. 

O documento “Reflexões sobre a Política Nacional da Juventude 2003-2010” 

(CONJUVE, 2011) ratifica a imagem de desarticulação: 

 

os processos de implantação dos programas nos municípios e nos estados não 

estão articulados, tampouco há interligação entre eles, além de a abordagem e 

o trato das especificidades juvenis nos conteúdos e metodologias adotados não 

terem a mesma ênfase e coerência entre todas as modalidades (CONJUVE, 

2011, p. 8). 
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Haddad et al (2002, p.96) lamentam o fato de vários programas só se 

viabilizarem se os jovens conciliarem a rotina escolar optando pelo período noturno, no 

qual para eles, “se encontram as mazelas do ensino diurno de modo mais agravado e 

cumprindo as funções de seletividade e hierarquização social comumente identificadas 

na escola”.  

A esse respeito, Ribeiro (2011) questiona se a escola planejada sob base 

acadêmica e propedêutica está preparada para receber esses alunos trabalhadores, 

ressaltando que mais da metade dos estudantes do ensino médio estudam em cursos 

noturnos, após uma jornada de até 08 horas de trabalho. Em se tratando dos cursos 

integrantes da política de aprendizagem a situação se agrava, pois muitos participantes 

ainda estão no ensino fundamental, visto que a lei permite o trabalho como aprendiz a 

partir dos 14 anos.  

Estudo do IPEA (2010) sobre as políticas públicas de juventude realizadas no 

período de 2005 a 2007 levanta também diversos pontos críticos, dentre os quais se 

destacam: a multiplicidade de programas sem articulação; a falta de integração eficiente 

entre as ações de escolaridade e capacitação; a heterogeneidade no valor do auxílio 

financeiro repassado; a ausência de integração dos programas emergenciais com outras 

ações importantes para jovens como saúde, cultura e lazer e a falta de estratégia de 

acompanhamento, avaliação e reorientação dos programas.  

A próxima seção trata do governo da presidente Dilma Roussef, que tem como 

importantes desafios, dentre outros, a aprovação do Estatuto da Juventude e a elaboração 

do Plano Nacional da Juventude. 

 

4.4 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE NO GOVERNO DILMA 

ROUSSEF (2010 -2013) 

 

Pesquisa realizada em 2010 pelo IPEA põe em foco a importância econômica e 

social dos investimentos na formação dos trabalhadores. Naquele ano, do universo de 6,5 

milhões de desempregados, somente 1,9 milhões (29%) possuíam qualificação e 

experiência profissional. Quanto ao contingente de 1,7 milhões de ingressantes no 

mercado de trabalho, apenas 751 mil (45%) apresentavam qualificação que poderia ser 

considerada adequada para o exercício imediato do trabalho. Cinco milhões e meio de 

trabalhadores necessitavam de formação profissional no país (IPEA, 2010). 
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Esse é o contexto no qual a presidente Dilma assume a presidência, com a 

ressalva de que a ampliação dos programas de apoio à inserção de jovens no mercado de 

trabalho foi uma de suas promessas de campanha. No primeiro ano de mandato, a 

indicação de uma jovem para o cargo de Secretária da Juventude e a realização da 2ª 

Conferência Nacional de Juventude foram alguns sinais de que a importância conferida a 

este segmento no governo anterior seria mantida.  

A Conferência mobilizou cerca de 500 mil jovens nas etapas preparatórias e 

reuniu 03 mil delegados no encontro nacional. Suas recomendações incluíram a 

necessidade da ampliação e interiorização de cursos técnicos, tecnológicos e 

profissionalizantes e a construção de um plano nacional de trabalho decente, com 

indicadores e metas (BRASIL, 2013). 

As propostas foram incorporadas ao Plano Plurianual 2012/2015, sinalizando 

um processo de maior participação da sociedade civil na definição das prioridades nas 

políticas sociais. A ampliação da oferta dos cursos é prevista por meio da expansão das 

redes federais e estaduais, utilizando mecanismos como concessão de bolsas voltadas para 

estudantes e trabalhadores, financiamento estudantil, matrículas em educação 

profissionalizante de jovens e adultos e a ampliação de processo gratuito de 

reconhecimento de saberes do trabalhador (BRASIL, PPA, 2012). 

Algumas dessas ações integram o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC), lançado em abril de 2011. O Programa tem como 

objetivo maior “expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação 

profissional técnica de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada ou 

qualificação profissional presencial e a distância” e envolve iniciativas como a expansão 

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; o Programa Brasil 

profissionalizado; a Rede e-Tec Brasil; o acordo de gratuidade com o Sistema S e o FIES 

Técnico e Empresa. (BRASIL, PPA, 2012) 

Saldanha (2012) tece algumas críticas acerca do PRONATEC. Ela acredita que 

o Programa demonstra descontinuidade em relação à política de integração entre 

educação profissional e ensino médio, iniciada a partir de 2004, que em sua visão 

possibilitaria uma relação mais orgânica entre conhecimento geral e conhecimento 

específico.  

Para Saldanha (2012, p.8), a questão central é que o PRONATEC, em sua 

percepção, “atende a concepção oficial expressa na atualização das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional, mediante as “articulações” que 
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reforçam as parcerias com o setor privado, estratégicas para a desobrigação do Estado em 

relação a esta modalidade de ensino e oportuna para os interesses do setor privado”.  

Além dos objetivos de ampliação e interiorização de cursos técnicos, 

tecnológicos e profissionalizantes e a construção de um plano nacional de trabalho 

decente, com indicadores e metas, muitas outras metas que constam no PPA 2012/2015 

acenam para avanços nas políticas de juventude, sendo o incentivo à participação social 

um dos que se destacam (BRASIL, PPA, 2012). 

No entanto, ao contrapô-los ao relatório de atualização do PPA em julho de 2013, 

preocupa a “revisão” de algumas metas, conforme anuncia o quadro 12: 

Quadro 12 – Alterações do PPA 2012-2015 

OBJETIVO: 0276 - Coordenar as políticas públicas de juventude, por meio da articulação das iniciativas 

governamentais e da intensificação da participação social. 

Órgão Responsável: Presidência da República 

Meta Original Meta alterada 

Ampliar a participação social, 

constituindo 10 grupos de trabalho 

temáticos com a participação da 

sociedade civil e fortalecendo o Conselho 

Nacional de Juventude.  

Ampliar a participação social, constituindo 03 grupos de 

trabalho temáticos com a participação da sociedade civil e 

fortalecendo o Conselho Nacional de Juventude.  

Realizar seleções públicas de apoio a 

240 órgãos estaduais/municipais de 

juventude, com seus respectivos 

conselhos, para estruturação destes 

órgãos a nível local.  

Apoiar até 100 órgãos estaduais/municipais de juventude, 

e seus respectivos conselhos, para criação e/ou estruturação 

desses órgãos.  

Constituir Sistema de avaliação e 

monitoramento dos programas de 

juventude.  

Constituir diretrizes de avaliação e monitoramento dos 

programas de juventude.   

Elaborar proposta e iniciar a 

implementação do Sistema Nacional de 

Juventude. 

Elaborar proposta do Sistema Nacional de Juventude. 

OBJETIVO: 0582 – Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação 

profissional e tecnológica [...].  

Órgão Responsável: Ministério da Educação 

Meta original Meta alterada 

Elevar o número de escolas da rede 

federal de educação profissional e 

tecnológica para 622. 

Elevar o número de escolas da rede federal de educação 

profissional e tecnológica para 562. 

Oferecer 8 milhões de vagas para a 

educação profissional e tecnológica, com 

a concessão de 4 milhões de bolsas a 

estudantes do ensino médio da rede 

pública [...]. 

Oferecer 8 milhões de vagas em cursos de educação 

profissional técnica de nível médio e cursos de formação 

inicial e continuada, contemplando a oferta de 3 milhões de 

vagas por meio de bolsas, prioritariamente para estudantes 

da rede pública [...]. 

OBJETIVO: 0588 - Ofertar vagas de educação profissional para jovens e adultos articulada com a 

elevação de escolaridade e realizar processos de reconhecimento de saberes e certificação profissional. 

Órgão Responsável: Ministério da Educação 

Meta original Meta alterada 

Elevar o percentual de matrículas de 

educação de jovens e adultos na forma 

integrada à educação profissional, de 

forma a alcançar a meta do PNE 2011-

2020.  

Elevar o percentual de matrículas de educação de jovens e 

adultos na forma articulada à educação profissional, em 

consonância com o PNE 2011-2020.  
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Ampliar a oferta de programas de 

reconhecimento de saberes para fins da 

certificação profissional em formação 

inicial e continuada e técnico de nível 

médio.  

Ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes 

para fins da certificação profissional.  

Fonte: Elaborado a partir do documento Alterações do Plano Plurianual 2012/2015 (BRASIL, 2013). 

 

O PPA, além de se tratar de um instrumento útil para a gestão governamental em 

termos de planejamento deve funcionar como elemento de controle social, para que se 

constitua realmente um valor importante para toda a sociedade.  

O controle social precisa ser constante. Um balanço das promessas de campanha 

de Dilma realizado após dois anos de gestão indicou que o governo diminuiu o 

investimento em programas de inserção de jovens no mercado de trabalho nos últimos 

anos. Em 2011 e 2012, foram investidos apenas R$ 42 milhões em programas do gênero, 

contra R$ 518 milhões investidos em 2009 e 2010 (O GLOBO, 2013). 

Assim como fez sentido destacar algumas divergências entre o PPA e sua 

atualização em 2013, cabe reconhecer que houve muitos avanços no governo Dilma no 

âmbito das políticas públicas para a juventude, como a ampliação dos investimentos em 

acesso da população juvenil ao ensino superior mediante a expansão dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Programa REUNI envolvendo as 

Universidades Federais e continuidade do PROUNI – Programa Universidade para 

Todos. 

Dentre os aspectos concernentes ao PPA 2012/2015 que puderam avançar 

pontua-se os objetivos de implementar o Plano Nacional de Aprendizagem Profissional 

(PNAP) e ampliar o número de jovens admitidos em contratos de aprendizagem. O plano 

foi aprovado em maio durante a primeira reunião do Fórum Nacional de Aprendizagem 

Profissional de 2013. O documento contempla as diretrizes das ações a serem realizadas 

até 2015, detalhando metas e cronogramas, além de nove ações destinadas às pessoas de 

14 a 24 anos e pessoas com deficiências.  

Vários outros objetivos demonstram sinais de evolução, mas a aprovação do 

Estatuto da Juventude é o que obtém maior destaque. Após quase dez anos de tramitação 

na esfera legislativa, o Estatuto foi aprovado em 09 de julho de 2013 e sancionado por 

meio da Lei N°. 12.852 em 05 de agosto de 2013. A Seção III trata do Direito à 

Profissionalização, ao Trabalho e à Renda e estabelece que: 
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Art. 14.  O jovem tem direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, 

exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, adequadamente 

remunerado e com proteção social. 

Art. 15.  A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à 

profissionalização, ao trabalho e à renda contempla a adoção das seguintes 

medidas: 

I - promoção de formas coletivas de organização para o trabalho, de redes de 

economia solidária e da livre associação; 

II - oferta de condições especiais de jornada de trabalho por meio de: 

a) compatibilização entre os horários de trabalho e de estudo; 

b) oferta dos níveis, formas e modalidades de ensino em horários que 

permitam a compatibilização da frequência escolar com o trabalho regular; 

III - criação de linha de crédito especial destinada aos jovens empreendedores; 

IV - atuação estatal preventiva e repressiva quanto à exploração e precarização 

do trabalho juvenil; 

V - adoção de políticas públicas voltadas para a promoção do estágio, 

aprendizagem e trabalho para a juventude; 

VI - apoio ao jovem trabalhador rural na organização da produção da 

agricultura familiar e dos empreendimentos familiares rurais, por meio das 

seguintes ações: 
c) estímulo à produção e à diversificação de produtos; 
d) fomento à produção sustentável baseada na agroecologia, nas 

agroindústrias familiares, na integração entre lavoura, pecuária e floresta e no 

extrativismo sustentável; 

e) investimento em pesquisa de tecnologias apropriadas à agricultura 

familiar e aos empreendimentos familiares rurais; 

f) estímulo à comercialização direta da produção da agricultura familiar, 

aos empreendimentos familiares rurais e à formação de cooperativas; 

g) garantia de projetos de infraestrutura básica de acesso e escoamento de 

produção, priorizando a melhoria das estradas e do transporte; 

h) promoção de programas que favoreçam o acesso ao crédito, à terra e à 

assistência técnica rural; 

VII - apoio ao jovem trabalhador com deficiência, por meio das seguintes 

ações: 

i) estímulo à formação e à qualificação profissional em ambiente 

inclusivo; 

j) oferta de condições especiais de jornada de trabalho; 

k) estímulo à inserção no mercado de trabalho por meio da condição 

de aprendiz. 

Art. 16.  O direito à profissionalização e à proteção no trabalho dos 

adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos de idade será 

regido pelo disposto na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente, e em leis específicas, não se aplicando o previsto 

nesta Seção. 

 

A publicação do Estatuto da Juventude, em sua quase totalidade, reafirma 

direitos já previstos pela Constituição, mas é importante para o fortalecimento das 

políticas para a juventude e prevê a criação de espaços para ouvir a juventude e estimulá-

la a participar dos processos decisórios, tornando obrigatória a criação de conselhos 

estaduais e municipais da juventude. 

Ainda é cedo para dimensionar os possíveis avanços que resultarão da 

implementação do Estatuto. A regulamentação deste, assim como a elaboração do Plano 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8069.htm
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Nacional da Juventude são de responsabilidade do Comitê Interministerial da Política de 

Juventude (COIJUV). 

Em encontro realizado em novembro de 2013 foi esclarecido que a elaboração 

do plano será precedida por um balanço da Política Nacional de Juventude, desde a 

criação da SNJ e do CONJUVE até os dias atuais e consistirá em um diagnóstico com 

indicadores sobre as políticas de juventude, diretrizes, metas e objetivos sobre cada direito 

que prevê o Estatuto da Juventude. O diagnóstico já está sendo realizado pela Secretaria 

Nacional de Juventude e Secretaria de Assuntos Estratégicos da Secretaria Geral da 

Presidência da República.  

Espera-se num futuro próximo ser possível afirmar que os custos com a 

exequibilidade da operação do sistema nacional de juventude valerão a pena e que o 

Estatuto venha responder de fato às demandas da juventude já manifestas no decorrer das 

Conferências de Juventude, protestos e tantas outras formas. Os quadros a seguir ilustram, 

respectivamente, alguns acontecimentos importantes para a juventude ocorridos desde o 

início do governo Dilma e as principais políticas.  

 

Quadro 13 – Marcos para as Políticas de juventude no período de 2011 a 2013 

ANO AÇÃO 

2011 Encontro de alto nível da ONU sobre a juventude em Nova Iorque 

2011 Aprovação do Estatuto da Juventude na Câmara Federal 

2011 2ª Conferência Nacional da Juventude 

2013 Publicação do Estatuto da Juventude (Lei 12.852/2013)  

Fonte: Pesquisa direta, 2014.  

 

Quadro 14 – Políticas de juventude no período de 2011 a 1013 

Programas/Projetos SNJ Instituições Responsáveis 

Plano Juventude Viva SNJ, Secretaria de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial e Ministério da Justiça 

Estação Juventude SNJ e Conselhos municipais e estaduais 

Participatório SNJ 

Juventude Rural SNJ 

Demais Programas/Projetos Instituições Responsáveis 

PROJOVEM Urbano Ministério da Educação 

PROJOVEM Campo Ministério da Educação 

PROJOVEM Trabalhador Ministério do Trabalho e Emprego 

Cultura Viva  Ministério da Cultura  

Segundo Tempo Ministério do Esporte 

Praças da Juventude  Ministérios do Esporte e da Justiça 

Projeto RONDON Ministério da Defesa 

Projeto Soldado Cidadão Ministério da Defesa 

PRONASCI Ministério da Justiça 

PRONAF Jovem Ministério do Desenvolvimento Agrário 

Juventude e Meio Ambiente Ministérios da Educação e do Meio 

Ambiente 

Escola Aberta Ministério da Educação e UNESCO 

PROUNI Ministério da Educação  
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PRONATEC Ministério da Educação  

Brasil Alfabetizado Ministério da Educação  

PROEJA Ministério da Educação  

Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino 

Médio 

Ministério da Educação  

Programa Nacional do Livro Didático para 

Alfabetização de Jovens e Adultos 

Ministério da Educação 

  Fonte: Elaboração a partir do site da SNJ, 2014. 

  

Percebe-se ainda a dispersão entre tantos ministérios, ficando apenas algumas 

políticas sob a coordenação da Secretaria Nacional da Juventude. Ressalta-se que a 

Aprendizagem não recebe o devido destaque no site da Secretaria Nacional de Juventude, 

que não confere espaço específico à temática, citada apenas como alternativa para 

inserção por meio de outros programas.  

Entende-se como um paradoxo essa omissão, quando a SNJ é membro do Fórum 

Nacional de Aprendizagem Profissional e a política da aprendizagem está inserida em 

marcos institucionais como o PPA 2012/2015 e o recém aprovado Estatuto da Juventude. 

 

4.5 OS CAMINHOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE APRENDIZAGEM NO 

BRASIL 

 

4.5.1 Os primeiros passos  

 

O instituto da Aprendizagem emergiu do direito romano e expandiu-se com as 

corporações de ofício, na Idade Média, quando os contratos eram firmados entre os 

mestres e os pais dos aprendizes (OLESKI, 2009). Conforme esclarecem Gomes e 

Gottschalk (1991), os aprendizes, normalmente entre 10 e 18 anos de idade, tinham sua 

vida profissional e pessoal regrada pelos contratos, cuja duração podia atingir até 12 anos. 

As primeiras leis de proteção ao trabalho de menores emergiram no final de 

século XIX em decorrência dos excessos cometidos pela Revolução Industrial em nome 

da modernização. Crianças e adolescentes chegavam a trabalhar mais de dezesseis horas 

diárias, dormindo no próprio emprego e se alimentando precariamente. Surgiram então 

movimentos contra a exploração do trabalhador que, entre outras conquistas, impuseram 

os primeiros limites ao trabalho do menor (SALES, 2010).  

A Inglaterra foi pioneira, quando instituiu a Lei de Peel em 1802 limitando a 

jornada diária de trabalho dos menores em 12 horas. Em 1919, a Organização 
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Internacional do Trabalho (OIT), por meio das Convenções Nº. 05 e N°. 06 limitou a 

idade mínima de 14 anos para o trabalho na indústria.   

No Brasil, o primeiro marco histórico-legal ocorreu em 1891, com a publicação 

do Decreto Nº. 1.313, de 17 de janeiro de 1891, que instituiu a fiscalização do trabalho 

dos menores nos estabelecimentos fabris da capital federal.  Em 1923, por meio do 

Decreto Nº. 16.300, de 31 de dezembro de 1923, foi proibido o trabalho de menores de 

16 anos por mais de seis horas diárias. Exatamente a metade do número de horas limitadas 

pela Lei de Peel, o que demonstra o quanto a legislação evoluía.  

Em 1927 foi aprovado o Código de Menores pelo Decreto Nº.  17.943-A, de 12 

de outubro de 1927. Este dispositivo legal teve como base a Doutrina da Situação 

Irregular, na qual o direito e o atendimento eram específicos a determinadas crianças e 

adolescentes que apresentassem uma situação de marginalidade e delinquência, derivada 

da própria conduta (infrações) desses e/ou da desagregação familiar (SOUSA, 2008).  

O Código trouxe benefícios ao vedar o trabalho dos menores de 12 anos e o 

trabalho noturno aos menores de 18 anos, mas contribuiu para uma representação social 

que até hoje não se desfez completamente, de que os adolescentes e jovens de classe social 

muito baixa, ao serem contemplados com uma oportunidade de trabalho, devem aceitar e 

valorizar o “remédio” independente de seu “gosto amargo”. Tal percepção alimenta o 

imaginário dos que ainda hoje se submetem a trabalhos extenuantes ou no mínimo 

desprovidos de potencial de aprendizagem, a partir da crença de que qualquer emprego 

(ou subemprego) é alternativa válida à desocupação para alguém de origem tão humilde. 

Escolher trabalho, na concepção de muitos adolescentes e jovens é considerado um “luxo 

para ricos”. 

A Constituição de 1937, segundo Chiaradia (2009), manteve a orientação 

assistencialista da formação profissional, considerando-a dever do estado para com as 

classes menos favorecidos. 

O Decreto-Lei Nº. 5.091, de 15 de dezembro de 1942, considera aprendiz o 

“trabalhador menor de 18 anos e maior de 14 anos, sujeito à formação profissional 

metódica do ofício em que exerça seu trabalho (BRASIL, 1942). Em 1943, a legislação 

esparsa que regrava a proteção ao trabalho em geral foi consolidada numa única norma 

intitulada Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Especialmente para disciplinar o 

trabalho de menores, a CLT dedicou um capítulo específico, dos artigos 402 ao  441, com 

importantes regramentos, os quais sofreram várias alterações ao longo dos anos. Assim, 
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como registra Oliveira (2009, p.22), o “núcleo da Lei do aprendiz” data da década de 

quarenta. 

Foram estabelecidas proibições quanto ao trabalho em locais insalubres, 

perigosos ou que pudessem causar prejuízos morais ao adolescente e a obrigação aos 

empregadores de certificar-se quanto à continuidade dos estudos obrigatórios dos 

contratados. Foi afixada uma cota mínima para contratação de aprendizes e as empresas 

comerciais ou industriais contratantes passaram a ter que matricular os aprendizes, 

respectivamente, em estabelecimentos do SENAC ou SENAI. 

As empresas eram orientadas pelo SENAI e pelo SENAC, que elaboravam os 

programas e firmavam acordos para que estes fossem executados em ambientes 

adequados e sob a supervisão de um responsável designado por cada empresa. A 

determinação de quais ofícios e ocupações seriam objeto da aprendizagem metódica, 

assim como o planejamento dos conteúdos e duração dos programas ficavam 

exclusivamente a cargo das instituições do sistema S, conforme legislação da época. 

Facultava-se, no entanto, aos sindicatos de trabalhadores e empregadores requererem 

alterações nos limites máximos de duração dos cursos realizados no próprio emprego 

(OLESKI, 2009, p.87). 

 Sobre as Constituições de 1946 e 1967, Spidel (1989) comenta os avanços da 

primeira em relação à proteção ao menor, citando como exemplo o aumento da idade 

mínima de 14 anos para o trabalho.  Quanto à segunda, o autor considera que houve graves 

retrocessos, dentre os quais destaca dois pontos fundamentais: 

 

[...] o rebaixamento da idade mínima para o trabalho, dos 14 para os 12 anos e 

a eliminação da proibição estabelecida na Constituição de 1946, de qualquer 

discriminação de salário por motivo de idade [...] facultou o pagamento de 

salário inferior ao mínimo regional a todos os menores (SPIDEL, 1989, p.36-

37). 

 

A criação do Serviço de Assistência ao Menor (SAM), em 1941, ilustra uma 

estratégia do Estado brasileiro com a tônica de tutela. Esse serviço foi substituído, sob a 

égide do regime ditatorial, pela Política Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBEM), em 

1964, tendo como organismo gestor, de representatividade nacional, a Fundação Nacional 

do Bem-Estar do Menor (FUNABEM). A ação desse órgão estava em consonância com 

a Lei de Segurança Nacional e representou a perpetuação da lógica do SAM e, por 

conseguinte, do Código de Menores, segundo a qual o jovem pobre era potencialmente 

um infrator que deveria ser reconduzido às malhas do sistema. 
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Em 1979, o novo Código de Menores manteve a orientação do anterior, 

baseando-se na doutrina da situação irregular e não fazendo distinção entre crianças e 

adolescentes (FROTA, 2002). Nessa época, conforme explica Costa (2002), a legislação 

era executada através da Política Nacional do Bem-Estar do Menor. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe novos princípios e importantes 

disposições sobre a inserção do menor no trabalho. O texto original permitia o trabalho 

do menor a partir dos 14 anos completos, desde que não fosse desenvolvido no período 

noturno e a atividade não o expusesse a agentes nocivos que, potencialmente, pudessem 

representar risco à saúde ou segurança do mesmo (art. 7°, XXXIII, original e art. 227, § 

3°, inc. I, da CF/88). Em 1998, com a edição da Emenda Constitucional N°. 20, referido 

inciso foi alterado. A idade mínima para o trabalho passou de 14 para 16 anos e a do 

aprendiz, de 12 para 14 anos. Essas medidas vêm alinhar o marco regulatório brasileiro 

às convenções internacionais do trabalho, como a Convenção 138 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT, 1973) que trata do combate à exploração do trabalho 

infantil. 

Em 1990, por meio da Lei N°.8.069, de 13 de julho, foi instituído o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, que veio regulamentar os direitos e garantias assegurados pela 

Constituição de 1988, entre eles o direito à profissionalização e à proteção no trabalho. 

Essa lei colocou o Brasil em posição de destaque entre os demais países do mundo, face 

aos seus avanços na defesa e proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes. 

Embora o Estatuto não tenha a juventude como foco, ele trata de alguns temas 

comuns aos adolescentes e jovens, como é o caso do trabalho. Os Artigos 60 a 69 tratam 

do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. O Artigo 62 do ECA define 

aprendizagem como a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e 

bases da legislação de educação em vigor. Os princípios norteadores dessa educação são, 

segundo o Artigo 63: a garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular; 

atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente e horário especial para o 

exercício das atividades. Outro importante aspecto está no Artigo 65, que assegura ao 

adolescente aprendiz todos os direitos trabalhistas e previdenciários. 

Durante a década de 90 as atenções se voltaram muito para a questão da infância 

e adolescência, porém não houve novas alterações no que tange à lei da aprendizagem. A 

década seguinte, por outro lado, traz uma série de novas garantias para os jovens e outras 

mudanças relacionadas à operacionalização do programa, conforme será exposto no 

próximo tópico. 
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4.5.2 O marco regulatório da Aprendizagem no Século XXI 

 

Conforme explicita Bley (2009), a aprendizagem é uma modalidade de 

profissionalização assentada no trabalho educativo, o qual se caracteriza pela prevalência 

da atividade pedagógica sobre a laboral, conforme preconizado no art. 68 do ECA 

(BRASIL, 1990). É na perspectiva de garantir uma maior qualidade da formação e 

complementariedade entre educação e trabalho que vêm sendo instituídas diversas 

mudanças na legislação da aprendizagem nos últimos anos. 

Ao retomar o percurso legislativo acerca da Aprendizagem, percebe-se o ano 

2000 como um marco que evidencia uma “revigoração” dessa trajetória. A importância 

da promulgação da Lei N°. 10.097, que altera dispositivos da CLT e confere especial 

atenção à aprendizagem, reestruturando o processo de inserção de adolescentes e jovens 

no mercado de trabalho, é tão significativa que esta se tornou conhecida como a Lei da 

Aprendizagem. 

 A norma legal, sancionada em 19 de dezembro de 2000, dá nova redação ao art. 

428 da CLT, definindo o contrato de Aprendizagem como: 

 

[...] o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo 

determinado, em que o  empregador se compromete a assegurar ao maior de 

quatorze e menor de dezoito anos, inscrito em programa de aprendizagem, 

formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu 

desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar, com zelo 

e diligência, as tarefas necessárias a essa formação (BRASIL, 2000, p.58). 

  

A referida Lei estabelece ainda várias modificações importantes e inclui novos 

dispositivos, dentre os quais se destacam as que repercutem potencialmente nas interações 

entre os atores envolvidos na implementação da PPNAP:  

- a extensão da possibilidade de ofertar os cursos de aprendizagem, nos casos em que 

o Sistema S não venha a suprir a demanda, às Escolas Técnicas de Educação e ESFL, 

que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional, 

registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

- a menção de que as entidades citadas deverão contar com estrutura adequada ao 

desenvolvimento dos programas; 

- o limite máximo de dois anos para vigência do contrato; 

- o direito a certificado de qualificação profissional aos concludentes e 
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- o incentivo através da redução do recolhimento de FGTS de 8% para 2% para as 

empresas contratantes. 

A Lei traz uma inovação ao permitir a inclusão das Escolas Técnicas de 

Educação e ESFL no processo de formação, anteriormente restrito às instituições 

integrantes do Sistema S. Muito além de uma simples alternativa para expansão de vagas, 

ainda que esta possa ter sido a motivação inicial, a medida abriu novos horizontes, indo 

ao encontro das mudanças que afetavam as ações governamentais como um todo, através 

da emergência de novas formas de governança. A inclusão de novos atores nas etapas que 

compõem as políticas públicas se configurava como uma tendência irreversível, à qual a 

política se moldou. 

Outro ponto que sobressai é a preocupação com a formação em si. Sabe-se que 

as origens da política remontam à década de 40, período em que as imagens sociais sobre 

o trabalho juvenil estavam fortemente associadas à doutrina da situação irregular, sendo 

o trabalho visto como uma forma de manter os jovens ocupados de maneira a evitar 

comportamentos indesejáveis para a sociedade. Ora, a preocupação com a complexidade 

progressiva das atividades a serem desenvolvidas, assim como a certificação, indicam 

respeito aos direitos dos jovens à aprendizagem e ao reconhecimento. Além destes, o 

acréscimo de direitos relacionados à jornada, salário e carteira de trabalho, assegurados 

no dispositivo legal, evidenciam um olhar diferenciado ao jovem, percebendo-o como 

sujeito de direitos. 

Em 2005, a Lei Nº. 11.180, de 23 de setembro, disciplinou o contrato de trabalho 

do menor aprendiz, alterando a redação do caput do artigo 428 da CLT ao defini-lo como 

contrato especial por prazo determinado que se destina aos maiores de 14 anos e menores 

de 24 anos inscritos em programa de aprendizagem. O documento esclarece que o limite 

de idade máxima não se aplica aos aprendizes portadores de deficiência. 

As opiniões sobre a mudança variam. Alguns a consideram benéfica para jovens 

a partir de 18 anos que ficavam “descobertos” no ECA.  Outros alegam prejuízos 

decorrentes da heterogeneidade das turmas, que passam a abrigar pessoas em fases 

diversas de amadurecimento. De qualquer forma, a mudança veio contribuir para resolver 

pelo menos o problema da impossibilidade de contratação por empresas que por 

determinação legal não podem empregar menores de idade (OLESKI, 2009).   

Três meses depois, o Decreto N°. 5598, de 01 de dezembro de 2005, estabeleceu 

parâmetros observando-se o incentivo a maiores interações entre os atores em diversos 

pontos:  
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- a obrigatoriedade de registro no plano de curso, pelas ESFL, de como será distribuída 

a jornada, incluindo as atividades práticas e teóricas; 

- a possibilidade de ocorrência de aulas teóricas no ambiente de trabalho, assim como 

de aulas práticas na própria entidade qualificadora; 

- a obrigatoriedade de fornecimento do projeto pedagógico aos empregadores e ao MTE 

e Emprego, quando forem solicitadas às entidades formadoras e 

- a exigência de laudo de avaliação elaborado pela entidade qualificadora nos casos de 

extinção antecipada do contrato. 

A norma legal abriga um diferencial ao expressar dois compromissos por parte 

do MTE e preencher lacunas que dificultavam a governança da política: a integração ao 

Ministério da Educação para a edição de normas para avaliação da competência das 

entidades formadoras e a organização dessas na composição de um instrumento que 

viesse a integrar as informações dos diversos atores por meio da unificação de um 

cadastro nacional.  

