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I.  Introdução 

Pesquisa publicada em 2013 pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) e pela Fundação 

Victor Civita, intitulada O que pensam os jovens de baixa renda sobre a escola, indica que a maioria deles 

interpreta a escola como algo que deve ser, resignadamente, tolerado tendo em vista as exigências do 

mercado de trabalho. Avaliam como de pouca serventia o conteúdo do Ensino Médio, mas reconhecem 

que o diploma serve como chancela para baterem às portas do mercado de trabalho.  

Dados publicados pelo IBGE no final do mês de março de 2016 confirmam a elevação da taxa de 

desemprego entre os jovens nos últimos meses. O destaque é que pela primeira vez, desde junho de 2007, 

a taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos ultrapassou a marca dos 20%, chegando em 20,8%.  

O ingresso no mercado de trabalho formal é um grande desafio para os jovens socialmente vulneráveis. 

Com formação educacional precária, sem qualificação e sem experiência profissional consistente, esses 

jovens são eliminados com muita facilidade nos processos seletivos. Pressionados pela necessidade de 

conseguir recursos para sobreviver, resta-lhes o mercado de trabalho informal. Quanto mais tempo aí 

permanecem, mais dificuldades encontram para ingressar no mercado formal. 

Projetos como o descrito a seguir podem levar os jovens a valorizar a formação educacional e ajudá-los 

na travessia da informalidade para a formalidade. 

 

II. Projeto Futuro em Nossas Mãos: inclusão sustentável de jovens no mercado de 

trabalho 

No período de 2006 a 2015 a Prattein atuou como consultoria da empresa Votorantim Metais no 

planejamento, realização e avaliação do Projeto Futuro em Nossas Mãos, que teve como objetivo a 
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inclusão sustentável de jovens no mercado de trabalho formal por meio de uma metodologia assentada 

em três eixos principais: 1) um modo diferenciado de seleção, que permitisse aos jovens refletir e decidir 

sobre sua necessidade e interesse diante de uma oportunidade específica de inserção no mercado de 

trabalho; 2) um curso introdutório, mas qualificado, de preparação para o exercício de uma ocupação 

profissional; 3) a criação de uma rede de apoio ao processo de inclusão produtiva dos jovens.  

Uma das frentes de atuação da Votorantim Metais é a extração da bauxita, a produção de alumina e a 

transformação do alumínio em lingotes, tarugos, vergalhões, placas e rolos. Por esta razão, desde o início, 

a empresa decidiu qualificar jovens para a cadeia produtiva do alumínio. 

Análises realizadas por técnicos da Votorantim Metais e pela Associação Nacional dos Fabricantes de 

Esquadrias de Alumínio (AFEAL) indicaram que o mercado de trabalho do município de São Paulo 

necessitava de serralheiros de alumínio. Assim, ficou decidido que o projeto qualificaria jovens para esta 

área. Alguns anos depois, foi constatada a demanda do mercado por mais um profissional além deste: o 

instalador de esquadrias. Passou-se então a oferecer para algumas turmas do curso de serralheiro de 

alumínio o aperfeiçoamento em instalação de esquadrias.  

A rede de apoio à inclusão produtiva dos jovens 

Na fase de planejamento, decidiu-se que o projeto deveria estar apoiado em uma rede de parceiros que 

representassem o poder público, empresas e organizações não-governamentais. 

O poder público foi representado pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e 

Empreendedorismo do município de São Paulo. Por meio do Centro de Apoio ao Trabalho e 

Empreendedorismo (CAT), esta Secretaria divulgava o Futuro em Nossas Mãos ao público-alvo e 

encaminhava os interessados para o processo seletivo do projeto.  

Da mesma forma, as organizações não-governamentais também divulgavam o projeto nas regiões nas 

quais atuavam e encaminhavam os interessados para o processo seletivo.  

A qualificação profissional ficou a cargo da Escola Senai Orlando Laviero Ferraiuolo, especializada na 

construção civil.  

