
 

 

 

Relatoria do painel de exposição sobre a Lei de Aprendizagem  

 

Data: 17/05/2017  

Horário: 10h15 às 12h 

Local: Auditório do Hotel Esplanada Brasília 

 

Integrantes da mesa: 

- Panorama e formação da lei de aprendizagem (Márcio de Paula Souto, Ministério do 

Trabalho - MT). 

- Perfil dos adolescentes e jovens em idade de aprendizagem no Cadastro Único para 

Programas Sociais (Iara Viana, Senarc/MDSA). 

- Panorama da Assistência Social e sua Integração à Socioaprendizagem (Renata 

Aparecida Ferreira, DPSB/MDSA) 

- Mediação: Douglas (SNAS/DRSP) 

 

Discussão: 

Renata (DPSB/SNAS): Relatou que este é o momento para avançar na certificação das 

entidades socioassistenciais e de efetivar a integração dos serviços, programas e 

benefícios. É necessário construir parâmetros metodológicos para as ações do SUAS, de 

modo a integrar as organizações socioassistenciais de socioaprendizagem, a fim de gerar 

e ampliar oportunidades para os jovens que são atendidos na rede socioassistencial. É 

importante pensar, por exemplo, que o Programa Acessuas Trabalho poderá contribuir 

com isso. Assim, a pergunta norteadora durante este evento é: “Como ampliar a 

integração para gerar mais oportunidades para os jovens nos microterritórios?”. 

Márcio (MT): Recuperou a criação da “aprendizagem”, como iniciativa poder público, 

de caráter permanente. Mencionou a necessidade/obrigatoriedade de haver integração 

entre empregador, aprendiz e entidade qualificadora. Citou as entidades do Sistema S – 

Senai, Senac, Senat, Senar, Sescoop -, a rede federal e estadual de educação 

profissional, científica e tecnológica e as entidades sem fins lucrativos com instituições 

qualificadoras. Destacou que estas devem oferecer aos aprendizes conteúdos teóricos, 

básicos e específicos, para os jovens, a fim de que cheguem às empresas com um 



repertório mínimo. Abordou a criação do Cadastro Nacional de Aprendizagem e o 

Catálogo nacional de Cursos de Aprendizagem. Relatou a existência de um Comitê 

Permanente de Aprendizagem. Apresentou também a planilha de potencial de 

contratação para a aprendizagem, que trazia as metas de contratação por estado. 

Observou que os cursos voltados à formação para o trabalho podem ser consultados no 

site do Ministério do Trabalho e deixou o endereço eletrônico – 

aprendizagem.sppe@mte.gov.br – como alternativa para o contato. 

 

Iara Viana (Senarc): Apresentou o histórico da criação do Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), em 2001, e as motivações para essa 

criação, como a necessidade de padronizar e uniformizar informações e públicos 

dispersos das políticas públicas. Ratificou que o cadastro identifica e caracteriza a 

população de baixa renda do Brasil.  Explicou que a gestão do cadastro é compartilhada 

entre as três esferas do governo.  Atualmente há mais de 9.000 pontos de atendimento 

do cadastro e 26 milhões de famílias cadastradas, o que corresponde a 80 milhões de 

pessoas cadastradas e a 40% da população brasileira. Pontuou a ambiguidade dessa 

informação: ao mesmo tempo que, do ponto de vista da efetividade, do cadastro em 

alcançar a população de baixa renda, esses números são importantes; por outro lado, 

informam que ainda há um grande percentual da população que vivenciam situações de 

vulnerabilidades. Iara também apresentou quem, de acordo com o Decreto nº 

6.145/2007, é público potencial do Cadastro Único. Enfatizou, nesse momento, os 

cortes de renda por família e per capita. Mostrou que que as regiões Nordeste e Sudeste 

são as que concentram a maior quantidade de cadastrados, respectivamente. Sessenta 

por cento da população cadastrada tem até 30 anos. O Nordeste tem a menor renda per 

capita do Brasil: média de R$170,00. Em relação aos programas que utilizam as 

informações do CadÚnico, são atualmente mais de 30 – por exemplo: tarifa popular de 

