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Quando falamos em formação integrada 

  fazemos apelo a esse sentido profundo  

                                                   da  humanização de todo ser humano e nos  

deparamos com mundos que parecem ruir  

                                                                                 uns atrás dos outros frente às guerras, à  

violência desencadeada, à aceleração do tempo  

e da comunicação, às inversões do valor  da  

vida e do trabalho que adentram nas  

escolas, corroendo seu sentido educativo  

                          (CIAVATTA, 2005, p. 10). 



 

RESUMO 

 

 

Esta Dissertação teve como objetivo analisar a percepção dos jovens egressos sobre a 

experiência de Formação Integrada vivenciada no Projovem Urbano e suas repercussões na 

vida dos mesmos após a conclusão do Programa. Utilizamos como marco temporal o período 

de 2008 a 2013, período em que o Programa funcionou nas escolas pesquisadas. Na 

fundamentação teórica utilizada, destacam-se os autores: Dale (2004), Pais (1990), Mannheim 

(1928), Dayrell (2003), Carrano (2009), Ciavatta (2008), Santomé (1998), Blanco (2009), Caú 

(2009), Araújo (2011), entre outros, que subsidiaram a discussão sobre as seguintes categorias 

teóricas: políticas públicas, educação, formação integrada, juventude, trabalho, participação e 

cidadania. Os dados empíricos foram coletados no município de Recife. Nos procedimentos 

metodológicos, numa abordagem quanti-qualitativa, aplicamos 65 questionários, perfazendo 

uma média de uma Turma de 22 egressos por núcleo consultado, e 9 entrevistas  

semiestruturadas (dentre os 65 sujeitos da pesquisa), num total de 3 egressos por núcleo 

pesquisado. Com base na Análise de Conteúdo, respaldada no aporte teórico-metodológico 

desenvolvido por Bardin (2009), foi possível constatar que a Formação Escolar e Integrada 

repercutiu positivamente na vida dos egressos, transformando-se num incentivo na 

continuidade de suas trajetórias escolares. Observamos que alguns egressos não seguiram 

estudando no Ensino Médio, por enfrentarem dificuldades de frequentar a escola: dificuldades 

em conciliar o tempo entre a escola e o trabalho e não ter com quem deixar os filhos durante o 

ensino noturno. Na dimensão da Qualificação Profissional, observamos que a maioria dos 

egressos não se encontrava trabalhando na área dos Arcos Profissionais cursados. Apesar 

desta realidade, os egressos consideram que a qualificação recebida contribui para a 

realização das atividades profissionais desenvolvidas atualmente. Na dimensão da 

Participação Cidadã, constatamos mudanças no entendimento da realidade social e nas 

atitudes dos egressos. Contudo, cabe registrar que os sujeitos não têm fortalecido o 

desenvolvimento de ações coletivas, se organizam pouco coletivamente, sendo sua maior 

participação em grupos esportivos e religiosos. Constatamos que a experiência da Formação 

Integrada no Projovem Urbano significou a retomada da trajetória escolar, um incentivo para 

continuar estudando e o fortalecimento da autoconfiança dos egressos na luta por seus 

objetivos. Consideramos que o estudo das Políticas Públicas de Juventude, pode contribuir 

para a implementação de Políticas que atendam melhor as necessidades e anseios da 

juventude. Acreditamos que a escola, para além de Programas emergenciais, enquanto espaço 

de múltiplas possibilidades, pode se tornar mais atrativa e dinâmica, reestruturando suas 

atividades a partir de um planejamento que contemple a Formação Integral do ser humano. 

 

Palavras - chave: Políticas Públicas. Formação Integrada. Juventude. Projovem Urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This thesis aimed to analyze the perception of young graduates on Integrated Training 

experience lived in Projovem Urban and their impact on the lives of the same after completion 

of the program. We use as timeframe the period 2008-2013, during which the program 

worked in schools surveyed. In the theoretical framework used, the authors include: Dale 

(2004), Parents (1990), Mannheim (1928), Dayrell (2003) Carrano (2009), Ciavatta (2008), 

Santomé (1998), Blanco (2009) Caú (2009), Araújo (2011), among others, supported the 

discussion on the following theoretical categories: public policy, education, integrated 

training, youth, employment, participation and citizenship. Empirical data were collected in 

the city of Recife. In methodological procedures, a quantitative and qualitative approach, 

applied 65 questionnaires, making an average of 22 graduates per core consulted Class, 9 and 

semi-structured interviews (among 65 research subjects), a total of 3 graduates surveyed by 

core. Based on content analysis, supported in the theoretical and methodological approach 

developed by Bardin (2009), it was found that the School Training and Integrated positively 

impacted the lives of graduates, becoming an incentive in the continuity of their school 

careers. We note that some graduates followed not studying in high school, as they face 

difficulties to attend school: difficulties in reconciling the time between school and work and 

not have to leave her children during the evening classes. In the dimension of Vocational 

Qualification, we observed that most of the graduates were not working in the area of 

Professional routed Arcos. Despite this reality, the graduates consider that the received 

qualification contributes to the professional activities currently developed. In the dimension of 

Citizen Participation, we found changes in the understanding of social reality and attitudes of 

graduates. However, it should be noted that the subjects have not strengthened the 

development of collective actions, organize little collectively, with their greater participation 

in sports and religious groups. We found that the experience of Integrated Training in Urban 

Projovem meant the resumption of school life, an incentive to continue studying and 

strengthening the confidence of graduates to fight for their goals. We believe that the study of 

the Youth Public Policy can contribute to the implementation of policies that better serve the 

needs of youth and longings. We believe that the school, in addition to emergency programs, 

as an area of multiple possibilities, can become more attractive and dynamic, restructuring its 

activities from a planning that contemplates the integral formation of the human being. 