Os compromissos são cumpridos somente dois anos depois, com a publicação 

da Portaria MTE Nº. 615, de 13 de dezembro de 2007, que estabelece as diretrizes 

curriculares para os Programas de Aprendizagem e “inaugura uma nova fase” no marco 

regulatório da Aprendizagem, passando a caracterizar-se pela edição de orientações mais 

frequentes quanto à operacionalização do programa, desde a composição dos cursos até 

a sua fiscalização, conforme exemplifica o quadro 15: 

 

Quadro 15 – Alterações no marco regulatório da aprendizagem (2007/2013) 

Instrumentos Orientações/Diretrizes 

Portaria N°. 615/2007 Cria o Cadastro Nacional de Aprendizagem (CNA) e estabelece as diretrizes 

curriculares para os Programas de Aprendizagem. 

Portaria N°. 616/2007 

 

Estabelece as situações nas quais as empresas privadas e públicas, sociedades 

de economia mista e entidades representativas de setores interessados no 

desenvolvimento de programas de aprendizagem corporativos poderão 

celebrar termos de cooperação técnica com o MTE. 

Portaria N°. 618/2007 

 

Cria o Selo “Parceiros da Juventude”, que poderá ser concedido às entidades 

sociais, empresas, entidades governamentais e outras instituições que atuarem 

em parceria com o MTE na qualificação e inserção de adolescentes e jovens 

no mundo do trabalho. 

Portaria N°. 983/2008 Institui o Fórum Nacional de Aprendizagem Profissional. 

Portaria N°. 990/2008 Cria o Selo “Parceiros da Aprendizagem”, que pode ser concedido às 

entidades sociais, empresas, entidades governamentais e outras instituições 

que atuam em parceria com o MTE na qualificação e inserção de adolescentes, 

jovens e pessoas com deficiência no mundo do trabalho através da Lei da 

aprendizagem. 

Portaria N°. 1003/2008 Dispõe sobre o CNA, alterando os artigos 1°, 2°, 3°, 4° e 6° da Portaria N° 

615/2007. 

Instrução Normativa 

SIT N°. 75/2009 

Disciplina a fiscalização das condições de trabalho no âmbito dos Programas 

de Aprendizagem. 
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Portaria N°. 1535, de 

21 de agosto de 2009 

Disciplina os procedimentos de validação dos cursos do Cadastro Nacional de 

Aprendizagem e cria o Comitê Permanente da Aprendizagem Profissional  

Projeto de Lei 

N°./2009 

Dispõe sobre a Aprendizagem na Administração Pública direta, autárquica e 

fundacional. 

Portaria Nº. 

1.715/2009 

Cria a Matriz de Informações das Matrículas de Aprendizagem Profissional 

ofertadas pelas ESFL. 

Portaria Nº. 

2.185/2009 

Disciplina a oferta de cursos de aprendizagem profissional em nível de técnico 

de ensino. 

Portaria Nº. 656/2010 Cria o Selo denominado "Parceiros da Aprendizagem", concedido às 

empresas, ESFL, entidades governamentais e outras instituições que, atuem 

em consonância com o MTE na qualificação e inserção de adolescentes, 

jovens e pessoas com deficiência no mundo do trabalho. 

Portaria Nº. 

2.755/2010 

Dispõe sobre a cooperação ou parcerias entre ESFL para o desenvolvimento 

e a execução dos programas de aprendizagem. 

Portaria Nº. 239/2011 Altera a Portaria nº 2.755/2010, que passa a dispor sobre a realização de 

cooperação ou parceiras entre ESFL. 

Portaria Nº. 2185/2009 

alterada pela Portaria 

Nº. 1.68/2011 

Disciplina a oferta de cursos de aprendizagem profissional em nível de técnico 

de ensino. 

Portaria Nº. 723/2012 Cria o Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional (CNAP) e estabelece 

uma série de condições para a seleção de entidades e validação de cursos de 

aprendizagem. 

Portaria N°. 1.96/2012 Prorroga o prazo a que se refere o artigo 17 da Portaria nº 723, de 23 de abril 

de 2012, para a data de 31 de março de 2013. 

Portaria N°. 615/ 2013 Prorroga o prazo que as entidades formadoras têm para aplicar o disposto na 

Portaria 723/2012 para 30 de junho de 2013. 

Portaria Nº. 1005/2013 Altera a Portaria Nº. 723/2013, em resposta a negociações envolvendo 

entidades formadoras e fóruns de aprendizagem. 

Fonte: Adaptado de Sales, 2010, p.54.  

 

As mudanças elencadas revelam a amplitude e o caráter dinâmico do marco 

regulatório da Aprendizagem. No entanto, conforme acentua a abordagem da governança 

interativa (KOOIMAN, 2003, 2005, 2008), as leis são apenas parte das variáveis que 

interferem no contexto da política, sendo necessário considerar as demais interações. 

Em suas palavras “Leis, Decretos e regulações são instrumentos dominantes e 

potencialmente influenciadores “[...] mas dominante nem sempre quer dizer livre de 

problemas [...]. Muitas vezes o membro de uma organização só vai se defrontar com a lei 

no momento de ser multado” (KOOIMAN, 2005, p.54). 

Alinhado a este entendimento, o próximo tópico versará sobre alguns outros 

instrumentos utilizados em âmbito nacional para estimular as interações entre os atores 

envolvidos na implementação da PPNAP. 

 

4.5.3 Acordos e arranjos organizacionais para implementação da política 

 

Em novembro de 2008 foi realizada a I Conferência Nacional da Aprendizagem 

Profissional, com o objetivo de discutir temas de relevante interesse para o setor e difundir 
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ideias inovadoras sobre o tema, culminando com o lançamento da meta de contratação de 

800.000 aprendizes até 2010. A meta deveria ter o apoio de todas as partes envolvidas no 

processo de Aprendizagem (MTE, 2014). 

Este número representava um grande desafio, tendo em vista que as informações 

do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) registraram apenas 

133.973 contratações naquele ano (MATSUZAKI, 2011, p.63). Com base nas 

informações do CAGED, instrumento criado através da Lei federal N°. 4.923, de 23 de 

dezembro de 1965, que instituiu o registro permanente de admissões e dispensa de 

empregados e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), é possível acompanhar 

o “estoque” de contratos de aprendizagem, calculado através da diferença entre o número 

de aprendizes contratados e os desligamentos no período. Assim, apenas 16,10% dos 

estabelecimentos obrigados cumprem as cotas de aprendizagem (BRASIL, PPA 2012, 

ANEXO I p. 37).  

Como relatado no documento ‘Reflexões sobre a Política Nacional da Juventude 

2003-2010’ [...] o Contrato de Aprendizagem parece não ser visto como uma ação 

prioritária, contraditoriamente aos dados estatísticos que apontam a importância dessa Lei 

na inserção dos jovens em ocupações formais: 63% dos jovens nos programas de 

aprendizagem permanecem no mercado de trabalho formal (CONJUVE, 2011, p 43). 

De acordo com a RAIS 2010, em dezembro de 2010, eram 192.959 os contratos 

vigentes, conforme ilustra o Gráfico 01: 

 

Gráfico 1 – Estoque anual de contratos de aprendizagem (2005/2010) 

 
 Fonte: Observatório do Mercado de Trabalho (Site do MTE). 
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Embora as inserções realizadas tenham sido inferiores ao pretendido (o número 

alcançado através do desafio em 2008 totalizou 347.619 no período estipulado), em 2011 

foi fixada uma meta nacional para inserção de aprendizes, visando incluir 1.200.000 

adolescentes e jovens no período de 2011 a 2015. 

Em face desse novo desafio, o governo federal criou instrumentos como o 

Cadastro Nacional de Aprendizagem (CNAP) e o Catálogo Nacional de Aprendizagem 

(CONAP), firmou acordos com entidades de abrangência nacional, incentivou os 

governos estaduais e municipais a criar leis próprias a partir da Política Nacional de 

Aprendizagem e instituiu o Fórum Nacional de Aprendizagem. Essas iniciativas serão 

detalhadas a seguir. 

Visando uma melhor compreensão dessas normativas, em especial por parte do 

empresariado, o MTE publica em 2009 o Manual da Aprendizagem, composto 

basicamente por 69 perguntas e respostas e anexos relacionados à legislação da 

aprendizagem. O documento “tem como proposta esclarecer as questões relacionadas à 

Lei da Aprendizagem e, assim, orientar os empresários a respeito dos procedimentos que 

devem ser adotados para a contratação de aprendizes” (BRASIL, 2009, p.9). O 

documento foi atualizado com o intuito de incorporar especialmente as alterações da 

Portaria N°. 723, de 23 de abril de 2012, sendo publicada no site do MTE a nova versão 

em outubro de 2013 (BRASIL, 2013).  

O MTE disponibiliza em seu site o Cadastro Nacional de Aprendizagem no qual 

são divulgadas as entidades habilitadas e respectivos cursos validados, sendo percebido 

como um instrumento facilitador das interações entre empresas contratantes e entidades 

formadoras. Verifica-se também o potencial de utilização do instrumento para a 

ampliação do controle social, na medida em que a intenção é que futuramente as entidades 

formadoras passem a divulgar as datas de início e número de vagas por turma; as empresas 

anunciem as vagas disponíveis e os jovens viabilizem as inscrições por meio dessa 

ferramenta eletrônica, tornando-se as ações mais transparentes e facilitando o 

acompanhamento da sociedade (BRASIL, MTE, 2013). 

As entidades formadoras passam a cadastrar-se antes de iniciar novas turmas, 

para que o Ministério valide a proposta curricular e de carga horária teórica e prática. Para 

obter a aprovação, as instituições terão que apresentar planos de cursos compatíveis com 

as diretrizes gerais divulgadas pelo MTE para os programas de aprendizagem, 

estabelecidas em consonância com a legislação do Ministério da Educação (MEC) para a 
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educação profissional, o que revela uma evolução na articulação entre estes ministérios 

em prol de uma melhor governança da PPNAP. 

Os cursos são avaliados pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 

(SPPE), sendo observados também aspectos relativos à adequação da qualificação social 

e profissional às demandas e diversidades dos adolescentes e jovens, do mundo do 

trabalho e da sociedade. São consideradas, ainda, as potencialidades do mercado local de 

trabalho e as necessidades dos empregadores dos ramos econômicos para os quais se 

destina a formação profissional. 

Outro instrumento de grande relevância para a operacionalização do Programa é 

o Catálogo Nacional de Programas de Aprendizagem (CONAP), concebido em 2012, 

com base nas diretrizes legais da educação profissional e tecnológica expedidas pelo 

MEC e em consonância com a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO. Seu 

principal objetivo é orientar as entidades qualificadas em formação técnico-profissional 

metódica que não fazem parte do Sistema S, definidas no art. 8º do Decreto 5.598, de 1º 

de dezembro de 2005 e direcionar a elaboração dos programas de aprendizagem 

profissional.  

A CBO é o documento que reconhece, nomeia e codifica os títulos e descreve as 

características das ocupações do mercado de trabalho brasileiro. As cotas para contratação 

de aprendizes por cada empresa são calculadas de acordo com o número de profissões 

que demandam formação profissional, portanto, as elencadas neste documento.  

A partir da CBO, foi desenvolvida a metodologia dos arcos ocupacionais para 

os programas em nível de formação inicial. Arcos são agrupamentos de ocupações 

relacionadas que possuem base técnica próxima e características complementares. Cada 

um dos arcos pode abranger as esferas da produção e da circulação (indústria, comércio, 

prestação de serviços), garantindo assim uma formação que amplie as possibilidades de 

inserção ocupacional do aprendiz ao término do programa, seja como assalariado, 

autônomo ou em atividades da economia solidária.  

A metodologia é considerada pelo MTE como uma inovação no que diz respeito 

à formação adequada para quem está começando sua trajetória profissional. O objetivo 

principal é a possibilidade de vivências práticas dos beneficiários em mais de uma 

ocupação dentro da mesma organização, enriquecidas pela troca de experiências entre os 

aprendizes contratados por diferentes empresas.  

Em função das transformações do mercado de trabalho, a CBO sofre 

atualizações periódicas, a exemplo das classificações canadense e americana, essa última 
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influenciadora da experiência brasileira. Como consequência, também os arcos 

ocupacionais são periodicamente revistos e os instrumentos legais da aprendizagem 

contemplam essas mudanças, reafirmando o contexto de dinamismo e complexidade 

característicos da atualidade, princípios considerados como macrovariáveis no modelo de 

governança interativa de Kooiman (2005). 

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) realizou iniciativa pioneira em 

relação aos Arcos Ocupacionais para o Setor Bancário, articulando parcerias entre 

representantes dos bancos, Universidade Federal do Rio de Janeiro e SPPE para a 

construção coletiva da metodologia para o setor. A ação em cooperação resultou na 

disponibilização do material didático no site do MTE para uso livre pelas demais 

entidades, além da realização de repasses para professores de ESFLs em diversos estados 

da Federação, através de articulações com as SRTE locais. 

Entre os anos de 2008 e 2010 o governo federal, por meio do Ministério do 

Trabalho e Emprego firmou acordos com entidades de abrangência nacional, de forma a 

estimular a criação de vagas para aprendizes em suas unidades estabelecidas em todo o 

país. Foram estabelecidos acordos de cooperação técnica com a Caixa Econômica, em 

2008 e com o Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (SESI/CN) e a Federação 

Nacional dos Bancos (FENABAN). As ações em cooperação não envolvem aspectos 

financeiros. Embora fundamentados na legislação vigente da Aprendizagem, os referidos 

documentos contêm particularidades que os diferenciam, conforme explicitado a seguir. 

O acordo de cooperação estabelecido entre o MTE e a Caixa Econômica em 

novembro de 2008 tem como objetivo viabilizar a transição do modelo pedagógico 

desenvolvido à época no programa de aprendizagem da Caixa “Adolescente aprendiz” 

para o programa de Aprendizagem Jovem Aprendiz, no sentido de um maior alinhamento 

às imagens norteadoras da Política Nacional de Juventude do governo federal.  Um dos 

diferenciais é que os participantes devem advir de famílias com renda até meio salário 

mínimo per capita; outra questão é que os egressos de programas sociais da Caixa 

Econômica Federal têm prioridade, o que remete à reflexão sobre os critérios 

estabelecidos. 

Quanto às instituições formadoras, essas são selecionadas apenas entre as 

Entidades sem Fins Lucrativos (ESFLs) que tenham por objetivos a assistência ao 

adolescente e à educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. No tocante à seleção, a Caixa estabelece diretrizes junto às 
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entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica para nortear os 

processos seletivos. 

Outros diferenciais desses programas são: 

- a destinação de 01 (uma) hora diária aos estudos em local de trabalho, inclusa na 

jornada normal dos aprendizes; 

- a realização de seminários presenciais, promovidos conjuntamente pelas entidades 

convenentes, intensificando a integração entre os responsáveis pela implementação; 

- a disponibilidade de 01(um) orientador para cada aprendiz, através do voluntariado 

de empregados da Caixa, articulando-se com a organização convenente, o que reforça 

a imagem de articulação teoria-prática da aprendizagem e 

- a elaboração do conteúdo compartilhada entre as entidades convenentes. 

Dois anos depois foi firmado acordo entre o MTE e a Federação Nacional dos 

Bancos (FENABAN), de forma a ampliar as interplays com outras organizações do setor. 

As empresas se comprometem a colaborar e firmam acordo para preencher com 

aprendizes a cota de 07% e não apenas os 06% fixados por instrumento legal. Como 

resultado das negociações, o acordo constitui uma exceção no tocante à execução pelo 

aprendiz de tarefas que envolvam o manuseio, guarda, contabilização de numerário e 

outras atividades relacionadas, autorizando a prática desde que sob o acompanhamento 

de supervisores designados para orientação do aprendizado. A maior vulnerabilidade 

social e econômica deve ser considerada dentre os critérios de seleção dos 

adolescentes/jovens (BRASIL, MTE, 2014).  

Através desse acordo, os bancos são estimulados a empreender ações de 

articulação com entidades locais e poder público de forma a fomentar a implantação da 

aprendizagem nos diversos municípios. 

O MTE compromete-se, através da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 

(SPPE), a indicar um responsável para monitorar e apoiar a implementação e realização 

do Programa Nacional Jovem Aprendiz no Setor Bancário e avaliar periodicamente seu 

desenvolvimento e, por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), comunicar à 

SPPE e ao Ministério Público do Trabalho a ocorrência de irregularidades no decorrer do 

Programa para as providencias cabíveis, sem prejuízo das medidas adotadas no decorrer 

da ação fiscal. 

A FENABAN se compromete a acompanhar juntamente com as instituições 

formadoras as diversas etapas do programa, desde o processo seletivo dos aprendizes, 

acompanhando o desempenho frequência e aproveitamento desses ao longo do curso. 
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Outro exemplo de cooperação no âmbito da aprendizagem profissional é o 

acordo entre o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Serviço Social da Indústria 

(SESI). Firmado em março de 2010 tem como objetivo a conjugação de esforços para 

inclusão de jovens em situação de exploração sexual e comercial no mercado de trabalho 

por meio de cumprimento de cotas, na modalidade de aprendizagem, nos estados da 

Federação em que o projeto “VIRA VIDA”, promovido pelo SESI é realizado. 

Na implementação do acordo os partícipes devem apoiar o referido projeto, cujo 

escopo compreende a criação de uma nova metodologia de enfrentamento à problemática 

supracitada, a partir da promoção da formação profissional, com acompanhamento 

psicossocial e educação básica continuada, associada à colocação no mercado de trabalho. 

Os convenentes assumem, dentre outras obrigações, o compromisso de indicar 

representantes interinstitucionais para o Programa e de acompanhar e avaliar de forma 

compartilhada os resultados alcançados nas atividades programadas visando à otimização 

e/ou adequação quando necessário. 

O MTE se obriga a desenvolver ações de incentivo à adesão de empresas 

brasileiras a um projeto de inclusão dos alunos do projeto “VIRA VIDA” no mercado de 

trabalho, mediante sistema de cotas de emprego e a divulgar o projeto no âmbito do MTE, 

enquanto o Conselho Nacional do SESI se propõe a indicar os alunos inscritos no projeto 

“VIRA VIDA” que estarão aptos a trabalharem nas empresas que disponibilizarão as 

vagas. 

Além dos acordos supracitados, alguns estados e municípios instituíram leis que 

incentivam programas de aprendizagem, sendo pioneiros o Estado do Paraná e o 

município de Blumenau. Essas iniciativas evidenciam a compreensão de que o alcance 

das metas de inserção depende dos esforços coletivos do governo, empresas e instituições 

formadoras.  

Com esse propósito é que se constituiu o Fórum Nacional de Aprendizagem 

Profissional (FNAP), de forma a congregar entidades dos diversos setores, articulando-

as nacionalmente. A instância será apreciada no capítulo 6, referente à apresentação e 

análise dos resultados, quando serão discutidas as ordens de governanças na perspectiva 

da abordagem interativa de Kooiman (2005, 2008). Antes disso, no próximo capítulo, 

serão apresentadas as opções metodológicas que orientaram o desenvolvimento do 

estudo.   
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5.  PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo serão apresentados os principais aspectos do protocolo de pesquisa, 

ressaltado por Yin (2001) como desejável em qualquer circunstância. Um protocolo deve 

conter uma visão geral do projeto, os procedimentos de campo, as questões de estudo e 

um guia para o relatório do estudo de caso.  

Considerando o objetivo geral de ‘compreender a configuração que assume a 

governança dos arranjos institucionais constituídos nas cidades de Fortaleza e Natal e sua 

influência na implementação da PPNAP’, o primeiro passo no desenvolvimento do estudo 

consistiu na análise do marco regulatório da Aprendizagem. 

Em seguida, os esforços foram canalizados para a busca do referencial teórico 

mais adequado aos objetivos delineados, pois conforme anuncia Selltiz (1967) a intenção 

de uma teoria na ciência contemporânea é sumariar o conhecimento existente, apresentar 

a partir de princípios explicativos contidos na teoria, explicação para as relações e 

acontecimentos observados. 

Isto posto, realizou-se o aprofundamento da pesquisa bibliográfica acerca das 

temáticas da governança e implementação de políticas públicas, de forma a eleger um 

modelo de análise e a definição de categorias analíticas. 

Os argumentos da abordagem sociopolítica que alicerçam a definição da 

governança interativa para Kooiman (2003), apresentadas no referencial teórico desse 

estudo, constituem os principais esteios da construção epistemológica do processo 

investigativo cujos repertórios qualitativos emergiram do campo empírico analisado - os 

arranjos que operacionalizam a política pública nacional de aprendizagem. 

Os sistemas elencados por Draibe (2001, p.31) na “Anatomia do processo geral 

de implementação”, apresentados no quadro 07, foram utilizados como suporte para 

facilitar a análise das interações observadas nos arranjos de governança, sendo realizadas 

algumas adaptações.  

Além dos processos de seleção, foi acrescida a categoria credenciamento, pois 

as instituições formadoras necessitam cumprir esta etapa junto ao MTE. Como seleção, 

portanto, foram considerados os subprocessos relacionados à seleção de aprendizes. 

Quanto aos sistemas logísticos e operacionais, no âmbito das entidades 

formadoras foram pesquisados aspectos relacionados ao financiamento dos cursos e 

fornecimento de recursos materiais; no tocante às instituições governamentais, o foco 

recaiu sobre a adequação ou não do quantitativo de recursos humanos para a área de 



116 
 

aprendizagem e em relação aos fóruns, inquiriu-se sobre a existência de apoios que 

facilitem o seu funcionamento. O sistema gerencial e decisório foi contemplado na 

categoria governança. 

Nos tópicos seguintes será apresentado o tipo de estudo, o campo, os sujeitos 

pesquisados, o método, a forma como os dados foram coletados e como serão 

apresentados os resultados. 

 

5.1 TIPO DE ESTUDO 

 

A pesquisa classifica-se como exploratória e descritiva. Segundo Gil (1999, 

p.41) as pesquisas exploratórias “têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”. “[...] têm 

como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”. As 

pesquisas descritivas de acordo com este autor, “têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre as variáveis” (GIL, 1999, p.42). 

A perspectiva exploratória da tese consubstancia-se porque embora exista um 

amplo acervo de trabalhos sobre políticas públicas para juventude, poucos versam sobre 

a Política de Aprendizagem, além de não terem sido identificados estudos relacionados 

às estruturas de governança utilizadas para sua execução. E descritiva porque descreve 

amiúde as funcionalidades e as percepções dos atores sobre a política no âmbito dos 

arranjos constituídos nas cidades de Fortaleza e Natal.  

A pesquisa enquadra-se também como estudo de caso, mais especificamente de 

dois casos, com o objetivo de compreender a configuração que assume a governança dos 

arranjos institucionais constituídos nas cidades de Fortaleza e Natal além de suas 

influências na implementação da Política Pública Nacional de Aprendizagem 

Profissional. 

O corte do presente estudo de caso é seccional com perspectiva longitudinal, 

sendo a coleta dos dados realizada num determinado momento, porém resgatando 

também dados do passado para explicar o fenômeno na atualidade (VIEIRA, 2004). 

Assim, a pesquisa compreende o período entre 2006 e junho de 2014 no que se refere às 

inserções dos jovens no processo de aprendizagem. 

Gil (1999) destaca três vantagens do estudo de caso: a flexibilidade do 

planejamento durante o processo que incentiva novas descobertas; a ênfase no problema 
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como um todo, pois possibilita a análise sob múltiplas dimensões; e a simplicidade de 

procedimentos. Yin (2001) destaca ainda a pertinência da utilização do estudo de caso 

quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos estudados, por estar lidando 

com fenômenos contemporâneos em seu contexto real, o que reforça sua adoção nessa 

pesquisa. 

A análise da pesquisa é de natureza qualitativa, com o pesquisador preocupando-

se mais com o aprofundamento e abrangência da compreensão do tema do que com a 

generalização dos resultados. Nessa abordagem, “as hipóteses perdem a sua dinâmica 

formal comprobatória para servir de caminho e de baliza no confronto com a realidade 

empírica” (MINAYO, 1994, p.95). 

 

5.2 CAMPO DA PESQUISA  

 

O lócus da pesquisa são os arranjos estruturados para execução da PPNAP nas 

cidades de Fortaleza e Natal. Entre os segmentos econômicos, o comércio foi o 

responsável pelo maior número de cotas fixadas e aprendizes contratados nas cidades 

referidas e também em nível nacional, conforme evidenciam os Quadros 16 e 17, razão 

pela qual foi escolhido para análise.  

 

Quadro 16 – Contratações Comércio (Natal/Fortaleza) 

Cidades 
Contratos 

Comércio 

Contratos 

Total CNAEs 
% Comércio/Total 

Natal 794 2532 31,36% 

Fortaleza 2547 8.228 30,95% 

  Fonte: BRASIL, MTE, 2013.  
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Quadro 17 – Contratações por Atividade Econômica (BRASIL) 

 
                  Fonte: Boletim da Aprendizagem, MTE (2013). 

 

5.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Para a escolha dos sujeitos da pesquisa foram adotados os seguintes critérios:  

a) Consultas ao marco regulatório e análise preliminar dos atores que atuam no 

arranjo que opera a PPNAP na cidade de Fortaleza e Natal, para identificar os 

participantes da Política por determinação legal, constatando-se o envolvimento do 

Governo, empresas e Sociedade Civil; 

b) Auditores do trabalho que atuam na área de aprendizagem nas unidades 

descentralizadas do MTE, as SRTEs (RN e CE);  

c) Considerando o recorte quanto ao setor do Comércio, após consulta à 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE (RECEITA FEDERAL, 

2013), as entrevistas com os representantes das empresas foram direcionadas para os 

Coordenadores de Recursos Humanos das empresas cadastradas na classe 4711-3 do 

CNAE, que corresponde às atividades dos: 
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[...] estabelecimentos comerciais com venda predominante de produtos 

alimentícios variados e que também oferecem uma gama variada de outras 

mercadorias, tais como utensílios domésticos, produtos de limpeza e higiene 

pessoal, roupas, ferragens, etc., com área de venda superior a 5000 metros 

quadrados para hipermercados e entre 300 e 5000 metros quadrados para 

supermercados [...] (grifo nosso). 

 

Os estabelecimentos pertencentes à classe 4711-3 concentraram 33% das 

contratações de aprendizes do comércio varejista de Fortaleza e 44,99% de Natal em 

2012, sendo as contratações anuais ascendentes em ambas as cidades desde 2006, 

segundo ilustram os quadros 18 e 19:  

 

Quadro 18 – Contratações de aprendizes do comércio varejista em Fortaleza 

Fortaleza/CE 
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Totais 

Hipermercados e supermercados 606 562 520 473 299 253 63 2776 

Comércio varejista 1836 1539 1542 1336 644 517 241 7655 

Comércio 2547 2183 2081 1789 874 712 377 10563 

Outros 3239 2789 1994 1757 956 764 561 13008 

Total CNAE 8228 

 

7073 

 

6137 

 

5355 

 

2773 

 

2246 

 

1242 34002 

(% Supermercados 

Hipermercados/Comércio 

varejista) 33,00 36,51 33,72 35,40 46,42 48,93 26,14 --- 

(% Comércio 

varejista/Comércio) 72,08 70,49 74,09 74,67 73,68 72,61 63,92 --- 

(% Supermercados 

Hipermercados/Comércio) 23,80 25,74 24,98 26,43 34,21 35,53 16,71 --- 

Fonte: Pesquisa direta, 2013.  

 

Quadro 19 – Contratações de aprendizes do comércio varejista em Natal 

Natal/RN 
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Totais 

Hipermercados e 

supermercados 283 259 254 205 194 98 67 1360 

Comércio varejista 629 615 513 515 487 363 319 3441 

Comércio  794 756 659 621 627 447 414 4318 

Outros 826 716 677 416 476 515 382 4516 

Total CNAE 

 

2532 

 

2346 

 

2103 

 

1757 

 

1784 

 

1423 

 

1182 

 

13635 

(% Supermercados 

Hipermercados/Comérci

o varejista) 44,99 42,11 49,51 39,80 39,83 26,99 21,00 --- 

(% Comércio 

varejista/Comércio) 79,21 81,34 77,84 82,93 77,67 81,20 77,05 --- 

(% Supermercados 

Hipermercados/Comérci

o) 35,64 34,25 38,54 33,01 30,94 21,92 16,18 --- 

Fonte: Pesquisa direta, 2013.  
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Tendo em vista a perspectiva comparativa do estudo, foram contatadas somente 

as empresas do setor com atuação simultânea em ambas as capitais, totalizando cinco 

redes supermercadistas. Do total, quatro concordaram em participar da pesquisa em Natal 

e três em Fortaleza, apesar das inúmeras tentativas, inclusive contatos com as gerências 

regionais localizadas em outros estados e sendo anunciada a garantia do anonimato, tanto 

no email de solicitação quanto no termo de consentimento (APÊNDICE B e C). 

d) No conjunto das entidades formadoras, além do SENAC, foram contatadas 

todas as ESFLs credenciadas no CNAP para ofertar cursos de aprendizagem na área do 

comércio. Em Natal, foram realizadas entrevistas com representantes do SENAC RN e 

de todas as ESFLs credenciadas, totalizando 05 entidades. Em Fortaleza, foram realizadas 

entrevistas com representantes do SENAC CE e de 12 ESFLs, correspondendo a 54,54% 

das ESFLs credenciadas pelo MTE a ofertar cursos para o comércio na localidade. 

e) Ainda no que diz respeito às entidades formadoras, a pesquisa preliminar de 

campo revelou a existência de experiências diferenciadas em Fortaleza, resultantes de 

parcerias envolvendo secretarias de estado, escolas públicas e ESFLs na oferta de cursos, 

o que levou a ampliar o número de sujeitos de forma a contemplar entrevistas com 

representantes da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS-CE) e 

Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC-CE).    

Após a adoção desses critérios, chegou-se ao seguinte número de sujeitos da 

pesquisa e instituições relacionadas: 

 

Quadro 20 – Sujeitos da pesquisa 

Grupos Institucionais Sujeitos Natal Fortaleza 

  Inst. Suj. Inst. Suj. 

I. Governo Federal 

(SRTEs) 

Auditores Fiscais do Trabalho 01 03 01 03 

II.Entidades 

Formadoras 

(SENAC e ESFLs) 

Coord./Superv e/ou psicólogo cursos 05 07 13 15 

III. Governo do Estado Secretário e Funcionários STDS-CE, 

SEDUC 

- - 02 05 

IV. Empresas  Coord./Superv. RH 04 05 03 04 

V. Sociedade Civil 

(COMDICA) 

Conselheiros 01 01 01 01 

Totais Natal Instituições – 11 Fortaleza Instituições - 20 

Entrevistados – 16 Entrevistados- 28 

Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

 

 

 Com base no quadro 20 observa-se que o número de instituições pertencentes ao 

Grupo Institucional II é bem menor em Natal, no entanto, cabe esclarecer que este 

corresponde à totalidade de entidades formadoras na cidade.  
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5.4 COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados primários foram realizadas entrevistas semiestruturadas. 