energia elétrica; Bolsa Verde; PBF – atualmente 13 milhões de famílias são 

beneficiárias do programa; Programa de Reforma Agrária; Minha Casa, Minha Vida, 

etc. Iara também a apresentou uma nova funcionalidade que a Senarc está 

disponibilizando para os cadastrados do CadÚnico, a Consulta Cidadão. Trata-se da 

oportunidade de acessar as suas informações de cadastro e emitir uma declaração, um 

atestado de cadastramento, que pode ser utilizado, por exemplo, junto a bancas de 

concurso público para a solicitação de isenção de taxa de inscrição, entre outras 

situações. Sobre o perfil dos cadastrados no CadÚnico entre 14 e 24 anos, Iara expôs 

que 18 milhões são de baixa renda; há mais mulheres cadastradas do que homens. Vinte 

por cento das mulheres nessa faixa etária são a responsável familiar. Cinquenta e seis 

por cento do total de jovens está inserido no PBF e 51% está em situação de extrema 

pobreza, ou seja, tem renda até R$85,00. Os dados endossaram a necessidade de criar, 

implementar e fortalecer políticas públicas de inclusão social para a juventude, já que os 

jovens ainda vivenciam grande vulnerabilidade no país. 

 

Renata (SNAS/DPSB): ratificou a necessidade de que o Cadastro Único seja utilizado 

como ferramenta de gestão na Assistência Social. Pontuou que é preciso avançar no 

entendimento da ideia de vulnerabilidade para além da renda e dos cortes de renda. Fez 
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relação entre os dados oriundos do CadÚnico; os que foram relatados por Cláudia 

Vidigal (Secretária da Criança – SDH)
1
 e os que foram demonstrados pelo representante 

do MTE. Renata apresentou a concepção de assistência social no trabalho com 

adolescentes, destacando que a perspectiva adotada sempre tem a atenção à família 

como norteadora das ações. Demonstrou a estrutura e a forma de organização do SUAS, 

assim como a função dos equipamentos, serviços, programas e benefícios 

socioassistenciais. Destacou o papel da proteção social básica na promoção da 

segurança de convívio. Abordou o trabalho social com as famílias como importante na 

prevenção de vulnerabilidades e de agravos a estas. Mencionou que as ações desse nível 

de proteção devem possibilitar aos usuários o reconhecimento de suas potencialidades e 

fortalezas. Apresentou a concepção de convivência e fortalecimento de vínculos 

afirmada no âmbito dos serviços da proteção social básica e destacou a necessidade de 

haver articulação entre o PAIF e o SCFV. Tratou do redesenho do Programa Acessuas 

Trabalho e destacou que o programa possibilitará articulação entre a assistência social e 

as organizações de socioaprendizagem, já que um dos públicos do programa é a 

juventude. Apontou a necessidade de se realizar o acompanhemento do jovem em 

socioaprendizagem e que os serviços socioassitenciais podem se integrar nessa missão. 

Encerrou a fala ratificando a urgência de se pensar em parâmetros para a atuação do 

SCFV em conjunto com a socioaprendizagem. 

 

Mariana Neris (SNAS/DPSE): Relatou algumas vulnerabilidades e riscos individuais e 

sociais que acometem especialmente jovens. Endossou que jovens em situação de 

vulnerabilidade ou risco dificilmente responderiam às 10 perguntas apresentadas pela 

secretária de assistência social na mesa de abertura, sem que, durante um período 

anterior, participassem de um trabalho de ressignificação de suas vivências ou de 

construção de novos projetos de vida. Mariana apresentou a estrutura e a forma como a 

proteção social especial de assistência social está organizada, destacando a quantidade 

de equipamentos socioassistenciais desse nível de proteção, presente em todo o 

território nacional – Centro Pop (230); MSE (1.009); Centro-Dia (1.340); CREAS 

(2.521), entre outros. Chamou atenção para a situação de jovens em situação de rua, que 

devem, em sua opinião, constituir público prioritário para as iniciativas de 

socioaprendizagem. Entre esse público, ressaltou a situação de jovens com deficiência – 

a vivência da situação de rua é agravada quando o jovem tem também alguma 

deficiência. Mencionou também a situação de adolescentes que vivem em unidades de 