As empresas foram representadas pela Associação Nacional dos Fabricantes de Esquadrias de Alumínio 

(AFEAL), que estimulava seus associados a contratar os jovens qualificados pelo projeto. A empresa 

Belmetal Produtos e Soluções em Alumínio teve participação especial: fornecia os insumos necessários 

(perfis extrudados de alumínio), o ferramental técnico denominado Estampo e os desenhos técnicos dos 

sistemas de esquadrias. De posse destes recursos os jovens conseguiam produzir as esquadrias nas 

oficinas do SENAI sob a orientação do instrutor. 
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A rede de apoio era estimulada e apoiada pela Prattein Consultoria, que se mantinha em contato 

permanente com os parceiros, coordenava os encontros e acompanhava o desenvolvimento das ações 

acordadas.  

Os parceiros reuniam-se no mínimo cinco vezes por ano para planejar, discutir, avaliar as ações do projeto 

e fazer os ajustes necessários.  

O público do projeto 

O Futuro em Nossas Mãos era direcionado para jovens de ambos os sexos, com idade entre 18 e 29 anos, 

que tivessem concluído ou estivessem no final do ensino médio, desempregados, residentes no município 

de São Paulo e cuja renda familiar per capita fosse de até ½ salário mínimo.  

A cada ano eram formadas cinco turmas, com 16 anos alunos cada uma.  

Os cursos de qualificação 

Os cursos eram divididos em dois módulos: Serralheiro de Alumínio (160 horas) e Preparação para o 

Mercado de Trabalho (104 horas). Para duas turmas de cada ano, além do curso de serralheiro de 

alumínio, era oferecido um módulo de aperfeiçoamento em Instalação de Esquadrias (32 horas). As aulas 

aconteciam nas dependências do Senai de segunda a sexta-feira, no período da manhã ou da tarde, e 

tinham duração de 4 horas diárias.  

Dada a precária formação educacional dos jovens, no início das aulas o professor do módulo Serralheiro 

de Alumínio retomava a realização das operações matemáticas básicas (soma, subtração, multiplicação e 

divisão) e a professora do módulo de Preparação para o Mercado de Trabalho retomava as regras básicas 

da gramática e da produção de textos simples. 

Os programas dos cursos compreendiam também visita técnica à fábrica da Companhia Brasileira de 

Alumínio (CBA), em Alumínio - SP; ao Instituto Tecnológico da Construção Civil (ITEC); ao Centro de 

Memória de Votorantim, e a uma serralheria de alumínio.  

Funcionários voluntários da Votorantim Metais davam uma aula para cada turma sobre um tema de sua 

especialidade. Assim, eram abordados: Segurança no Trabalho; Produção do Alumínio e sua Utilização; 

Empreendedorismo e Educação Financeira. 

A AFEAL ministrava uma aula sobre Métodos e Processos no início de cada turma; ao final, ministrava 

outra sobre Cálculo de Esquadrias Metálicas.  

O CAT ministrava uma aula sobre estratégias para conquista de uma oportunidade no mercado de 

trabalho.  
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Ao final de cada turma, era realizada a formatura, que contava com a presença de familiares dos alunos 

e de representantes da rede de apoio do Projeto.  

A seleção dos jovens 

Quando eram encaminhados para o processo seletivo, a maioria dos jovens nada conhecia da cadeia 

produtiva do alumínio. Dois nomes os atraíam: Senai e Votorantim. Realizar um curso gratuito no Senai e 

ingressar na Votorantim era o que desejavam. Assim, caso fossem admitidos no projeto sem receber as 

informações devidas sobre o curso, sobre o ofício do serralheiro de alumínio e sobre o mercado no qual 

este profissional atua, e também se não fossem levados a refletir sobre o fato de essa ocupação dizer-

lhes ou não respeito, a chance de que muitos desistissem durante o período das aulas, quando fossem 

estudar e praticar as atividades de um serralheiro, era grande.  

Para reduzir ao máximo a possibilidade de evasão, a seleção dos alunos foi organizada em três etapas 

distintas.  