 

Keywords: Public Policy. Integrated Training. Youth. Urban Projovem. 
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1   INTRODUÇÃO 
 

Hoje, quando se fala em juventude ou no sentido de ser jovem, compreende-se que se 

trata de algo mais que uma simples questão de aspecto biológico ou geracional, e que não se 

limita a uma fase da vida entre a infância e a idade adulta. A forma e os estilos de ser, se 

diversificam de acordo com a trajetória de vida de cada jovem e a pluralidade de aspectos 

identitários de cada grupo juvenil. 

A temática da juventude vem recebendo, nos últimos tempos, maior atenção entre as 

questões mundiais e locais, discutidas na busca de se compreender melhor as manifestações 

desse grupo social, ou seja, seus valores simbólicos, diversidades, conflitos e formas 

específicas de ser e estar no mundo. 

  Os jovens buscam ser reconhecidos por suas individualidades, como sujeitos de suas 

histórias, utilizando as mais variadas estratégias na construção de suas identidades juvenis 

(DAYRELL, 2003). Os jovens não querem apenas ser tratados como iguais, mas sim, ser 

reconhecidos nas suas especificidades (CARRANO, 2009 a), o que implica serem percebidos 

como jovens, na sua diversidade, como sujeitos de múltiplas trajetórias de vida. 

A pesquisa realizada pelo IPEA e apresentada pela Secretaria Nacional de Juventude 

(SNJ), em 2013, contemplando 3.300 jovens de 15 a 29 anos, nas 27 unidades da federação, a 

respeito do perfil socioeconômico da juventude brasileira, revelou que 47% dos jovens 

entrevistados encontravam-se fora do mercado de trabalho, deste percentual, 12% nunca 

trabalhou (mas estava procurando emprego), e 33% já trabalhou e estava procurando 

emprego. 

O estudo também revela que do total de jovens brasileiros entrevistados, 14% deles 

trabalhavam e estudavam; 40% trabalhavam e não estudavam; 8% estavam desempregados, 

mas estudavam; 23% estavam sem trabalhar e sem estudar e 15% só estudavam. Tais dados 

indicam diferentes trajetórias de vida, diversificadas em face das diferentes escolhas e da 

diversidade de aspectos sócio-econômico-culturais de cada grupo. 

Ainda nesta pesquisa, encontramos resultados quanto aos problemas que mais 

preocupam os jovens, sendo que 77% deles citaram a falta de emprego e a violência como os 

maiores problemas da juventude. 

Os dados apresentados na pesquisa apresentam altos índices de desemprego e evasão 

escolar na juventude, apontando para a necessidade da presença do Estado, através do 

fortalecimento das políticas sociais que integrem educação e trabalho. É fundamental a 

criação e o fortalecimento de políticas de enfrentamento do desemprego e dos baixos índices 
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de qualificação profissional entre os jovens mais pobres, que contribuem para uma brutal 

precarização das condições de vida e do exercício da cidadania. 

Em seus estudos, Araújo (2011) refere-se a esta realidade do desemprego e da 

precariedade da formação escolar que atinge os jovens da periferia brasileira: 

 

(...) os jovens da classe trabalhadora, de maneira geral são obrigados a 

deixarem o seu processo de escolarização para conquistarem um espaço no 

mundo do trabalho, onde na maioria das vezes, esses espaços, além de serem 

locais onde o trabalho é precarizado, com péssimos salários, têm ainda a 

questão de não possibilitarem aos mesmos, adquirirem um capital cultural 

suficiente para conquistarem uma melhor possibilidade de emprego no 

mercado de trabalho (ARAÚJO, 2011, pp.149-150). 

 

 Esta realidade do abandono escolar pelos jovens da periferia brasileira, estudada por 

Araújo (2011), revela uma problemática que constitui o dia-a-dia das escolas, reverberando, 

dentre outras dimensões, na persistência do quadro de precarização da formação escolar, 

assim como de condições mínimas para se ingressar no mundo do trabalho. Por necessidades 

de sobrevivência, muitos jovens são forçados a abandonar a escola em busca de ocupações 

que lhes proporcionem renda.  

Diante desse quadro, faz-se oportuno reconhecer que o Estado brasileiro possui uma 

dívida histórica para com a juventude, pela necessidade de políticas públicas direcionadas aos 

jovens, por considerá-los, por muito tempo, como um problema para a sociedade e não como 

sujeitos de direito (SPOSITO, CARRANO, 2003). Pode-se conceber que esta realidade ditou 

a evolução histórica das políticas públicas de juventude na América Latina, determinada por 

problemas de exclusão dos jovens da sociedade (ABAD, 2002). 

Neste sentido, considerando a realidade da juventude brasileira, Sposito e Carrano 

(2003) observam que no final do século XX os processos de precarização social apontavam 

para a necessidade da implementação, sobretudo, de políticas de inclusão social, em resposta 

ao desprezo desta perspectiva política no contexto da lógica de ação do Estado, especialmente 

nos anos 1990, sob a hegemonia de políticas neoliberais. 

Dentre as consequências da omissão do Estado no tocante às políticas para a 

juventude, tem-se a constatação de que muitos jovens que atingem a idade mínima para 

ingresso no mercado de trabalho, em função da baixa escolaridade e falta de experiência, 

permanecem sem perspectiva de emprego, ou engrossam as fileiras dos trabalhos precários e 

do desemprego (ANTUNES e ALVES, 2004).   
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Na realidade, o quadro das desigualdades sociais entre os jovens brasileiros aponta 

para a urgência de programas sociais específicos para os grupos mais desfavorecidos 

socioeconomicamente da população jovem, com o objetivo de retirá-los da condição de 

precariedade, promovendo políticas públicas focadas no segmento juvenil. 

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), criado em 2005, dentre suas 

orientações, está a execução de ações integradas que propiciem aos jovens brasileiros, na 

forma de curso: elevação do grau de escolaridade visando a conclusão do ensino fundamental, 

a qualificação profissional e ações comunitárias com exercício da cidadania e intervenção na 

realidade local. 