As entrevistas foram realizadas em duas etapas. Em 2012, a fase exploratória, visando 

melhor compreensão do objeto de estudo e aperfeiçoamento do instrumento de coleta. As 

entrevistas com a totalidade dos sujeitos ocorreram no período de dezembro de 2013 a 

maio de 2014, de forma presencial, sendo gravadas para posterior transcrição de acordo 

com a autorização prévia dos entrevistados. 

Segundo Triviños (1992, p.146), a entrevista semiestruturada é “aquela que parte 

de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias que interessam à pesquisa, e que, 

em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novos pressupostos que 

vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante”. 

Em função da amplitude de sistemas e subsistemas imbricados na 

implementação da PPNAP, identificados com base no marco regulatório e entrevistas 

exploratórias, foi elaborada a Carta de Apresentação de entrevista (APÊNDICE D), 

entregue a todos os entrevistados, de forma a facilitar a associação entre as categorias de 

implementação, mais concentradas no Apêndice C e as categorias de governança, alvo 

das interlocuções norteadas pelos guias de entrevista (APÊNDICES E, F e G). 

Em ambas as capitais foram realizados contatos prévios por telefone e email para 

explicação dos objetivos do estudo e agendamento dos encontros, sendo entregues 

pessoalmente o termo de consentimento (APÊNDICES B e C) para assinatura pelos 

entrevistados e pelo próprio pesquisador no momento da realização da coleta dos dados. 

O modelo utilizado foi adaptado a partir do proposto por Leite (2012, p. 174). 

No momento de realização das entrevistas, além da carta de apresentação foram 

utilizados os guias norteadores (APÊNDICES E, F e G), de acordo com a classificação 

dos grupos de sujeitos no quadro 20. 

Os dados secundários foram coletados através de pesquisa bibliográfica em 

periódicos científicos nacionais e internacionais, anais de eventos e livros, baseando-se 

nas palavras-chave: governança pública; governança interativa; governança sócio-

política; políticas públicas para juventude e jovem aprendiz. Realizou-se ainda ampla 

pesquisa documental abrangendo o marco regulatório da Aprendizagem (Artigos CLT, 

Leis 10.097/2000 e 11.180/2005, Decreto 5598/2005 e alterações elencadas no quadro 15 

(p. 101), além dos documentos elencados no Quadro 21:  
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Quadro 21 – Fontes documentais 

Planos 

Nacional do Trabalho Decente; Período 

Nacional da Aprendizagem Profissional  2013 

Plurianual  2012-2015 

Estatuto da Juventude  2013 

Manual do Aprendiz (MTE) 2009 e 2013 

Regimento, 

Portarias, 

Resoluções e/ou 

Atas 

Fórum Nacional de Aprendizagem  
2008 a 2014 

Fórum PRÓ-INCLUSÃO 
2009 a 2010 e 

2012 a 2014 

Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, 

Proteção e Aprendizagem do Adolescente Trabalhador - 

FOCA/RN; 

2013 a 2014 

Fórum de Aprendizagem do Ceará 
2009 a 2011 e 

2014 

Grupo de Trabalho Municipal Jovem Aprendiz 
2006 a 2014 

Sítios eletrônicos 

Presidência da República 2012 a 2014 

Secretaria Nacional da Juventude 2012 a 2014 

Conselho Nacional da Juventude 2012 a 2014 

IBGE 2012 a 2014 

Ministério do Trabalho e Emprego 2012 a 2014 

Fóruns 2012 a 2014 

Fonte: Pesquisa direta (2013). 

 

Localizar e entrevistar todos os entes envolvidos na pesquisa foi um desafio, não 

só pela distância interestadual envolvida, mas principalmente pela questão da 

multiplicidade de atores, característica da governança e das rotinas dos profissionais, em 

sua quase totalidade gestores. 

Para a consecução dos relatos presentes nesse trabalho houve certa dificuldade 

inicial em se conseguir que os entrevistados (coordenadores das ESFL, por exemplo) 

falassem sobre as falhas no gerenciamento de seus empreendimentos ou percalços 

enfrentados com as leis.  

Também foi delicada a obtenção de informações de servidores públicos (por 

exemplo, os auditores consultados) acerca de particularidades e burocracias do serviço 

governamental. Dentre os entrevistados, no entanto, os representantes das empresas 

foram os que apresentaram maior resistência, sendo necessário aguardar autorizações das 

respectivas diretorias regionais, na maioria dos casos, para que fossem agendados os 

encontros. Percebeu-se forte associação entre a questão da fiscalização e a resistência 

manifesta, fator confirmado durante as entrevistas, tendo em vista que as interações entre 

o governo e as empresas pesquisadas se revelaram fortemente concentradas no tipo 
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intervenções, como se verá em detalhes no capítulo que trata da apresentação e análise 

dos resultados. 

Por esses motivos no início dos encontros foram explicados os objetivos da 

pesquisa e entregues os termos de consentimento para apreciação e sempre que possível 

as entrevistas foram realizadas individualmente e com ampla margem de tempo, a fim de 

que os respondentes fossem se ‘descortinando’ aos poucos e pudessem sentir-se seguros 

em revelar suas reais visões sobre o objeto de estudo. 

 

5.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

No que diz respeito à abordagem de tratamento e análise dos dados, a pesquisa 

é qualitativa. Entende-se que a escolha converge com a colocação de Minayo (2002) de 

que a pesquisa qualitativa deve valorizar em seus percursos a participação e percepção 

dos sujeitos envolvidos, aspectos considerados centrais nas abordagens selecionadas 

como norteadoras no referencial teórico, concernentes à governança e implementação 

(KOOIMAN, 2003, 2008; DRAIBE, 2001). 

Para o tratamento e análise dos dados foi utilizada a análise de conteúdo. 

Considerando que o estudo teve como foco as interações utilizadas entre diferentes 

instâncias do governo, sociedade civil e empresas e suas percepções no âmbito da 

implementação e governança da política de aprendizagem, a opção pela análise de 

conteúdo se justificou por sua adequação à interpretação da pesquisa qualitativa no trato 

da subjetividade (MINAYO, 2002). 

A análise documental se fez necessária em face do amplo marco regulatório 

relacionado à aprendizagem e ao acesso que se obteve a atas, regimentos e resoluções do 

Grupo de Trabalho Municipal Jovem Aprendiz e Fóruns de aprendizagem, manuais, 

planos e materiais de divulgação como folders e outros documentos disponibilizados 

também através dos sítios eletrônicos. 

Conforme Bardin (2011) na análise qualitativa a inferência é fundada na 

presença do índice (tema, palavra, etc.) e não sobre a frequência da sua aparição, em cada 

comunicação individual “[...] algumas mensagens são irredutíveis à normalização 

(singularidade da expressão, da situação, nas condições de produção e da finalidade no 

objetivo da comunicação [...] o acontecimento, o acidente e a raridade possuem, por 

vezes, um sentido muito forte que não deve ser abafado” (BARDIN, 2011, p.144).  
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A autora esclarece que as fases da análise de conteúdo organizam-se em três 

polos cronológicos: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados e 

interpretação.  

A Pré-análise se refere à organização do material e possui três missões: a escolha 

dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos.  

Além das transcrições a partir das entrevistas, os documentos mais utilizados na análise 

foram destacados em negrito no último quadro apresentado. 

 O quadro a seguir apresenta a conexão entre os objetivos específicos, 

procedimentos de coleta e técnicas de análise de dados. 

 

Quadro 22 – Objetivos específicos, procedimentos de coleta e técnicas de análise de dados 

Objetivos Específicos Procedimentos 

de coleta de 

dados 

Técnicas de 

análise 

1. Conhecer os arranjos institucionais existentes para a 

implementação da política em suas diferentes fases, 

identificando os atores participantes; 

 

Entrevistas 

 

 

 

Pesquisa 

documental  

 

 

Análise de 

conteúdo 

 

 

Análise 

documental 

2. Identificar os instrumentos criados para estimular as 

interações entre os atores  

3. Averiguar as formas de cooperação desenvolvidas entre os 

diversos atores; 

4. Examinar como os atores participam dos processos de 

decisão referentes à política de aprendizagem; 

5. Investigar quais os conflitos e formas de mediação existentes 

na estrutura de governança da política; 

6. Identificar os modos de governança emergentes 

7. Investigar como os atores partícipes do arranjo imaginam e 

percebem a PPNAP em suas cidades 

Fonte: Pesquisa Direta (2012). 

 

A fase de exploração do material compreende as operações de codificação, 

decomposição ou enumeração, em função de regras formuladas na pré-análise.  Para a 

identificação dos protocolos de entrevista utilizou-se os códigos explicitados no quadro 

23: 

Quadro 23 – Códigos do Protocolo de Entrevista 

Código Grupos Institucionais Cidade  

NGn  Governo Federal  

Natal 

 
NFn Entidades Formadoras 

(SENAC e ESFLs) 

NEn Empresas 

NSCn Sociedade Civil 

FGn Governo Federal/Estadual  

Fortaleza FFn Entidades Formadoras 

(SENAC e ESFLs) 

FEn Empresas  

FSCn Sociedade Civil 

   Fonte: Pesquisa Direta (2012). 
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Nos casos em que foram entrevistados mais de um representante por instituição, 

foram acrescidas as letras a, b, ou c após o número correspondente ao entrevistado (n).  

A categorização teve como base unidades de registro temáticas, sendo o tema, 

segundo Bardin (2011, p.135) geralmente utilizado como “unidade de registro para 

estudar motivações de opiniões, atitudes, valores, crenças, tendências, etc” e, portanto, 

revelando-se apropriado aos objetivos da pesquisa.  

Os quadros 24 e 25 elencam as categorias e subcategorias formuladas a partir do 

referencial teórico e marco regulatório consultado. 

 

Quadro 24 – Categoria governança e subcategorias 

Categoria Definição  

Governança Conjunto de interações para resolver problemas ou criar oportunidades sociais, podendo 

envolver aspectos institucionais e o estabelecimento de princípios norteadores para o seu 

exercício.  

Interações Relações de mútua influência entre dois ou mais atores ou entidades sobre questões 

relacionadas à implementação da PPNAP. 

Interferências Interações pontuais, caracterizadas pela espontaneidade, flexibilidade, sem formalização de 

acordos. 

Interplays Interações ‘horizontais’ entre os atores, com maior estabilidade e algum grau de 

formalização. 

Intervenções Interações verticais e formalizadas cuja iniciativa parte do governo.  

Imagens Visões norteadoras da governança.  

Instrumentos Mecanismos que promovem a articulação entre as imagens e as ações. 

Ações Iniciativas realizadas de forma coletiva pelos atores. 

Autogovernança Situação em que a interferência do governo sobre os atores é mínima ou inexistente. 

Co-governança Modo de governança baseado na colaboração e cooperação. 

Governança 

hierárquica 

Estilo de intervenção de cima para baixo expressado em políticas e leis. 

Governança de 

Primeira Ordem 

Forma que os atores interagem no dia a dia para resolver problemas ou criar oportunidades 

sociais.  

Governança de 

Segunda Ordem 

Espaços formalizados para estimular as interações entre os atores no âmbito local. 

Governança de 

Terceira Ordem/ 

Metagovernança 

 

Exercício de avaliação do arranjo como um todo, incluindo os desafios de combinar os 

modos de governança emergentes. Compreende debates sobre valores, orientados segundo 

princípios reconhecidos mesmo universalmente, podendo ocorrer no nível nacional, mas 

também nas outras ordens de governança. 

Fonte: Criado a partir de Kooiman (1993, 2003, 2005, 2008). 

 

Quadro 25 – Categoria implementação e subcategorias 

Categoria Definição 

Implementação Conjunto de ações e decisões voltadas para o alcance dos objetivos de formação e inserção 

do adolescente/jovem participante da PPNAP. 

Credenciamento Ações empreendidas pelas ESFLs com vistas a preencher o atendimento das exigências do 

MTE para obter autorização para a oferta dos cursos de aprendizagem.  

Divulgação e 

Informação 

Divulgação da oferta de cursos e/ou ações realizadas; 

Informações sobre a política/mudanças na legislação/dúvidas sobre a política. 

Seleção Seleção de aprendizes, facilitadores, tutores (empresas) e auditores.  

Capacitação Capacitação dos aprendizes, facilitadores, tutores (Empresas) e auditores.  

Financiamento Financiamento (dos cursos de formação). 
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Monitoramento Acompanhamento realizado ao longo da implementação de forma a comparar o planejado e 

o realizado, identificar desvios e incorreções e possibilitar recomendações quando 

necessário.  

Avaliação Julgamento do desempenho com base em dados levantados pelo monitoramento e outras 

formas, de forma a oportunizar recomendações e propostas com vistas a aprendizagem 

institucional coletiva e geração de melhoria contínua da política. 

Fonte: Criado a partir de Draibe (2001) e marco regulatório PPNAP. 

 

Na fase de tratamento dos resultados e interpretação foram exploradas as 

informações disponibilizadas por meio das entrevistas e pesquisa documental tendo como 

base as categorias descritas nos quadros 24 e 25. 
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6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as informações obtidas nas entrevistas, 

consultas ao marco regulatório, atas das reuniões dos fóruns e grupos de trabalho e outros 

documentos relacionados à temática da aprendizagem. Apresentar-se-á uma visão geral 

dos atores e arranjos identificados e, na sequência, utilizando como fio condutor o modelo 

ilustrado na Figura 01, serão tecidas as análises conforme interações nas ordens de 

governança. Quanto às categorias correspondentes aos elementos, princípios e modos de 

governança e sistemas de implementação, o entendimento é que são partes constituintes 

de todas as ordens, e, portanto, não serão tratadas em seção isolada. 

 

6.1 ATORES ENVOLVIDOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA PPNAP  

 

Em se tratando de uma política coordenada nacionalmente pelo MTE, as 

Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTE) são os atores 

representativos do governo em nível local por meio da ação dos auditores fiscais do 

trabalho, hierarquicamente subordinados à Secretaria de Inspeção e Trabalho (SIT). No 

mesmo patamar está situada a Secretaria de Políticas Públicas e Emprego (SPPE), na qual 

se insere o Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para Juventude (DPTEJ), 

conforme a Figura 11: 

 

Figura 11 – Organograma MTE 

 
           Fonte: Adaptado a partir do site do Ministério do Trabalho e Emprego (2013). 
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Nas instâncias locais integram os arranjos para implementação da PPNAP 

também as empresas, públicas e privadas, responsáveis pela contratação e qualificação 

prática dos aprendizes. Conforme o recorte da pesquisa foram identificados em Natal 44 

estabelecimentos pertencentes ao CNAE 4711-3, (Hipermercados e supermercados) e 150 

em Fortaleza, com 59,10% e 72,06% das cotas de aprendizagem preenchidas, 

respectivamente. O Quadro 26 elenca as cinco organizações pertencentes ao referido 

CNAE que atuam em ambas as localidades. 

 

Quadro 26 – Supermercados e hipermercados com atuação comum em Fortaleza e Natal 

Razão Social Nome de Fantasia 

Cia. Brasileira de Distribuição Supermercados Extra 

Bompreço Supermercados do Nordeste 

Ltda. 

Supermercados 

Bompreco(Hiperbompreço) 

Carrefour Comércio e Indústria Ltda. Carrefour 

Wal Mart Brasil Ltda. Sam’s Club 

Makro Atacadista Sociedade Anônima Makro 

 Fonte: Pesquisa Direta, 2013.  

 

Quanto aos atores responsáveis pela formação teórica dos aprendizes, o exame 

dos arranjos revelou similaridades e diferenças. Os quadros 27 e 28 apresentam dados 

referentes às ações de qualificação em aprendizagem realizadas pelo SENAC em Natal e 

Fortaleza, no período de 2008 a 2012:  

 

Quadro 27 – Cursos ofertados SENAC Natal (2008 a 2012) 

Entidade Formadora (SENAC Natal) 

ANO Nº Cursos 

(Comércio) 

CURSOS 

2008 03 Assist. Adm.; Telemarketing; Operador de Supermercados 

2009              03 Assist. Adm.; Telemarketing; Operador de Supermercados 

2010              03 Assist. Adm.; Telemarketing; Operador de Supermercados 

2011              03 Assist. Adm.; Telemarketing; Operador de Supermercados 

2012              03 Assist. Adm.; Telemarketing; Operador de Supermercados 

  Fonte: Pesquisa Direta (2014). 

 

Quadro 28 – Cursos ofertados SENAC Fortaleza (2008 a 2012) 

Entidade Formadora (SENAC Fortaleza) 

ANO Nº Cursos 

(Comércio) 

CURSOS 

2008 03 Auxiliar de Escritório; Operador de Supermercados; Vendas.  

2009              04 Serviços de Escritório; Serviços Administrativos; Vendas; Operador de 

Supermercados. 

2010              05  Serviços Administrativos; Serviços de Escritório; Vendas; Operações 

de Supermercado; Atendimento em Postos de Combustíveis.  
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2011              05 Serviços Administrativos; Serviços de Comércio; Serviços de Vendas; 

Operações de Supermercados; Atendimento em Postos de 

Combustíveis.   

2012              04 Serviços Administrativos; Serviços de Comércio; Serviços de Vendas; 

Operações de Supermercados. 

  Fonte: Pesquisa Direta (2014). 

 

Ainda no que concerne às formadoras, nas duas cidades, averiguou-se a presença 

de ESFLs credenciadas no CNAP (MTE, 2013), conforme elencadas nos quadros 29, 30, 

31 e 32: 

Quadro 29 – ESFLs locais que ofertam cursos de Aprendizagem em Natal 

Entidades 

Formadoras 

(ESFLs) 

Nº Cursos 

(Total) 

Nº Cursos 

(Comércio) 

Ocupações 

(Comércio) 

Casa do Menor 

Trabalhador 
03 01 Assistente Administrativo 

  Fonte: Pesquisa Direta (2013). 

  

Quadro 30 – ESFLs nacionais que ofertam cursos de Aprendizagem (Natal) 

Entidades 

Formadoras 

(ESFLs) 

Nº Cursos 

(Total) 

Nº Cursos 

(Comércio) 

Ocupações 

(Comércio) 

Centro Ed. Dom 

Bosco 
04 01 Assistente Administrativo 

CIEE 13 05 
Faxineiro; Vendedor (02); 

Telemarketing; Aux. Escrit. 

ESPRO 02 02 Administração 

  Fonte: Pesquisa Direta (2013). 

 

Quadro 31 – ESFL locais que ofertam cursos de Aprendizagem (Fortaleza) 

Entidades 

Formadoras (ESFLs) 

Nº 

Cursos 

(Total) 

Nº Cursos 

(Comércio) 

Ocupações 

(Comércio) 

ACP 07 05 Assist. Adm. (2); Almoxarife; Frentista; 

Vendedor 

All Service Empresarial 08 05 Assist. Adm.; Telemarketing; Repositor 

(3) 

ABBEM 02 02 Administração; Repositor de mercadorias 

ABEMCE 03 01 Administração 

AECBS 01 01 Assistente administrativo 

Ass. Filantrópica 

Evangélica 

01 01 Assistente administrativo 

Centro de Estágio 04 03 Assist. adm..; Telemarketing; Repositor  

CENTEC 04 01 Assistente administrativo 

Fundação Ana Amélia 01 01 Assistente administrativo 

Fundação Érico Mota 01 01 Administração 

IJOVEM 04 04 Aux. Escritório (2); Controlador(2) 

INTEGRASOL 02 02 Assistente administrativo; Vendedor 

IDESQ 07 03 Assistente administrativo (2); Vendedor. 

MSMCBJ 03 02 Assistente administrativo; Administração 

PROSSICA 01 01 Almoxarife 

VILA MAR 01 01 Assistente administrativo 

  Fonte: Pesquisa Direta (2013) 
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Quadro 32 – ESFLs Nacionais que ofertam cursos de Aprendizagem (Fortaleza) 

Entidades 

Formadoras 

(ESFL) 

Nº Cursos 

(Total) 

Nº Cursos 

(Comércio) 

Ocupações 

(Comércio) 

Ass. Beneficente 

Pequeno Nazareno 

01 01 Administração 

Casa do Menor São 

Miguel Arcanjo 

02 01 Auxiliar de escritório 

IEP 02 01 Administração 

ISBET 11 04 Vendedor; Controlador; Assist. 

Administrativo; Telemarketing  

Rede Cidadã 06 05 Telemarketing; Vendedor; 

Controlador; Administração. 

RENAPSI 01 01 Administração 

  Fonte: Pesquisa Direta (2013). 

 

Além das diferenças evidenciadas nos quadros 29, 30, 31 e 32, que demonstram 

um número superior de ESFLs locais e nacionais atuando em Fortaleza, cumpre ressaltar 

a presença de dois arranjos diferenciados, que incorporam ao cenário da implementação 

da PPNAP nesta cidade viabilizando a oferta de cursos por meio da articulação de 

secretarias de governo, ESFL e escolas públicas estaduais: os Projetos “Primeiro Passo” 

e “Aprendiz na Escola”, constituídos pelos atores destacados no quadro 33:  

 

Quadro 33 – Projetos executados em parceria com secretarias estaduais de governo (Fortaleza) 

Entidades 

Formadoras 

(Projetos em 

parceria) 

Atores (Capacitação) 
Nº Cursos 

(Comércio) 

Ocupações 

(Comércio) 

Primeiro Passo STDS e ESFL licitada 02 

Assistente administrativo e 

Vendedor. 
 

Aprendiz na Escola 
SEDUC, STDS e escolas 

públicas 
02 

Assistente administrativo e 

Vendedor. 
 

Fonte: Pesquisa Direta (2014). 

 

No que concerne às instâncias coletivas de participação, o ator identificado em 

nível nacional corresponde ao Fórum Nacional da Aprendizagem Profissional (FNAP), 

conforme representado na figura a seguir: 

 



131 
 

Figura 12 – Coordenação colegiada do Fórum Nacional de Aprendizagem Profissional 

 
       Fonte: Elaborado a partir da Portaria MTE N°. 983/2008 

 

Por sua vez, quanto às instâncias de participação locais, em Fortaleza ficou 

evidenciada a atuação do Grupo de Trabalho Municipal Jovem Aprendiz (GT Aprendiz) 

e do Fórum Cearense de Aprendizagem Profissional (FCAP), enquanto em Natal cabe 

apontar o Fórum Estadual de Incentivo à Aprendizagem e Resgate dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência e outros Discriminados no Mundo do Trabalho Potiguar (PRÓ-

INCLUSÂO) e o Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, Proteção e 

Aprendizagem do Adolescente Trabalhador (FOCA/RN) como os atores que em alguma 

medida cumprem esta missão, conforme será aprofundado adiante nas discussões 

referentes à segunda ordem de governança. 

As figuras 13 e 14 sumarizam os principais atores envolvidos na implementação 

da PPNAP em Natal e Fortaleza, cujas interações serão analisadas amiúde no tópico 

seguinte. 
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Figura 13 – Principais atores (Governança emergente Natal) 

 
           Fonte: Pesquisa Direta (2014) 

 

Figura 14 – Principais atores (Governança emergente Fortaleza) 

 
         Fonte: Pesquisa Direta, 2014 

 

A pluralidade de interlocutores é um traço das novas formas de governança: A 

heterogeneidade. As questões sociais são complexas, compostas por problemas 

multifacetados e ganham maiores possibilidades de solução na medida em que partem de 

reflexões de atores múltiplos, enriquecendo as perspectivas de análise a partir de 
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diferentes visões de mundo.  A maior diversidade de atores presentes no arranjo de 

Fortaleza pode constituir, neste sentido, um facilitador para a potencialização das 

inserções de aprendizes. 

Por outro lado, a heterogeneidade também pode levar a maiores disputas por 

recursos, tornando potencial o surgimento de conflitos, que devem ser mediados em busca 

de soluções que façam convergir as ações em direção aos objetivos comuns.  A interação 

nas diversas ordens de governança se coloca como percurso necessário para que sujeitos 

heterogêneos trabalhem coletivamente para um fim comum e isso muitas vezes não se dá 

de forma espontânea, sendo necessária significativa participação do Estado.  

 

6.2 ORDENS DE GOVERNANÇA 

 

A análise orientada pela abordagem interativa contempla três ordens de 

governança, que Kooiman (2008) representa como um conjunto de círculos concêntricos 

(Figura 05). A governança de primeira ordem, correspondente ao anel interior, será 

apresentada inicialmente no contexto da cidade de Natal e em seguida no âmbito de 

Fortaleza com o objetivo de analisar as interações emergentes. 

 

6.2.1 Governança de primeira ordem  

 

A governança de primeira ordem se refere às “interações entre os atores que 

formam o sistema a ser governado [...] Emerge quando pessoas e organizações interagem 

no sentido de resolver os problemas sociais e/ou criar oportunidades” (KOOIMAN, 2008, 

p.7). Corresponde às interações entre os atores no trato das questões do dia a dia na 

execução da política.  

Visando facilitar a compreensão, tratar-se-á inicialmente das interações entre as 

entidades formadoras em Natal e Fortaleza, incorporando-se em seguida os arranjos 

diferenciados envolvendo a participação do governo estadual, entidades formadoras e 

escolas públicas, presentes apenas em Fortaleza. Na sequência, serão apresentados os 

achados concernentes às interações entre entidades formadoras e empresas nas duas 

capitais. 

 

- Interações entre entidades formadoras (NATAL) 
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Em Natal, dentre os tipos de interação elencados por Kooiman (2005), que 

podem se dar na forma de interferências, interplays ou intervenções, durante as 

entrevistas, constatou-se que há raras interações entre entidades formadoras, 

caracterizando-se apenas como interferências.  

Ainda assim, a prática da interferência foi mencionada somente por um dentre 

os representantes das ESFLs, que declarou divulgar os cursos ofertados pelo SENAC para 

as empresas que o procuram quando não dispõe de vagas. Dessa forma, as interações 

pontuais entre essa ESFL e as empresas que a procuram, sendo direcionadas para o 

SENAC, interferem potencializando as chances de interação entre as empresas e o 

SENAC e contribuem para agilizar a implementação da política, na medida em que 

facilitam conexões entre os atores.  

De maneira análoga, o representante do SENAC afirmou colaborar indicando 

potenciais contratantes os contatos de duas ESFLs credenciadas no MTE quando não 

dispõem de vagas, justificando desconhecer o trabalho das demais. O entrevistado frisou 

que “o problema é que quase todas as entidades cobram por aprendiz e nós não, então as 

empresas ficam resistentes, pois já contribuem para o Sistema S”.  

Durante alguns anos o SENAC desenvolveu uma parceria mais estreita 

colaborando com professores e material didático na capacitação de aprendizes através de 

convênio firmado com uma ESFL. No entanto, o curso não está mais entre os 

credenciados no MTE, tendo a parceria continuado em atividades culturais. 

O entrevistado NF4, representante de entidade formadora em Natal, comenta 

que, apesar do ótimo relacionamento com outra ESFL, que considera como “[...] entidade 

irmã, em termos da seriedade, de como vê a aprendizagem, da missão [...]”, lamenta não 

desenvolverem parcerias, pois esta reduziu drasticamente as ações por falta de recursos. 

O respondente compartilha seu desapontamento: “Levei lá nosso financiador, porque me 

cortou o coração ver a estrutura ociosa num bairro com tantos jovens em vulnerabilidade 

social [...] Isso é um pecado social [...] infelizmente a parceria não se concretizou”. 

Em Natal, portanto, não existe segundo os entrevistados, interações mais 

duradouras e /ou com algum grau de formalização, ou seja, interplays, entre as entidades 

formadoras na primeira ordem de governança e as interferências se limitam ao sistema de 

divulgação, não se concretizando nos demais sistemas relacionados à PPNAP, como o 

credenciamento, a seleção, a capacitação, o financiamento, o monitoramento ou a 

avaliação. 
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Os relatos de NF3 e NF4, representantes de entidades formadoras em Natal, 

deixam transparecer imagens associadas ao sentimento de concorrência, contribuindo 

para a desarticulação observada: 

   

[...] Nos encontramos quando tem alguma reunião a convite da 

Superintendência, mas não tem sentido falar de questões mais internas, 

estratégicas, afinal todos tem o mesmo objetivo, conseguir empresas 

que contratem aprendizes. (NF3, representante de entidade formadora, 

Natal). 

 

[...] Penso que é melhor ter poucas entidades ofertando aprendizagem, 

porque já tem o SENAC e mesmo com poucas estamos com muita 

dificuldade em conseguir captar empresas. (NF4, representante de 

entidade formadora, Natal). 

 

Logo, a curva de aprendizagem em conjunto é baixa, limitando os potenciais 

multiplicadores para resolução de problemas e o surgimento de inovações que a ação 

colaborativa poderia construir a partir do somatório das capacidades individuais das 

entidades formadoras. A referência do entrevistado NF4 à estrutura ociosa de uma das 

ESFLs credenciadas é uma das evidências neste sentido.  

 

- Interações entre entidades formadoras, governo estadual e escolas públicas 

(Fortaleza) 

Em Fortaleza, na primeira ordem de governança foram identificadas 

interferências entre o SENAC e entidades formadoras apenas em algumas reuniões 

ocorridas nos primeiros anos de funcionamento do GT Aprendiz do COMDICA. Por 

outro lado, foram vários os registros de interferências e interplays entre as ESFLs. A 

pesquisa revelou que tais interações ocorrem principalmente entre entidades que já 

interagiam anteriormente em outros projetos relacionados aos direitos das Crianças e 

Adolescentes no âmbito do COMDICA e em 2008 formalizaram o Grupo de Trabalho 

Municipal Jovem Aprendiz (GT Aprendiz).  

Constatou-se, portanto, que as interações a princípio pontuais para resolver 

problemas específicos entre atores individuais evoluíram no sentido de uma 

institucionalização e as preocupações se voltaram para a coletividade, razão pela qual 

essas relações serão aprofundadas mais adiante no tópico referente à governança de 

segunda ordem. 

Além da oferta de cursos de aprendizagem através de entidades formadoras 

como o SENAC e ESFLs credenciadas no CNAP (Cadastro Nacional de Aprendizagem 
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Profissional), modalidades presentes em Natal e Fortaleza, nesta última verificou-se a 

viabilização dessa oferta por meio de interplays envolvendo atores diferenciados. 

Uma das iniciativas que se diferencia das práticas observadas em Natal é a oferta 

de cursos de aprendizagem sob a coordenação da Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social do Estado do Ceará (STDS-CE), por meio do projeto Primeiro 

Passo. 

 

 Projeto Primeiro Passo 

Segundo informou o entrevistado FG3b, representante de entidade 

governamental em Fortaleza, as interações entre a Secretaria e o Ministério do Trabalho 

foram motivadas pelo entendimento de que havia uma convergência entre os objetivos da 

PPNAP e a missão da STDS-CE, que consiste em  “Desenvolver e Coordenar as Políticas 

do Trabalho, Assistência Social e Segurança Alimentar, voltadas para a melhoria da 

qualidade de vida da população, sobretudo dos grupos socialmente vulnerabilizados. 

(INESP, 2008, p.8), (FG3b). 

Inicialmente, o papel assumido pela STDS na estrutura de governança do arranjo 

de implementação da PPNAP foi como entidade formadora. No entanto, a dinâmica das 

interações entre os atores levou ao consenso de que a mudança para um papel de indução 

ampliaria a promoção das imagens da política no âmbito local. 