Na primeira etapa eram apresentados aos candidatos: os parceiros que constituíam a rede de apoio do 

Futuro em Nossas Mãos; uma breve história do projeto; o processo de extração da bauxita, sua 

transformação em alumina e a produção e utilização do alumínio; a cadeia produtiva do alumínio, o 

mercado de trabalho nesta área e as perspectivas profissionais; a escola Senai, os professores do curso, a 

programação das aulas e a oficina de serralheria. A apresentação desses temas era realizada pelos 

componentes da rede de apoio, de acordo com suas áreas de atuação e especialidade.  

Na segunda etapa os candidatos que se mantinham interessados faziam prova de português e de 

matemática, cuja finalidade era verificar como liam, escreviam e realizavam as quatro operações 

matemáticas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Tal avaliação era de suma importância, pois no 

curso os alunos precisavam ler, escrever e realizar cálculos.  

As provas revelavam uma enorme contradição. Apesar de portarem diploma do ensino médio, e as 

questões dizerem respeito a conteúdos trabalhados no ensino fundamental, muitos candidatos não 

compreendiam o que as questões solicitavam. Não raro, perguntavam: “É para fazer conta de mais?”. “De 

menos?”. Muitas vezes, o que escreviam não era inteligível, devido à caligrafia, erros de ortografia e 

dificuldades para formar frases com sentido.  

O tema da redação podia ser escolhido por eles, o que constituía outro desafio. Sobre o que escrever? Às 

vezes, surgiam histórias infantis nas quais tudo terminava bem e os personagens eram felizes para 

sempre. Surgiam também apresentação pessoal e temas relativos a assuntos que afetavam suas vidas, 

como violência, uso de drogas, falta de água, necessidade de qualificação profissional e desemprego. 

Alguns aproveitavam a oportunidade para dizer que, caso fossem selecionados, aproveitariam ao máximo 

o que seria oferecido.  
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Foram essas dificuldades que motivaram a inserção dos seguintes temas na programação dos cursos: 

revisão das operações básicas de matemática, regras de português e construção de pequenos textos nos 

programas.  

Ao final da prova, era combinada uma data com cada candidato para realização da terceira etapa: uma 

entrevista individual que tinha como finalidade conhecer a condição socioeconômica de cada candidato 

e de sua família, conhecer seu percurso escolar e profissional, sondar seu interesse pela área de 

serralheria de alumínio e suas perspectivas para o futuro.  

A entrevista era também um momento no qual os jovens eram levados a refletir sobre suas escolhas e 

condições de participar do projeto. Um jovem que já tivesse realizado cursos tão diferentes quanto 

panificação, mecânica de automóveis, pintura de paredes e manutenção de microcomputadores era 

convidado a refletir sobre a razão de querer fazer mais um curso, completamente diferente dos já 

realizados. Da mesma forma, um jovem cuja namorada tivesse dado à luz um bebê recentemente, e que 

recebia uma ajuda irrisória de sua família, era convidado a pensar sobre a pertinência de realizar um curso 

durante o dia, quando poderia estar desenvolvendo alguma atividade que lhe rendesse dinheiro. Neste 

caso, o melhor não seria procurar algum curso no período noturno?  

Alguns dias após a entrevista, era feita uma ligação telefônica para os candidatos selecionados com a 

finalidade de sondar a permanência do seu interesse pelo projeto. Somente então a lista com os dezesseis 

aprovados era fechada. Quase sempre, um ou dois candidatos desistiam no período compreendido entre 

esta ligação e o início das aulas, na maioria das vezes por terem aceitado alguma oportunidade de 

trabalho.  

Benefícios  

Com a finalidade de oferecer condições para a permanência dos jovens nos cursos, o Projeto Futuro em 

Nossa Mãos oferecia-lhes: passagens do sistema de transporte coletivo, alimentação na cantina do Senai, 

material didático e os equipamentos de proteção individual.  

No período de 2011 a 2013, a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio do Programa Operação 

Trabalho (POT), da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, ofereceu 

aos jovens uma ajuda de custo que era depositada mensalmente respeitando-se o percentual exigido de 

presença nas aulas.  

Acompanhamento dos jovens  

Os professores acompanhavam de perto o desenvolvimento de cada um dos 16 jovens que compunham 

cada turma do curso de qualificação profissional em serralheria de alumínio, levando em conta suas 

potencialidades e limites.  
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A Votorantim Metais e a consultoria visitavam os alunos com regularidade no Senai e mantinham contato 

estreito com os professores, que informavam sobre eventuais dificuldades dos alunos. Cada caso era 

tratado na sua especificidade.  