Como educador do Projovem, de 2006 a 2013, atuamos como Professor Orientador e 

lecionando a Disciplina de Ciências Humanas, convivemos com o discurso do Poder Público, 

que contagiou fortemente os sujeitos sociais envolvidos com esse Programa, de que a ação 

educacional teria por base a valorização dos jovens e o fortalecimento da sua autonomia, 

promovendo atividades com o objetivo de desenvolver habilidades e competências, 

contextualizando conteúdos na expectativa de aproximar a escola da realidade dos jovens.  

No desenvolvimento do nosso trabalho, em âmbito local, alimentamos a curiosidade 

de estudar como os jovens conduziam as suas vidas após a passagem pelo Programa e quais 

os resultados da Formação Integrada (elevação da escolaridade, qualificação profissional e 

participação cidadã) proporcionada pelo Projovem Urbano na vida dos jovens egressos. 

Com efeito, o Projovem foi criado com a promessa de promover a retomada da 

trajetória escolar e a inclusão social de jovens de 18 a 24 anos, que se encontravam fora da 

escola e do mercado de trabalho. O Programa na sua concepção original trazia como diretrizes 

gerais da Política Nacional de Juventude, o objetivo de promover a reintegração ao processo 

educacional [do jovem], sua qualificação profissional e seu desenvolvimento humano 

(BRASIL, 2005 a).  

Pelos dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 

(2007), 4,5 milhões de jovens, entre 15 e 29 anos, no Brasil estavam fora da escola, 

desempregados e não tinham concluído o ensino fundamental. Como resposta a esta realidade, 

pelo menos no discurso oficial, o Projovem original (2005) foi ampliado, sendo criado o 

Projovem Integrado, apresentando quatro modalidades: a) Projovem Adolescente, que 

consiste na reestruturação do programa Agente Jovem e destina-se a jovens de 15 a 17 anos; 

b) Projovem Campo, reorganiza o programa Saberes da Terra, promovendo elevação da 

escolaridade - com a conclusão do ensino fundamental - qualificação e formação profissional; 
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c) o Projovem Trabalhador, que unifica os programas Consórcio Social da Juventude, 

Juventude Cidadã e Escola de Fábrica, visando à preparação dos jovens para o mercado de 

trabalho e ocupações alternativas geradoras de renda; e por último, d) Projovem Urbano, 

trata-se de uma reformulação do Projovem original, com a ampliação do período para 18 

meses e da faixa etária, ficando de 18 a 29 anos, exigindo-se que saibam ler e escrever. 

O foco deste trabalho terá um recorte, uma vez que optamos pelo estudo da 

modalidade do Projovem Urbano. Tal delimitação foi definida levando-se em consideração a 

composição que esta modalidade é constituída, contemplando uma formação integrada, 

composta por: elevação da escolaridade, qualificação profissional e participação cidadã.  

O Projovem Urbano traz o discurso de aproximar a cultura juvenil e o currículo 

integrado, possibilitando a valorização da expressão juvenil e a elevação dos conhecimentos 

trazidos pela juventude para os espaços da escola, através de atividades que convidem o 

jovem ao diálogo.  

O Programa se propõe a promover a autonomia do aluno e a prática cidadã, como 

parâmetros na implantação do currículo integrado, do trabalho interdisciplinar e do diálogo 

intergeracional entre a juventude e os educadores. A implantação deste currículo tem como 

objetivo associar educação, qualificação profissional e participação cidadã, sempre 

contextualizando com a realidade dos alunos e o entorno da escola. 

A importância desta contextualização do conhecimento e da aproximação entre as 

juventudes e a escola, é trabalhada por Dayrell (2007), que observa em seus estudos a 

preferência dos jovens por espaços onde eles se afirmem e se encontrem para a produção, 

criação e recriação de culturas, vivenciando suas juventudes. Para o autor, esses espaços se 

apresentam como uma necessidade vital para os jovens produzirem sua cultura e se afirmarem 

no mundo, construindo identidades positivas. 

Essa aproximação entre juventude e escola é tratada como prioridade no Projovem 

Urbano, desde a formulação do seu Projeto Pedagógico Integrado- PPI, como podemos 

verificar na citação abaixo: 

É necessário, de modo particular, que o currículo do Projovem Urbano 

chegue às culturas múltiplas e plurais dos jovens, e que sejam previstos 

tempos e espaços para que elas entrem na sala de aula, e sejam valorizadas 

na sua riqueza. Mais ainda, preciso ancorar nestes conhecimentos prévios as 

ações curriculares que pretendem elevar a escolaridade dos jovens, qualificá-

los para o trabalho e estimular sua participação cidadã (BRASIL, 2008 b). 

 



21 

 

 

Ao trazer, no seu PPI, a proposta de integração entre o Ensino Fundamental, a 

Qualificação Profissional e a Participação Cidadã, o Projovem Urbano se propõe a 

proporcionar aos jovens, a reelaboração de experiências e visões de mundo a partir da prática 

de atividades desenvolvidas ao longo Programa. 

Para a construção do estado da arte sobre os estudos já realizados sobre o Projovem 

Urbano, pesquisamos trabalhos atinentes ao marco temporal de 2008 a 2013. Esta parte do 

corpus da pesquisa foi coletada no site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações, nos portais da Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação (ANPED) 

e da Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), assim como 

em periódicos que tratassem sobre a temática em foco. De um total de 30 trabalhos analisados 

sobre o tema, selecionamos 12 por suas temáticas se aproximarem mais do nosso objeto, 

dentre eles, 10 dissertações de mestrado e 02 teses de doutorado. 

SÁ (2013), em sua Dissertação de Mestrado, intitulada: Projovem Urbano: Desafios, 

Perspectivas e implicações de uma política pública, estuda quais saberes os jovens 

adquirem no Projovem Urbano. Os resultados deste estudo revelam que os jovens 

desenvolvem uma aprendizagem que transpõe o conteúdo e elaboram saberes que se articulam 

com suas realidades e passam a refletir criticamente a realidade social. 

