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Os grupos das oficinas eram bastante heterogêneos. Havia participantes de organizações da 

sociedade civil, técnicos de diversas secretarias do MDSA, representantes de gestões 

municipais e estaduais. 

Para iniciar as discussões nos grupos, algumas perguntas norteadoras foram lançadas: no que 

se refere às atividades socioassistenciais desenvolvidas e ofertadas pelas organizações da 

sociedade civil, Qual o fluxo das atividades? Como é realizada a admissão dos atendidos? 

Como ocorre o acompanhamento do público alvo, família e comunidade? Papel das empresas 

e papel do equipamento público local. 

A partir disso, os participantes foram tecendo considerações a respeito dos profissionais 

necessários às ações relacionadas à socioaprendizagem, como se dá o ingresso do público 

atendido, dificuldades e limitações das organizações da sociedade civil para cumprirem seus 

objetivos, adequação das atividades à orientação técnica do MDSA sobre socioaprendizagem: 

ASSPROM: Acompanhamento técnico é fundamental e o jovem aprendiz pode ser 

acompanhado no ambiente de trabalho para averiguar se o que desempenha na empresa 

parceira está de acordo com as atividades propostas para o jovem. 

Rozangela: Desvio da finalidade do programa da aprendizagem; avaliação; orientação para o 

responsável pelo aprendiz na empresa. As empresas exigem agendamento de horário para 

realizar o acompanhamento técnico presencial, limitando a aproximação da entidade junto à 

empresa. O acompanhamento por telefone e por email pode ocorrer diariamente ou 

semanalmente. 

Suziane: Reunião de família é realizada trimestralmente para alinhar o desempenho do jovem; 

Realização de avaliação cognitiva/comportamental. 



Janaina: O que caracteriza a atividade como socioaprendizagem: triagem por indicadores de 

vulnerabilidade social para constituição de turma. Metodologia do trabalho: não é focado na 

parte técnica e sim na parte comportamental. Mapeamento de áreas: visita domiciliar + 

atividades a serem desempenhadas pelo jovem no ambiente de trabalho + esclarecimento 

sobre rede socioassistencial + educador social identifica pontos a serem trabalhados com 

aquele jovem + exigência do cumprimento de 75% de presença na escola (antes do 

desligamento, o técnico do programa avalia quais as razões, diagnóstico social e traça 

providências). 

Robson: Prática do exercício. Observa que o início da socioaprendizagem era discutida pela 

superintendência do trabalho. O trabalho articulado com o Ministério Público do Trabalho 

facilita a priorização dos programas junto às empresas. Aprendizagem é uma oportunidade 

para jovens egressos do ensino médio. O financiamento deve ser discutido. No caso exposto: 

ocorre financiamento para qualificação técnica (financiado pelo BIRD) para atendimento do 

público alvo da assistência social. Uma Comissão Intergestora facilita a articulação do 

programa junto aos municípios. É essencial ter uma pessoa referência nas equipes para discutir 

o assunto trabalho. Os jovens são acompanhados por um ano após sair do ensino médio. A 

inserção desse jovem não se dá apenas pelo trabalho. A pessoa de referência deve fazer a 

leitura de quem são os atores que podem desempenhar ações com esses jovens. 

Suziane (Ceará): Experiência com jovens egressos, recebidos por psicólogos, assistentes sociais, 

educadores – jovens egressos do cumprimento de medidas socioeducativas + jovens da 

comunidade para integrar a população. Houve atendimento e acompanhamento individual, 

familiar e em grupo – articulado com o CRAS e CREAS (inclusive para jovens que compareciam 

no programa com alguma questão de saúde, uso de drogas). Outro aspecto desenvolvido é a 

parte lúdica através da arte (ex: espaços mundos, reconhecidos pelo Banco do Brasil). O jovem 

desenvolve seu projeto de vida, trabalha solução de questões familiares, desenvolvem peças 

teatrais. Dentro do programa do MTE oferecem 17 programas transversais para desenvolver a 

autonomia, disciplina, autoestima. Problemática observada: jovens com problemas de adicção 

precisam aguardar muito tempo para atendimento no CAps, por isso, a participante pondera 

que uma equipe específica para atendimento a esse público é necessária. 

Nara (centro cultura escrava anastacia): Trabalho em rede – 7 ongs. Atendem atualmente 

cerca de 180 jovens de 14 a 17 anos em cursos para serem aprendizes. Possuem anamnese dos 

jovens atendidos. 

Maria Auxiliadora: Desenvolvem os programas: Juventude aprendiz de acordo com a 

metodologia e legislação do MTE e Programa Aprendizagem Social do Saber (PAS) desde 2005. 