Por até seis meses após o término das aulas a consultoria entrava em contato com os alunos para saber 

de sua situação profissional.  

Inserção no mercado de trabalho 

Os currículos que os jovens produziam nas aulas de Preparação para o Mercado de Trabalho ficavam 

hospedados no site da AFEAL, de maneira que as empresas podiam chamá-los para os seus processos 

seletivos. O CAT, por sua vez, oferecia-lhes as vagas que captava no município de São Paulo. Os alunos 

também eram orientados e estimulados pelos professores a buscar oportunidades no mercado de 

trabalho. 

Alguns empresários que contratavam os jovens eram solicitados a avaliar a sua preparação técnica e 

comportamental, bem como o seu desempenho profissional.  Suas considerações eram analisadas pelos 

parceiros da rede de apoio do projeto e muitas vezes tornavam-se tópicos que os professores agregavam 

ao programa do curso, tornando assim a formação dos jovens mais ajustada às necessidades das 

empresas.  

 

III. Jovens em situação de vulnerabilidade 

Todos os jovens atendidos pelo Projeto Futuro em Nossas Mãos estudaram em escolas públicas. Alguns 

poucos, pela necessidade de contribuir com o sustento da casa, tinham abandonado a escola ao final do 

ensino fundamental. Dentre estes, havia aqueles que, cansados após a jornada de trabalho, não sentiam 

ânimo para estudar no período noturno e cursar o ensino médio; havia também aqueles que tinham 

disposição para frequentar as aulas à noite, mas não conseguiam chegar a tempo na escola.  

Vários candidatos não sabiam o ciclo que tinham concluído. Quando indagados sobre sua escolaridade, 

muitos diziam que haviam estudado “até o terceiro”. Quando questionados se referiam-se ao ensino 

fundamental ou do médio, mostravam-se confusos. Outros, tendo concluído o ensino médio, diziam que 

haviam terminado o 3º grau.   

Quando indagados se estudavam no momento, aqueles que haviam concluído o ensino médio 

respondiam taxativamente: “já terminei”. Com isso, queriam dizer que já tinham estudado tudo o que 

deveriam e que a escola era um capitulo encerrado. Tendo o diploma do ensino médio nas mãos, sentiam-

se chancelados para obter uma colocação no mercado de trabalho.  
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Sobre a escola, a maioria tinha pouco a falar. Aqueles que o faziam queixavam-se de suas precárias 

condições. A maior parte não tecia elogio nem crítica e deixava transparecer que já tinha encerrado esta 

etapa da vida. Agora precisava cuidar de sua subsistência e, muitas vezes, da de sua família, razão pela 

qual tinha urgência de se qualificar para conseguir posição razoável no mercado de trabalho. 

Torres e outros, na pesquisa denominada O que pensam os jovens de baixa renda sobre as escolas, 

afirmam: “... a escola, em muitos discursos, foi interpretada como algo que deve ser, resignadamente, 

tolerado tendo em vista as exigências do mercado de trabalho. Na lógica de parte desses jovens, enquanto 

o conteúdo do Ensino Médio é compreendido como tendo pouca serventia, o diploma teria a função de 

conferir legitimidade a quem precisa de trabalho”.  

Ribeiro, no artigo Juventude e trabalho: construindo a carreira em situação de vulnerabilidade, aponta 

que “a educação tem valor instrumental (diploma como passaporte para o mercado de trabalho, como 

valor de troca) e não valor formativo (valor de uso)”. 

A constatação de Torres e outros, bem como a de Ribeiro, vêm ao encontro das percepções que tivemos 

no Projeto Futuro em Nossas Mãos.  