A importância do diálogo no processo de sociabilidade dos jovens e o importante 

papel dos professores nos vínculos afetivos construídos são destacados por Nascimento 

(2013), em sua Dissertação de Mestrado intitulada: Dos Mundos de Vida Juvenis às 

Políticas Públicas: Percepções, sentidos e narrativas de jovens participantes do 

Projovem Urbano em Fortaleza. Esse estudo aponta que o Projovem se constitui como uma 

experiência significativa para os jovens, tendo como destaque a relação diferenciada entre os 

educadores e os jovens, destaca também o descompasso das políticas públicas de juventude 

entre as expectativas que são geradas nos jovens e o que realmente é ofertado. 

 Caú (2009), na sua Dissertação de Mestrado, intitulada: Projovem: Impactos da 

Inclusão dos Jovens- Uma análise da Inclusão dos Jovens da Qualificação Profissional 

do Arco de Esporte e Lazer no Recife, considera que há contribuições no fortalecimento de 

vínculos afetivos e relacionais entre os jovens, bem como para o exercício da criatividade e 

autoconstrução das suas identidades. 

Santos (2011), em sua Dissertação de Mestrado, intitulada: Projovem: Uma Análise 

Sobre a participação dos egressos na comunidade, conclui que os jovens egressos 

conseguem avaliar a importância de reivindicações e mobilizações para a promoção de 
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mudanças sociais e que reconhecem a necessidade de outros elementos, para além de simples 

protestos, que possam contribuir para a mudança social.  

Ramos (2014), em seu estudo intitulado: Projovem Urbano como Política de 

educação: Escolarização e Inserção Profissional dos Egressos no Município de 

Imperatriz-MA, considera que os egressos ressaltam a importância do Programa para as suas 

vidas no sentido de: valorização pessoal, ao sentimento de inclusão e pertencimento à 

sociedade, a sociabilidade, a mudança de visão em relação à realidade e o mundo. 

Pinto (2012), em seu trabalho Sobre a Vivência da condição juvenil, um estudo com 

jovens egressos do Projovem Urbano (2008/2010) da cidade do Rio de Janeiro, aponta 

que as políticas públicas para a juventude sejam repensadas a partir de um estudo mais 

aprofundado das especificidades dos jovens pobres e das suas necessidades e como vivenciam 

sua condição juvenil, apontando para que estas políticas se relacionem melhor com a 

realidade local. 

Silva (2011) em seu trabalho sobre Jovens e Políticas Públicas: Representações 

sociais de educação entre jovens do Projovem Urbano na cidade de João Pessoa, concluiu 

que aprender, conhecer e ser alguém, constituem o núcleo central das representações sociais 

dos jovens e  o que tem de mais arraigado na concepção que os jovens têm de educação. 

Segundo a autora, é acreditando na melhoria de suas vidas, que os jovens buscam a educação. 

Silva (2011 a) em seu estudo sobre jovens do Projovem Urbano do Rio de Janeiro, na 

sua Dissertação de Mestrado intitulada: Políticas Públicas de Juventude e Educação: As 

Ações Emergenciais na ótica de alunos do Projovem Urbano, analisou que os resultados 

apontam para a necessidade de uma maior aproximação dos jovens nas suas construções, 

linguagens e identidades. 

Blanco (2009) em sua Dissertação: A luz do dia todos os gatos parecem pardos: 

Percepções de jovens sobre os limites e possibilidades do Projovem Urbano, estudou as 

expectativas dos jovens sobre o Projovem Urbano, os limites e possibilidades para realizá-las. 

Nos resultados aponta para a necessidade de se estudar a qualidade das mudanças nos jovens 

após a passagem pelo Programa, recomenda um melhor acompanhamento das trajetórias dos 

jovens egressos do Programa. 

Araújo (2011), em sua tese de doutorado, Política Pública, Juventude e Educação: o 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens na perspectiva dos atores envolvidos, estudou 

o Projovem enquanto Política Pública de Juventude, na perspectiva dos alunos egressos do 

Programa. Os resultados deste trabalho revelaram que existe uma aprovação por parte dos 
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sujeitos envolvidos em relação aos elementos inovadores do Programa. Identificou-se que os 

alunos reconhecem que o Projovem atendeu as expectativas e trouxe contribuições positivas 

em suas vidas, com exceção da inserção no mundo do trabalho. 

Soares (2013) analisa o Projovem, em sua tese de doutorado, intitulada: Estado, 

Políticas Públicas e Juventude: avaliação dos efeitos de programa federal na esfera local, 

analisa que os resultados do Projovem contribuiu mais para a escolarização do que para a 

formação para o trabalho. Para a autora, a utopia do Programa seria o fim da condição de 

vulnerabilidade, enquanto problema social que atinge a juventude pobre. 

No levantamento dos trabalhos sobre a Formação Integrada no Projovem Urbano, só 

identificamos o trabalho de Catanhêde (2011), em sua Dissertação de Mestrado intitulada: 

Currículo Integrado no Projovem Urbano: do discurso oficial às percepções dos 

educadores do Programa, discute o currículo integrado no Projovem Urbano na perspectiva 

dos educadores, abrangendo: escolarização, qualificação profissional e participação cidadã. O 

estudo aponta em seus resultados, que a maioria dos educadores entrevistados vê o currículo 

integrado como capaz de promover a inserção dos jovens nas dimensões a que se propõe e 

possibilita o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais articuladas e dinâmicas. 

Compreendemos que as constatações resultantes desses estudos apontam para a 

necessidade de compreendermos melhor a realidade dos jovens que passam pelo Projovem 

Urbano, se aproximando da sua realidade, como alguns estudos propõem, olhando o conjunto 

dos resultados, a partir da perspectiva dos egressos, aprofundando o estudo da qualidade das 

mudanças após a passagem pelo Programa. 