Interlocuções envolvendo o Governo do Estado, a Superintendência Regional do 

Trabalho e a Sociedade Civil culminaram na composição do Projeto Primeiro Passo. Na 

execução dos cursos da linha de ação Jovem Aprendiz, o instrumento utilizado pela 

Secretaria é o edital para contratação de entidades qualificadoras, enquanto o 

financiamento é viabilizado por meio da utilização do Fundo Estadual de Combate à 

Pobreza (FECOP). Os cursos ofertados preparam para duas ocupações: Assistente 

administrativo e Vendedor.   

Na implementação do Projeto Primeiro Passo, por um lado, a utilização do edital 

como instrumento para selecionar as ESFLs parceiras na capacitação, seguido do 

instrumento de contratualização, remetem a mecanismos de mercado. Por outro lado, a 

hierarquia está presente em situações de autoridade envolvendo a STDS e a ESFL licitada 

e também entre os entes federados. Entretanto, as entrevistas com representantes da STDS 

e da entidade selecionada em 2012 para atuar em Fortaleza, mostraram que certa 

flexibilidade e outras características associadas à co-governança também se fazem 

presentes nas relações entre os parceiros, conforme evidenciam os relatos a seguir: 
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Em anos anteriores, a gente colaborava só recebendo turmas desse projeto, 

porque traz benefícios para a comunidade, então a gente cedia espaço para as 

aulas acontecerem [...]  (FF4a, representante de entidade formadora, 

Fortaleza). 

 

A gente já trabalhava com qualificação profissional com cursos livres [...] já 

vislumbrava esse cadastramento no MTE, mas tivemos que aprender o 

processo com a própria experiência de colaboração com a STDS. Aí em 2012 

participamos da licitação (FF4b, representante de entidade formadora, 

Fortaleza).  

 

Nós ministramos de forma conjunta, professores da ESFL e profissionais do 

RH da Secretaria, as oficinas de apresentação do projeto, dizendo as 

responsabilidades que os jovens vão assumir [...].  (FF4b, representante de 

entidade formadora, Fortaleza). 

 

A secretaria contrata uma profissional pra elaborar o material didático, mas o 

processo é compartilhado, participam os instrutores do curso, coordenadores, 

é uma construção coletiva (FF4b, representante de entidade formadora, 

Fortaleza). 

 

 

No que concerne à fase de seleção, esta é realizada conjuntamente pela Secretaria 

do Trabalho e Desenvolvimento do Estado do Ceará (STDS-CE) e entidade licitada. 

Conforme argumenta FF4a “[...] a visão se amplia, o processo é mais rico. Já as empresas 

selecionam conforme os critérios delas, mas dentre os alunos que nós já selecionamos, 

porque nosso foco são os grupos socialmente vulnerabilizados”. É possível identificar na 

fala do entrevistado o alinhamento à imagem expressa na missão da secretaria.  

Quando os representantes da ESFL licitada foram questionados sobre as 

interações com outras entidades formadoras, responderam que estão se integrando ao 

processo de reativação do Fórum Cearense de Aprendizagem (FCAP), que será analisado 

mais adiante ao se tratar dos arranjos de segunda ordem. Já a STDS participou de várias 

reuniões nos primeiros anos de funcionamento do GT Aprendiz do COMDICA e 

posteriormente passou a integrar também aquele o Fórum Cearense. 

Outro arranjo indicador de execução descentralizada por meio da conjugação de 

esforços entre os entes federados é o Projeto Aprendiz na Escola. 

 

 Projeto Aprendiz na Escola  

Lançado em Fortaleza oficialmente em 14 de fevereiro de 2014, segundo os 

representantes de entidades governamentais entrevistados (FG2a, FG2b, FG3a, FG3b), 

resulta de uma construção coletiva que envolve interações entre diversos atores iniciada 

em 2009 e intensificada a partir de 2011. 
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Um encontro realizado em 2009 com diretores das escolas estaduais, na capital 

cearense, discutiu alternativas que pudessem contribuir para tornar a escola mais atrativa, 

alimentando o sentimento de pertencimento de forma a diminuir a evasão. Somente em 

2011, porém, durante o Seminário Agenda Estratégica, a ideia da articulação da PPNAP 

à proposta de reorganização do currículo do ensino médio surgiu.  

Conforme relato de um dos representantes da SEDUC (FG2a), no início de cada 

Gestão a Secretaria convida representantes da sociedade civil com “[...] um olhar crítico 

para analisar a situação” e esclarece que  uma preocupação nos seminários é discutir  

como a educação se articula com o mundo do trabalho. 

O entrevistado FG2b complementou explicando que “[...] a política da 

aprendizagem é muito atuante em Fortaleza e foi citada nos debates como uma 

oportunidade para combater a evasão”. 

O entrevistado FG2a coloca que se sentiram diante de um grande desafio, pois 

nas reuniões compartilhadas no GT COMDICA e FCAP não tiveram conhecimento de 

experiências integradas ao currículo escolar. Acrescentou que a busca por interlocuções 

com secretarias de outros estados foi infrutífera. No entanto, a convicção de que estavam 

diante de uma grande oportunidade serviu de estímulo para um exercício de construção 

coletiva pautado em instrumentos que remetem ao modo de co-governança. 

Os entrevistados (FG2a, FG2b) frisaram o longo tempo de articulações para 

elaboração do projeto, visando ir além da inserção e focar na qualificação do processo 

educativo, prioritária na ótica da SEDUC. Esta visão emerge em vários relatos destacados 

das entrevistas: 

 

Foram muitos estudos, reuniões, para criar uma metodologia [...] só o estudante 

trabalhar não gera melhoria no rendimento escolar e nem pertencimento a 

escola [...] Passamos 2011 discutindo com os parceiros [...] Havia experiências 

de alunos aprendizes, mas muitas vezes a escola nem sabia (FG2b, 

representante de entidade governamental, Fortaleza).  

 

O que nos motivou não foi a inserção em si [...] embora seja um efeito colateral 

positivo[...] era: “Como criar um vínculo do estudante com o ensino médio?” 

[...] (FG2a, representante de entidade governamental, Fortaleza). 

 

O desafio era a implementação de “um desenho inovador, implicando na 

utilização da criatividade, quando havia a rigidez do marco legal e a padronização das 

fiscalizações dos auditores do trabalho” (FG2a).  

Constatou-se que as interações tornaram-se mais abrangentes, evoluindo de 

interferências na forma de troca de informações eventuais com entidades formadoras 
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locais e outras instituições envolvidas na implementação da PPNAP para uma busca por 

estabelecimento de parcerias com maior grau de formalização e estabilidade, referidas 

por Kooiman (2005) como interplays e frequentemente associadas ao modo de co-

governança, a exemplo da firmada com o Instituto Aliança:  

 

[...] Então foi convidado o Instituto Aliança, já parceiro, para cooperar [...] até 

porque a SEDUC tem a consciência e a humildade que não consegue abarcar 

tantas atribuições (FG2b, representante de entidade governamental, Fortaleza). 

 

No mesmo ano, a contribuição por meio de interferências no Encontro 

promovido pelo Conselho Nacional de Educação para discutir as novas diretrizes 

curriculares para o ensino médio trouxe à luz o documento ‘Protótipos curriculares para 

o ensino médio’ (UNESCO, 2011) 

Na percepção do entrevistado (FG2a), as novas diretrizes, construídas com apoio 

da UNESCO, tinham um novo hall conceitual, uma  referência de organização curricular 

que ultrapassa a ideia das competências e habilidades. Segundo a reflexão do respondente 

em questão: 

 

[...] como é que a escola pode proporcionar uma educação integral?” – 

Tentando dar conta de dimensões significativas para o sujeito e que a escola 

não contempla.[...] Como trazer a vida do ‘cara’ fora da escola para dentro da 

escola? [...] (FG2a, representante de entidade governamental, Fortaleza). 

 

 

O material disponibilizado pela UNESCO se tornou parte importante na 

construção da metodologia em curso. A Figura a seguir ilustra as quatro dimensões 

articuladoras principais da proposta: 
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Figura 15 – As dimensões articuladoras: trabalho, cultura, ciência e tecnologia (TCCT) 

 
                Fonte: UNESCO (2011, p.12). 

 

O entrevistado FG2a enfoca que as diretrizes inovaram com os nichos 

integradores ou dimensões, que são elementos da sociedade que fazem parte da vida e 

precisam ser pautados pela escola. Para ele essas dimensões seguem uma ordem. “Por 

exemplo: o trabalho de alguma forma desenvolve cultura; essa cultura gera ciência e essa 

ciência gera tecnologia”. 

FG2b relata que em 2012 iniciaram com 12 escolas para alunos do 1° ano do 

Ensino Médio, com foco nas relações entre o jovem e a família. Segundo o mesmo: 

  

[...] Foi criado como sugerido no protótipo o Núcleo de Trabalho, Pesquisas e 

demais Práticas Sociais – NTPPS. [...] passaram a ter as disciplinas de 

desenvolvimento pessoal e social e tecnologia da informação [...] cinco horas 

semanais [...] No 2º ano passaram para a dimensão ‘como eu intervenho na 

comunidade’ e outras 18 escolas começaram o 1º ano. [...] o NTPPS tem essa 

perspectiva gravitacional, que chama os conteúdos para algo mais complexo, 

relevante para os estudantes e os traz para falar de trabalho, cultura, ciência e 

tecnologia [...] elementos fortes que ‘chamam’ as matérias do currículo para 

uma ideia mais interdisciplinar e integrada: a pesquisa e o trabalho (FG2b, 

representante de entidade governamental, Fortaleza). 

 

 

Apesar das convergências, quando questionados sobre problemas encontrados 

nas interplays com os parceiros envolvidos até então (2012), depoimentos refletem 

dificuldades transpostas: 

 

[...] Tivemos um primeiro problema institucional. O Aliança estava focado no 

trabalho, nós na educação e a UNESCO tinha uma pretensão maior na pesquisa 

[...] ela não usa a palavra trabalho próxima ao que a Lei da Aprendizagem traz, 
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como inserção, mas como dimensão produtora de cultura, transformadora de 

relações [...] Foi um ponto de choque (FG2a, representante de entidade 

governamental, Fortaleza). 

 

[...] A UNESCO tem um viés mais teórico e a função de prospectar visões. 

Então ela estranhou e fizemos várias mesas de negociação, com representantes 

da SEDUC, Instituto Aliança, convidamos também o Instituto Unibanco, 

parceiro nosso em outro projeto e representantes da UNESCO (FG2a, 

representante de entidade governamental, Fortaleza). 

 

[...] a gente já sabia que não ia ser fácil juntar instituições com diferentes egos, 

formas de ver o mundo e modos operantes já bem estabelecidos (FG2c, 

representante de entidade governamental, Fortaleza). 

 

Este reconhecimento e naturalidade na mediação dos conflitos confirmam as 

posições de Kooiman (2005) e Bevir, Rhodes e Weller (2003), ao afirmarem que ignorar 

os efeitos das contingências e conflitos seria adotar uma equivocada postura positivista, 

desconsiderando a interpretação do que as instituições significam para as pessoas. 

Quando demandados sobre o compartilhamento de decisões no curso das 

negociações realizadas, citações confirmam a horizontalidade e a equivalência entre os 

atores, conforme exemplos a seguir: 

 

[...] Fomos a primeira secretaria a ter a coragem de dizer: ‘A gente quer usar o 

documento de vocês, entende a relevância mas tem dificuldade de operar na 

nossa realidade assim [...] temos um rol de metodologias que deram resultados 

significativos, e queremos trazer para aplicar no núcleo, mas vai ser um pouco 

diferenciado do que está no protótipo (FG2a, representante de entidade 

governamental, Fortaleza). 

 
[...] Na proposta da UNESCO os professores teriam um tempo extra para 

orientação de pesquisa, comum em escolas europeias [...] Tínhamos receio de 

soar distante da realidade, que não trouxesse adesões, então o caminho foi 

conversar, adaptar [...] (FG2c, representante de entidade governamental, 

Fortaleza). 

 

O entrevistado FG2a relata que esta foi a percepção também da Secretária de 

Educação e subsecretário, de que era uma proposta válida que demandava ajustes. E cita 

a argumentação do subsecretário: 

 

‘O núcleo poderia orientar a dimensão do trabalho de forma vocacionada para 

o bom trabalhador, que se não for um protagonista numa sociedade mutante e 

complexa, não consegue dar conta das exigências’ (FG2a, representante de 

entidade governamental, Fortaleza). 
 

Nessa perspectiva entraria o trabalho como aprendiz, que no projeto acontece 

para os alunos do 3º ano do ensino médio. As necessidades de negociações para ajustes 
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eram esperadas, pois, como alertam Santos e Carrion (2011) há tendência a falhas nos 

casos em que as organizações internacionais não adequam projetos globais a realidades 

locais. 

Neste caso, o próprio documento da UNESCO coloca dentre as condições para 

a implantação da proposta o “estudo, discussão e formulação de linhas e propostas gerais 

de adaptação do protótipo à concepção pedagógica e à situação concreta da escola, da 

rede ou do sistema de ensino” (UNESCO, 2011, p.22). 

No entanto, a SEDUC desejava manter a pesquisa, então foram necessárias 

negociações, como explana FG2a:  

 

[...] a metodologia que o Instituto Aliança tinha desenvolvido não era 

totalmente aplicável, tivemos de traduzir para incluir a pesquisa [...] Os 

estudantes apresentam a cada ano um projeto de pesquisa (FG2a, representante 

de entidade governamental, Fortaleza). 
 

 

Os entrevistados externaram outros aspectos que precisaram ser mediados. 

Enquanto FG2a relata problemáticas do planejamento e das quantidades que 

necessitavam de adequação entre as partes e a questão do Instituto não ter ciclos definidos 

de gestão como ocorre no setor público, FG2b relembra o percalço na formação de 

professores que necessitou de acordo, “porque se não é desenvolvida uma metodologia 

capaz de dinamizar essa formação, não há como atingir escala”. 

O entrevistado FG2c cita que em 2012 o Instituto praticamente fez toda a 

formação, mas nos anos seguintes isso não pôde continuar, necessitando de negociação 

contundente: 

 

[...] Quanto à seleção das escolas para ministrar os cursos, o Instituto tinha a 

ideia de três, quatro, e nós dissemos ‘ temos que terminar o 3º ciclo do projeto 

piloto com pelo menos 150 [...] uma política pública não é para poucos. Ou é 

replicável para todo meu público ou não é digna de receber recurso público. E 

isso pro 3º setor é pesado porque se não tiverem condição de investir [...] E 

para ter perspectiva de continuidade a gente precisa de quantidade, porque 

nenhum governante fica tímido em desarticular um projeto que contempla 

poucos. [...] (FG2a, representante de entidade governamental, Fortaleza). 

 

Em 2013 os esforços se voltaram para o planejamento de como seria viabilizado 

o 3º ciclo, para o entendimento/operacionalização da Lei da Aprendizagem e a 

consecução de novas parcerias que a etapa exigia.  
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Foram realizadas várias reuniões com a SRTE-CE e também na sede do MTE 

em Brasília. Os encontros contaram com a participação do Ministro do Trabalho, 

representantes do FNAP, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego (CE), 

Secretário adjunto e outros funcionários da SEDUC, do Coordenador de Políticas 

Públicas para a Juventude, além de convidados da Fundação Wallmart, que financiava 

outros projetos do Instituto Aliança.   

Os comentários a seguir reafirmam a ampla negociação ocorrida: 

 

[...] Sentimos abertura, uma grande aposta do MTE [...] Diziam o que não podia 

e a gente argumentava o que achávamos que tinha que poder pra dar certo. [...] 

Estamos aqui para melhorar, temos interesses divergentes e convergentes [...] 

(FG2a, representante de entidade governamental, Fortaleza). 

 

[...] Eles me chamaram, o Instituto Aliança em parceria com a SEDUC, e eu 

disse vamos fazer, ‘vendi’ para o ministro e ficou como programa carro chefe 

do ministério, esse piloto [...] A iniciativa é muito interessante, conseguiram 

mudar o currículo no Conselho Estadual de Educação [...] (FG3a, representante 

de entidade governamental, Fortaleza). 

 

[...] eram 3proposições no projeto original [...] estamos construindo [...] 

Dialogamos com o ministério das pequenas empresas, com o PRONATEC 

para financiamento. (FG3a, representante de entidade governamental, 

Fortaleza). 

 

Na opinião do entrevistado FG2a, o MTE cedeu também por ver na replicação 

do piloto potencial para expansão nacional. Segundo ele, como um dos maiores 

limitadores da aprendizagem é a escassez de recursos, sendo a maior parte da formação 

do aprendiz viabilizada no horário da escola regular, a necessidade de financiamento 

diminui. Outro benefício seria a maior receptividade das empresas, por não precisarem 

pagar taxas por aprendiz contratado. 

Quando questionado sobre as interações com entidades formadoras locais,  FG2a 

disse que para as ESFLS, por precisarem cobrar taxas para viabilizar os cursos, a SEDUC 

está sendo percebida como concorrente. Para ele a imagem ficou clara na solenidade de 

assinatura do termo de parceria entre SEDUC e MTE em 2013.  

Os entrevistados esperam reverter esta imagem, pois em 2014 pretendem 

estreitar relações com as ESFLs e Sistema S para trocar experiências, “[...] porque os 

alunos de 2012 agora estão no 3º ano, quando se trabalha a dimensão Vida e Sociedade 

[...] engloba o trabalho e a formação acadêmica e muitos estão sendo inseridos através da 

lei da aprendizagem” (FG2b). 
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No que se refere à inserção dos aprendizes, a parceria com a STDS foi 

considerada essencial. Segundo FG2a: “A STDS possui expertise na área de 

aprendizagem.” A opinião sobre a secretaria é reforçada em outro relato: 

 

Quando nos ‘aventuramos’ a fazer as intermediações para o mercado de 

trabalho, em um mês conseguimos 20 contratos, enquanto eles conseguem 300 

no mesmo período (FG2b, representante de entidade governamental, 

Fortaleza). 

 

Os entrevistados compartilharam também obstáculos nesta fase: 

 

[...] Para nós na STDS essa operacionalização ainda está confusa em alguns 

aspectos [...] a aprendizagem tem todo um marco regulatório e a SEDUC foge 

a esse padrão [...] eles dizem que é porque é um piloto, está sendo construído 

[...] penso que temos que trabalhar certo, de acordo a lei (FG3b, representante 

de entidade governamental, Fortaleza). 

 

[...] Com a SRTE-CE, vou chamar de um problema de percurso previsto. Ela 

não tem, como o MTE, como pensar em possibilidades. O fiscal se guia pelo 

que está escrito e vai cumprir a lei [...] a SRTE está no direito dela, mas para o 

nosso processo, se ela for muito rigorosa vai comprometer bastante [...] Aí a 

gente está tendo uma flexibilização bacana no MTE, quando tivemos 

fiscalização mandaram oficio deixando claro que é uma iniciativa que estão 

construindo juntos com a SEDUC, um salvo-conduto [...] (FG2a, representante 

de entidade governamental, Fortaleza). 

 

Ainda sobre obstáculos, FG2b informa que em 2014 já foram realizados sete 

encontros para alinhamento e a relação entre os parceiros está bem melhor.  

Outro fato observado foi a preocupação com o financiamento. O desafio é 

assegurar os recursos do PRONATEC visando garantir o custeio dos professores para as 

aulas do contra turno, de forma concomitante à entrada no mercado de trabalho. Esta fase 

não foi implantada porque as negociações com o PRONATEC recuaram bastante:  

 

Está bem abaixo do que o MEC tinha prometido [...] Se o PRONATEC não 

vingar, vamos ter dificuldade [...] mas a gente não quer recuar, né? Tem a 

possibilidade de utilizar recursos da STDS que ela utiliza para formação dentro 

das escolas, e ver outros fundos. O projeto chama atenção, pessoas nos 

procuram [...] O Instituto Aliança também busca financiadores [...] (FG2b, 

representante de entidade governamental, Fortaleza). 

 

No que se refere ao monitoramento e avaliação, a percepção foi de que estes 

processos ainda não estão consolidados, sendo observadas algumas indefinições e 

sobreposições a partir dos relatos colhidos.  Quando questionado sobre o assunto, o gestor 
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FG2a, da SEDUC,  informa que houve várias sondagens junto aos estudantes ao longo do 

projeto, mas não houve uma avaliação geral. 

Enquanto isso, o entrevistado FG3b, da STDS, informa não estar bem claro o 

que cada ator faz e sugere a necessidade de uma articulação maior entre os parceiros nesse 

primeiro ano de incorporação da aprendizagem ao projeto. 

O respondente FG2b, complementa que ainda não foi feita uma avaliação do 

projeto porque 2014 é o primeiro ano em que os três ciclos estão em prática. Embora 

comente que o objetivo é realizar uma avaliação participativa, acrescenta que há a 

intenção de assistir a experiência como piloto “para que o MTE possa fazer as devidas 

revisões”, deixando transparecer o componente dominante hierárquico. 

 

- Interações entre entidades formadoras e empresas (Natal e Fortaleza)  

Quanto às interações entre entidades formadoras e empresas, as entrevistas 

revelaram mais semelhanças que diferenças nas duas cidades investigadas, razão pela 

qual a análise está sendo apresentada em tópico único. Visando facilitar a compreensão, 

optou-se pela subdivisão de acordo com as fases da implementação: 

 

 

 

 Seleção 

Foram raras as experiências de compartilhamento de decisões nos sistemas de 

seleção de aprendizes, em ambas capitais pesquisadas. Em Natal, o entrevistado NF3, 

representante de entidade formadora, relatou que, embora raros, são enriquecedores os 

casos em que as empresas solicitam a realização de seleção conjunta, quando participam 

profissionais do RH da empresa e geralmente um professor da ESFL e que este 

compartilhamento de visões lhe parece benéfico para a política. 

Em três entidades formadoras de Natal, assim como na maioria das entidades 

pesquisadas em Fortaleza, a seleção é quase sempre realizada exclusivamente pelas 

empresas, que encaminham em seguida os jovens para os cursos.  

O SENAC, até poucos anos atrás, nas duas cidades pesquisadas, se 

responsabilizava pela realização deste processo, mas segundo informaram os 

responsáveis pela área de aprendizagem nessas instituições há poucos anos a sistemática 

mudou, ficando a cargo das empresas contratantes. Do ponto de vista do entrevistado 

NF1a, representante do SENAC em Natal: “[...] assim tem sido mais produtivo, [...] 
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menos problemas em relação ao desempenho do aprendiz [...]indicados por eles, estão 

mais direcionados ao perfil desejado pelas empresas [...]”. 

Por outro lado, o representante do SENAC-CE e gestores de diversas ESFLs, de 

Natal e Fortaleza externaram preocupações quanto à tendência de responsabilização 

apenas das empresas pela seleção.  No ponto de vista desses entrevistados é fundamental 

a participação da entidade formadora nas decisões sobre seleção, de forma a preservar o 

viés social do projeto e assegurar oportunidades para os mais necessitados. 

O entrevistado NF4, representante de entidade formadora em Natal, conta que 

apenas no último processo seletivo 3.470 (três mil, quatrocentos e setenta) jovens se 

inscreveram para uma oferta de 500 vagas e explica que há interação com as empresas, 

pois antes de abrir inscrições para o público beneficiário é feita divulgação das datas e 

cursos junto às empregadoras parceiras, portanto dentre os jovens que se inscrevem e 

passam pela seleção vários já foram encaminhados pelas empresas. 

Embora a legislação estabeleça que as empresas sejam responsáveis pela seleção 

dos aprendizes, no Manual de Aprendizagem (MTE, 2013) consta apenas que essas têm 

liberdade para selecioná-los. Na prática, esta etapa vem sendo realizada também por 

entidades qualificadoras, nos casos em que as empresas contratantes assim desejem. Por 

vezes, algumas ESFLs insistem e mantém a responsabilidade pela inscrição e seleção dos 

jovens que participarão do Programa, cabendo às empresas a escolha dentre os pré-

selecionados.  

Dentre os respondentes das empresas, os relatos confirmaram a opção por 

responsabilizar-se pela seleção isoladamente. Apenas NE1, representante de empresa em 

Natal, relatou que em alguns casos o SENAC-RN tinha a turma formada e a empresa 

selecionou a partir dela.  No entanto, não transparece qualquer compartilhamento de 

decisões no processo, inclusive o entrevistado declarou desconhecer os critérios 

utilizados pelo SENAC-RN para seleção e esclareceu: “A partir dos que eles 

selecionaram, nós buscamos identificar as qualidades necessárias para as funções que vão 

realizar [...] Tem que passar por vários setores, gostar de trabalhar com o público”. 

 

 Capacitação 

No que tange à capacitação teórica, o entrevistado NF5, representante de 

entidade formadora em Natal, explicou que o material didático é elaborado pela matriz e 

são ministrados repasses de metodologia para o professor através de ferramentas de EAD 

e encontros presenciais semestrais em Recife-PE. 
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Nenhuma das outras entidades formadoras de Natal, incluindo o SENAC RN, 

manifestou contar com a participação das empresas no processo de elaboração do material 

didático ou qualquer outra decisão relacionada à capacitação. Nenhuma das unidades de 

Natal desenvolve seu próprio material didático, trabalhando com materiais encaminhados 

pela matriz ou parceiro financiador. Já em Fortaleza, embora também não tenham sido 

identificadas contribuições de empresas locais neste sentido, várias entidades formadoras 

desenvolvem seu próprio material didático, inclusive o SENAC-CE. 

Em Natal, apenas o entrevistado NF4, representante de entidade formadora, 

explicou que há uma coparticipação entre a equipe local e a consultoria pedagógica 

encaminhada pela entidade financiadora, quando antes de finalizarem as apostilas a 

entidade local eventualmente tece considerações e agrega textos e dinâmicas. 

Esta ausência de interações com as empresas locais no sentido de contribuírem 

para os materiais didáticos pode representar uma lacuna no sentido de agregar as 

particularidades do mercado de trabalho local, de forma a direcionar melhor a 

qualificação dos aprendizes para as reais necessidades das contratantes e também 

estimular o interesse dos alunos que, ao identificar maior aplicabilidade dos conceitos 

estudados em sala podem vir a ter um melhor aproveitamento.  

A esse respeito, cabe ressaltar que se tomou conhecimento a partir das entrevistas 

realizadas com representantes de entidades formadoras de que os materiais utilizados por 

algumas ESFLs de Natal e de Fortaleza são desenvolvidos em sistema colaborativo entre 

entidades que estão representadas no Fórum Nacional da Aprendizagem Profissional 

(FNAP), com sede em Brasília, que mais adiante será abordado, ao se tratar da terceira 

ordem de governança.  

Este foi um dos poucos aspectos que evidenciaram algum alinhamento entre as 

ordens de governança, quando a recomendação de Kooiman (2003, 2008) é no sentido de 

que estas devem estar em constante comunicação, de forma a alimentar o dinamismo do 

processo e assegurar que as imagens norteadoras sejam compartilhadas por todos os 

envolvidos. 

As interferências entre entidades formadoras e empresas para viabilizar visitas 

técnicas para os alunos são citadas como muito válidas por entrevistados de ambas as 

cidades pesquisadas, embora em Natal tenham sido manifestadas algumas dificuldades 

em concretizá-las:  
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Além do conhecimento, tem a questão simbólica, o jovem ouve um gestor, se 

projeta no lugar dele, isso amplia até as alternativas que ele pensa para carreira 

dele, que está no comecinho [...] Também contamos com palestras de 

funcionários na entidade, mas é raro, porque as empresas não querem liberar o 

funcionário no expediente, quando deveriam estimular isso, como 

responsabilidade social (FF4, representante de entidade formadora, Fortaleza). 

 
As visitas dão um valor a mais na aula, enriquecem o que é visto em sala, e os 

jovens se interessam mais pelo que podem visualizar na prática (NF3, 

representante de entidade formadora, Natal). 

  
O problema para viabilizar as visitas é a falta de recursos para o transporte, 

mas elas são muito importantes para a aprendizagem (NF2a, representante de 

entidade formadora, Natal). 

 

Gostaria de uma maior interação com as empresas parceiras no sentido de 

viabilizar visitas técnicas para os alunos, que aconteciam e agora não mais 

(NF5, representante de entidade formadora, Natal). 

 

Dentre as empresas contratantes pesquisadas em Natal e Fortaleza, todas do setor 

supermercadista, não foram constatadas interações no sentido de viabilizar palestras de 

funcionários, apenas algumas visitas técnicas. Quando questionados sobre outros 

mecanismos de integração entre a teoria e a prática nos ambientes de trabalho dos 

aprendizes, os respondentes agregaram as seguintes observações: 

 

Temos o aprendiz como aprendiz de verdade. Tem empresas que usam o 

aprendiz só para uma função, não é correto. Ele não pode ficar o ano todo num 

setor, até para que entenda o que é um supermercado, para que no futuro 

possamos reaproveitá-lo como profissional [...] Essa visão é uma orientação 

dada pelo RH de SP, devo fazer a cultura favorável a aprendizagem se espalhar 

na loja (NE1, representante de empresa, Natal). 

 

O programa é muito valorizado pelo Grupo [...] o aprendiz recebe um 

passaportezinho que diz a função, o que ele vai fazer na loja, os setores, porque 

não podem ir para setores de risco, onde tem objetos cortantes [...] Há 

encontros semestrais para os tutores dos aprendizes [...] é um padrão no Brasil 

inteiro (NE2, representante de empresa, Natal). 

 

O chefe do setor é que para,in loco, para explicar o setor, não numa sala, nossa 

vida varejo não permite [...] Cada setor tem um book de procedimentos e 

padrões, os alunos gostam muito, não dá para fazer uma interação maior 

porque ele não pode levar para o curso, é  material interno sigiloso (FE1, 

representante de empresa, Fortaleza). 

 

O professor estimula que eles façam pesquisas sobre a empresa, eu respondo 

alguns questionários, procedimentos, apresentações que eles fazem (FE3, 

representante de empresa, Fortaleza). 

 

 Divulgação/ Financiamento 

No universo da divulgação, os esforços empreendidos pelas ESFLs estão muito 

direcionados para a busca por sustentabilidade financeira, em função da ausência de 
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provisão governamental de recursos materiais e financeiros para execução das ações de 

capacitação por entidades dessa natureza. 

Em Fortaleza, praticamente todos os gestores de ESFLs relataram interações 

frequentes através de visitas às empresas em busca de captação de recursos, pois 

entendem que divulgação e financiamento estão estreitamente vinculados. Em Natal, das 

quatro ESFLs atuantes, duas procedem de maneira análoga e compartilham também dessa 

imagem. Na visão dos entrevistados de ambas as capitais, as visitas de prospecção às 

empresas têm contribuído fortemente para divulgação da PPNAP em geral e 

conscientização da comunidade empresarial. 

O representante de uma das ESFLs com atuação comum nos dois arranjos 

pesquisados declarou terem sido efetuados mais de 1.000 (mil) contatos com empresas 

apenas em Natal no decorrer de um ano no sentido de divulgação e esclareceu que foi 

designado profissional específico para essas atividades, sendo criado o cargo de assistente 

comercial. Em Fortaleza a ESFL adota o mesmo procedimento, pois as estratégias são 

definidas, segundo ele, pela matriz para todo o país. 

Fica claro que as empresas visitadas, ainda que não venham a aderir à política, 

ou pelo menos não de imediato, de alguma forma são influenciadas no curso das 

interações. Folders apresentados e argumentos utilizados constituem exemplos de 

instrumentos utilizados nestas interações, classificadas por Kooiman (2003) como 

interferências, por se utilizarem comumente de informações como instrumentos e 

ocorrerem de forma mais pontual.   