acolhimento, relatando que atualmente há 55 mil vagas cofinanciadas pelo governo 

federal para crianças e jovens, distribuídas entre 2.984 unidades. Cerca de 30% desses 

jovens tem entre 14 e 18 anos. Relatou que os adolescentes atendidos nos serviços da 

proteção social especial são os mesmos que representam o público prioritário para o 

atendimento no SCFV: são pessoas que vivenciam negligência, discriminação, 

desigualdades familiares, comunitárias e sociais. Mariana também lembrou das 

                                                           
1
 Por exemplo: em cada 4 jovens, 1 está “desocupado”, de acordo com a PNAD. Vinte e sete vírgula 

cinco por cento dos jovens do país não trabalham nem estudam. Mais da metade das pessoas que 
morrem por assassinato no país são jovens. Vinte por cento dos bebês que nascem no país são filhos de 
adolescentes.  



potencialidades e vulnerabilidades relacionadas aos grupos de imigrantes/estrangeiros 

no Brasil, que também são público da assistência social.  

 

Debate – questões apresentadas pelos participantes: Foi apresentado o 

questionamento sobre a existência de propostas para a mudança da lei de aprendizagem 

no sentido de que haja priorização da oferta de oportunidades para jovens de baixa 

renda? Atualmente, o que se verifica é que, num universo de 40 jovens, 10% são de 

jovens atendidos no CRAS. A situação desses jovens é complexa, pois são rejeitados 

pela escola, que é a fonte dos instrumentos de que precisam para se inserirem no 

mercado de trabalho. Ênfase na necessidade superior dos jovens em vulnerabilidade 

serem priorizados na socioaprendizagem. Entre estes, os jovens em situação de rua são 

os que mais são marginalizados nos processos de qualificação e inserção no mercado de 

trabalho. Foi relatada a dificuldade de a pessoa em situação de rua adequar-se aos 

requisitos exigidos por certas empresas, por exemplo, com relação à apresentação de um 

endereço residencial fixo. Mariana Néris explicou que o Decreto nº (?) possibilita que a 

pessoa em situação de rua informe o logradouro público ou o equipamento 

socioassistencial – Centro Pop ou unidade de acolhimento – como endereço oficial.  Em 

relação às cotas determinadas pela lei para a contratação de aprendizes e de pessoas com 

deficiência, muitas empresas não cumprem. O Cadastro Único identifica 15 grupos de 

populações específicas, as quais podem inspirar as iniciativas para o estabelecimento de 

um público prioritário para a socioaprendizagem. Renata Aparecida destacou que a 

proteção social básica tem feito também um esforço de compreender e atender as 

especificidades de povos e comunidades tradicionais. Como fazer a sua inserção na 

socioaprendizagem de jovens ribeirinhos, caboclos? E de outros com características 

identitárias específicas? É importante entender essas identidades antes da inserção no 

mercado de trabalho. Muitas pessoas questionaram o representante do MTE sobre o 

descumprimento da legislação pelas empresas e sobre o que o MTE tem feito em 

relação a isso. Os empresários preferem pagar as multas impostas a cumprir a lei. Há 

alguma sanção além de multas? Márcio respondeu que houve uma evolução na 

quantidade de vagas para a aprendizagem desde 2005, porém há ainda muitas 

dificuldades para as organizações e entidades atuarem nesse segmento. Foi apresentada 

uma proposta relacionada à capacitação das entidades pelo MTE. Além disso foi 

questionado o fato de os subsídios públicos para a aprendizagem estarem concentrados 

na pasta de trabalho (?). Foi elogiado o fato de ter sido cunhado o termo 

“socioaprendizagem”, como uma conquista da assistência social, que fortalece o SUAS. 

Associada à questão da inserção dos jovens em situação de vulnerabilidade e risco ao 

mercado de trabalho, foi problematizada a saída dos jovens das unidades de 

acolhimento em virtude de alcançarem a maioridade. Foram demandadas ações que lhes 

preparem para o momento de desligamento, tais como a criação de repúblicas e de 

metodologias para o atendimento socioassistencial nesses espaços, que seriam de 

transição.  