Desta feita, desejamos analisar a Formação Integrada a partir da perspectiva dos jovens 

e de que forma os mesmos têm percebido os efeitos desta Formação desenvolvida pelo 

Programa, analisando, na perspectiva dos próprios jovens egressos, as repercussões deste 

processo formativo em suas vidas após a passagem pelo Projovem Urbano. 

 

1.1  PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS 

Procurando compreender melhor o contexto que envolve esta temática sobre o 

Projovem Urbano, enquanto política pública de juventude, chegamos a seguinte questão 

principal: Qual a percepção dos jovens egressos sobre as experiências de Formação 

Integrada vivenciadas no Projovem Urbano? 

Neste estudo, partimos das seguintes hipóteses: Acreditamos que o Programa veio 



24 

 

 

alimentar a expectativa dos jovens, do retorno ao processo de escolarização, identificando esta 

possibilidade de mudança como um grande benefício do Programa (CAÚ, 2009); que a 

Formação Inicial para o Trabalho proporcionada pelo Programa tem contribuído muito pouco 

para a inserção dos jovens no mercado de trabalho, pelo fato desta Formação ser insuficiente e 

não representar garantia para esta inserção (ARAÚJO, 2011); que a Formação vivenciada 

pode contribuir para uma consciência crítica sobre os problemas da sua comunidade, uma 

prática cidadã mais comprometida e o desenvolvimento do compromisso juvenil junto à 

comunidade (SANTOS, 2011);  acreditamos que a formação proporcionada no Projovem 

Urbano pode contribuir para o fortalecimento dos vínculos afetivos e relacionais entre os 

jovens e para reconstrução de suas identidades juvenis (CAÚ, 2009). 

Com efeito, a Formação Integrada desenvolvida ao longo do Programa pode estimular 

os jovens egressos a uma intervenção consciente e responsável na sociedade, enquanto 

sujeitos e protagonistas da luta por outra realidade social desejada, levando o jovem a assumir 

compromissos e responsabilidades com a família, a comunidade e a sociedade. 

Tivemos como objetivo geral neste estudo, analisar a percepção dos jovens egressos 

sobre a experiência de Formação Integrada vivenciada no Projovem Urbano e suas 

repercussões na vida dos mesmos após a conclusão do Programa. 

           Para cumprirmos o objetivo geral, elaboramos os seguintes objetivos específicos: 

1.Identificar a repercussão da elevação da escolaridade e da Formação Básica obtida no 

Programa, no desenvolvimento de habilidades e possibilidades de reinserção dos jovens no 

processo de escolarização; 2.Relacionar a contribuição da Formação Profissional e integrada 

com a inserção dos egressos no mundo do trabalho;e 3.Compreender de que forma as 

experiências vivenciadas nas atividades de Participação Cidadã desenvolvidas no Programa 

contribuíram para o desenvolvimento humano e a prática cidadã dos jovens egressos. 

 

1.2  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Na abordagem teórico-metodológica, optamos pela realização de uma pesquisa quanti-

qualitativa, em que aplicamos 65 questionários e 9 entrevistas( dentro do universo dos 65), 

junto aos jovens egressos do Projovem Urbano. Na análise dos dados empíricos, utilizamos 

do aporte teórico-metodológico de Bardin (2009). 

 Estruturamos o presente estudo em sete capítulos, sendo os três primeiros de 

fundamentação teórica, o quarto capítulo traz a fundamentação teórico-metodológica, e os três 
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últimos, desenvolvemos a análise dos dados empíricos coletados.  

Acreditamos que a relevância deste trabalho está em compreendermos melhor as 

experiências e resultados da Formação Integrada desenvolvida no Projovem Urbano, na vida 

dos jovens egressos do Programa. 

Este estudo é importante para avaliarmos até que ponto a proposta de formação 

integrada do Projovem Urbano tem repercutido no desenvolvimento pessoal, profissional e 

social dos jovens egressos. 

Consideramos que este estudo contribuirá para o debate sobre o ensino integrado e a 

formulação de políticas públicas que contemplem a implementação de um currículo 

interdisciplinar e integrado na educação. 

A contribuição social deste trabalho é ajudar a perceber a realidade e o ser humano em 

sua totalidade, e de forma não fragmentada, contribuindo para a mudança de paradigma 

quanto à implementação de práticas pedagógicas que ultrapassem a barreira de uma educação 

conteudista e tecnicista, ainda persistente no sistema de ensino do País. 
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 2    POLÍTICAS PÚBLICAS, GLOBALIZAÇÃO E JUVENTUDE 

 Neste capítulo, estudaremos a relação entre juventude, mundo globalizado e a 

evolução das políticas públicas de juventude no Brasil, na tentativa de compreender como 

estas políticas têm sido implementadas diante dos desafios e realidades vivenciadas pelos 

jovens das periferias brasileiras. 

 No primeiro tópico, estudaremos a relação entre políticas públicas de juventude e 

globalização, analisando como as políticas públicas vêm sendo implementadas em um mundo 

globalizado. 

No segundo tópico, no intuito de compreendermos as manifestações da juventude na 

atualidade, estudaremos a condição juvenil no mundo contemporâneo, relacionando com a 

necessidade de implementação de políticas públicas. 

 No terceiro e último tópico, analisaremos a evolução das políticas públicas de 

juventude no Brasil e o surgimento do Projovem Urbano, enquanto política pública de 

juventude do Governo Luiz Inácio Lula da Silva, direcionada aos jovens das periferias 

brasileiras. 

2.1  POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE E GLOBALIZAÇÃO 

As políticas públicas representam a materialidade da ação do Estado, ou seja, o Estado 

em ação (AZEVEDO, 2001), enquanto poder público, estabelecendo as regras da relação 

entre as sociedades: civil e política. As políticas públicas são implementadas, por conseguinte, 

pelas instituições pertencentes ao Estado, representado pela máquina governamental. 