Os relatos dos entrevistados nas duas capitais evidenciam algumas dificuldades 

na busca por captação de recursos através da realização de visitas a empresas: 

 

É necessário um trabalho de “formiguinha”. Fazemos várias visitas para 

apresentar, insistir [...] (NF3, representante de entidade formadora, Natal). 

 

Algumas visitas só vão surtir efeito um ano depois, então temos que investir 

diariamente na divulgação (FF6a, representante de entidade formadora, 

Fortaleza). 

 

É um esforço muito grande [...] As empresas só nos procuram quando o 

SENAC não tem turmas, pois lá não pagam taxas (NF2b, representante de 

entidade formadora, Natal).  

 

[...] Um dos maiores conflitos é saber quando as cotas vencem [...] Entro em 

contato com dezenas de empresas que dizem já ter aprendizes [...] (NF2a, 

representante de entidade formadora, Natal).  
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Era para ser mais articulado, a SRTE informar quais empresas estão 

descumprindo a lei [...] ampliaria o alcance da política em geral (NF3, 

representante de entidade formadora, Natal). 

  

O entrevistado NF4, coordenador de aprendizagem de uma das ESFLs 

pesquisadas em Natal, explica que no caso da organização que representa, todo o 

financiamento resulta da responsabilidade social de uma empresa americana. Neste caso 

verificou-se interações frequentes entre a entidade financiadora e a ESFL, envolvendo 

diversas fases da implementação, inclusive com compartilhamento de decisões. Pôde-se 

concluir que as interações efetivadas configuram-se como interplays, ocorrendo 

preferencialmente relações horizontais entre as partes e institucionalizadas mediante 

acordos firmados (KOOIMAN, 2003).  

O entrevistado NF4 esclareceu que fez visitas a empresas locais na tentativa de 

captar recursos para ampliar ações, mas ao mencionar possível cobrança de taxas as 

empresas recuaram. Ele acredita que grandes empresas locais deveriam “[...] ter um papel 

mais ativo, além de contratar, financiar turmas [...] as formadoras entrariam com a 

estrutura [...]”. 

Em Fortaleza praticamente todas as ESFLs cobram taxas por aprendiz 

contratado, mas foram encontradas experiências similares à relatada pelo entrevistado 

NF4, representante de entidade formadora em Natal. Um diferencial observado nas 

experiências de Fortaleza é que as empresas parceiras nas interplays são locais.  Foram 

identificados casos em que o financiamento de cursos de aprendizagem são inteiramente 

viabilizados ou recebem considerável aporte financeiro por meio de ações de 

responsabilidade social empresarial. 

No caso dos projetos executados em parceria com secretarias estaduais de 

governo (Quadro 32), arranjos presentes apenas na capital cearense, a conexão entre 

divulgação e financiamento externada pelos representantes de ESFLs não se aplica, pois 

as empresas não pagam taxas pela contratação. O entrevistado NF4 lamentou a ausência 

de iniciativas dessa natureza em Natal, por considerar “essencial uma maior adesão do 

governo do estado e dos municípios de forma a somar esforços para o sucesso de uma 

política federal tão importante”. 

Assim como no caso dos projetos mencionados no quadro 32, quando a entidade 

formadora é o SENAC, a conexão entre divulgação e financiamento não se aplica, tendo 

em vista o caráter compulsório da contribuição das empresas. No entanto, cumpre exortar 

que, apesar da prerrogativa legal que confere aos Serviços Nacionais de Aprendizagem a 
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primazia na oferta dos cursos, a pesquisa revelou crescimento pífio das inserções de 

aprendizes efetivadas pelas unidades do SENAC nas capitais analisadas, conforme ilustra 

o quadro 34: 

 

Quadro 34 – Comparativo Inserções SENAC/Contratações Comércio (Natal/Fortaleza) 

                NATAL            FORTALEZA 

ANO SENAC Comércio SENAC Comércio 

2008 1098 627 525   874 

2009   936 621 459 1789 

2010 1046 659 540 2081 

2011 1392 756 852 2183 

             Fonte: Pesquisa Direta (2014). 

 

Verifica-se que os resultados em Fortaleza aumentaram em apenas 117 inserções 

anuais ou 22,28%, entre 2008 e 2012. Em Natal, embora o crescimento em termos 

absolutos tenha sido maior (201 inserções adicionais), em termos percentuais representa 

apenas 18,30%. No mesmo período, o aumento das contratações de aprendizes pelo 

comércio na cidade foi na ordem de 26,63%, portanto não muito superior.   

Convém pontuar que as inserções realizadas pelo SENAC-RN, ano a ano, têm 

sido bem superiores ao número de adolescentes/jovens aprendizes contratados pelo setor 

comércio. Entende-se que isto foi possível porque dois dos três cursos ofertados (Quadro 

27) capacitam para o exercício de funções que não são exclusivas do comércio.  Ressalta-

se que os resultados de inserção pelo SENAC em Natal, em termos absolutos, superam 

muito os de Fortaleza. 

Além disso, no contexto de Fortaleza, a evolução de 22,28% é inexpressiva 

quando comparada ao incremento nas contratações de aprendizes pelo comércio, que 

passou de 874 inserções em 2008 para 2.547 inserções em 2012, correspondendo a 1.673 

contratações adicionais no ano ou 191,41% de evolução. A maior parte dos aprendizes 

contratados pelas empresas do comércio de Fortaleza nesse período, portanto, foi 

capacitada pelas ESFLs e não pelo SENAC. 

 

 Monitoramento 

Dentre as fases que integram a implementação da PPNAP, o monitoramento dos 

aprendizes foi o mais citado como realizado em estreita integração entre empresas e 

entidades formadoras. Os entrevistados explicaram que o acompanhamento das 

frequências correspondentes à carga horária teórica, cumprida no SENAC ou nas ESFLs 

credenciadas e da carga horária prática realizada nas empresas é frequente e rotineiro. 



152 
 

Na percepção dos respondentes, como evidenciam os trechos na sequência, o 

fato das partes tomarem conhecimento das faltas do aprendiz logo no início é um dos 

principais pontos para o sucesso do programa, pois, como diz um dos gestores das ESFLs 

entrevistados, “uma sequência de faltas de um adolescente no curso ou na empresa pode 

ser só a ponta de um iceberg”. 

Assim, segundo os diversos entrevistados, problemas que poderiam resultar num 

posterior desligamento geralmente são sanados através de mediações que envolvem o RH 

das empresas, professores, coordenadores e/ou psicólogos nas entidades formadoras, os 

aprendizes, e muitas vezes as famílias: 

   

Os aprendizes normalmente procuram primeiro o professor, porque tem 

proximidade e sabem a realidade deles [...] Então se for o caso é passado para 

a coordenação, que vai mediar a questão com a empresa parceira e o aprendiz. 

Na maior parte dos casos é revertido (NF3, representante de entidade 

formadora, Natal). 

 

Levam para o professor conflitos de todos os gêneros: com os pais, gravidez 

indesejada, empresa que atrasou salário [...]. (FF5a, representante de entidade 

formadora, Fortaleza). 

 

A gente sempre interage, por exemplo, se um aprendiz falta aqui ou no curso 

a entidade formadora pra gente, ou se há perspectiva de demissão [...] Temos 

um problema agora, então junto da coordenação do curso e da família tentamos 

resgatar [...] Não acontecem muitos casos, houve um na última turma, mas 

conseguimos reverter (NE1, representante de empresa, Natal). 

 

Os relatos mencionados refletem um alinhamento da preocupação de parceiros 

envolvidos na implementação com as imagens norteadoras de “garantia de formação 

técnico-profissional metódica compatível com o desenvolvimento físico, moral e 

psicológico” do aprendiz (BRASIL, Decreto MTE 5.598/2005, Art. 3º). 

Convém ressaltar que as faltas impactam, conforme determina a legislação, 

diretamente no cálculo dos salários a serem pagos pelas empresas aos aprendizes. É 

interessante refletir, portanto, que interações que se iniciam como intervenções, 

estabelecidas em lei, são capazes de fomentar nos atores envolvidos interplays que 

deixam transparecer nas relações interorganizacionais os valores pessoais dos 

profissionais envolvidos, como reafirma a transcrição: 

 

Jovens começam a faltar e muitas vezes descobrimos problemas familiares [...] 

É gratificante ver que se o RH da empresa e o psicólogo do curso conversam, 

chamam as famílias, muitas vezes conseguimos reverter. Melhoram até porque 

se sentem importantes para os outros [...] Com os aprendizes temos, por causa 

da legislação também, admito, essa conduta especial [...] nessa idade eles 

precisam mais de apoio (NE4, representante de empresa, Natal). 
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Por outro lado, os entrevistados reconhecem a fragilidade de alguns aspectos do 

acompanhamento realizado: 

 

Não é possível visitar as empresas com frequência para acompanhar os 

aprendizes, até porque estão dispersos em muitos estabelecimentos. Se fossem 

menos parceiros contratantes com um maior número de aprendizes em cada 

seria mais fácil [...] (FF5a, representante de entidade formadora, Fortaleza). 
 

O projeto tem poucos recursos, até para transporte, recursos humanos [...] e 

quando vou fazer visitas já fica sem supervisor aqui para acompanhar os 

meninos no curso, é complicado (NF2b, representante de entidade formadora, 

Natal). 

 

Um mecanismo citado por grande parte das ESFLs de Fortaleza e uma de Natal, 

no sentido de viabilizar o monitoramento associado à redução de custos, foi o envio de 

questionários sobre o desempenho dos aprendizes nas empresas para que os supervisores 

respondam. Conforme os depoimentos, no entanto, o retorno desses instrumentos fica 

muito abaixo do desejado, exigindo contatos telefônicos frequentes junto ao RH das 

empresas contratantes.  

Alguns entrevistados, todos de Fortaleza (FF11, FF10, FF5a, FF3) informaram 

enviar às empresas também avaliações de desempenho dos alunos no curso, a exemplo 

de FF3 e FF10: 

 

Sobre a frequência de interação com as empresas, infelizmente ou felizmente 

ela acontece quando tem algum problema. Porque assim, geralmente está tudo 

ok [...] Fazemos avaliação semestral do aprendiz e ano passado nós entregamos 

em algumas empresas, mas são mais de 150, se tornaria inviável visitar todas 

(FF3, representante de entidade formadora, Fortaleza).  

 

Os professores e a supervisão avaliam os alunos. Tem empresa que dá 

feedback, mas são poucas [...]chama o aprendiz e diz: ‘Ah, nem sabia que você 

estava tão bem no curso...!’. Nós enviamos a avaliação para todas as empresas, 

mas só visitamos algumas (FF10, representante de entidade formadora, 

Fortaleza).  

 

 

Alguns entrevistados veem como aliado para um maior comprometimento com 

essas respostas a exigência legal de laudo de avaliação elaborado pela entidade 

qualificadora nos casos de extinção antecipada do contrato (Dec. 5598/2005), pois 

argumentam junto às empresas contratantes ficarem sem condições de colaborar nesses 

casos se não recebem o feedback contínuo por meio dos questionários. 
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Como semelhanças no que se refere às interferências entre empresas e entidades 

formadoras, nas duas cidades pesquisadas se constatou principalmente, portanto, uma 

maior concentração de interferências nos processos de divulgação, fortemente associados 

à busca por financiamento, e também no monitoramento dos aprendizes.  

Como diferenças, primeiramente, coloca-se a questão da escala, pois a própria 

divulgação se mostrou associada aos esforços empreendidos pelas ESFLS, que são apenas 

04 (quatro) em Natal, enquanto em Fortaleza são 29 (vinte e nove) entidades que 

promovem cursos de aprendizagem na área do comércio. Assim, embora a natureza das 

interações relacionadas à divulgação junto às empresas sejam semelhantes, espera-se que 

em Fortaleza um número muito maior de empresas seja afetado no mínimo por influências 

decorrentes de interferências, como por exemplo, visitas para apresentação dos cursos, 

uma vez que o número de credenciadas no MTE excede em mais de 07 (sete) vezes o 

número existente em Natal. 

Representantes de empresas e entidades formadoras entrevistados em ambas as 

cidades consideram que essas visitas contribuem para a divulgação, e externam imagens 

sobre mudanças nos últimos anos quanto às razões que levam as empresas a contratar 

aprendizes, registrando-se mais favoráveis à política, no entanto todos os respondentes 

acreditam que a grande maioria ainda cumpre a Lei mediante ação da fiscalização.   

Outra diferença observada consiste na concretização de interplays entre algumas 

ESFLs de Fortaleza e empresas locais, que ofertam conjuntamente programas de 

formação de aprendizes. Em Natal detectou-se iniciativas de colaboração recentes que, 

embora menos abrangentes, merecem registro pois somam para a qualidade da 

capacitação ofertada, como é o caso da cessão de espaço em empresas para aulas práticas 

ministradas por ESFL local. 

A análise das relações entre as entidades formadoras, por sua vez, evidenciou 

que em Fortaleza as interações ocorrem com frequência muito superior à Natal, e 

envolvem muitas experiências de cooperação, algumas mais pontuais, configurando-se 

como interferências e outras que evoluíram no sentido de maior durabilidade e 

formalização, caracterizando-se como interplays. Por outro lado, nas duas cidades 

registra-se a percepção de imagens ligadas ao sentimento de concorrência entre algumas 

ESFLs, imagem mais fortalecida no arranjo potiguar. 

No que concerne ao posicionamento dos governos locais, enquanto a 

participação do governo potiguar foi observada apenas em algumas reuniões acerca da 

temática, em Fortaleza verificou-se a implementação de projetos que resultam da co-
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governança entre secretarias de governo, ESFLs locais e escolas públicas, indicando uma 

execução de forma descentralizada por meio da conjugação de esforços entre os entes 

federados. 

Os quadros 35 e 36 apresentam alguns exemplos das interações identificadas nas 

diversas fases da implementação nas duas cidades pesquisadas. 

 

Quadro 35 – Interferências entre entidades formadoras 

Fortaleza 

Interferências Fases da Implementação 

Esclarecimento de dúvidas 

sobre validação dos cursos  

Credenciamento 

Auxílio na elaboração dos 

projetos dos cursos 

Credenciamento 

Indicação de professores  Capacitação 

Indicações de empresas para 

visitas técnicas  

Capacitação 

Indicações de parcerias para 

atividades culturais 

Capacitação  

Visitas conjuntas a potenciais 

contratantes 

Divulgação/financiamento 

Natal 

Interferências Fases de Implementação 

Indicação de cursos ofertados 

por outras entidades 

Divulgação 

  Fonte: Pesquisa Direta (2014). 

 

Quadro 36 – Interplays entre entidades formadoras 

Fortaleza 

Interplays Fases de Implementação 

Compartilhamento de salas de aula. Capacitação 

Proposição conjunta de cursos de aprendizagem ao 

MTE por ESFLs 

Credenciamento, Seleção, Divulgação, 

Capacitação, Financiamento, 

Monitoramento, Avaliação 

Proposição conjunta de cursos de aprendizagem ao 

MTE (STDS/ESFL) 

Credenciamento, Seleção, Divulgação, 

Capacitação, Financiamento, 

Monitoramento, Avaliação 

Proposição conjunta de cursos de aprendizagem ao 

MTE (SEDUC, Escolas estaduais, STDS e ESFL) 

Credenciamento, Seleção, Divulgação, 

Capacitação, Financiamento, 

Monitoramento, Avaliação 

Cartilha de entidades formadoras  Divulgação, financiamento 

Natal 

Interplays Fases de Implementação 

                                     Não identificadas                     ---- 

Fonte: Pesquisa Direta (2014). 

 

Em Fortaleza, a frequência e intensidade de interações de primeira ordem criam 

um terreno fértil para a constituição dos arranjos de segunda ordem, pois os atores se 

reconhecem, já compartilharam experiências e imagens, exercitaram com maior 

frequência o diálogo e as negociações para resolver problemas específicos, o que tende a 

facilitar o processo de formalização das instâncias de governança para o tratamento das 
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questões que dizem respeito à coletividade.  As interações na primeira ordem de 

governança promovem a oportunidade para o conhecimento mútuo e o desenvolvimento 

de relações de confiança, que somadas constituem um alicerce para as instâncias de 

reflexão e aprendizagem coletiva sobre a PPNAP. 

Em Natal, a desarticulação entre os atores demanda uma estratégia de discussão 

e compartilhamento das imagens, para então tratar da construção dos espaços coletivos. 

No tópico seguinte tratar-se-á de conhecer como se deu na realidade a construção de 

iniciativas neste sentido nas duas cidades.  

 

6.2.2 Governança de segunda ordem 

 

A governança de segunda ordem se refere ao “meeting ground” (KOOIMAN, 

2008, p 7) entre os que governam e os governados locais. Neste âmbito figuram os 

instrumentos utilizados para estimular as interações entre os atores, numa perspectiva de 

aprendizagem coletiva.  

Segundo o autor, estes estímulos devem constituir-se por meio de instâncias 

formalizadas, podendo abranger a utilização de leis, acordos, regras e a constituição de 

espaços institucionais para interação entre os atores envolvidos na política. Por essa razão, 

apresentar-se-á inicialmente a análise dos instrumentos legais consultados, de forma que 

em seguida os dados das entrevistas propiciem uma complementação dos resultados 

apontados pela análise documental, aprofundando a compreensão dos arranjos analisados. 

 

 –  Governança de segunda ordem (Natal) 

Em Natal foram identificados dois instrumentos, adaptados a partir de 

instrumentos pré-existentes, no sentido de estimular interações entre os atores envolvidos 

na execução da PPNAP: o Fórum Estadual de Incentivo à Aprendizagem e Resgate dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência e outros Discriminados no Mundo do Trabalho 

Potiguar (PRÓ-INCLUSÂO) e o Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, 

Proteção e Aprendizagem do Adolescente Trabalhador (FOCA/RN).  

Quando instituído por meio da Portaria MTE N°. 47, de 29 de abril de 2008, a 

denominação do primeiro Fórum supracitado ainda não incluía o termo aprendizagem, 

sendo descrito como ‘Fórum PRÓ-INCLUSÃO – Fiscalização e Resgate dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência no Mundo do Trabalho Potiguar’.  
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Convém comentar alguns argumentos elencados na norma legal que foram 

usados como justificativas para a constituição deste espaço, conforme destacados no 

quadro 37: 

 

Quadro 37 – Justificativas para publicação Portaria MTE 47/2008 

Trechos destacados da Portaria 
Comentários à luz da abordagem da 

governança interativa 

RECONHECENDO que, segundo a ONU, a deficiência 

é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da 

interação entre pessoas com deficiência e as barreiras [...] 

Imagens com foco mais restrito ao público 

de pessoas com deficiências (PCDs);  

Contempla princípios universais na 

formação das imagens. 

RECONHECENDO a diversidade das pessoas com 

deficiência e a necessidade de promover e proteger os 

direitos humanos de todas as pessoas com deficiência no 

mundo do trabalho [...] 

Imagens com foco mais restrito ao público 

PCDs. 

CONSIDERANDO que a maioria das pessoas com 

deficiência vive em condições de pobreza e a urgente 

necessidade da INCLUSÃO [...] 

Imagens com foco mais restrito ao público 

PCDs. 

CONSIDERANDO as difíceis situações enfrentadas por 

pessoas com deficiência que estão sujeitas a [...] 

discriminação.  

Imagens com foco na inclusão de PCDs. 

CONSIDERANDO a legislação sobre ações afirmativas 

do governo brasileiro no tocante à inclusão de pessoas 

com deficiência na Aprendizagem/Qualificação 

Profissional e no mercado de trabalho, em consonância 

com as Convenções 111 e 159 da OIT, a Convenção da 

ONU sobre os direitos[...].  

Situa o instrumento fórum entre as 

intervenções que integram o marco 

regulatório vigente; 

Imagem da aprendizagem como ação 

afirmativa; 

Contempla princípios universais na 

formação das imagens. 

. 

RECONHECENDO a importância das parcerias 

interinstitucionais governamentais e não governamentais 

[...] 

Valoriza as parcerias intersetoriais. 

[...] uma vez que estas não só tem o direito de participar 

ativamente das decisões relativas a programas e políticas, 

mormente no que lhes diz respeito diretamente [...] elas 

sabem de suas limitações e das limitações sociais a elas 

impostas; 

Reconhece o direito à participação dos 

beneficiários nas decisões, remetendo ao 

conceito de co-governança. 

[...] não obstante esses diversos instrumentos [...] as 

pessoas com deficiência [...] continuam a enfrentar as 

barreiras [...]; 

Exorta que apenas mentos legais são 

insuficientes para resolver os problemas 

sociais. 

CONSIDERANDO a fiscalização trabalhista como 

importante e essencial instrumento na garantia desta 

inclusão. 

 

Remete à ideia de que os atores por si não 

promoveriam a governança interativa ou a 

co-governança e que as intervenções com 

base na hierarquia são necessárias. 

  Fonte: Pesquisa direta, 2014 adaptada da Portaria MTE N°. 47/2008 

 

O artigo 1º expressa o escopo do Fórum PRÓ-INCLUSÃO: 

 

Garantir, através da fiscalização e ações conjuntas com instituições parceiras, 

os direitos das pessoas com deficiência no mundo do trabalho, incluindo o 

incentivo à aprendizagem/qualificação profissional e ao acesso pleno e com 

acessibilidade ao mercado de trabalho potiguar. 
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As interações mediante fiscalização se caracterizam como intervenções, 

enquanto o incentivo à formação de parcerias sugere um modo de co-governança. Esse 

aparente paradoxo reafirma a visão de autores como Bevir e Rhodes (2001b) e Kooiman 

(2003, 2008), de que os modos de governança puros constituem tipos ideais, sendo as 

formas híbridas mais observadas na prática das interações entre os atores.  
O artigo 2º reforça a orientação das ações para o público de pessoas com 

deficiência em particular, ao anunciar: 
 

[...] volta-se, portanto, a promover e proteger os direitos e a dignidade das 

pessoas com deficiência, particularmente na garantia de direitos trabalhistas e 

acesso ao mundo do trabalho [...].  

 

Percebe-se, portanto, no texto do instrumento legal, a imagem da proteção aos 

direitos das pessoas com deficiência como principal, depreendendo uma imagem da 

aprendizagem como secundária, mencionada como um dos caminhos para inclusão das 

Pessoas com Deficiências (PCDs). 

O artigo 3º elenca na composição do Fórum, cabe frisar, além do governo e 

instituições voltadas para o atendimento específico de pessoas com deficiência, também 

as universidades e quase todas as entidades que atuavam na área de aprendizagem à época 

(Apenas a ESPRO não é citada), conforme ilustra o quadro 38: 

 

Quadro 38 – Componentes do Fórum PRÓ-INCLUSÃO 

Governo SRTE; MPT; CORDE; SUESP; SEMTAS/NAE 
Entidades 

(Aprendiz) 
SENAI; SENAC; SENAT; Casa do Menor Trabalhador; CIEE;  

Centro Educacional Dom Bosco, Instituto Ponte da Vida 
Entidades PCDs Ass. Síndrome Down; Conselho Est.Portadores de 

Deficiência;ADEVIRN;Sociedade Professor Heitor Carrilho; SUVAG; 

ADOTE; CRI; IERC; ADEFERN; APABB; CMPD; SOCERN;ASNAT;CAS 
IES CEFET (IF); UFRN; FAL; FACEX; FARN; UNP 

  Fonte: Elaborado a partir da Portaria MTE 47/2008 

 

A previsão de ampla representação de atores está em conformidade com o 

pensamento de Kooiman (2003), para quem uma maior diversidade de participantes na 

governança é fundamental em face à diversidade característica da própria sociedade atual. 

O 4° e último artigo prevê que os membros elaborarão e aprovarão o Regimento, 

denotando caráter de horizontalidade; por outro lado, pauta-se na autoridade 

governamental, com caráter de hierarquia, ao estabelecer que a coordenação do primeiro 

mandato será de responsabilidade da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, 

nominando inclusive um de seus auditores para assumir tal posição. 
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Possivelmente pelo caráter de intervenção por meio do qual foi instituída, 

suposição que demandaria maiores investigações, a elaboração do Regimento previsto 

somente se concretiza quatro anos depois (Ata da reunião do Fórum Pró-Inclusão de 09 

de abril de 2012).  

Com a aprovação do documento a denominação que incorpora o termo 

aprendizagem passa a vigorar.  De acordo com a abordagem interativa, os instrumentos 

são constituídos ou modificados com a intenção de ligar as imagens norteadoras às ações 

pretendidas. Neste caso, portanto, ao incluir-se o termo aprendizagem, espera-se que o 

instrumento espelhe a necessidade da incorporação das imagens relacionadas à PPNAP 

de forma a dar concretude às ações. 

Restringindo-se ainda à análise documental, com base nos objetivos elencados, 

verifica-se que a aludida expectativa não se confirmou. Embora a associação entre o 

estabelecimento dos objetivos e as imagens focadas na aprendizagem que se quer alcançar 

seja destacada como muito importante por Kooiman (2008) ao tratar dos elementos de 

governança, constatou-se que apenas um dentre os dez objetivos compartilhados pelos 

atores para integrar o Regimento trata da temática da aprendizagem, enquanto oito tratam 

exclusivamente do público PCDs. 

Outro aspecto percebido é atinente à composição, mantendo-se no Regimento 

exatamente as mesmas instituições, sendo, porém frisado que dele podem fazer parte “[...] 

outras instituições governamentais e não governamentais públicas ou privadas ou pessoas 

físicas, que atuam em prol da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho formal.” (Art. 4º).  

Percebe-se como positivo o adendo agregador de novos membros, pois conforme 

Kooiman (2003, p.98, tradução nossa) “[...] a diversidade na história individual, 

conhecimentos e experiências serão as fontes da vantagem colaborativa da instância de 

governança”. É interessante pontuar, porém, que as empresas não foram incluídas, apesar 

de seu importante papel na dinâmica da aprendizagem. 

A análise a seguir contempla os dados coletados a partir das atas das reuniões e 

entrevistas, apontando elementos que confirmam, alteram e/ou aprofundam os dados 

obtidos na apreciação da Portaria e Regimento. 

O Fórum Estadual de Incentivo à Aprendizagem e Resgate dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência e outros Discriminados no Mundo do Trabalho Potiguar – Pró-

Inclusão ocupa atualmente o espaço reservado ao Rio Grande do Norte no site do 

Ministério do Trabalho para os fóruns estaduais, onde consta a Portaria que o instituiu e 
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as atas de algumas reuniões realizadas até 2010. No entanto, a maior parte das atas 

consultadas, compreendendo o período de 2012 a 2014 estão no site do Ministério Público 

do Trabalho (MPT), coordenador dessa instância desde 2012. 

As entrevistas e atas consultadas indicaram que os participantes reconhecem a 

importância das discussões sobre aprendizagem no âmbito do fórum, porém reafirmaram 

imagens fortemente associadas às pessoas com deficiência, restringindo o potencial desse 

instrumento como link entre imagens e ações (KOOIMAN, 2003, 2008) com foco na 

aprendizagem, de acordo com as citações a seguir: 

 

Participamos do fórum Pró-Inclusão, no qual o MPT é bastante atuante [...]a 

aprendizagem entra, mas é mais voltado para a inclusão das pessoas com 

deficiência (NF4, representante de entidade formadora, Natal). 

 

São discussões importantes, mas fica restrito, não vê a aprendizagem como um 

todo (NF1b, representante de entidade formadora, Natal). 

 

Em razão do relatório do ano passado, que trouxe índices baixos de inclusão, 

é bom para a SRTE que dê prioridade ao projeto de aprendizagem e das pessoas 

com deficiência (Procuradora do trabalho, ata de 28 de janeiro de 2013).  

 

O mais importante nesse Fórum deve ser a aprendizagem. A ideia era 

possibilitar o contato das empresas com as associações [...] mas não teve o 

resultado esperado. Houve a procura e as inclusões, mas não como se esperava 

(Representante da SRTE/RN, ata de 27 de janeiro de 2014).  

 

Tomou-se conhecimento que integrantes do Sistema S, representantes do MPT 

e SRTE-RN participam com frequência dos encontros. Já em relação às ESFLs, apenas a 

entidade representada pelo entrevistado NF4 participa da instância, dentre as que 

apresentam cursos de aprendizagem validados no CNAP atualmente (BRASIL. MTE, 

2014). Cumpre frisar que em nenhuma das atas consta qualquer menção a esforços no 

sentido de integrar entidades dessa natureza ao grupo.   

Quanto às organizações especializadas no atendimento a PCDs, embora se tenha 

constatado grande envolvimento de algumas, por outro lado há entidades que constam na 

Portaria MTE 47/2008 e no Regimento e, de acordo com as listas disponibilizadas jamais 

se fizeram presentes, situação semelhante à verificada no caso das IES. A participação de 

IES em arranjos de governança é destacada nos estudos de Wambar (2012): 

 

[...] Cada componente do sistema social deve assumir uma determinada função 

ou papel no sistema de governança interativa devido às complexidades do 

processo, por exemplo, as organizações governamentais ajudar no 

fortalecimento das organizações sociais, na sua capacitação e apoio técnico 

através das universidades [...] (WAMBAR, 2012, p. 48). 
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Neste sentido destaca-se a participação da UFRN registrada na ata de 28 de 

janeiro de 2013, quando a representante da IES apresentou tese de doutorado sobre a 

interlocução entre os atores e fatores responsáveis pela inclusão da pessoa com 

deficiência no trabalho, dando ênfase à atuação do MPT, da SRTE e ao acompanhamento 

nas empresas para a verificação da ocorrência ou não da verdadeira inclusão das PCDs 

no mercado de trabalho. A palestrante frisou que no estudo “o acompanhamento fora feito 

pelos alunos e professores do departamento, entretanto o modelo aplicado pode ser 

facilmente utilizado em maior escala se contar com a participação das entidades e 

associações [...]” (ata de 28 de janeiro de 2013). 

A falta de compromisso de parte dos membros remete aos alertas de Frey (2004), 

acerca da pertinência da adoção de critérios de participação para arranjos de governança. 

Como defende o autor, considerando que arranjos deste tipo não são necessariamente 

compatíveis com as características da legitimidade democrática que fundamenta o sistema 

representativo da democracia, “[...] a adoção da concepção de detentor (holder) de títulos, 

qualidades ou direitos como critério de participação” (FREY, 2004, p.124) podem elevar 

a legitimidade do arranjo.  

A decisão de envidar esforços no sentido de integrar as empresas ao fórum foi 

tomada na reunião de 29 de outubro de 2012, conforme justificativas expressas a seguir: 

 

[...] a maior dificuldade existente é que a empresa, após a contratação, não 

acompanha o aprendiz, nem procura adequar as funções à deficiência que ele 

possui, tornando inviável o trabalho (Representante do SENAC).  

 

[...] Está aberto um curso de aprendizagem com 405 vagas, contudo as 

empresas não se preocuparam em trazer nenhum PCD (Representante do 

SENAC). 

 

[...] Os presentes concordaram que existe uma patente necessidade de 

conscientização do RH das empresas [...] Foi sugerido convidar empresas para 

participarem da próxima reunião, a fim de combater os principais óbices ao 

processo de inserção da pessoa com deficiência na empresa [...]. 