O 1º programa destina-se a jovens de 14 a 17 anos. O 2º atende crianças de 4 a 14 anos e já 

aplicam módulos para acesso no mundo do trabalho através de atividades lúdicas e 

experiências do construtivismo. A entidade faz busca ativa noturna junto com o CRAS em 

ocupações e áreas de vulnerabilidade. Fazem um pré cadastro das famílias, materializam uma 

linha do tempo da criança que também chamam de currículo. Possuem educadores estagiários 

bolsistas com um perfil pré determinado similar ao perfil dos educandos para facilitar a 

visualização de futuro. O estagiário torna-se um espelho para os educandos. Também 

trabalham parte cultural, de esporte e lazer sempre trabalhando fortalecimento de vínculos. A 



equipe recebe capacitação semanal. A família é atendida semanalmente e, mensalmente, 

fazem um encontro entre famílias. Trabalham com convênios e o convenio especifico com o 

PROENAP possibilita a entrada nas escolas; também possuem convenio com o Fórum para 

conscientização de combate a drogas e exploração do trabalho infantil. 

Rozangela observa que aparentemente o projeto pescar atende com empresas melhores 

estruturadas e foge um pouco do modo de trabalho das organizações que ela conhece. O 

diagnostico dos atendidos é feito antes do momento da aprendizagem; no projeto pescar 

parecia que a constituição de turma e aprendizagem já acontecia antes da realização de um 

diagnóstico. Janaina esclareceu que o jovem já faz parte da entidade meses antes da 

constituição de turma, conhece a família, avalia os interesses dos jovens. 

Douglas: É importante amarrar o atendimento e acompanhamento dos jovens e suas famílias 

antes e depois do programa de aprendizagem. 

Robson: Acrescenta que poderia existir um atendimento específico para as famílias no sentido 

de qualificação profissional, projetos de geração de renda. 

Douglas: É importante perceber que muitas vezes o jovem é tido como fonte de renda da 

família e recebe um tipo de pressão como “chefe de família”. 

Patrícia (MDSA): Como o grupo veio do eixo do público, considera inevitável fazer interlocução 

com todos os pontos apresentados. Especialmente visita domiciliar. 

Paulo (Salesianos): Quer entender “quem faz o que”, entre entidades e CRAS. Por exemplo, o 

CRAS realiza visita domiciliar e a entidade também, qual o momento que essas atividades se 

integrariam? 

Fabiana (Arapiraca): Mobilização social e planejamento das atividades através da formação de 

fóruns. Enquanto sérvio público, qual deve ser o acompanhamento? Enquanto entidade, como 

devo realizar o acompanhamento? 

Patrícia: O acompanhamento da entidade com o adolescente também gera demanda para o 

CRAS, pois o impacto daquele jovem no programa de socioaprendizagem irá despertar esse 

movimento. 

Rozangela: o CRAS deveria realizar todas as visitas, porem não possui pessoal para atender 

1000 famílias por exemplo. 

Marcelo (Viva Rio): Será que as entidades teriam algum indicativo para facilitar o 

acompanhamento do jovem junto ao equipamento público? 

Ricardo (CIEE): Há 20 anos quando a aprendizagem foi criada o foco era o trabalho. 

Atualmente, essa novidade da SOCIOAPRENDIZAGEM traz um desafio e um compromisso 

muito maior de todos os atores envolvidos. Por isso, é urgente realizarmos um planejamento 

em conjunto. Por exemplo: Incluir uma pessoa em situação de rua num programa de 

socioaprendizagem demanda um pre atendimento pelo CRAS e trabalho com outras entidades 

de assistência social. Devemos inaugurar uma nova forma de socioaprendizagem na amplitude 

da expressão. Essa oficina deve ser um norte para os próximos passos para que todos os atores 



saibam como e onde atuar, de forma estruturada. A integração entre a aprendizagem e a 

educação é essencial para a evolução do jovem como autônomo na sociedade. Cadê o MEC 

nas discussões? A reforma da educação pode acabar com a aprendizagem a qualquer 

momento com a implantação da educação integral. 

Salesianos: Quando a entidade se localiza em uma área de vulnerabilidade é natural observar 

que a demanda espontânea é o público vulnerável alvo das atividades. 

Rozangela: A demanda espontânea na FEBRAEDA observa que 40% dos atendidos se 

encontravam em situação de exploração de trabalho infantil. A partir da demanda espontânea, 

a equipe técnica responsável realiza um diagnóstico daqueles jovens e traça suas 

vulnerabilidades (com o objetivo de terem prioridade naquele atendimento). 

Marcelo: A organização em rede é importante, porém a conscientização das empresas para 

que disponibilizem vagas para aqueles jovens é essencial para não revitimizar o jovem. 