A formulação e a implementação destas políticas envolvem formas de exercício do 

poder político, envolvendo estrutura de poder e dominação, tendo o Estado como o lócus da 

sua condensação (POULANTZAS, 1980). Nesse sentido, a materialização de políticas 

públicas implica relações de poder. Os espaços institucionais são, portanto, espaços de luta 

por ampliação de poder. Como o poder implica uma relação social que envolve vários atores 

com interesses diferenciados e, por vezes, contraditórios, há necessidade de mediações para se 

obter um mínimo de consenso na legitimação de políticas (TEIXEIRA, 2002).  

A relação de poder na implementação das políticas acontece através da correlação de 

forças, entre sujeitos e grupos, movimentos sociais e a máquina do Estado. Neste sentido, 

nenhuma política é implementada sem antes passar pela confrontação de interesses e forças. 

As políticas públicas existentes refletem o momento histórico em que são instituídas. 
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No mundo moderno, o Estado não só expressa a capacidade de gerir e de atender a um 

conjunto de necessidades, expectativas e contradições do mercado e da sociedade civil, mas 

também a constante inter-relação com uma realidade transnacional (SANTOS, 2002).  

A este respeito, pode-se considerar que a globalização impulsionou o colapso do 

nacionalismo econômico e do surgimento de um novo consenso político no âmbito global. 

Desde as últimas décadas do século XX, a competitividade internacional do capital 

enfraqueceu a capacidade dos Estados de proporcionarem a proteção social aos seus cidadãos. 

Segundo o pensamento neoliberal, o Estado entrou em crise pelo excesso de gastos com 

políticas sociais (BURBULES e TORRES, 2004). 

Na realidade, o intenso processo de globalização tem redefinido o papel dos Estados. 

Suas prioridades passam a ser a acumulação do capital e a promoção da competitividade 

econômica entre os mesmos. Nessa conjuntura, os Estados-nação têm perdido poderes 

econômicos e políticos passando a ser regulados por fatores econômicos do mercado mundial.  

Segundo Santos (2002), o modelo de desenvolvimento orientado para o mercado 

compatível com o novo regime de acumulação de capital foi estabelecido a partir do consenso 

de Washington
1
 que impõe aos Estados-nação políticas de ajustamento: que propõe um 

Estado mínimo que interfira pouco na economia; mercados livres com o mínimo de 

intervenção estatal; expansão do consumo e um sistema judicial eficaz com a finalidade de 

aplicar sansões para quem não paga. 

 Referindo-se ao campo das políticas educacionais, Roger Dale (2004) salienta que, em 

torno da globalização, o tema educação não tem permanecido imune. Dale (2004) estuda os 

efeitos da globalização sobre a educação e como os sistemas educativos nacionais recebem 

influência de modelos universais de educação, elaborados a partir de interesses hegemônicos 

do Sistema Capitalista Mundial. Este sistema, através dos Estados mais poderosos e das 

organizações internacionais, impõe condições no campo educacional, criando exigências para 

que recursos financeiros sejam repassados. 

 Na sociedade brasileira, a formação escolar se apresenta como uma exigência e um 

desafio, em face da extrema competitividade no acesso ao mercado de trabalho, com 

significativo prejuízo para os indivíduos desprovidos das competências conferidas pelo 

                                                           
1
 O Consenso de Washington encontro ocorrido em 1989, na capital dos Estados Unidos. Nesse encontro, 

realizou-se uma série de recomendações visando ao desenvolvimento e à ampliação do neoliberalismo nos países 

da América Latina. Essa reunião foi convocada pelo Institute for International Economics, sob o nome de ―Latin 

Americ Adjustment: Howe Much has Happened?‖, e envolveu instituições e economistas de perfil neoliberal, 

além de alguns pensadores e administradores de países latino-americanos. 
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processo de escolarização. É preciso considerar que para se ocupar um posto de trabalho na 

atualidade, os pré-requisitos estão diretamente relacionados ao sucesso da formação 

educacional, às competências e habilidades adquiridas e a totalidade das experiências 

descritas no currículo individual. 

 

[...] onde a preferência profissional depende do sucesso educacional e da 

capacitação para o trabalho nos principais mercados de trabalho 

globalizados, e onde o abismo entre aqueles que estão assim capacitados e 

aqueles que não estão cresceu de forma substancial (BURBULES e 

TORRES, 2004, p.65). 

 

 

  Observamos, diariamente, o aprofundamento deste abismo, entre uma minoria da 

sociedade brasileira que apresenta maiores chances de entrar no mercado formal de trabalho, 

por terem recebido uma formação escolar mais longa, ininterrupta e melhor estruturada. No 

outro extremo, boa parte dos jovens pertencentes aos grupos sociais menos favorecidos 

socioeconomicamente, quase sempre residentes nas periferias brasileiras, é forçada a 

abandonar a escola
2
 para trabalhar no mercado informal, deixando de dar prosseguimento aos 

seus estudos e de se qualificar para o mundo do trabalho. 

 A produção de uma força de trabalho cada vez mais eficiente, que atenda aos padrões 

internacionais, faz parte de uma infraestrutura que deve ser proporcionada, sobretudo pelo 

Estado, em função da competitividade imposta pelo mercado nacional e, com ainda maior 

exigência, no âmbito internacional.  

 

A política educacional tornou-se um elemento da política econômica, 

emoldurado por uma versão concentrada e rearticulada 

microeconomicamente da teoria do capital humano
3
, ligada à estrutura 

mutável das economias e dos mercados de trabalho das nações pós-

industrializadas (BURBULES e TORRES, 2004, p.62). 