Muitos jovens mencionavam a intenção de fazer cursos de curta duração, que lhes oferecessem alguma 

qualificação rapidamente e facilitassem seu ingresso no mercado de trabalho. Quais cursos? Qualquer um 

que estivesse sendo oferecido gratuitamente. Muitos faziam cursos que não tinham ligação nenhuma 

entre si. Mas isso não era relevante: o importante era fazer cursos e acumular certificados, pois isso 

“enriqueceria o currículo” e aumentaria a chance de se conquistar um bom emprego. Havia quem falasse 

da intenção de ingressar em uma faculdade, mas esse discurso era quase sempre pouco claro e parecia 

referir-se a uma hipótese distante.  

A quase totalidade dos jovens que participaram do Projeto Futuro em Nossas Mãos ingressou cedo no 

mercado de trabalho informal pela necessidade de complementar a renda familiar. Realizavam trabalhos 

como: cobrador de lotação, repositores de mercadorias em supermercados, feirantes, serventes de 

pedreiro, camelôs entre outros. A permanência nessas ocupações era quase sempre curta, de maneira 

que em pequeno espaço de tempo tinham passado por várias delas. Era curta porque, dada a 

precariedade e o caráter temporário dessas ocupações, alguns contratantes não cumpriam aquilo que 

haviam prometido, ou os jovens conseguiam oportunidades um pouco melhores. 

Pulando de atividade em atividade, com as quais, na maior parte das vezes, não sentiam afinidade, os 

jovens acabavam tendo experiências diversas, mas superficiais e fragmentadas, que não lhes permitiam 

afirmar que desempenhavam bem esta ou aquela função.  
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Referindo-se à ausência de chance de escolha desses jovens, Ribeiro afirma que eles terminam por 

“aceitar qualquer coisa no mundo do trabalho renunciando às suas vontades e sonhos, e, no limite, há 

uma espécie de renúncia de si-mesmos, em nome do ideal de inserção no sistema”.  

O ingresso dos jovens no Senai 

O Senai exercia grande atração sobre os jovens, que o consideravam o melhor centro de qualificação 

profissional.  Alguns já tinham realizado cursos gratuitos nesta escola, quase sempre de curta duração. 

Outros haviam tentado, mas não conseguiram por não ter condições de pagar os valores dos cursos de 

sua preferência.  O sonho de estudar no Senai era, não raro, quase impossível. Para todos, um diploma 

do Senai dava vantagem ao candidato sobre seus concorrentes na disputa por uma vaga no mercado de 

trabalho.  

O ambiente, a disciplina do Senai e a postura dos professores eram desconfortáveis para os jovens no 

começo dos cursos. O controle atento do horário de entrada e saída, as regras de funcionamento e o jeito 

exigente dos professores se contrapunham à experiência vivida pelos jovens nas escolas públicas que 

haviam frequentado. Alguns chegavam a pensar em desistir do curso por achar que não se adaptariam. 

Mas o fato de as regras serem claras, de valerem para todos e de serem sempre cumpridas fazia com que 

num curto espaço de tempo elas passassem a ser valorizadas pelos jovens, que viam nelas um elemento 

facilitador do seu aprendizado.  

O contato com os professores ia tornando-se mais espontâneo à medida que os jovens percebiam sua 

competência, disposição para ensinar e para dedicar-se a cada aluno. Chamava-lhes muito a atenção o 

fato de os professores explicarem o mesmo assunto tantas vezes quantas fossem necessárias, lançando 

mão de estratégias diferentes, até que todos o tivessem entendido. Em algumas situações os professores 

propunham-se a esclarecer dúvidas dos alunos fora do horário de aula e isto os impressionava muito.  

Não raro, os alunos achavam que teriam dificuldades para acompanhar as aulas e para aprender. 

Desconfiavam de si mesmos por conta de sua condição socioeconômica desfavorável, por terem estudado 

em escolas públicas quase sempre sucateadas e por não verem muitas chances de uma vida melhor. 

Ficavam surpresos e entusiasmados, e muito gratos ao Senai e aos professores, quando percebiam que 

estavam aprendendo.  

Quando um aluno faltava, era comum o professor procurar saber o que o havia impedido de comparecer 

à escola. Com isso, ele terminava por conhecer dificuldades que, muitas vezes, poderiam levar o jovem a 

desistir do curso. Conversando, frequentemente encontrava maneiras de o aluno continuar frequentando 

as aulas e de concluir o curso. Nos casos de alunos que faltavam dias seguidos, os professores procuravam 

a consultoria para uma análise mais acurada e desenho de abordagens específicas. 