 

A reunião seguinte, realizada em novembro de 2012, já conta com a participação 

de algumas empresas e no início de 2013 a procuradora reafirma esta linha de ação: 

 

[...] o Fórum irá continuar o trabalho que tem como objetivo principal a 

conscientização das empresas, mais especificamente em seus setores de 

recursos humanos [...] Serão notificadas dez empresas diferentes das que já 

possuem contato com o Fórum [...] o representante da SRTE que comparecer 

ficará responsável por fazer breves considerações sobre a inclusão de pessoas 
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com deficiência e a aprendizagem, trazendo estatísticas [...] (Procuradora do 

trabalho, ata de 28 de janeiro de 2013). 

  

Embora o instrumento utilizado para estimular a interação das empresas, no caso 

por meio de notificações, denote o caráter hierárquico, verificou-se já na reunião de 

fevereiro de 2013 a participação voluntária de duas empresas. 

A leitura dos documentos somada às entrevistas realizadas apontou que as 

discussões no âmbito do Fórum estão relacionadas principalmente aos sistemas de 

seleção, divulgação e capacitação. 

No bojo dos sistemas de seleção, um dos empecilhos discutidos em várias 

reuniões foi a ausência de um cadastro único e, ao que parece, a solução está se 

concretizando, conforme evidenciam os trechos das atas consultadas: 

 

[...] o encaminhamento é feito de forma isolada, fazendo com que a pessoa com 

deficiência passe por diversas instituições sem conseguir o objetivo [...] 

encontrar uma empresa para trabalhar [...] para maior eficácia na atuação das 

instituições é necessária a existência de um cadastro único (Ata de 28 de maio 

de 2013). 

 

Na mesma reunião foi sugerida a notificação do SINE para integrar o Fórum, 

sendo citado como “instituição ideal e capacitada para administrar o supracitado cadastro 

de pessoas com deficiência”, mas tal engajamento não se confirmou em nenhum dos 

encontros posteriores. 

Após tentativas infrutíferas de manutenção do referido cadastro e discussões 

entre os participantes sobre o papel do Estado nessa responsabilidade, a solução está em 

vias de implantação por meio da colaboração de entidades participantes do fórum, 

conforme relatos transcritos: 

 

A ‘Promater’ relatou a necessidade da existência de um órgão que centralizasse 

os dados das entidades [...] o ‘SENAC’ e a ‘Procuradora do Trabalho’ 

informaram que já tentaram colocar isso em prática, mas o Governo não seguiu 

a sugestão por muito tempo, mas será colocado novamente como estratégico 

para o próximo ano (Ata de 25 de novembro de 2013).  

 

    

Na reunião de 30 de junho de 2014, o Sindicato da Indústria da Construção Civil 

(SINDUSCON) comprometeu-se a designar estagiário para alimentar os dados e firmar 

termo de ajuste de conduta (TAC) para que as empresas de construção a ele filiadas se 
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comprometessem a preencher com Pessoas com deficiência (PCDs) as vagas que 

surgissem, a partir da criação do cadastro de banco de talentos.  

O representante da SRTE ressaltou seu entendimento de tratar-se de “atribuição 

do Estado [...], a fim de que o banco de dados seja acessível a todas as empresas.” Sugeriu 

que o Estado fosse contatado e, “somente se realmente não fosse possível, partir para a 

criação de um banco de dados de iniciativa do SINDUSCON”.  

A Procuradora do Trabalho ressaltou que o Estado já vem falhando nesse 

aspecto, considerando importante aproveitar a colaboração do sindicato, posicionamento 

reiterado pela representante do SENAC, que declarou que “[...] melhor seria aproveitar 

essa ideia da entidade e, junto a isso, pressionar o Estado para, paralelamente, fazer isso 

acontecer, devendo o banco de dados ser realizado pela CORDE, com a ajuda do 

SINDUSCON para estruturar o órgão”. 

Outras citações demonstram a insuficiência da capacidade estatal em prover os 

meios necessários para facilitar a ação articulada dos atores: 

 

[...] Houve um retrocesso no funcionamento, não há médicos suficientes, a 

psicóloga saiu, o carro foi recolhido, há poucos computadores, mas a internet 

não funciona, não há telefones. Não há dinheiro, é solicitado ao Secretário de 

Justiça e Cidadania, mas não há resposta [...] necessária uma intervenção séria 

para que volte a funcionar como antes (Representante da CORDE, ata de 28 de 

janeiro de 2013).  

 

[...] fica difícil trabalhar com as dificuldades da CORDE porque se trata de 

algo que precisa do trabalho de vários órgãos. [...] As dificuldades são tantas 

que é preciso ver a lei de forma criativa para induzir as empresas a cumpri-la, 

caso contrário, as empresas ficarão somente pagando multas (Representante do 

SENAC, ata de 28 de janeiro de 2013).  

 

[...] a estrutura está da mesma forma que quando a Procuradora do Trabalho a 

visitou, melhorando no que diz respeito aos telefones, que agora estão 

funcionando e ao fornecimento pelo Estado de duas estagiárias (Ata reunião 

de 30 de junho de 2014).  

 

O resgate sobre o Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, Proteção 

e Aprendizagem do Adolescente Trabalhador - FOCA/RN, por sua vez, apontou 

semelhanças e diferenças quando comparado ao Fórum Pró-Inclusão. Como semelhança, 

verificou-se que sua constituição também ocorreu por intervenção da SRTE (RN) de 

incorporar a temática da aprendizagem a um fórum em atividade, conforme anunciam os 

trechos transcritos a partir do instrumento legal consultado, a Portaria N°. 10, de 16 de 

abril de 2013: 
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Art. 1º Alterar a composição e ampliar a área de abrangência do Fórum 

Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção do Trabalhador 

Adolescente - FOCA, instituído através da Portaria nº 0082, de 16 de agosto 

de 1993 [...] com o escopo de estudar e buscar soluções para a problemática 

relativa ao trabalho e formação profissional do adolescente, bem como de 

crianças submetidas a atividades laborais, aglutinando as parcerias [...] para 

que sejam erradicadas as Piores Formas do Trabalho Infantil até 2016 e todas 

as suas formas até 2020; 

 

Art. 3º Os adolescentes egressos do trabalho proibido, com idade acima dos 14 

anos devem ter a preferência nas ações do FOCA para inserção nos cursos de 

aprendizagem; 

 

Art. 4º [...] terá a seguinte denominação, a partir desta data: Fórum Estadual de 

Erradicação do Trabalho Infantil, Proteção e Aprendizagem do Adolescente 

Trabalhador - FOCA/RN. 

 

No site do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 

(FNPETI) ainda consta a denominação anterior, cabendo frisar que no link relacionado à 

legislação da aprendizagem a nova portaria não é mencionada. Nele estão disponíveis as 

Leis N°. 10.097, de 19 de dezembro de 2000, e N°. 11.180, de 23 de setembro de 2005, o 

Decreto N°. 5598, de 1° de dezembro de 2005, sendo a Portaria N°. 702, de 18 de 

dezembro de 2001, a única disponibilizada. O Art. 5º elenca a composição do FOCA, 

conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 39 – Componentes do Fórum FOCA 

Governo 

SRTE; MPT; Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Vara da Infância e do 

Adolescente, Gabinete Civil do Governo do Estado do RN, Secretaria de Educação do 

Estado do RN, Secretaria Municipal de Educação, SEMTAS, SEHTAS, CEREST-RN, 

PRF. 

Entidades 

(Aprendiz) 

SENAC, SENAI, SENAR, SENAT, SESCOOP SENAI; SENAC; SENAT; Casa do Menor 

Trabalhador; CIEE; Centro Educacional Dom Bosco, Instituto Ponte da Vida.  

Entidades 

(Criança/ 

Adolescente) 

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Natal, SOS Criança, CAOPIJ, 

Fórum DCA, CONSEC, Conselho Tutelar. 

IES CEFET (IF); UFRN; FAL; FACEX; FARN; UNP. 

Outras OAB, CUT, CGT, FETARN, FIERN, ANFIT, SAITERN, FEMURN, LBV, Canal Futura.  

  Fonte: Elaborado a partir da Portaria SRTE RN N° 10. 

 

Quando comparado ao Fórum PRÓ-INCLUSÃO (Quadro 38), o FOCA (quadro 

39) elenca maior diversidade de componentes de forma a ampliar a representatividade 

dos envolvidos na implementação da política. Por outro lado, não prevê qualquer 

integração com o Fórum Pró-Inclusão, mostrando a desarticulação entre as duas 

intervenções, ambas originadas a partir da iniciativa da SRTE-RN. 

Assim como se constatou em relação ao Fórum PRO-INCLUSÃO percebeu-se 

também nessa instância a dificuldade por parte do governo federal em prover os meios 
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necessários para facilitar as interações entre os atores. Como registra a representante da 

SRTE-RN: [...] A gente não faz as atas, só os resumos das reuniões, frequências, porque 

tem muitas coisas em um só setor, muito acúmulo de trabalho para cada vez menos 

profissionais (NG1c). 

Os testemunhos dos coordenadores de Aprendizagem das ESFLs contatadas 

alinham-se na mesma direção: 

 

A Superintendência era muito mais ativa [...] Eles não têm pessoal, são 

pouquíssimos auditores, atualmente apenas dois, que eu saiba [...] acontecem 

reuniões, mas são poucas. Não tem como eles darem conta de fiscalizar e 

organizar essa movimentação de fórum, eu acho (NF4, representante de 

entidade formadora, Natal).  

 

O problema é que não tem auditores nem para fiscalizar, quanto mais para se 

dedicar ao fórum. Como é que uma cidade inteira pode ser atendida por 1 ou 2 

fiscais? É um descaso do poder público com a aprendizagem (NF1, 

representante de entidade formadora, Natal).  

  

Nunca tivemos problema quanto à seriedade do trabalho de nenhuma ONG, 

mas no passado a gente fazia visitas às ESFLs, hoje não fazemos mais, não 

temos pessoal [...] É uma das diretrizes que a gente quer fazer através do FOCA 

(NG1c, representante de entidade formadora, Natal).  

 

 

As empresas demandam, querem tirar dúvidas, e a coordenação não consegue 

atender, porque ou fiscaliza ou orienta, e a pressão por metas é grande. A 

legislação, o manual, orienta, mas ainda deixa brechas e hoje não há um setor 

para tirar dúvidas (NG1B, representante de entidade governamental, Natal). 

 

Outro aspecto que se assemelha entre os dois fóruns é a questão de que as 

imagens referentes à PPNAP não estão adequadamente fortalecidas. Ainda que a 

incorporação dessa temática seja mais recente no caso do FOCA, entende-se como 

urgente a necessidade de uma maior atenção a essa questão. Como ilustram os recortes 

das transcrições abaixo, as imagens permanecem praticamente restritas à questão da 

erradicação do trabalho infantil: 

 

Começou o ano passado, mas ainda não fizemos nenhuma reunião especifica 

da aprendizagem [...] Até junho, nosso foco foi a conferencia nacional do 

trabalho infantil [...] nesse momento a gente está totalmente voltado para a 

questão do trabalho infantil e a Copa, mas quando passar pretendemos colocar 

essa questão no fórum, que é um fórum único, da aprendizagem e do trabalho 

infantil (NG1c, representante de entidade governamental, Natal). 

  

Participamos das reuniões depois da nova portaria, mas não acho que esteja 

mais direcionado à aprendizagem, continua só se falando na questão das 

crianças, que é importante, claro, mas a aprendizagem não é só para quem é 

retirado do trabalho infantil (NF1, representante de entidade formadora, Natal).  
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Os entrevistados, no entanto, possuem uma imagem positiva em relação ao 

potencial de atuação do fórum: 

 

O fórum tem condição de ajudar muito a melhorar a situação da aprendizagem 

em Natal porque o que está faltando é essa parte de discussão entre as empresas 

e as entidades formadoras [...] O Sistema S não cobre as necessidades. 

Tentamos o ano passado, os auditores da área e o fórum trazerem a SPPE para 

fazer esse papel, essa divulgação para entidades, mas não conseguimos. 

Acreditamos que este ano vai ser diferente (NG1c, representante de entidade 

governamental, Natal). 

 

Na minha percepção, não tem condição de trabalhar separado. Qualquer 

adolescente que você encontra trabalhando o ideal é que ele seja encaminhando 

para algum programa e se ele está na faixa da aprendizagem, esse é o caminho, 

se não está, se deve articular com outros programas (NG1b, representante de 

entidade governamental, Natal). 

 

O potencial de ação conjunta através do Fórum é muito grande, espero que este 

ano as entidades possam se engajar mais e que o governo possa estimular essa 

integração (NF4, representante de entidade formadora, NATAL). 

 

A respeito dos Fóruns encontrados em Natal, embora fique clara a necessidade 

de um alinhamento das imagens norteadoras da governança, percebe-se o potencial para 

a ação, tendo em vista contar com duas instâncias aglutinadoras de atores envolvidos, em 

sua maioria, na implementação da PPNAP. 

A Figura 16 simboliza os tipos de interações identificados entre os atores 

envolvidos na implementação da PPNAP em Natal na primeira e segunda ordem de 

governança e a forma como influenciam a estrutura de governança emergente. 

 

Figura 16 – Interações e Estrutura de governança emergente – Natal 

 
 Fonte: Elaboração Própria (2014). 
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Em Natal percebe-se o pequeno número e a desarticulação entre as ESFLs. 

Embora interajam com maior frequência com empresas, em geral se limitam a 

interferências, salvo alguns casos concernentes à fase de monitoramento. O engajamento 

das empresas se concretiza mediante intervenções fiscais. Entre o governo e as entidades 

formadoras, registraram-se interferências principalmente acerca de dúvidas atinentes à 

legislação. 

Entende-se como urgente o desenvolvimento de um ambiente favorável à 

cooperação e ao diálogo, que possa favorecer a modelagem de uma estrutura de 

governança interativa. Acredita-se que o desafio demanda um esforço articulado das 

instâncias local e nacional do Ministério do Trabalho, com a participação do FNAP e 

atores locais, de forma a promover a ativação de uma instância única voltada para a 

aprendizagem coletiva sobre a PPNAP, com representações dos dois fóruns em atividade, 

governo local e outros atores relevantes.  

 

Governança de segunda ordem (Fortaleza) 

 

Em Fortaleza foram encontradas duas instâncias com características que se 

identificam com a governança de segunda ordem: o Grupo de Trabalho Jovem Aprendiz 

do COMDICA e o Fórum Cearense de Aprendizagem. 

Kooiman (2005, p.21) reconhece como importantes para a promoção da 

governança interativa a ocorrência de interações horizontais entre indivíduos e também 

entre organizações, mas assinala que “as interações envolvendo grupos são ainda mais 

valiosas, especialmente quando são acordadas bases normativas para sua orientação”. 

Pode-se dizer que se observou na trajetória de grande parte das ESFLs de Fortaleza a 

situação referenciada pelo autor, uma vez que as interações a princípio pontuais evoluíram 

no sentido da institucionalização com a criação do Grupo de Trabalho Jovem Aprendiz 

do COMDICA. 

A Resolução N°. 74 de 17 de setembro de 2008 enfatiza que a criação do referido 

grupo se deu em resposta às propostas encaminhadas pelas próprias ESFLs. O parágrafo 

segundo do documento anuncia os seus objetivos: 

 

Objetivo geral: ‘contribuir para a efetividade e o desenvolvimento de políticas 

públicas que garantam o direito à inserção no mercado de trabalho dos 

adolescentes e jovens do Município de Fortaleza’.   
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Objetivos específicos: ‘sensibilizar e articular os atores do Sistema de Garantia 

de Direitos e da sociedade civil para a execução de políticas públicas que 

garantam a experiência de aprendizagem profissional para adolescentes e 

jovens em situação de vulnerabilidade social’. 

 

A análise das atas de reuniões e entrevistas evidenciou a consolidação da 

instância como importante fórum de reflexões em torno da temática da PPNAP, como 

pode ser observado nos relatos a seguir:  

 

Já houve muitas discussões sobre como são feitas as avaliações com os jovens, 

isso ajuda a melhorar o processo em cada entidade, Com as reflexões que a 

gente leva daqui nos reunimos com os professores (FF8a, representante de 

entidade formadora, Fortaleza). 

 

A ONG queria atualizar a remuneração do professor, discutimos aqui para ter 

uma referência [...] o grupo é muito valioso porque tem essa troca (FF9, 

representante de entidade formadora, Fortaleza). 

 

Participar do GT já me ajudou muito a entender as mudanças na legislação, 

principalmente nos primeiros anos [...] hoje tem os esclarecimentos do manual 

da aprendizagem, a SPPE também é mais acessível, mas em outros tempos sem 

os debates aqui as dificuldades teriam sido bem maiores (FF8a, representante 

de entidade formadora, Fortaleza). 

 

Ações em cooperação são evidenciadas em várias falas: 

 

Temos muito a questão da solidariedade, não só nas reuniões, mas telefonamos 

quando temos dúvidas, vemos se o colega concorda com a visão (FF8b, 

representante de entidade formadora, Fortaleza). 

 

Aqui as pessoas querem socializar informações, capacitar, ser solidários uns 

com os outros (FF10, representante de entidade formadora, Fortaleza). 

 

Fizemos um acompanhamento das presenças e visitamos algumas entidades 

que estavam faltando para resgatar esses membros, mostrar a importância de 

cada um para o grupo (FF7, representante de entidade formadora, Fortaleza). 

 

[...] Essa semana mesmo uma entidade me pediu material didático, e estamos 

confeccionando as fardas com outra parceira, sempre tentando baixar custos e 

interagir para buscar apoios (FF8a, representante de entidade formadora, 

Fortaleza). 

 

Em 2012 focamos muito no credenciamento e revalidação dos cursos, que foi 

uma prioridade, principalmente a partir da portaria N°. 723/2012. Eram muitas 

mudanças e fizemos uma força tarefa para que todas as entidades ficassem 

regularizadas e pudessem ofertar novas turmas (FF11, representante de 

entidade formadora, Fortaleza).  

  

Dentre as estratégias de ação coletiva, cabe destacar a elaboração e publicação 

conjunta da cartilha Aprendiz COMDICA, por compreender a iniciativa como uma opção 
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das entidades para divulgar para a sociedade e o público empresário, em especial, uma 

identidade coletiva do grupo, em que exteriorizam uma visão compartilhada e se colocam 

como corresponsáveis na busca pela efetividade da PPNAP. 

Questionados sobre a ocorrência de conflitos, alguns dos consultados nas 

entrevistas se mostraram preocupados por perceberem uma massificação na 

aprendizagem. O entrevistado FF9 afirmou perceber uma competitividade muito grande. 

O respondente FF6a comparou a situação a “empresas brigando por quantidade”. Outro 

entrevistado afirma: 

 

Estive numa empresa que disse que três instituições a haviam visitado em uma 

só semana. Uma ofertando que o primeiro mês fosse de graça, como se o 

contrato pudesse ser só de um mês... (FF10, representante de entidade 

formadora, Fortaleza).  

 

Os entrevistados relataram que entre os componentes do GT é uma minoria os 

que procedem dessa forma, e quando há alguma ocorrência dessa natureza eles colocam 

em discussão, mesmo quando se trata de entidades que não pertencem ao Grupo de 

trabalho. 

 

É um constrangimento para nós ouvir alguém falar mal de uma instituição que 

oferta aprendizagem. Vamos ajudar então. O que a entidade está precisando? 

Talvez tenha tantas coisas boas também, a melhor coisa a fazer, ao invés de 

criticar é tentar trazer para junto do grupo (FF10, representante de entidade 

formadora, Fortaleza). 

 

A gente não vê o interesse de uma nova instituição em ofertar aprendizagem 

como uma coisa negativa, por mais que possa ter um efeito de concorrência, 

pensamos que é uma forma de fortalecer o grupo [...] na verdade a quantidade 

de empresas com obrigação de contratar é muito maior do que conseguimos 

atender (FF8a, representante de entidade formadora, Fortaleza). 

 

A união é importante para divulgar uma imagem cada vez melhor das entidades 

formadoras, e quanto mais participantes maiores chances de criar novas 

oportunidades, ideias para o que mais precisamos, financiamento para 

viabilizar os programas (FF7, representante de entidade formadora, Fortaleza).  

 

Quando questionados sobre os mecanismos utilizados para avaliação do GT, os 

respondentes relataram que costumam fazer uma avaliação ao final de cada ano, quando 

as entidades apresentam as ações realizadas, as dificuldades e os avanços. No entanto, 

lamentaram que em alguns anos isto não se concretizou e reconheceram como prioritária 

a necessidade de tornar a prática rotineira. 

O apoio do grupo foi citado por vários entrevistados como agente facilitador para 

as entidades que tencionavam ingressar no arranjo atuando como formadoras, sendo lícito 
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constatar que esse instrumento desempenhou importante papel no processo de formação 

de imagens junto aos atores da sociedade civil, contribuindo para potencializar a adesão 

de um maior número de ESFLs à PPNAP. 

Sobre as interações do grupo com o governo, os entrevistados explicaram que a 

participação de representantes da SRTE e de secretarias do governo acontecia nos 

primeiros anos, mas logo que foi constituído o Fórum Cearense de Aprendizagem, em 

2009, o espaço do GT ficou mais restrito às interações entre as ESFLs.  

Quando o FCAP passou por um período de inatividade, entre 2012 e o início de 

2014, os entrevistados afirmaram que mesmo sendo realizados diversos convites, apenas 

uma vez um auditor se fez presente em reunião do GT, o que consideraram um retrocesso. 

Segundo os entrevistados: 

 

Eles deviam ter participado muito mais, ainda mais que o Fórum não estava 

funcionando, pois temos que contar sempre com um espaço para trocar ideias, 

esclarecer dúvidas, articular os parceiros, e com a presença da SRTE (FF7, 

representante de entidade formadora, Fortaleza). 

 

As entidades sem fins lucrativos respondem por 67,27% das contratações. 

Antes, os auditores, no fórum, valorizavam nossas ações, vinham para as 

reuniões do COMDICA, porque sabiam que sem nós seria ainda mais difícil 

alcançar resultados significativos. Não justifica esse abandono, ainda bem que 

o Fórum recomeçou os trabalhos, vamos ver agora como vai ser (FF11, 

representante de entidade formadora, Fortaleza). 

 

Na época que o Fórum estava atuante, junto com o GT, os números da 

aprendizagem cresceram muito em Fortaleza, apesar das dificuldades (FF6, 

representante de entidade formadora, Fortaleza). 

 

Pode-se inferir que o grupo rege-se pelo modo de autogovernança, pois 

continuou ativo mesmo quando o FCAP esteve paralisado e realizou reuniões até quando 

o espaço do COMDICA esteve indisponível em virtude de mudanças no governo.  

O entrevistado FF11 frisou em seu depoimento que representantes do GT 

participaram, embora sem direito a voto, das reuniões do Fórum Nacional de 

Aprendizagem, no período em que o FCAP estava inativo. Acrescentou ainda que o grupo 

solicitou à SRTE-CE diversas vezes a reativação do Fórum local, por considerá-lo de 

grande relevância para que a PPNAP avance “não apenas em quantidade, mas também 

em qualidade”. 

Na reunião de 21 de maio de 2014 os membros discutiram sobre a indicação do 

representante para participar da nova coordenação colegiada do FCAP que estava sendo 

reativado. 



171 
 

Diferentemente dos fóruns analisados em Natal, o objetivo do FCAP é 

claramente direcionado para a Aprendizagem desde a sua origem, de acordo com a 

Portaria 976, de 18 de junho de 2009, que o instituiu:  

 

[...] com o objetivo de promover o debate sobre a inclusão de aprendizes no 

mercado de trabalho e desenvolver, apoiar e propor ações de mobilização para 

o cumprimento da Lei do Aprendiz (Art. 1. °).  

 

Em relação às considerações seguintes, cumpre esclarecer que as comparações 

farão referência ao FCAP e ao FÓRUM PRÓ-INCLUSÃO. Essa escolha se fez em função 

dos dados coletados através das entrevistas revelarem que ainda não foram realizadas 

reuniões voltadas para a aprendizagem no FOCA, além de não terem sido 

disponibilizadas atas de quaisquer reuniões no âmbito deste fórum.  

Quanto à composição do FCAP, merece destaque a inclusão de empresas e 

sindicatos, atores relevantes no cenário da implementação da PPNAP e não contemplados 

no instrumento que originou o Fórum Pró-Inclusão. Conforme estabelece o parágrafo 

segundo da Portaria 976, de 18 de junho de 2009, poderão participar do Fórum Estadual 

da Aprendizagem Profissional no Ceará “organizações governamentais, entidades 

formadoras, empresas, sindicatos, sociedade civil e instituições fundadoras que assinaram 

a ata da instalação do Fórum, no dia 19 de junho de 2009”.  

Ao contrário do emprego de intervenções via notificações ocorridas no Fórum 

potiguar para inclusão das empresas, quase cinco anos após sua criação, no caso do FCAP 

a participação das empresas e demais componentes foi incentivada de forma mais 

democrática, mediante termos de compromisso manifestos voluntariamente. Entende-se, 

a exemplo de autores como Kooiman (2003, 2008), Sorensen e Torfing (2005), Bovaird 

e Lõffler (2003) a democracia como fator potencializador da efetividade na governança 

e, portanto um estado desejável de coisas. 

Outro indicador democrático, entendido como fator de estímulo ao 

desenvolvimento do modo de co-governança (KOOIMAN, 2003; FREY, 2004) é 

percebido no Art. 3°, o qual prevê uma coordenação colegiada constituída por entidades 

governamentais e não governamentais e eleita por seus membros. 

Ressalta-se ainda, no sentido de democratização o fato de que “[...] as reuniões 

do Fórum são públicas, podendo terceiros interessados participarem com direito à voz” 

(CEARÁ, 2009) e ampla divulgação prévia ao lançamento do FCAP realizada junto à 
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sociedade, conforme verificado em diversos meios de comunicação local e falas dos 

entrevistados: 

 

[...] o lançamento ter sido na FIEC foi uma forma de envolver o empresariado, 

mostrar a importância da aprendizagem e que havia uma articulação entre 

governo, Sistema S e as entidades do Terceiro Setor, que era uma ação que 

envolvia todos (FF5b, representante de entidade formadora, Fortaleza). 

 

[...] com o impacto desse lançamento e a repercussão na mídia, muitas 

instituições sem fins lucrativos se motivaram a trabalhar com a aprendizagem, 

aí veio o fórum que fortaleceu, orientou e as que quiseram se engajaram aqui 

no grupo de trabalho do COMDICA também (FF7, representante de entidade 

formadora, Fortaleza). 

 

Uma primeira manifestação da capacidade de ação do FCAP é vista quando 

apenas três meses após a publicação da Portaria 796, de 18 de junho de 2009 é elaborado 

o Regimento por seus membros, intervalo correspondente a quase quatro anos na 

experiência potiguar. Conforme o regimento do Fórum Cearense de Aprendizagem são 

os seguintes os seus objetivos: 

 

I – promover o debate sobre a aprendizagem profissional e divulgar a Lei da 

Aprendizagem [...]; 

II – desenvolver, apoiar e propor ações de mobilização para o cumprimento da 

Lei do Aprendiz; 

III – articular e estimular a criação de programas de aprendizagem, com o 

objetivo de atender à demanda das empresas; 

III – articular e estimular a criação de programas de aprendizagem profissional 

junto às entidades do setor público e privado [...] 

IV– discutir, deliberar e propor formas de atuação conjunta dos órgãos e 

instituições, visando à ampliação da aprendizagem profissional; 

V – formular e apresentar propostas de subsídios para políticas públicas, 

programas e projetos sociais que contribuam para a efetividade do direito à 

profissionalização de adolescentes e jovens com ou sem deficiência [...] 

VI – estimular a inclusão de adolescentes e jovens encontrados em situação 

irregular de trabalho [...]; 

VII – articular, estimular e acompanhar a criação de programas de 

aprendizagem para as pessoas com deficiência; 

VIII – Receber e encaminhar aos órgãos competentes reclamações ou 

denúncias de descumprimento da Lei de Aprendizagem, bem como de 

irregularidades na execução de programas de aprendizagem profissional. 

(CEARÁ, 2009) 

 

A partir do instrumento, depreende-se que as imagens associadas ao trabalho 

infantil e às PCDs (Pessoas com deficiências) são destacadas nos incisos V, VI e VII, de 

forma a promover a integração com essas políticas. 

As imagens de incentivo à cooperação entre os atores estão presentes em 

diversos objetivos fixados, assim como a ênfase para a criação de novas propostas, 

ficando claro o direcionamento não apenas para a resolução de problemas, mas também 
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para a criação de novas oportunidades sociais, inclusive a partir da elaboração de cursos 

que visem ao atendimento a novas demandas das empresas, o que reflete a expectativa de 

diálogo constante entre formadoras e contratantes. 

Essas imagens estão refletidas em diversas ações dos atores em Fortaleza, a 

exemplo da oferta diversificada de cursos do SENAC-CE na cidade ao longo do período 

pesquisado (Quadro 28), ao passo que o SENAC-Natal mantém ano a ano os três cursos 

ofertados desde o ano de 2008 (Quadro 27). As falas dos representantes destas instituições 

ratificam a diferenciação nas interações: 

 

Não fazemos pesquisas para definir os cursos, eles já são fixos [...] na medida 

em que se aproxima a data prevista para finalização de uma turma, já entramos 

em contato com as empresas, e assim é viabilizado o preenchimento da nova 

turma (NF1a, representante de entidade formadora, Fortaleza). 

 

O Fórum é um espaço importante na articulação com as empresas, mesmo para 

o SENAC, pois exercitamos um debate focado na aprendizagem, trocamos 

ideias com outras entidades [...] Dialogamos com empresas, cursos como o de 

Atendimento em Postos de Combustíveis, por exemplo, foram construídos de 

forma conjunta, precisaram de ajustes ao trabalho que o aprendiz podia 

desempenhar [...] (FF1a, representante de entidade formadora, Fortaleza). 

  

Ainda no que diz respeito ao Regimento, merece ressalva a referência à questão 

da frequência dos membros. Enquanto os instrumentos que regem o Fórum Pró-Inclusão 

não fazem menção a este aspecto, o Art. 5º, § 3º do FCAP estabelece que: 

 

O não comparecimento do titular ou suplente, por (03) três vezes consecutivas 

ou (05) cinco alternadas, às reuniões previamente designadas, sem 

justificativa, implicará em comunicação à entidade-membro para que seja 

providenciada a substituição do representante faltoso ou formalizado pedido 

de desligamento. 

 

Outra imagem que se projeta diz respeito ao papel do fórum no suporte ao 

monitoramento da implementação, disponibilizando-se a receber reclamações ou 

denúncias e encaminhar aos órgãos competentes em casos de descumprimento da lei pelas 

empresas e/ou irregularidades das entidades formadoras na execução dos programas 

(Inciso VIII). 

As consultas às atas das reuniões do FCAP e transcrições das entrevistas 

revelaram elementos que confirmam, alteram e/ou aprofundam essas imagens.  

No que concerne à adesão e frequência de membros, as entidades do Sistema S 

se fizeram representar com regularidade nas reuniões desde o início, o mesmo sendo 

observado em relação às entidades formadoras que já eram participantes do GT Aprendiz 
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do COMDICA. Praticamente todas aderiram também ao FCAP, demonstrando forte 

articulação entre estas instâncias de ação coletiva. Por outro lado, verificou-se que a 

maioria das ESFLs não participantes do GT também não se incorporou ao novo arranjo. 