 

 

 

A maior exigência no âmbito nacional, com a formulação de políticas educacionais, 

passa a girar em torno da criação de políticas públicas mais eficientes no sentido dos 

                                                           

2
 No Brasil, em 2012, a taxa de abandono escolar atingiu 24,3%..Entre 1,6 milhão de alunos do ensino básico 

que abandonaram a escola no ano passado, mais de 1,5 milhão cursava a Rede Pública, tanto no nível 

fundamental: 762 mil alunos, quanto no médio: 760 mil alunos (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,2012). 

3
Para Adam Smith são as habilidades adquiridas e úteis de todos os habitantes ou membros da sociedade. A 

aquisição de tais talentos, por meio da manutenção do adquirente durante a sua educação, estudo ou 

aprendizagem, sempre custa uma despesa real, que é capital fixo e realizado, por assim dizer, em sua pessoa.  
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resultados exigidos pela economia mundial. Neste sentido, exige-se que o Estado gaste menos 

com educação, mas com eficiência. Se possível, os próprios indivíduos devem arcar com os 

custos da sua profissionalização e com os possíveis fracassos da mesma. 

Referindo-se a esse tema, Frigotto (2011, p.240) considera que: 

 

[...] desmontaram a face social do Estado e ampliaram a sua face que se 

constituía como garantia do capital. Seu fundamento é o liberalismo 

conservador redutor da sociedade a um conjunto de consumidores. Por isso, 

o indivíduo não mais está referido à sociedade, mas ao mercado. A educação 

não mais é direito social e subjetivo, mas um serviço mercantil.  

 

A formação educacional oferecida pela rede privada de ensino é um serviço 

comercializado, e um campo em expansão, representando o crescimento do capital no campo 

da formação humana, e a nosso ver, o interesse do capital não deve sobrepor o interesse pela 

formação humana. 

Nesta relação, educação e mundo globalizado, e nos resultados que a mesma pode 

oferecer, Roger Dale (2004) questiona como sistemas educativos afetam as oportunidades de 

vida dos indivíduos, dos grupos e das instituições sociais mais amplas da sociedade: 

 

Somos solicitados a perguntar como é que estas estruturas e processos, que 

tipicamente referimos sob a designação ―sistemas educativos‖, afectam as 

oportunidades de vida dos indivíduos e grupos e a totalidade das relações 

dos sistemas educativos com as coletividades e instituições sociais mais 

amplas de que fazem parte (DALE, 2004, p.439). 

 

 

Consideramos pertinente esse olhar que Roger Dale (2004) nos instiga quando nos 

referimos a relação entre os sistemas educativos e as oportunidades de vida, no sentido de 

refletirmos como a formação educacional que os indivíduos recebem vai se relacionar com as 

possibilidades de produzirem uma vida social de qualidade após a passagem pela escola. 

Com efeito, a juventude caminha na incerteza, sob o jugo de problemas 

socioeconômicos quanto às possibilidades de realização de seus projetos de vida (CRUZ, 

PEREIRA, SILVA, 2014). No mundo do capital, o trabalho, a globalização e a ideologia 

mistificam conceitos e subestimam a inteligência da grande maioria da classe trabalhadora. 

Para Urcola (2003), enfrentamos uma crise nacional e mundial, que invade a vida 

pública e privada, no campo laboral, social e cultural. Para este autor, o ordenamento social 

em crise, afeta os projetos de vida das pessoas e os limites e possibilidades de ação. Em nosso 

estudo, tal ordenamento está relacionado à juventude e suas possibilidades de realização e 

desafios de vida, no contexto social e histórico em que está inserida. Os condicionantes 
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econômicos, sociais e culturais, não deixam de afetar a juventude.  

Neste sentido, consideramos pertinente analisarmos a condição juvenil no mundo 

contemporâneo, relacionando-a com as condições de vida social, educacional e as 

oportunidades que se lhe apresentam no mundo do trabalho, em um mundo globalizado. 

  

2.2  CONDIÇÃO JUVENIL NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

A divisão do curso da vida em sucessivas fases é resultado de um complexo processo 

de construção social. Para Pais (1993), a juventude é uma categoria social construída, sujeita a 

modificar-se ao longo do tempo. Nessa perspectiva, ser jovem é fazer parte de uma categoria 

social inventada pelo mundo adulto, e suas práticas e identidades modificam-se, 

essencialmente, dentro do grupo social em que os jovens se relacionam (MELUCCI, 1992). 

Os significados da juventude vão além da simples condição biológica e apresentam 

outras perspectivas e dimensões, como descreve Melucci: 

 

La juventud no es uma condición enteramente biológica, sino que tambien es 

cultural. Los indivíduos no son jóvenes porque (o solo porque) tengem uma 

cierta edad, sino porque siguen unos ciertos estilos de consumo o certos 

códigos de comportamiento y vestimenta, [...] se prolonga mucho más Allá 

de sus fronteras biológicas, y lãs obligaciones para com La vida adulta se 

posponen hasta después de los vinti cinco e incluso de los trinta anos 

(MELUCCI, 2001, p.138). 

 

 

Percebemos uma ruptura com a ideia de juventude ligada unicamente a idade ou faixa 

etária (SOUZA, 2004), os estudos sobre juventude realizados por autores como Mannheim 

(1928), Bourdieu (1983), Pais (1993), Melucci (2001), Dayrell (2003), Urcola (2003), Martins 

e Carrano (2011), se referem a juventudes, no plural, pela ótica da diversidade, pois são 

inúmeras as trajetórias e modos de se viver a juventude. Pais (1993), propõe olhar a juventude 

sob aparente unidade e como diversidade. 

A noção de juventude é vista por Dayrell (2003), através de uma perspectiva da 

diversidade, não se prendendo a critérios rígidos, e sim vê a juventude como parte de um 

processo de crescimento mais totalizante e através de um conjunto das experiências 

vivenciadas pelos indivíduos no seu contexto social. Nesse sentido, "o sujeito é um ser 

singular, que tem uma história, que interpreta o mundo e dá-lhe sentido, assim como dá 

sentido à posição que ocupa nele, às suas relações com os outros, à sua própria história e à sua 

singularidade" (DAYRELL, 2003, p.42). 
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Quando o autor faz referência à singularidade da história de cada sujeito e ao sentido 

que cada um atribui ao mundo, percebemos a diversidade que existe na forma de se viver a 

juventude, reforçando a ideia de que a juventude precisa ser vista de forma plural, pois é 

vivenciada de forma única por cada jovem. 