9 
 

Todos esses procedimentos faziam com que o jovem percebesse que ele não era apenas mais um número 

na escola, mas que era único e tinha valor.  

Ao final do curso, era comum os alunos referirem-se aos professores como pais, pelo fato de eles serem 

exigentes e amorosos, tendo sempre em mente o desenvolvimento dos alunos.  

“Professores, ainda não criaram uma palavra capaz de descrever a grandiosidade do que fazem. Resta-

nos apenas agradecer-lhes. Agradecer-lhes pela paciência, pela determinação e principalmente por dividir 

algo tão valioso conosco: o precioso saber que adquiriram com tempo e dedicação” (trecho do discurso 

de formatura elaborado por alunos de uma das turmas do projeto).  

Um receio dos jovens, revelado sempre ao final do curso, era o de que seriam tratados de maneira 

diferente pelo Senai por fazerem parte de um projeto social, como se fossem cidadãos de segunda classe. 

Quando percebiam que eram tratados como os alunos que pagavam por seus cursos, ou que lá estudavam 

por conta das empresas nas quais trabalhavam, sentiam-se valorizados.  

 

IV. Resultados  

De 2006 a 2015 ingressaram no projeto 686 jovens, sendo que 594 formaram-se. A evasão média foi de 

14%.  

Essa baixa taxa de evasão deve-se a dois fatores: o processo cuidadoso de seleção dos jovens e o 

acompanhamento de cada um deles feito pelos professores, com o apoio da Prattein. 

O motivo que mais contribuiu para a evasão dos jovens foi a necessidade de trabalhar e contribuir com a 

renda familiar. Em menor escala, gravidez precoce, surgimento de doenças e desinteresse pelo curso 

também contribuíram para a desistência de alguns deles.  

Ao final dos cursos os jovens mostravam-se entusiasmados, autoconfiantes, com expectativa de ingressar 

no mercado de trabalho e com planos de continuar estudando. Sua autoestima melhorava muito durante 

o curso. Contribuía para isso o fato de eles: 

 Sentirem que tinham conquistado por seus próprios méritos uma vaga no Projeto Futuro em Nossas 

Mãos; 

 Terem feito o curso no Senai, numa escola que valorizavam;                                                                                                             

 Terem tido aulas com professores que admiravam como pessoas e como profissionais;  

 Perceberem que sua visão de mundo foi ampliada;  

 Perceberem que acumularam conhecimentos e que estavam mais preparados para lutar por uma vaga 

no mercado de trabalho.  
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“Saímos daqui profissionais melhores, pessoas melhores e vamos continuar traçando caminhos e 

alcançando objetivos” (trecho do discurso de formatura elaborado por alunos de uma das turmas do 

projeto).  

A experiência vivida no curso fez com que a entidade escolar passasse a ser valorizada. Ela passou a ser 

reconhecida como uma instituição que contribui para que cada pessoa conheça um pouco mais de si 

mesma e do mundo; que favorece o desenvolvimento do respeito ao outro, melhorando assim a 

qualidade da vida em grupo; que propicia a construção de conhecimentos que são úteis para a vida 

cotidiana.  

Com certa frequência, quando convidados a avaliar o projeto, os jovens destacavam o fato de que tinham 

aprendido as quatro operações matemáticas. Apesar de a maioria ter concluído o ensino médio, por qual 

razão somente no Futuro em Nossas Mãos foram aprender algo tão básico quanto somar, subtrair, dividir 

e multiplicar? Porque finalmente compreenderam o significado destas operações e passaram a aplicá-las 

para solucionar os problemas apresentados nas aulas e no cotidiano.  

“Os alunos concluem o ensino médio sem saber verdadeiramente nada, quando vão fazer uma prova para 

um curso ou emprego, ficam totalmente perdidos” (relato de um aluno de 23 anos, participante do 

Projeto Futuro em Nossas Mãos). 