Ricardo: Pondera que as empresas são motivadas no Brasil por meio de multa de auditor do 

trabalho! Ele observa que os empresários não fazem parte dos eventos de aprendizagem, não 

tem conhecimento sobre o programa, nem tem interesse. Deu um exemplo de boa prática: Em 

parceria com a fundação roberto marinho, eles têm oferecido um café da manhã nas empresas 

para apresentar o programa que os jovens passam, a qualificação que recebem, a capacitação. 

Expôs que tem empresa que prefere pagar a bolsa para o aprendiz e não recebê-lo na 

empresa. Pesquisa do CIEE: A renda do jovem bolsista na família está entre 26% e 40%. 

Douglas: O escopo dessa oficina é desenvolver o que envolve o processo de antes e depois do 

processo de aprendizagem, pois fatalmente nem todos os jovens que entram no programa se 

tornam aprendizes, inclusive. 

Fabiana: Estratégia de comunicação e convencimento das empresas por exemplo: Fazer vídeo 

e propaganda com as empresas parceiras. Vender a responsabilidade social. 

Marcelo: As entidades poderiam fornecer um selo para empresas que cumprem as quotas 

sociais. 

Rozangela: Deu um exemplo que em SP já existe um selo e que são vários atores que o 

“concedem”. 

Paulo (Salesianos): No DF, a Secretaria da Criança emite esse selo para empresas que doam 

uma porcentagem para o fundo da criança e do adolescente. 

Aurelita (Viva Rio): Exemplo de sensibilização das empresas: Convidar as empresas para as 

formaturas dos aprendizes para participarem com uma fala e ouvirem as experiências dos 

jovens. O Viva Rio estabelece um contato próximo com os CRAS e inclusive oferecem cursos 

para jovens em situação de acolhimento institucional. 

Alexandro (PSB/SNAS): Pensar atividades de socioaprendizagem para o público rural. É um tipo 

de orientação urgente para setores públicos (normativas do MDS por exemplo). 

Alexandro: O SENAR oferece cursos e capacitação para publico acima de 18 anos. 



Clarice (ASCAR): A entidade oferece algumas capacitações, mas são cursos conforme anseios 

dos jovens. Não oferecem programa de aprendizagem no meio rural sistematizado. 

Alexandro: Capacitar e orientar pessoas para capacitação com ênfase no público rural é 

essencial. 

Rozangela: No site do MEC tem vários cadernos do Projovem Campo que poderiam ser 

visitados. 

Alexandro: O projovem adolescente do MDS atendia jovens de 15 a 17 anos e observa que tal 

serviço não entrou na tipificação. Inclusive, é um desafio tipificar serviços para publico de 18 a 

59 anos. 

Elizabeth: A socioaprendizagem deve englobar um SCFV + aprendizagem conforme demanda 

do público alvo. É importante que essa atividade seja trabalhada em rede. A 

socioaprendizagem no meio urbano é diferente no meio rural. Por exemplo: Um jovem na 

cidade aprende o modulo de capacitação e é direcionado para uma empresa. No meio rural, o 

jovem aprende e deve ser encaminhado de volta para o campo, que já era o lugar de moradia 

e agora também será de trabalho qualificado. 

Silvia (FEBRAEDA): Atenção especial para atividades específicas para as famílias. 

Rozangela: Observa que as famílias estão mais presentes junto às atividades da entidade antes 

da colocação do jovem na vaga na empresa. Após o jovem entrar na vaga, nota-se um 

afastamento das famílias. 

Roselita: Os próprios ministérios deveriam se articular para definir quais são as oficinas 

temáticas a serem desenvolvidas a partir dos programas já existentes no governo. Articular 

essas informações com as demandas dos jovens 

Célia (Prefeitura de Jundiaí): Modalidade social não é para ingresso no mercado de trabalho. O 

curso é uma qualificação e reconhecido pelo MEC e o jovem recebe uma bolsa para ajuda de 

custo; Modalidade Aprendiz (Registrado no CBO – código brasileiro de ocupação): o 

adolescente recebe todos os benefícios que a empresa oferece aos empregados. Ambos são 

para jovens a partir de 18 anos, pois é a faixa etária requisitada pelas empresas. 

Viva Rio: Um exemplo da importância de escuta da família: Uma adolescente que era atendida 

pelo projeto decidiu que queria fazer faculdade e a família não concordava. Foi então feito um 

trabalho de perto para acompanhar aquela trajetória e entendimento familiar. Atualmente a 

beneficiária já está se formando em administração de empresas e é gerente de um banco. 

Elizabeth: A interlocução com o CRAS é indispensável para consolidar o acompanhamento 

familiar com o jovem. 

Clarice (ASCAR): Pensar um meio para aproximar as escolas – famílias – jovens – empresas – 

entidades. 

 