O relato de FF3 é um exemplo: 

 

É muito difícil participar [...] aqui são mais de 500 aprendizes e cinco pessoas 

no escritório [...] Sobre o fórum e reuniões do COMDICA são quatro 

professores contando comigo, que sou também supervisor [...] Então, pra tirar 

um, dois, tem um desfalque [...] e de certa forma somos concorrentes [...] (FF3, 

representante de entidade formadora, Fortaleza). 

 

Quanto ao governo, constatou-se a presença constante de representantes da 

Superintendência Regional de Trabalho e Emprego (SRTE), Procuradoria Regional do 

Trabalho da 7ª Região e Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), 

cabendo frisar que o Regimento estabelece a participação dos dois primeiros como 

membros permanentes na coordenação colegiada (Art. 8º). Além destes, verificou-se 

grande diversidade de representantes que se revezam, reforçando o caráter informativo 

do fórum, pois muitos participam com a finalidade de esclarecer dúvidas, mas sem a 

intenção de vinculação. 

Compulsando a pasta de documentos atinentes ao FCAP, pôde-se atestar a 

existência de mais de quarenta termos de compromisso assinados por representantes do 

empresariado, dezessete deles referentes a sindicatos. Foram encontrados também 

adesões de entidades representativas de categorias de trabalhadores, percebendo-se o 

potencial dessa instância no sentido de construção de “pontes de entendimento” entre 

atores com diferentes visões de mundo (FREY, 2004, p. 122).  

A imagem de cooperação entre os atores é reafirmada em falas dos atores e ações 

concretizadas, conforme exemplos: 

 

O Fórum é mais um avanço para que possamos [...] fortalecer a relação com os 

parceiros (Chefe da SEINT, ata da reunião FCAP de 06 de outubro de 2009). 

 

[...] o ISBET informou acerca de um evento que realizara, no qual contou com 

uma palestra do Auditor Fiscal do Trabalho Pedro Jairo [...] (Ata da reunião 

FCAP de 23 de agosto de 2010).  

 

Representante do Grupo Pague Menos informou que a empresa elaborou um 

curso de capacitação específico para os aprendizes [...] a fundação Érico Mota 

enfatizou os aspectos positivos do curso [...] salientando que todos os alunos 

que estavam afastados do ensino regular retornaram a escola (Ata da reunião 

FCAP de 08 de fevereiro de 2010). 
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 [...] A realização dos eventos para divulgação da aprendizagem especialmente 

para o empresariado foi muito importante [...] (FF5a, representante de entidade 

formadora, Fortaleza). 

 

As avaliações realizadas no Fórum demonstraram que o segundo seminário foi 

melhor que o primeiro [...] (FF9, representante de entidade formadora, 

Fortaleza). 

 

[...] no Centro Cultural [...] divulgação da Lei que possibilita a doação de 2% 

do Imposto de Renda ao Fundo da Infância e da Adolescência - FIA [...] 

participação de representante do COMDICA, que explicitará os procedimentos 

necessários para a aquisição do recurso e divulgará os projetos que já foram 

beneficiados. A seguir, será proferida uma palestra por um técnico da Receita 

Federal, abordando o aspecto legal que ampara a referida doação (Ata da 

reunião FCAP de 08 de março de 2010). 

 

A imagem de estímulo à participação emerge em várias situações: 

 

[...] a plenária aprovou o Regimento Interno, ficando pendente a escolha dos 

representantes laborais e dos movimentos sociais (Ata da reunião FCAP de 14 

de setembro de 2009). 

 

[...] solicitado que a plenária apresentasse na próxima reunião, sugestões para 

elaboração do Plano de Ações 20/10/2011 (Ata da reunião FCAP de 04 de 

novembro de 2009).  

 

[...] foi levantada novamente a possibilidade de um representante laboral, para 

a Coordenação Colegiada [...] ficou definido que em virtude de até o momento 

não ter sido manifestado nenhum interesse da parte laboral, a Coordenação 

Colegiada permaneceu inalterada (Ata da reunião FCAP de 04 de novembro 

de 2009). 

 

[...] foi posto em discussão o plano de ações para 2010, resultante das propostas 

elaboradas pelos dois grupos de trabalho constituídos [...] (Ata da reunião 

FCAP de 08 de fevereiro de 2010).  

 

[...] Avaliação da execução do plano [...] no tocante aos objetivos1, 2 e 8, tendo 

concluído o seguinte. 1- Agilizar o processo de certificação dos cursos de 

aprendizagem [...] Será iniciada visita às entidades formadores em julho de 

2010, ocasião em que se verificará as principais dificuldades para certificação 

dos cursos de aprendizagem 2) Apoiar e incentivar as iniciativas das entidades 

sem fins lucrativos voltadas para a captação de recursos para financiamento 

dos cursos de aprendizagem profissional – Objetivo alcançado em parte [...] 

(Ata da reunião FCAP de 30 de junho de 2010). 

 

No que tange às imagens de proteção às crianças e adolescentes e PCDs 

propostas no instrumento legal, os recortes a seguir ilustram esforços de articulação do 

Fórum com essas políticas: 

 

[...] apresentação e exibição vídeo Aprendizagem Profissional – ‘Uma 

alternativa para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho’ 

[...] foram feitas considerações [...] (Ata da reunião FCAP de 08 de fevereiro 

de 2010). 
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O Procurador do Trabalho prestou alguns informes relativamente a ações 

voltadas para o combate ao trabalho infantil e proteção ao adolescente, e 

convidou os presentes a participarem e colaborarem com a realização dos 

eventos “A cidadania começa em casa” (Ata da RFCE 06 de 12 de abril de 

2011).  

 

 [...] Reserva de vagas para egressos do trabalho infantil e PCD - as entidades 

que promovem aprendizagem se comprometeram a avaliar a questão e 

apresentar proposta, nesse particular, na próxima reunião (Ata da reunião 

FCAP de 23 de agosto de 2011). 

 

No que concerne ao monitoramento da política, os dados coletados revelam o 

importante papel do Fórum nesse processo, conforme acentuam os transcritos: 

 

A auditora compartilhou reclamações que a SRTE tem recebido [...] as 

empresas estariam pressionando as instituições que promovem a 

aprendizagem, no intuito de haver flexibilidade no horário de atividades 

práticas e maior maleabilidade quanto às hipóteses de rescisões contratuais 

antecipadas [...] (Ata da reunião FCAP de 12 de abril de 2010). 

 

O representante das entidades sem fins lucrativos que promovem a 

aprendizagem sugeriu que, a cada reunião, a SRTE-CE expusesse a natureza 

das denúncias que tem recebido, sem identificar os denunciantes/denunciados, 

a fim de inibir práticas semelhantes (Ata da reunião FCAP 06 de 12 de abril de 

2010).  

 

[...] Construímos conjuntamente todo um instrumental para padronizar os 

procedimentos de desligamento antecipado de aprendizes (FF1, representante 

de entidade formadora, Fortaleza). 

 

[...] O instrumental foi construído objetivando principalmente moralizar o 

processo e evitar desvios que viessem a prejudicar os aprendizes (FF 10, 

representante de entidade formadora, Fortaleza).  

  

Verificou-se, portanto, a efetivação do instrumento FCAP como capaz de 

concretizar a vinculação entre as imagens norteadoras acordadas e a concretização das 

ações entre os atores. No entanto, após cerca de dois anos de funcionamento, o fórum 

parou de se reunir, permanecendo inativo até maio de 2014. Os comentários dos 

representantes das entidades formadoras em relação ao período de inatividade reforçam a 

relevância do arranjo:  

 

A gente levava as nossas angústias, dúvidas, e tinha apoio. Quando tinha 

problema com as empresas, quando colocava que tinha acesso direto ao fórum, 

as empresas viam com mais respeito as instituições sem fins lucrativos (FF5b, 

representante de entidade formadora, Fortaleza). 

 

Era um espaço riquíssimo para troca de ideias, e possibilitou que as entidades 

que iniciavam aprendessem muito com o SENAC também [...] (FF1a, 

representante de entidade formadora, Fortaleza). 
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O fórum proporcionava essa identificação personalizada, quando se falava no 

nome de uma entidade, já se associava o coordenador de aprendizagem, se uma 

empresa falava algo sobre a conduta, os outros participavam do fórum e 

conheciam, podiam falar da seriedade do trabalho (FF9, representante de 

entidade formadora, Fortaleza). 

 

De acordo com o relato dos representantes das ESFLs, FF9 e FF11, o Fórum 

parou de se reunir porque saíram os auditores encarregados e por cerca de seis meses a 

própria área de aprendizagem na SRTE ficou sem responsável. Conforme explicaram, 

quando o novo auditor assumiu a área precisou assimilar uma série de mudanças e 

ninguém foi designado para a reativação do Fórum. O relato do entrevistado FF6b 

corrobora com a visão exposta: 

 

Há uma diferença gritante entre quando o fórum era bem ativo, e tinha as 

auditoras coordenando [...] nunca mais conseguimos nos identificar novamente 

[...] tinha um vínculo com a superintendência, todos os meses reuniões [...] 

(FF6b, representante de entidade formadora, Fortaleza). 

 

A imagem de que o governo é responsável pela ativação do fórum emerge em 

parte dos trechos relatados. Por sua vez, a fala do responsável pela área de aprendizagem 

na SRTE tem um viés diferenciado da situação: 

 

[...] Fui para a reunião agora com os coordenadores regionais e a coordenação 

nacional de aprendizagem e achei ótimo porque, quando eu entrei aqui, há dois 

anos, as pessoas diziam, ‘ vamos reativar o fórum, é uma coisa bacana’. Eu 

sempre achei que fosse, é onde todos que tratam sobre a aprendizagem se 

articulam, mas ficavam colocando que a Superintendência tinha que reativar, 

era a dona do fórum, a responsável por isso. E não é nada disso, é um colegiado, 

um grupo, apenas no Regimento se colocou que existiriam dois membros 

permanentes [...]. 

 

Sobre as razões que levaram o Fórum a interromper as atividades, o entrevistado 

discorreu: 

 

[...] Este colegiado já existia independente de eu estar aqui na coordenação ou 

não [...] parou de se articular, de ter suas reuniões, não sei por que [...] a gente 

tem intenção de realmente retomar este trabalho que eu acho extremamente 

salutar [...] para nós do ministério que temos o papel de fiscalização, e para os 

executores da aprendizagem, acho bem bacana [...]. 

 

E sobre a retomada dos trabalhos: 

 

[...] Como a coordenadora nacional disse, o Fórum é uma articulação de todos, 

não pode ser do Ministério, somos membros como as entidades sem fins 
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lucrativos, o MP, O Sistema S [...] é importante que os atores se apropriem, 

porque se não for assim, perde o viés participativo, essa natureza do fórum. 

Em maio e junho deste ano já realizamos reuniões, agora será eleita a nova 

coordenação colegiada. É o grupo que comanda aquilo tudo, devem ser 

decisões democráticas, em conjunto. 

 

Em outros trechos das entrevistas transparecem também limitações de estrutura 

que dificultam uma maior dedicação dos representantes da SRTE ao Fórum. Há apenas 

um auditor lotado exclusivamente no Projeto de Aprendizagem que responde também 

pela coordenação. 

 

Eu coordeno a fiscalização da aprendizagem, colocar mais esse papel, de 

coordenador do fórum para mim fica meio complicado [...]. 

 

O setor de aprendizagem conta também com a participação de 13 (treze) 

auditores que se revezam em plantões para atendimento a empresas por meio da 

fiscalização indireta. O coordenador expôs seu posicionamento sobre o sistema em uso: 

 

Acho que temos que mudar. Existem vários projetos de fiscalização em que 

há, além do coordenador, auditores fixos. E aqui, na aprendizagem, só colegas 

em rodízio [...] Eu preferia ter 4 auditores apenas na Aprendizagem, pois os 

que vem dar plantão já coordenam outros projetos [...] Não há tempo do grupo 

para reuniões de planejamento, avaliação. 

 

Os relatos a seguir permitem inferir que a reativação do arranjo é fruto do esforço 

de diversos atores envolvidos na implementação da PPNAP:   

 

O tempo todo vinha cobrando essa reativação, conversando com os auditores, 

argumentando sobre a importância [...] (FF11, representante de entidade 

formadora, Fortaleza). 

 

Em novembro de 2013, na reunião do fórum nacional, o grupo do COMDICA 

foi lá, solicitou mais uma vez a reativação, na frente dos representantes de 

diversos estados e o superintendente se comprometeu a dar as condições 

objetivas e subjetivas para que ele funcionasse (FF9, representante de entidade 

formadora, Fortaleza). 

 

O SENAC intercedeu pela reativação do Fórum, por acreditar na sua 

importância para a política da aprendizagem. Solicitamos diretamente ao 

superintendente da SRTE, que também é membro do Conselho daqui (FF1a, 

representante de entidade formadora, Fortaleza).  

 

Os depoimentos das ESFLs FF8b e FF7, no entanto, deixam transparecer que o 

componente de autoridade também influenciou o processo de reativação: 
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Há quanto tempo a gente vinha solicitando que retornasse o Fórum, nós aqui 

do GT, e nada de termos atenção....Aí agora retorna motivado por essa questão 

de ver se algumas instituições estão agindo de forma errada (FF8b, 

representante de entidade formadora, Fortaleza). 

 

O Fórum de certa forma retorna como se fosse uma deliberação da 

superintendência [...] (FF7, representante de entidade formadora, Fortaleza). 

 

Sobre essa controvérsia, FF11 arremata: 

 

[...] O que vale é que o espaço para articulação dos atores está de volta, e além 

do mais, quando fui chamado para interceder sobre as entidades que estavam 

agindo em desacordo com a lei, a superintendência não quis focar no erro, mas 

em soluções. Esse deve ser o espírito, de cooperação. 

 

A Figura 17 simboliza os tipos de interações identificados entre os atores 

envolvidos na implementação da PPNAP em Fortaleza na primeira e segunda ordem de 

governança e a forma como influenciam a estrutura de governança emergente. 

 

Figura 17 – Interações e Estrutura de governança emergente – Fortaleza 

 
         Fonte: Elaboração Própria (2014). 

  

 No arranjo de Fortaleza fica patente o mix de governança caracterizado por 

estruturas mistas, ou híbridas, em que atuam diferentes mecanismos de gestão, como 

controle hierárquico, concorrência, confiança e solidariedade (KETTL, 2000; 

KOOIMAN, 2003; KISSLER E HEIDEMANN, 2006).  

 Destaca-se a participação ativa do governo local em interplays e intervenções que 

resultaram em projetos diferenciados que inspiram ações em outros estados. Embora o 
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engajamento das empresas se concretize, majoritariamente, em resposta às intervenções 

fiscais, identificaram-se interplays entre estas e ESFLs que viabilizaram programas 

conjuntos de aprendizagem. Observou-se a valorização dos arranjos de segunda ordem 

de governança, ressaltando-se o empenho de diversos atores para reativação do FCAP, 

que reconheceram no período de inatividade grandes prejuízos ao processo de 

implementação da PPNAP na cidade. 

 

6.2.3 Governança de terceira ordem- (Meta governança) 

 

Na abordagem proposta por Kooiman (2003), a metagovernança corresponde à 

terceira ordem de governança, ou a “governança da governança”. Através dela se “[...] 

alimenta, conecta e avalia o exercício da governança” (KOOIMAN, 2008, p.7). 

De acordo com Jessop (1997), pioneiro em discutir o conceito, não se trata de 

uma instância responsável pela coordenação dos arranjos de governança subordinados. 

Ao contrário, conforme reforça Kooiman (2003) é desejável que o exercício da 

metagovernança ocorra nas diversas ordens, embora na prática seja mais frequentemente 

observado em nível nacional. 

A pesquisa revelou, em Natal, assim como em Fortaleza, práticas ainda muito 

incipientes nesta direção. Um dos aspectos fundamentais relacionados a este conceito se 

refere à reflexão e discussão sobre as imagens norteadoras da governança.  

Em Natal, na primeira ordem de governança, a desarticulação entre as entidades 

formadoras reduz o potencial desse exercício. No entanto, entre empresas contratantes e 

entidades formadoras, depoimentos colhidos nas duas cidades indicam uma crescente de 

discussões e mediações no sentido de aproximar a realidade à imagem identificada no 

marco regulatório como a principal norteadora da governança da PPNAP, a “garantia de 

formação técnico-profissional metódica compatível com o desenvolvimento físico, moral 

e psicológico” do aprendiz (BRASIL, Decreto MTE 5.598/2005, Art. 3º). 

Em Fortaleza, algumas discussões a este respeito ocorrem principalmente no 

âmbito do GT Aprendiz e na experiência pioneira do projeto Aprendiz na Escola. 

Registros em atas e entrevistas com membros do GT Aprendiz apontam para a 

preocupação em priorizar o perfil de vulnerabilidade social na seleção dos aprendizes, 

imagem não explicitada em lei. No caso do projeto Aprendiz na Escola, o longo curso de 

reflexões e negociações resultou em um projeto inovador que agrega novos elementos às 

imagens da governança da aprendizagem. 
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Por outro lado, as ações do FCAP, em Fortaleza, apesar de tratar-se de uma 

instância de segunda ordem demonstram foco ainda muito voltado para resolução de 

problemas do dia e a dia, não aprofundando muito os debates sobre as imagens. Em Natal, 

diversamente, o Fórum Pró-Inclusão e o FOCA promovem mais discussões desta 

natureza, no entanto as imagens permanecem fortemente associadas ao público PCD e à 

questão do trabalho infantil. 

       Outro aspecto primordial no desenvolvimento da metagovernança, 

conforme enaltece Jessop (1997), é a participação do Estado, reafirmando sua 

continuidade e importância, devendo, no entanto intensificar a articulação dos atores 

dos diversos níveis envolvidos para consolidar a legitimidade democrática.  

Em nível nacional, o principal ator associado à questão da metagovernança trata-

se do Fórum Nacional da Aprendizagem Profissional (FNAP). Embora esteja fora do 

escopo deste trabalho aprofundar uma análise em abrangência nacional, serão tecidas 

algumas considerações julgadas essenciais a respeito de seu papel na articulação dos 

atores dos diversos níveis e a necessidade de consolidação da legitimidade democrática. 

O FNAP foi instituído pela portaria nº 983 de 26/11/2008, tendo como norte os 

seguintes objetivos: promover o contínuo debate entre instituições formadoras, órgãos de 

fiscalização e representação de empregadores e trabalhadores; desenvolver, apoiar e 

propor ações de mobilização pelo cumprimento de contratação de aprendizes, conforme 

disposto na CLT; monitorar e avaliar o alcance das metas de contratação e efetividade na 

oferta de programas de aprendizagem profissional. O fórum reúne grande diversidade de 

entidades, sendo elencada a seguir sua composição conforme regimento (MTE, 2012): 

 

I – Ministério do Trabalho e Emprego:  

a) Secretaria Executiva – SE;   

b) Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT;  

c) Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE; e  

d) Secretaria de Relações do Trabalho – SRT;  

e) Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e 

Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO; 

II – Ministério da Educação – MEC;  

III – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome – MDS;  

IV – Secretaria Nacional da Juventude da Secretaria Geral 

da Presidência da República; 

V – Ministério Público do Trabalho;  

VI – Centrais Sindicais:  

a) Central Única dos Trabalhadores – CUT;  

b) Força Sindical – FS;  

http://portal.mte.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF8080812C9B6972012CA1CD57CD042B
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c) Central Geral dos Trabalhadores do Brasil – CGTB;  

d) União Geral dos Trabalhadores – UGT;  

e) Nova Central Sindical de Trabalhadores – NCST; e  

f) Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – 

CTB;  

VII – Confederações: 

a) Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – 

CNA;  

b) Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CNF;  

c) Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo – CNC;  

d) Confederação Nacional da Indústria – CNI;  

e) Confederação Nacional do Transporte – CNT; e  

f) Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB;  

VIII – Conselhos:  

a) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CONANDA;  

b) Conselho Nacional de Juventude – CONJUVE;  

c) Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;  

d) Conselho dos Diretores das Escolas Agrotécnicas 

Federais – CONEAF; 

e) Conselho dos Diretores das Escolas Técnicas 

Vinculadas às Universidades Federais – CONDETUF; e  

f) Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de 

Deficiência – CONADE.  

IX – Instituições Formadoras do Sistema S:  

a) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 

SENAI;  

b) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – 

SENAC;  

c) Serviço Nacional de Aprendizagem no Transporte – 

SENAT;  

d) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR; e  

e) Serviço Nacional de Aprendizagem no Cooperativismo 

– SESCOOP;  

X - Seis Instituições Formadoras sem fins lucrativos 

registradas no Cadastro Nacional da Aprendizagem Profissional.  

XI - Seis representantes da Sociedade Civil (FÓRUM 

NACIONAL, 2010). 

 

Além das entidades retrocitadas, também integra a iniciativa a Organização 

Internacional do Trabalho – OIT, funcionando como apoio técnico. Entende-se esta 

participação como importante para a questão do alinhamento das imagens norteadoras 

aos princípios reconhecidos internacionalmente, um dos pontos considerados por 

Kooiman (2008) como relevantes para a metagovernança. 

De forma a ampliar a transparência e a participação da sociedade, o regimento 

do FNAP prevê a possibilidade de participação, como ouvintes e a critério de seus 
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membros, de personalidades, técnicos e outras instituições de direito público ou privado, 

e dos Poderes Legislativo e Judiciário. 

Atualmente, o regimento estabelece que o conjunto das instituições formadoras 

interessadas e membros da Sociedade Civil, respectivamente, em ações separadas, 

elegerão, em Assembleia convocada para esse fim, 6 (seis) membros para as cadeiras das 

instituições formadoras e 6 (seis) membros para as cadeiras da Sociedade Civil. 

Compreende-se esta sistemática como um avanço, recente, no sentido da 

democratização. Os recortes de atas de reuniões do FNAP consultadas evidenciam parte 

das negociações que levaram a esta mudança, pois quando lançado, a composição desta 

instância ocorreu em resposta a convites realizados pelo MTE.  

 

 
[...] como ponto de discussão, nós temos as medidas que seriam 

tomadas como estratégia do processo de eleição dos membros do fórum 

nacional [...] com relação de abrir a possibilidade para novas participações. 

Acho que o fórum tem poder para isso. A portaria apenas diz que poder ser 

renovado (Representante ESFL, ata de 30 de novembro de 2010).   

  
[...] Exatamente [...] inclusive já teve entidades que mostraram 

interesse em participar, o processo tem que ser absolutamente claro, tem que 

ser divulgado, então hoje a intenção era mesmo discutir como se dará esse 

processo [...] (Representante MTE/SPPE, ata de 30 de novembro de 2010).   

  

Nesta reunião, as discussões continuam, no entanto verificou-se que o processo 

não foi deflagrado até 2012, conforme se depreende a partir dos trechos de atas 

transcritos: 

 

[...] O representante da CONJUVE [...] avaliou que o Fórum não é 

deliberativo, mas é um espaço privilegiado de influência em políticas que 

interessam mais ou menos a determinadas instituições ou entidades [...] 

questionou se o Fórum será democratizado  sem eleição [...] será que este 

Fórum não será  questionado a respeito de sua legitimidade [...] a modalidade 

convite do Fórum poderá por o Ministério do Trabalho numa situação delicada 

frente às demais organizações da sociedade civil e as entidades formadoras que 

não tiveram oportunidade de participar (Ata  de 21 de junho de 2011).  

 
[...] Ninguém está questionando a participação de outras entidades [...] 

mas que as entidades, que desde o início abraçaram a causa [...] não fiquem 

fora futuramente de uma participação no Fórum. Afirmou que o Fórum está 

legítimo desde a sua criação, porque foi feito de uma forma transparente, com 

a participação do Ministério, do Poder Público, das Entidades da Sociedade 

Civil [...] (Representante ESFL, ata de 21 de junho de 2011).  

 

[...] Talvez seja um caminho de solução a indicação pelos próprios 

Fóruns Estaduais, porque aí fica uma questão regional [...] (Representante 

MTE/SPPE, ata de 21 de junho de 2011).  
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[...] Digo pela cidadania, a gente não se sente confortável em estar o 

mandato pró tempore sendo o fórum que é representativo e consultivo (sic). 

Então, é do nosso interesse que haja esse processo de renovação, de uma 

maneira mais efetiva, e de uma maneira mais rápida. (Representante ESFL, ata 

de 20 de março de 2012).  

 

 Em 2012 ocorreram as primeiras eleições, ficando decidido, conforme 

consta no regimento atual, que podem concorrer à representação junto ao Fórum, dentre 

as instituições formadoras registradas no Cadastro Nacional da Aprendizagem, somente 

as que executam o programa em mais de uma unidade da Federação.  

 Registra-se a preocupação relatada em entrevistas com representantes de 

ESFLs em Natal e Fortaleza, sobre o critério de atuação em mais de uma unidade da 

Federação para poder pleitear a representação no FNAP. Na visão destes atores isto 

privilegia a participação de grandes organizações e não oportuniza uma melhor 

compreensão das dificuldades vivenciadas pelas organizações com atuação em âmbito 

local, organizações menores e que em sua maioria trabalham voltadas para o atendimento 

de público em condição de vulnerabilidade social. 

Na ata da reunião do FNAP de 20 de março de 2012 essa questão foi discutida, 

tendo sido aventadas algumas alternativas: 

 

[...] Penso que outra medida que se pode usar [...] O número do CNPJ 

de estabelecimento das empresas que tem em outros estados. O número de 

programas registrados por cadastro nacional de aprendizagem, o número de 

aprendizes colocados [...] (Representante ESFL, ata de 20 de março de 2012).  

 

O que se extrai, no entanto, é que as sugestões elencadas não contribuem no 

sentido de minimizar a concentração de poder em atores com mais recursos, contrariando 

o recomendado por Kljin (2008) como essencial à governança de terceira ordem.  

No curso das mediações que resultaram na atual forma de renovação da 

composição do FNAP, na reunião de 20 de março de 2012 foi proposto que a participação 

nos fóruns estaduais também seria condição essencial para a candidatura de instituições 

formadoras e entidades da sociedade civil não formadoras. As discussões terminaram em 

consenso de que isto não seria possível, como se pode observar: 

 

 [...] a gente tem um problema que está relacionado a uma série de 

omissões, que a gente não teve opção na formação dos fóruns estaduais. [...] O 

processo que a gente teve ao longo do ano de 2009, que foi em 10 estados, 

incrementou mais em 3 ou 4 estados. Mas foi feito uma interrupção nessa 

questão dos fóruns estaduais (Representante ESFL, ata de 20 de março de 

2012).  
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[...] tem que verificar no fórum nacional [...] qual tipo de legitimidade 

que se pretende dar, e principalmente qual é o tipo de articulação do fórum, 

não só no aspecto de eleição, mas no seu trabalho como um todo, qual é a 

correlação do fórum nacional com os fóruns estaduais... Que é o princípio que 

se buscou desde início, era de se colocar que os fóruns estaduais trabalhariam 

articuladamente com o fórum nacional [...] (Representante ESFL, ata de 20 de 

março de 2012).  

 

 Só colocar sobre essa instalação do fórum em todos os estados, a 

gente tem a meta de até Julho para nós empenharmos para colaborar com o 

desempenho [...] (Representante MTE/SPPE, ata de 20 de março de 2012).  

  

[...] a gente não tem o controle de quantos fóruns existem no país, e 

se existem fóruns estaduais já em todos os estados Brasileiros [...] a minha 

sugestão seria a supressão desse item nesse edital [...] Que o Ministério do 

Trabalho possa iniciar daqui para frente esse monitoramento em relação a 

criação, e o efetivo trabalho dos fóruns estaduais (Representante SENAC, ata 

de 20 de março de 2012). 

 

[...] E quem não tem fórum vai ter de correr atrás para buscar o fórum. 

Inclusive nas próximas eleições, nós vamos deixar isso mais claro [...] [...] Este 

fórum está dizendo assim: Nós estamos fortalecendo os fóruns regionais. [...] 

Mantem-se o Regimento, onde tem fórum nós vamos continuar validando, 

onde não tem nós estamos fazendo uma concessão nesta eleição, e quem tem 

memória não vai fazer concessão na próxima [...] (Representante Sociedade 

Civil, ata de 20 de março de 2012).  

 
Quem é contra? Eu sou a favor do que foi decidido pelo fórum de 

maneira democrática. Então, decisão do inciso 5° da parte 3.1, que fala: 

Documento formal de declaração de participação de fórum no estado que atua, 

emitida por sua coordenação, nos estados que não houver o fórum instituído, 

fica a instituição isenta do requisito desse inciso. [...] (Representante 

MTE/SPPE, ata de 20 de março de 2012).  

 

 

         As falas apostas reforçam a imagem de que houve avanços, no entanto há 

um longo caminho a percorrer no sentido de fortalecer o papel do FNAP como articulador 

dos atores dos diversos níveis envolvidos para consolidar a legitimidade democrática, o 

alinhamento das imagens entre as ordens de governança e outros aspectos essenciais ao 

exercício da metagovernança da PPNAP.  

         Cabe resgatar aqui Jentoft (2005, p.2), quando diz que a metagovernança 

implica em refletir sobre os norteadores atuais da governança e sobre as expectativas reais 

no que tange ao seu exercício. Segundo ele, a grande questão deve ser: Como saímos de 

onde estamos para onde desejamos estar em termos de governança? 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Num entendimento macro de que a política pública deve ser norteada por 

princípios democráticos, a pesquisa realizada aprofunda estudos sobre novas formas de 

governança para implementação de políticas públicas, em um contexto marcado pela 

crescente multiplicidade de atores públicos e privados para sua efetivação.  

A presente tese apresentou em seu escopo epistemológico repertórios teóricos e 

empíricos coadunados com a perspectiva de governança e de implementação das políticas 

públicas sociais, na medida em que a Política Nacional de Aprendizagem Profissional 

(PPNAP) envolve a participação do governo, empresas contratantes, Sistema S, escolas 

técnicas e entidades sem fins lucrativos em sua dinâmica de implementação e exige uma 

estrutura de governança que favoreça o diálogo e a cooperação entre os diversos atores.  

Analisar a implementação da política em questão com este recorte representou 

um desafio em face da profusão de concepções complementares e mesmo conflitantes 

sobre governança e a necessidade de identificar contribuições que permitissem 

contemplar as nuances das experiências locais de implementação da PPNAP. 

A escolha pela abordagem da governança interativa (KOOIMAN, 2003) 

considerou o cenário de multiatorialidade que envolve a implementação da PPNAP e o 

reconhecimento da existência de ampla diversidade, complexidade e dinâmica. 

A investigação possibilitou compreender os arranjos instituídos de governança 

nos municípios de Natal e Fortaleza para implementação da política de aprendizagem a 

partir das “imagens, instrumentos e ações” que mobilizaram e articularam os atores 

envolvidos para a inserção de jovens aprendizes no mundo do trabalho. 

A constatação de que Natal vem apresentando índices de inserção menores que 

os de Fortaleza ao implementar a mesma política pública federal à luz da análise de 

imagens norteadoras, visões, julgamentos, conhecimentos dos atores envolvidos 

evidenciaram estratégias singulares de condução que implicaram nas diferenças dos 

resultados alcançados entre as duas cidades.  

O nível de sinergia das interações entre atores do arranjo na operacionalização 

da política gerou mudanças no padrão de governança que emergiu nos dois municípios.  