Durante os 9 anos de realização do projeto, 70% dos jovens que dele participaram ingressaram no 

mercado de trabalho formal: metade na área do alumínio e metade em outras áreas. Pela primeira vez, a 

maioria desses jovens foi formalmente contratada, deixando assim de ter a “carteira [profissional] em 

branco”. Isto significou um avanço na sua vida profissional e trouxe satisfação para suas famílias.  Com 

sua contratação pelas empresas, eles passaram a ter rendimentos maiores que aqueles que recebiam nas 

atividades informais; passaram a ter um “dinheiro garantido”, como diziam ao se referir ao salário que 

receberiam mensalmente das empresas.   

A quase totalidade das serralherias de alumínio que contrataram os jovens são associadas da Associação 

Nacional dos Fabricantes de Esquadrias de Alumínio (AFEAL).  

Quando chegavam no mercado de trabalho os jovens tinham a qualificação oferecida pelo projeto, mas 

não tinham experiência profissional.  Esse era um dos fatores que interferia na sua absorção pelas 

empresas.  Os empregadores os contratavam pela capacitação obtida no Senai; eles ganhavam 

experiência na medida em que começavam a praticar nas empresas. 

Ao avaliar os jovens que haviam contratado, os empresários invariavelmente destacavam sua 

proatividade e capacidade de trabalhar em equipe, contribuindo positivamente para o clima da empresa. 

Na sua maioria, contratavam os jovens na função de meio-oficial serralheiro e consideravam que a 

qualificação oferecida pelo projeto era suficiente para tanto.  
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Havia uma observação feita reiteradamente pelos contratantes: a de que os jovens manifestavam 

urgência de receber promoção. Queriam rapidamente deixar o posto de meio-oficial e galgar outros mais 

elevados. Havia aqueles que se sentiam superiores aos colegas de trabalho que haviam aprendido seu 

ofício na prática, sem passar por centros de capacitação profissional. Isso dava-lhes ainda mais 

argumentos para requisitar promoções. Alguns, impacientes, chegavam a deixar o trabalho. Esse aspecto 

passou a ser trabalhado fortemente com os alunos nas aulas. 

Depois de empregar-se, alguns jovens retornavam ao Senai para realizar cursos mais avançados na área 

da cadeia produtiva do alumínio, como o de Desenhista de Esquadrias de Alumínio. Outros procuravam 

outros cursos na área da construção civil.  

Um jovem da primeira turma do Projeto prosseguiu estudando e tornou-se um professor do Senai.  

 

V. Considerações Finais 

Os parceiros atuaram de modo a constituir efetivamente uma rede de apoio ao Projeto Futuro em Nossas 

Mãos. De acordo com a natureza de suas atividades, cada um fez sua contribuição para a realização das 

diversas etapas do projeto a cada ano: acompanhamento e análise das necessidades e demandas do 

mercado de trabalho na área da serralheria de alumínio; revisão e aprimoramento do planejamento dos 

cursos; divulgação das oportunidades e seleção aos jovens; oferta dos cursos de qualificação profissional; 

relacionamento com as empresas da cadeia produtiva do alumínio para promover o encontro entre as 

demandas das empresas e a inclusão produtiva dos jovens.  

Os parceiros do projeto mantiveram o apoio à execução das atividades ao longo de quase uma década; 

participaram ativamente das discussões e tomadas de decisões ao longo desse período. Como estiveram 

presentes na criação do projeto, conheciam sua história e a levavam em conta cada vez que novas 

decisões precisavam ser tomadas. Com isso, evitava-se a repetição de decisões que se mostraram 

infrutíferas no passado e avançava-se por novos caminhos.  

O longo período de operação da rede contribuiu para o surgimento de confiança e de liberdade entre os 

parceiros, o que facilitou o trabalho em equipe.  

O alto índice de permanência dos jovens no curso deveu-se sobretudo à seleção criteriosa e ao 

acompanhamento individualizado de cada aluno pelos professores. Mas foi essencial, também, a oferta 

de passagens do sistema de transporte coletivo, alimentação, material didático e equipamentos de 

proteção individual. Sem estes suportes os alunos não teriam condições financeiras de frequentar as 

aulas.  
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A participação de voluntários da Votorantim Metais, que se dispunham a dar uma aula para cada turma, 

também foi muito importante. Os alunos admiravam o conhecimento desses voluntários e os tomavam 

como os “profissionais que gostariam de ser”: competentes e inseridos em uma boa empresa.  

