
 

 

 

Moção de Repúdio 

 

Rio de Janeiro 27 de agosto de 2018 

 

A Coordenação Colegiada do Fórum Estadual da Aprendizagem do Rio de Janeiro – FEAP RJ - 

torna pública esta Moção de Repúdio quanto à proposta de revisão da CBO (Classificação 

Brasileira de Ocupações) no que se refere aos cargos que demandem formação profissional. 

 

 

MOTIVAÇÃO 

 

Relativamente à ciência de Reunião que ocorrerá na Casa Civil em Brasília, entre membros do 

Estado, Confederações do Trabalho e Sitema S, no dia 29 de agosto de 2018, o FEAP-RJ – Fórum 

Estadual de Aprendizagem Profissional (art. 2º, VII, do Regimento Interno do Fórum, Portaria 

752/2015 do MTb), e na condição de Fórum Interinstitucional de Aprendizagem, no Estado do Rio 

de Janeiro, que congrega diversas entidades, manifesta-se com veemência contra a proposta de 

atualização a CBO – Classificação Brasileira de Ocupações. 

O repúdio às alterações da proposta supramencionada alicerça-se nos pilares da aprendizagem. 

No que concerne à alteração na base de cálculo, com revisão da CBO - Classificação Brasileira de 

Ocupação, o FEAP-RJ entende que todas as funções demandam formação profissional, já que a 

aprendizagem se refere à formação profissional de nível básico, que prioriza pessoas com baixa 

escolaridade e qualificação profissional. Considerando que o Artigo 10º, do Decreto 5.598/05 já 

estabelece os critérios para exclusão de cargos que exijam formação de nível técnico e superior, o 

FEAP-RJ endossa as discussões que cerceiam e caminham em defesa pelo Instituto da  



 

 

 

Aprendizagem (Lei nº 10.097/2000) e entende que toda função demanda formação, que seja 

minimamente, de formação humana e científica que possibilitem ao trabalhador à práxis no 

trabalho. Ressalta-se que além dessa formação geral, importante e necessária para qualquer 

atividade/atribuição, ainda há a formação específica, que considera suas particularidades. 

Ademais, a base de cálculo do percentual mínimo estipulado para contratação de aprendizes deve 

ser interpretada em conjunto com o direito fundamental à proteção integral e à profissionalização 

do adolescente e do jovem, um direito constitucional garantido pelo artigo nº 227, da CF. Trata-se 

de critério claro e objetivo que não deixa margem a controvérsias, já que a CBO, nos moldes 

atuais, já retira aquelas funções que não devem ser consideradas para fins de cálculo da cota de 

aprendizagem. 

Salienta-se que a Reunião com pauta definhada para revisão da Classificação Brasileira de 

Ocupações com reflexos no cálculo da cota aprendizagem, acarreta na exclusão de funções da 

base de cálculo e redução no número de aprendizes contratados, contradizendo o princípio do 

melhor interesse do adolescente, conforme expressado na Declaração Universal dos Direitos da 

Criança, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 99.710/90, item 3.1. 

A qualificação que estava, antes, vinculada à formação de mão de obra, conseguiu a partir da 

política pública, que é Aprendizagem, garantir um programa com foco na formação integral do 

sujeito-aprendiz, enquanto ação afirmativa que atravessa diversas áreas e oferece formação e 

trabalho protegido, proporcionando, mesmo que paulatinamente, o nivelamento social tão 

esperado, através do combate à exclusão social, marginalização e as desigualdades que cerceiam a 

maioria dos jovens com baixa renda, baixa escolaridade e sem oportunidade de qualificação 

profissional, que consequentemente, dispõe de menores chances no que se refere à 

empregabilidade. 

A redução no número de aprendizes terá impactos extremamente prejudiciais na área de 

educação, pois a Aprendizagem se reafirma, também como instrumento capaz de prevenir e 

combater a evasão escolar, quando prevê como condicionante a inserção e permanência do jovem 

no trabalho, a matrícula e assiduidade na escola. A aprendizagem também é importante  



 

 

instrumento de prevenção e erradicação ao trabalho infantil, uma vez que garante aos 

adolescentes e jovens, maioria dos contratados nessa categoria, trabalho protegido, com 

qualificação profissional, acompanhamento por equipes interdisciplinares, com apoios  

pedagógicos, psicológicos e sociais, além da jornada reduzida de trabalho. 

Em suma, desde a regulamentação pelo Decreto nº 5.598/2005, o número de admissões de 

aprendizes foi ampliado de 57.231 (em 2005) para 388.794 (em 2016), expressivos 579,34%. Tal 

trajetória aponta que no transcurso desses 12 anos, cerca de dois milhões e oitocentos mil foram 

beneficiados. Neste período, grande esforço foi desprendido para a interiorização e 

democratização do acesso e inúmeros polos no interior dos estados foram criados para levar o 

programa junto aos usuários e empresas. 

A mobilização e o engajamento de diversos atores, com especial destaque para o protagonismo 

das entidades sem fins lucrativos, do MPT, MTb e Fóruns envolvidos, foram de extrema 

importância. Com ênfase, a busca pela efetiva ação inclusiva na promoção da integração de 

adolescentes e jovens, prioritariamente em situação de vulnerabilidade ou risco social, e de 

pessoas com deficiência ao mercado de trabalho formal na condição de aprendiz. 
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