Logo, o resultado da política pode ser consequência do arranjo construído. Esta 

descoberta remete à necessidade de que haja um maior esforço para pensar as formas de 

implementação a partir do desenho da política ao tempo em que remete ao exercício 
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contínuo da metagovernança e mecanismos que privilegiem formas de cooperação entre 

os atores.  

Uma parte importante do processo da governança interativa capaz de criar a 

condições adequadas para a implementação da política pública consiste na construção das 

interações existentes nas diversas ordens de governança.  

Assim, de forma a contribuir para uma compreensão teórica sobre estrutura de 

governança, configuração de arranjos organizacionais para implementação de políticas 

públicas, dificuldades na implementação, dissociação entre desenho da política e 

implementação, elencam-se algumas assertivas decorrentes das análises efetuadas:  

 

Assertiva 1: O papel da intervenção governamental na orientação da governança 

interativa. 

A inclusão de atores privados na dinâmica da implementação não significa 

transferência de responsabilidades, tendo em vista que o objeto é público, e, portanto a 

responsabilidade por assegurar a qualidade e quantidade de bens e serviços suficientes 

para atender à demanda permanece a cargo do Estado que deve garantir a produção do 

bem público.  

 Apesar do foco da tese limitar-se às cidades de Fortaleza e Natal, pode-se 

afirmar que o déficit de implementação (diferença entre as metas de inserção previstas e 

alcançadas) é realidade em todo o país, necessitando de uma atenção urgente por parte do 

poder público com vistas ao redirecionamento de diversos aspectos concernentes à 

política.  

Acredita-se que todo este processo não pode prescindir do exercício contínuo e 

democrático da metagovernança nos espaços criados para estimular as interações entre os 

atores envolvidos na implementação da PPNAP. Sugere-se que a metagovernança se 

torne parte integrante dos encontros promovidos nessas instâncias, ainda 

predominantemente voltados para questões operacionais.  

Advoga-se, portanto, a necessidade de ancorar-se na avaliação das práticas 

vigentes e no estímulo à reflexão permanente sobre a clareza e pertinência das imagens, 

adequação dos instrumentos e efetividade das ações concretizadas, levando-se em 

consideração os aspectos locais tangentes à diversidade, dinâmica e complexidade e 

analisando as capacidades institucionais inclusive.  
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Assertiva 2: Os desafios da Metagovernança: aliar a intervenção governamental à 

democracia como estado desejável de coisas. 

Os principais desafios da metagovernança se consubstanciam em intensificar a 

articulação dos atores dos diversos níveis envolvidos e eleger a melhor forma de combinar 

os modos de governança em cada situação, de forma a garantir a efetividade da política 

pública ao tempo que avança na participação democrática.  

 Conforme as análises realizadas, verificou-se que as ESFLs locais não se sentem 

representadas pelas entidades com atuação em nível nacional que compõem o Fórum 

Nacional de Aprendizagem Profissional (FNAP), instância em que se identificou a maior 

aproximação ao conceito de metagovernança. Este sentimento foi externado em diversas 

falas dos entrevistados de ESFLs com atuação apenas local e também confirmado pelo 

fato de não terem sido identificadas iniciativas das organizações de alcance nacional no 

sentido de repasse de informações e outras experiências de socialização da aprendizagem 

construída no FNAP para as outras ESFLs locais. 

Em Natal observou-se aproximação incipiente e recente entre a terceira ordem 

de governança e as entidades locais, resumindo-se a uma reunião articulada pelo FNAP 

no Fórum FOCA para estudar possibilidades de maior aproximação e a definição de um 

profissional da SRTE RN para representação formal junto a FNAP. 

Em Fortaleza, mesmo durante a suspensão do Fórum Cearense de 

Aprendizagem, ESFLs locais participaram por iniciativa e custeio próprios das reuniões 

da FNAP e registraram em entrevistas inclusive a intenção de contestar a sistemática de 

representação atual, segundo a qual apenas ESFLs que atuam em mais de um estado da 

Federação podem pleitear a participação com direito a votos. Uma sugestão foi o rodízio 

dos estados de origem para definição dos representantes no Fórum Nacional, cuja imagem 

é percebida como fortemente concentrada em entidades cujas matrizes estão situadas no 

Sul e Sudeste. 

Para uma maior democratização dos processos verificou-se a necessidade de 

uma mudança nos processos de divulgação/ informação. Grande parte dos entrevistados 

desconhecia o Plano Nacional de Aprendizagem. Foram registradas sugestões no sentido 

de atualização dos boletins de aprendizagem no site, e realização de reuniões em mídia 

virtual de forma a possibilitar a participação de grande número de envolvidos na 

implementação da política, dentre outras.  
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Assertiva 3: A governança é estabelecida a partir da utilização multivariada de 

instrumentos que resultam em interações do tipo interferências, interplays e 

intervenções.  

A Lei N°. 10.097, de 19 de Dezembro de 2000, que se tornou conhecida como 

Lei da Aprendizagem, trouxe como inovação um estímulo à participação de um maior 

número de atores, ao permitir a oferta dos cursos de aprendizagem por parte das escolas 

técnicas e Entidades sem Fins lucrativos. No entanto, a tese comprova que não basta uma 

intervenção de mão única, pois se perde de vista as demais interações entre interventor e 

governados e que podem determinar o resultado da política.   

Assim é que, uma mesma lei federal, exemplo de instrumento utilizado em 

interações do tipo “intervenção”, pôde produzir efeitos diversos em função dos diferentes 

contextos de aplicação. Os casos analisados mostraram uma grande adesão das ESFLs à 

implementação da PPNAP em Fortaleza após a publicação da Lei 10.097/2000, enquanto 

apenas quatro ESFLs se engajaram na oferta de cursos de aprendizagem na área do 

comércio no município de Natal. 

O estímulo para que mais atores produzissem o bem público, no caso a oferta 

dos cursos de aprendizagem, não se concretizou, notadamente no município de Natal, 

evidenciando-se uma lacuna a ser preenchida, ao menos inicialmente, pelo Estado, de 

forma a ativar o processo, acionando e coordenando outros atores com vistas a alcançar 

o objetivo coletivo. 

Por outro lado, registra-se a necessidade de assegurar sistemas de 

monitoramento e avaliação compatíveis, sob pena de comprometer a qualidade da oferta 

pública em prol da expansão quantitativa. No caso da Aprendizagem, este aspecto se 

apresenta como preocupante, tendo em vista que o sistema de monitoramento da 

qualidade dos cursos ofertados registra avanços praticamente restritos à etapa de 

credenciamento, cujos critérios e sistemática de análise foram aperfeiçoados.  

No que tange ao monitoramento do funcionamento dos cursos, a constatação da 

insuficiência de condições institucionais dos conselhos tutelares para cumprir esta 

atribuição motivou a transferência dessa responsabilidade para os auditores locais, 

conforme explicita a Portaria TEM N°. 723 de 23 de Abril de 2012. Diante do exíguo 

número de fiscais e dos depoimentos coletados, mais uma vez se está diante de uma 

intervenção que não alcança o objetivo explicitado. Na prática, constatou-se que o 

monitoramento resulta de um somatório de iniciativas, que envolve interplays entre 

ESFLS ou SENAC e as empresas, através de mecanismos acordados entre estes, e 
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também em resposta às interferências sob a forma de denúncias que partem de entidades 

diversas ou da própria sociedade civil, incluindo beneficiários diretos dos projetos.  

Ressalta-se a atuação cooperativa observada em Fortaleza entre a SRTE e as 

ESFLs, sendo relatadas ocorrências em que a superintendência buscou o apoio dos 

representantes do colegiado para mediar situações em que foram encontradas 

irregularidades na atuação de entidades formadoras.  

Cabe pontuar ainda, no que diz respeito ao monitoramento de formadoras, a 

necessidade de reflexão sobre a natureza das interações entre o TEM e o SENAC, no 

tocante aos cursos de aprendizagem. Segundo os relatos, as interações entre as SRTEs 

locais e as unidades do SENAC configuram-se como interferências, pois o SENAC não 

é alvo de fiscalizações pelos auditores locais e também não desenvolve ações conjuntas 

que possam ser caracterizadas como interplays. 

Apenas recentemente, com a publicação da Portaria 723/2012, ficou 

estabelecido que os cursos e turmas ofertadas por estas unidades também seriam 

cadastrados no TEM, intervenção que ainda não logrou êxito prático, visto que tais 

informações ainda não estão disponibilizadas no site do referido ministério.  

 

Assertiva 4: O problema da dissociação entre os instrumentos elaborados e o 

compartilhamento de imagens.  

São os instrumentos que promovem a ligação entre as imagens norteadoras da 

governança e as ações. Portanto, se os instrumentos já partem de um direcionamento 

equivocado dificilmente o compartilhamento das imagens da governança não é 

comprometido. Além disso, as imagens precisam ser compreendidas e negociadas entre 

os envolvidos na implementação da política. 

Em Fortaleza, houve uma articulação de forma a unir as três ordens de 

governança na constituição do Fórum Cearense de Aprendizagem. A iniciativa partiu da 

governança de terceira ordem, sendo realizadas articulações entre o Fórum Nacional de 

Aprendizagem Profissional e a SRTE CE para congregar ESFLs, SENAC, empresas 

representações do governo municipal, governo estadual e da sociedade civil em prol de 

uma única instância coletiva para discussões voltadas para a temática da Aprendizagem. 

Um diferencial foi o lançamento da ideia ter precedido a constituição do Fórum, de forma 

a esclarecer aos presentes sobre a temática e convidá-los a aderir voluntariamente à 

iniciativa. Os representantes das entidades ou indivíduos interessados, assim, 

expressaram sua concordância em relação às imagens compartilhadas e o desejo de 
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integrar o FCAP através do preenchimento dos termos de adesão na ocasião ou nas 

reuniões que se seguiram.  

Em Natal, as tentativas de incorporar a imagem da aprendizagem às instâncias 

de governança já estabelecidas, como o Fórum Pró-Inclusão e mais recentemente o 

FOCA, não resultaram em um processo adequado de negociação, e não havendo a 

construção de consensos em torno da aceitação das novas imagens a tendência é que essas 

não sejam internalizadas.  

 

Assertiva 5: As interferências e interplays entre ESFLs locais e de base comunitária 

potencializam a adesão de novas entidades formadoras. 

Em Fortaleza observou-se que as interações do tipo interplays entre ESFLs 

acontecem com intensidade bem maior entre as ESFLs com abrangência de atuação 

apenas municipal e/ou estadual, notadamente as que explicitam em sua missão o 

desenvolvimento de outras ações voltadas para o público em situação de vulnerabilidade 

social. A tendência a cooperar por parte dessas entidades foi citada por diversos 

entrevistados que relataram ter recebido ajuda quando necessitaram do apoio de entidades 

com maior experiência na oferta de cursos de aprendizagem, especialmente quanto aos 

trâmites iniciais para credenciamento das entidades e novos cursos junto ao MTE. 

Por outro lado, constatou-se menor ocorrência de interações dessa natureza com 

a participação de ESFLs que atuam em âmbito nacional e mesmo entre as locais que têm 

foco de atuação restrito a ações de colocação e recolocação profissional. 

Esta constatação pode contribuir para explicar a desarticulação entre as ESFLs 

em Natal, tendo em vista que apenas uma é local, cabendo ressaltar que a única entidade 

formadora que expandiu o número de inserções de aprendizes nos últimos anos na capital 

potiguar atua em quase todos os Estados do país e têm suas ações direcionadas 

exclusivamente para colocação e recolocação no mercado de trabalho. 

 

Assertiva 6: O financiamento da aprendizagem pelo mercado representa um 

estímulo à expansão da inserção de aprendizes mas não assegura a garantia da 

qualidade das ações .  

O desenho da PPNAP impõe a determinadas empresas a obrigação de contratar 

aprendizes, mas não provisiona recursos para o financiamento dos cursos de 

aprendizagem.  A concepção original apresentava como solução para essa lacuna a 

criação do SENAC, mas as ações capitaneadas por este organismo não acompanharam a 
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evolução da demanda por aprendizes. Em resposta à Lei 10.097/2000, dezenas de 

entidades sem fins lucrativos se sentiram estimuladas a ofertar cursos de aprendizagem 

em Fortaleza, número bem superior ao observado em Natal. No entanto, a imagem da 

massificação da oferta de cursos, motivada pela busca de retornos financeiros emergiu 

em várias entrevistas. Trata-se de uma realidade preocupante, cuja gravidade nem se pode 

medir, tendo em vista a fragilidade da sistemática de monitoramento em vigência e a 

ausência de avaliações globais que possam traduzir o estado atual da qualidade da 

implementação da PPNAP.     

 

Assertiva 7: A importância do posicionamento dos governos locais na 

implementação e governança da PPNAP. 

Os governos locais podem explorar novas oportunidades, atuando como 

metagovernadores e/ou atuar como implementadores, ou ainda assumir um 

comportamento muito passivo em relação à política. 

Em Natal constatou-se apenas participações eventuais de órgãos governamentais 

locais em reuniões relacionadas à aprendizagem. Já em Fortaleza, há vários anos, a 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) atua diretamente na oferta de 

cursos de aprendizagem, somando esforços na divulgação das imagens referentes à 

PPNAP, além de financiar ações por meio da utilização do Fundo Estadual de Combate 

à Pobreza (FECOP). A qualidade dos cursos é reforçada por meio do monitoramento 

realizado pelo Conselho que monitora as ações executadas pelo FECOP. Desde 2010, em 

resposta a uma ação proposta em nível nacional, a STDS passou a atuar na articulação de 

implementadores locais, assumindo ações também de metagovernança. 

Desde 2012, a Secretaria de Educação do estado do Ceará estimula a ação 

conjunta de dezenas de atores através da implementação do projeto Aprendiz na Escola. 

A iniciativa foi reconhecida pelo governo federal como uma inovação, por promover a 

imagem do instituto da aprendizagem na reversão das taxas de evasão e realizar mudanças 

no currículo da escola regular de forma a incorporar a aprendizagem. A expectativa é de 

replicação em outros estados. 

 

Assertiva 8: A insuficiência das capacidades institucionais compromete o estímulo 

às interações e o exercício da metagovernança. 

Entre as atribuições da metagovernança está a análise sobre a melhor forma de 

combinar os modos de governança. De acordo com os depoimentos de diversos 
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entrevistados, o modo hierárquico ainda se faz bastante necessário para a efetividade da 

implementação. Nos relatos fica claro que as imagens do empresariado em relação à 

contratação de aprendizes vêm se modificando nos últimos anos, sendo possível 

identificar experiências de contratação voluntária, mas permanece a imagem de que a 

maioria é impelida a cumprir a lei mediante ação fiscal.  Recai sobre este ponto uma 

grande lacuna para a implementação, uma vez que a quantidade de empresas com 

potencial para contratação é imensa e a quantidade de fiscais alocados insignificante, 

cabendo lembrar ainda a incumbência acrescida por meio da Portaria 723/2012 para que 

passem a fiscalizar também as entidades formadoras. 

Caberia aos mesmos funcionários, em nível local, estimular as interações entre 

os demais atores no sentido de ativar e manter um clima favorável ao exercício da co-

governança. Em agravo à situação, o contingente de funcionários que integra a Secretaria 

de Políticas Públicas e Emprego (SPPE), em Brasília, é também reduzido, 

comprometendo mais ainda o potencial de exercício da metagovernança. 

Em face das assertivas, a despeito das diferenças entre as cidades em termos de 

tamanho, das condições econômicas e sociais e do mercado de trabalho, a tese comprova 

a adequação do modelo da governança interativa de Kooiman (1993, 2003, 2005, 2008) 

para a análise da implementação da PPNAP. Outrossim, a tese também valida a teoria  de 

implementação de políticas públicas  que diz que não basta um bom desenho da política 

para que a política alcance seus objetivos  e que a forma como os atores interagem – 

compartilhando informações, internalizando imagens e estabelecendo conexões 

proativas,  influenciam fortemente os resultados da política.  A tese contribui, portanto, 

para compreender a forma como as políticas públicas são operadas, destacando as 

dificuldades e atores envolvidos e reforça os estudos que enfatizam a implementação 

como uma das etapas fundamentais da política.  

O campo de estudos sobre governança requer ainda um acúmulo de conhecimento 

a ser enriquecido por meio de pesquisas empíricas, que venham a ampliar entre outros 

aspectos, as possibilidades de análises comparativas entre diferentes estruturas de 

governança, a compreensão sobre o processo de construção dos arranjos organizacionais 

na implementação da política pública, a identificação dos instrumentos e mecanismos que 

mais mobilizam os atores na implementação da política.  

Nesse sentido, como recomendações para futuras pesquisas, considera-se um 

amplo leque de alternativas, dentre as quais se pontua: a aplicação do modelo para análise 

dos arranjos de implementação da PPNAP em outras cidades; a investigação sobre os 
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estágios de ativação dos Fóruns de aprendizagem nos diversos estados e/ou municípios e 

suas contribuições para a implementação da PPNAP; o estudo das experiências de 

participação dos governos locais na implementação da PPNAP; Pesquisas de avaliação 

da PPNAP sob a perspectiva dos beneficiários e dos diversos segmentos empresariais e a 

aplicação do modelo para explicar outras políticas, especialmente aquelas cuja 

implementação se concretiza pelo compartilhamento de responsabilidades entre múltiplos 

atores públicos e privados.  
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APÊNDICE A - TESES E DISSERTAÇÕES SOBRE A PPNAP 

 

Autor Título Objetivos do Estudo Ano Nível/Área 

Elizabeth Alice 

Barbosa Silva de 

Araujo 

Ações Afirmativas no Mercado de 

Trabalho: Um Estudo Sobre a 

Concretização do Direito 

Fundamental ao Trabalho no 

Brasil 

Determinar o grau de eficácia social 

dessas ações afirmativas no mercado 

de trabalho. 

 

 

2012 

Mestrado 

(Direito – UFC) 

Thaís Augusta Cunha 

de Oliveira Máximo 

 Significado da Formação e 

Inserção profissional para 

Gerentes e Aprendizes Egressos 

do Programa Jovem Aprendiz. 

 

Analisar o significado da formação e 

inserção no mercado de trabalho para 

aprendizes egressos e gerentes de 

empresas que participam do 

Programa. 

 

 

2012 

Doutorado 

(Psicologia – 

UFPB/UFRN) 

Hugo Hidemi 

Matsuzaki 

O Desafio da Lei do Jovem 

Aprendiz: Um Estudo da 

Aplicação da Lei 10.097/00 como 

Política na Inclusão de Jovens no 

Mercado de Trabalho 

Estudar os facilitadores e 

dificultadores da execução da lei; 

avaliar os estágios de colaboração 

entre os atores sociais. 

 

 

 

2011 

Mestrado 

(Administração 

– USP) 

Juliana Aparecida Cruz 

Martins 

A Educação e a Reprodução da 

Classe Trabalhadora da 

Pomicultura de Fraiburgo – SC e o 

Programa de Aprendizagem 

“Cultivo da Macieira – Jovem 

Aprendiz Cotista” 

Conhecer de que forma acontece a 

reprodução social da classe 

trabalhadora da pomicultura do 

município de Fraiburgo–SC e como o 

Programa Aprendiz influi e determina 

com outros complexos tal reprodução. 

 

 

 

 

2011 

Mestrado 

(Educação – 

UFSC) 

Lygia Maria Portugal 

De Oliveira 

Jovens Aprendizes: Aspectos 

Psicossociais da Formação Para a 

Vida 

Investigar os fatores psicossociais 

presentes nos processos educacionais 

de adolescentes de Curitiba e região 

metropolitana que integram o 

Programa de Aprendizagem 

Profissional. 

 

 

 

2010 

Mestrado 

(Educação – 

UFPR) 

Paula Elizabeth 

Nogueira Sales 

Políticas para a Capacitação 

Profissional de Jovens: Estudo 

sobre as relações entre as 

atividades teóricas e práticas em 

um Programa de Aprendizagem 

Analisar as relações entre as 

atividades teóricas e práticas, no 

âmbito da capacitação profissional de 

jovens, em um Programa de 

Aprendizagem pautado pela lei N°. 

10.097/2000. 

 

 

2010 

Mestrado 

(Educação – 

PUC/MG) 

Regina Célia Paulineli 

Borges 

Jovem-Aprendiz: Os Sentidos do 

Trabalho Expressos na Primeira 

Experiência Profissional 

Compreender os sentidos do trabalho 

para jovens em sua primeira 

experiência profissional. 

 

2010 

Mestrado 

(Psicologia – 

UFSC) 

Roberval Feliciano de 

Andrade 

Análise do Programa Jovem 

Aprendiz da Chesf em 

Pernambuco, sob a ótica de 

Mentores e Mentorados. 

Analisar o Programa Jovem Aprendiz 

implantado da Chesf em Pernambuco, 

sob a ótica de Mentores e Mentorados. 

 

 

 

2008 

Mestrado 

(Administração 

– FBV) 

Dione Danesi Gallo A Captura do Jovem Aprendiz 

pelo Programa de Aprendizagem 

Comercial 

Compreender condições que 

permitem ao SENAC executar o 

Programa de Aprendizagem 

Comercial  

 

 

 

2008 

Mestrado 

(Educação – 

ULBRA) 

Maria Simara Torres 

Barbosa 

A Profissionalização do 

Adolescente Aprendiz no Limiar 

do Século XXI. 

Problematizar o Programa de 

Aprendizagem (Lei 10097/2000) 

desenvolvido pelo SENAC de São 

Luís/MA, no período de 2003 e 2004. 

 

 

 

2006 

Mestrado 

(Educação – 

UFMA) 

Fonte: Pesquisa direta, 2014 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO (Empresas/ESFLS) 

 

Declaro, por meio deste termo que concordei em participar da pesquisa de campo 

referente à tese de doutoramento “NOVAS FORMAS DE GOVERNANÇA 

PÚBLICA: Um estudo dos Arranjos Articulados para Implementação da Política 

Pública Nacional de Aprendizagem Profissional (PPNAP)”, desenvolvida por Silvia 

Pires Bastos Costa, aluna do doutorado em Administração – PPGA UFRN. Fui 

informada, ainda, que a pesquisa é orientada pela Profa. Mª. Arlete Duarte de Araújo e 

que poderei esclarecer eventuais dúvidas também através dos emails: 

mariaarlete1956@gmail e silviapbcosta@yahoo.com.br. 

Afirmo que aceitei participar voluntariamente, sem receber qualquer incentivo 

financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar com a pesquisa. 

Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais, 

trata de analisar comparativamente os arranjos de governança constituídos para 

implementação da PPNAP nas cidades de Fortaleza e Natal. 

A entrevista será gravada para posterior transcrição, sendo o acesso e a análise 

dos dados realizados exclusivamente pela pesquisadora. Em nenhum momento será 

divulgado o entrevistado e a instituição será mencionada unicamente na relação geral de 

participantes. 

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados 

divulgados na tese de doutorado, eventos e/ou revistas científicas, comprometendo-se a 

pesquisadora a enviar cópia da tese concluída em meio virtual para compor o acervo desta 

instituição. 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e estou de 

acordo em participar do estudo proposto. Atesto recebimento de uma cópia assinada deste 

termo. 

 

    _______________, ______ de _____________ de _____.  

 

 

 Assinatura do (a) participante:      

 Assinatura da pesquisadora: 

  

mailto:silviapbcosta@yahoo.com.br
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO 

(SENAC/GOVERNO/COMDICA) 

 

Declaro, por meio deste termo que concordei em participar da pesquisa de campo 

referente à tese de doutoramento “NOVAS FORMAS DE GOVERNANÇA 

PÚBLICA: Um estudo dos Arranjos Articulados para Implementação da Política 

Pública Nacional de Aprendizagem Profissional (PPNAP)”, desenvolvida por Silvia 

Pires Bastos Costa, aluna do doutorado em Administração – PPGA UFRN. Fui 

informada, ainda, que a pesquisa é orientada pela Profa. Mª. Arlete Duarte de Araújo e 

que poderei esclarecer eventuais dúvidas também através dos emails: 

mariaarlete1956@gmail e silviapbcosta@yahoo.com.br. 

Afirmo que aceitei participar voluntariamente, sem receber qualquer incentivo 

financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar com a pesquisa. 

Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais, 

trata de analisar comparativamente os arranjos de governança constituídos para 

implementação da PPNAP nas cidades de Fortaleza e Natal. 

A entrevista será gravada para posterior transcrição, sendo o acesso e a análise 

dos dados realizados exclusivamente pela pesquisadora. Os dados coletados serão 

utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados na tese de doutorado, eventos 

e/ou revistas científicas, comprometendo-se a pesquisadora a enviar cópia da tese 

concluída em meio virtual para compor o acervo desta instituição. 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e estou de 

acordo em participar do estudo proposto. Atesto recebimento de uma cópia assinada deste 

termo. 

 

   _______________, ______ de _____________ de ____.  

 

 

 

 

 Assinatura do (a) participante:        

 Assinatura da pesquisadora:  

  

mailto:silviapbcosta@yahoo.com.br
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APÊNDICE D - CARTA DE APRESENTAÇÃO (ENTREVISTAS) 

 

 

Caro (a) entrevistado(a),  

 

Agradecemos mais uma vez por sua valiosa colaboração na pesquisa “NOVAS 

FORMAS DE GOVERNANÇA PÚBLICA: Um estudo do Arranjo Articulado para 

Implementação da Política Pública Nacional de Aprendizagem Profissional 

(PPNAP). Para o melhor aproveitamento da entrevista que se inicia, pedimos considerar 

os seguintes aspectos nas diversas da implementação da política. 

 

1. Seleção 

1.1 Seleção/credenciamento dos cursos 

1.2 Seleção de aprendizes 

1.3 Seleção de professores 

2. Divulgação/informações 

2.1 Divulgação das ações realizadas   

2.2 Informações sobre a política/mudanças na política/dúvidas sobre a politica  

 

3. Capacitação  

3.1 Capacitação dos aprendizes 

3.1 Capacitação de facilitadores (Instituições formadoras) 

3.2 Capacitação de tutores (Empresas)  

3.4 Capacitação dos auditores (Governo) 

 

4. Financiamento (dos cursos de formação) 

 

5. Monitoramento 

5.1 Monitoramento dos aprendizes 

5.2 Monitoramento das empresas 

5.3 Monitoramento das Instituições formadoras 

5.4 Monitoramento Geral da implementação da política (na cidade)  

 

6. Avaliação  

6.1 Avaliação Geral do programa (parceria empresa/instituição contratante)  

6.2 Avaliação Geral da implementação da política (na cidade)  
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APÊNDICE E - GUIA ORIENTADOR - ENTREVISTAS 

(REPRESENTANTES SENAC / ESFLs) 

 

1) A partir de que ano a instituição começou a ofertar cursos de aprendizagem com base 

na Lei 10.097 nesta capital? 

 

2) Quantos aprendizes são capacitados atualmente? Você possui dados referentes aos 

anos anteriores? 

 

3) Quantas são as empresas contratantes?  

  

4) Com que frequência interage com o governo local e com que finalidade? De quem é 

a iniciativa, conforme a finalidade?  

 

5) Com que frequência interage com a SPPE (Brasília) e/ou Fórum Nacional de 

Aprendizagem e com que finalidade? De quem é a iniciativa, conforme a finalidade? 

  

6) Com que frequência interage com as empresas e com que finalidade? De quem é a 

iniciativa, conforme a finalidade?  

 

7) Com que frequência interage com outras instituições formadoras e com que 

finalidade? De quem é a iniciativa, conforme a finalidade?  

 

8) Em que aspectos ocorrem processos de decisão compartilhados com atores externos 

à instituição?   

 

9) Quais as formas de cooperação existentes envolvendo atores externos à instituição? 

 

10) Quais os conflitos vivenciados e como estes são mediados? 

 

11) Tem conhecimento/participa de Grupos de Trabalho e/ou Fóruns de aprendizagem?  

Qual sua visão sobre este(s) espaço(s)? 

 

12) Qual a sua imagem/visão geral sobre a política e sua implementação na cidade? Que 

mudanças têm ocorrido – formato? Atores? Poder decisório? Recursos? Importância?  

 

13) Acredita que o atual arranjo é adequado?Que mudanças ainda são necessárias para 

uma governança mais democrática e efetiva? 
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APÊNDICE F - GUIA ORIENTADOR - ENTREVISTAS 

(REPRESENTANTES EMPRESAS) 

  

 

1) Quando a empresa aderiu à PPNAP na cidade e o que estimulou esta ação? 

 

2) Quantos aprendizes há atualmente na empresa? Você possui dados referentes aos 

anos anteriores? 

 

3) Quantas e quais são as instituições formadoras parceiras?  Há quantos anos trabalha 

com cada uma delas e como chegou a estas instituições?  

 

4) Com que frequência interage com o governo local e com que finalidade? De quem é 

a iniciativa, conforme a finalidade? Qual sua avaliação sobre essas interações? 

 

5) Com que frequência interage com a SPPE (Brasília) e Fórum Nacional de 

Aprendizagem e com que finalidade? De quem é a iniciativa, conforme a finalidade? 

Qual sua avaliação sobre essas interações? 

 

6) Com que frequência interage com as instituições formadoras e com que finalidade? 

De quem é a iniciativa, conforme a finalidade? Qual sua avaliação sobre essas 

interações? 

 

7) Em que aspectos ocorrem processos de decisão compartilhados com atores externos 

à empresa?   

 

8) Quais as formas de cooperação existentes envolvendo atores externos à empresa? 

 

9) Quais os conflitos vivenciados e como estes são mediados?  

 

10) Tem conhecimento/participa de Grupos de Trabalho e/ou Fóruns de aprendizagem?  

Qual sua visão sobre este(s) espaço(s)? 

 

11) Qual a sua imagem/visão geral sobre a política e sua implementação na cidade? Que 

mudanças têm ocorrido – formato? atores? Poder decisório? Recursos? Importância?  

 

12) Acredita que o atual arranjo é adequado?Que mudanças ainda são necessárias para 

uma governança mais democrática e efetiva? 
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APÊNDICE G - GUIA ORIENTADOR ENTREVISTAS 

(REPRESENTANTES DO GOVERNO) 

 

1) Quantos auditores atuam na cidade? Quantos atuam na área de aprendizagem? 

 

2) Como se dá a comunicação com as demais instâncias do Governo envolvidas na 

PPNAP?  

 

3) Que ações de divulgação da política foram realizadas nos últimos 5 anos e qual o 

público alvo atingido?  

 

4) Com que frequência interage com as instituições formadoras e com que finalidade? 

De quem é a iniciativa, conforme a finalidade? Qual sua avaliação sobre essas 

interações? 

 

5) Com que frequência interage com as empresas e com que finalidade? De quem é a 

iniciativa, conforme a finalidade? Qual sua avaliação sobre essas interações? 

 

6) Tem conhecimento/participa de Grupos de Trabalho e/ou Fóruns de aprendizagem?  

Qual sua visão sobre este(s) espaço(s)? 

 

7) Em que aspectos ocorrem processos de decisão compartilhados com atores externos 

ao governo?   

 

8) Quais as formas de cooperação existentes envolvendo atores externos ao governo? 

 

9) Quais os conflitos vivenciados e como estes são mediados? 

 

10) Qual a sua imagem/visão geral sobre a política e sua implementação na cidade? Que 

mudanças têm ocorrido – formato? atores? Poder decisório? Recursos? Importância?  

 

11) Acredita que o atual arranjo é adequado? Que mudanças ainda são necessárias para 

uma governança mais democrática e efetiva? 
 

 

 

 