O fato de o Senai ser um sistema de excelência na formação de profissionais deu aos jovens a 

oportunidade de constatar que a instituição escola pode contribuir para o desenvolvimento pessoal e 

profissional de seus alunos. É por esta razão que ao final dos cursos eles revelavam com entusiasmo sua 

disposição de continuar estudando e que muitos retornavam ao Senai para realizar cursos mais 

avançados.  

O índice expressivo (especialmente quando comparado aos percentuais alcançados por outras iniciativas 

de formação profissional voltadas a públicos vulneráveis) de 70% de jovens do Projeto Futuro em Nossa 

Mãos que ingressaram no mercado de trabalho formal, deveu-se à existência de uma estratégia que não 

se limitou à oferta de um curso profissionalizante de boa qualidade, mas focalizou de modo diferenciado 

as etapas pré-curso (processo seletivo) e pós-curso (rede de apoio à inserção produtiva).  

No que se refere à rede de apoio, cabe fazer um destaque especial à participação da Associação Nacional 

dos Fabricantes de Esquadrias de Alumínio (AFEAL). Esta entidade fazia, com o apoio da Prattein, a 

intermediação dos contatos entre os jovens e as empresas. Desta maneira, articulava-se a necessidade 

dos jovens, que necessitavam de trabalho, e a necessidade dos empregadores, que necessitavam de mão 

de obra qualificada. Numa escala menor, o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CAT) fazia 

a mesma intermediação, sempre em diálogo com a consultoria do Projeto Futuro em Nossa Mãos.  

Sem o apoio desses parceiros, o ingresso dos jovens no mercado de trabalho formal seria mais difícil. Cabe 

destacar que, apesar das estratégias do projeto para estimular a autonomia dos jovens, vários deles não 

desenvolveram iniciativa suficiente para, por si sós, buscar oportunidades no mercado de trabalho. 

Mesmo com a inclusão, no curso de qualificação profissional, de conteúdos e atividades de Preparação 

para o Mercado de Trabalho, uma parcela significativa dos jovens esperava passivamente convites para 

participar de processos seletivos e não se aventurava na procura de oportunidades de trabalho. A razão 

deste fenômeno constitui, sem dúvida, objeto de pesquisa.  

Os membros da rede de apoio ligados às empresas funcionavam como uma ponte entre os jovens recém-

formados e as empresas. Sem essa ponte, muitos jovens não teriam condições de ultrapassar o fosso 

existente entre eles e o mercado de trabalho formal.  

Neste momento o Brasil vive grave crise política e econômica, que tem levado milhões de cidadãos ao 

desemprego. Dentre eles, muitos são jovens. Referindo-se ao cenário atual de desemprego dos jovens, 

Ana Lígia Finamor, coordenadora dos MBAs da Fundação Getúlio Vargas, aponta que a saída passa pela 

reativação econômica do país, pela reforma na legislação trabalhista, que permita a desoneração das 
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empresas e a geração de empregos formais, e pela qualificação profissional dos jovens. Para aqueles que 

vivem em situação de vulnerabilidade social, que necessitam de apoio para qualificar-se e para ingressar 

no mercado de trabalho formal, projetos como o Futuro em Nossas Mãos podem dar acesso ao primeiro 

degrau das cadeias produtivas das empresas. Posteriormente, por meio de seu desempenho no trabalho 

e de qualificação profissional constante, poderão progredir em sua carreira profissional. Com isso, 

ganham os jovens, seus familiares e o país.  

A afirmação de um jovem de 24 anos, participante do Futuro em Nossas Mãos ilustra a necessidade de 

projetos desta natureza: “Hoje em dia, as pessoas estão sem estrutura nenhuma para trabalhar. Sem 

estudo não se consegue nada; sem curso, consegue-se menos ainda. Por isto, é necessária uma ajuda para 

essas pessoas se desenvolverem”.  
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