Quando se fala em juventudes consideram-se as diversidades, as diferenças entre os 

inúmeros grupos juvenis e suas respectivas expressões. Significa dizer que as juventudes se 

constituem de diferentes formas. Neste sentido, Bourdieu (1983) considera a juventude como 

uma manifestação evidente, e que não se pode falar em jovens como se fossem uma unidade 

social, um grupo constituído, ou uma idade definida. O autor defende que é preciso pensar a 

juventude nos diferentes universos sociais que permitem pensar a mesma. 

Estes diferentes universos sociais, a que se refere o autor, são representados pela 

diversidade de grupos, espaços e instituições que os jovens participam, nas suas diferentes 

trajetórias de vida. Os universos são múltiplos: quanto aos grupos, aos espaços, às vivências e 

trajetórias percorridas. Neste sentido, os jovens vão se diferenciando pelos valores adquiridos 

nos espaços e grupos de convivência e sociabilidade em que estão inseridos. 

Para Urcola (2003), as representações sociais acerca da juventude jamais se esgotam, 

pelo contrário, se constroem e reconstroem continuamente, sem nunca atingirem uma 

definição estável e acabada. Esta concepção expressa a dinâmica e a diversidade dos grupos 

juvenis, com trajetórias e realidades diversas em suas manifestações. 

Vivenciar a juventude significa percorrer caminhos longos, sinuosos, com escolhas. 

De fato, assiste-se, na sociedade contemporânea, um prolongamento da condição juvenil: pelo 

ingresso tardio no mercado de trabalho; pelo difícil acesso à casa própria e o retardo do 

casamento a maior liberalização das relações sexuais (PAIS, 2001). 

Em seu trabalho sobre a construção sociológica da juventude, Pais (1990) apresenta as 

duas principais correntes de pensamento sociológico sobre a juventude: a geracional e a 

classista. 

A corrente geracional considera a noção de juventude como uma fase da vida, que 

enfatiza o aspecto unitário da juventude. Para esta corrente, as descontinuidades geracionais 

estariam na base da formação da juventude como uma geração social. A existência da cultura 

juvenil estaria apoiada na geração dos adultos, como descontinuidade geracional, socialização 

contínua ou rupturas, conflitos ou crises. A problemática da juventude justificar-se-ia em 

função das continuidades e descontinuidades intergeracionais (PAIS, 1990). 

Já na corrente classista, as culturas juvenis são sempre culturas de classe, entendidas 
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como relações antagônicas de classe, muitas vezes apresentadas como culturas de resistência, 

associadas à relação de classe e problemas compartilhados por jovens de determinadas classes 

sociais (PAIS, 1990). 

 Tentando decifrar alguns enigmas e paradoxos que envolvem a juventude, o autor 

sugere algumas questões para debate, a saber: se os jovens compartilham os mesmos 

significados; se o fazem de forma semelhante; a razão e a forma porque compartilham 

determinados significados. Pais (1990) defende que para se estudar os paradoxos da 

juventude, precisamos compreender o cotidiano dos jovens, e não apenas se prender a uma 

das duas correntes supracitadas e estudadas pelo autor. 

Neste aspecto, Mannheim (1928) considera que os jovens que experimentam os 

mesmos problemas, no mesmo tempo histórico, fazem parte da mesma geração. Este conceito 

é pertinente e importante no estudo das juventudes na atualidade, no mesmo tempo histórico 

em que estão sendo vividas e compreendendo suas peculiaridades. 

Mannheim (1961) considerou as gerações como uma dimensão analítica fundamental 

para o estudo das mudanças sociais, de estilos de pensamento, de uma época, capazes de 

provocarem mudanças sociais. Considera a juventude levando em consideração o contexto 

histórico, político e social no qual ela está inserida, bem como a relação entre juventude e 

sociedade. Sem dúvida, para se compreender a juventude ou juventudes, em sua diversidade e 

complexidade, é indispensável conhecer os jovens, seus anseios e desafios, seus problemas e 

sua vida cotidiana, e isso não pode ser feito sem que os jovens sejam escutados, sem uma 

aproximação do universo juvenil. 

No estudo das gerações, percebe-se uma relação de poder intra e intergeracional, com 

todas as suas implicações de fatores internos e externos ao universo juvenil. É relevante o 

estudo, não só das desigualdades e diferenças em ser jovem, mas também das possibilidades 

da reinvenção da própria juventude. Para Peregrino (2011), estudar a juventude implica a 

compreensão das dinâmicas de funcionamento das sociedades contemporâneas. 

Partindo desse entendimento, Dayrell (2007) desenvolve a ideia de condição juvenil, 

conforme explicitação a seguir: 

  

Optamos por trabalhar com a ideia de ―condição juvenil‖ [...] refere-se à 

maneira de ser, à situação de alguém perante a vida, perante a sociedade. 

Mas, também, se refere às circunstâncias necessárias para que se verifique 

essa maneira ou tal situação [...] é importante situar o lugar social desses 

jovens, o que vai determinar, em parte, os limites e as possibilidades com os 

quais constroem uma determinada condição juvenil (DAYRELL, 2007, 

p.1108). 
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A constituição da condição juvenil é complexa, o jovem vivencia experiências 

variadas que vão receber influência do lugar social onde está inserido. O autor divide esta 

condição em duas: 1) Histórico-geracional (dimensão simbólica): diretamente relacionada a 

práticas, representações, símbolos e rituais, num processo contínuo de definição e redefinição 

de identidade juvenil. Nesse contexto, há a preferência pelos grupos culturais: espaços de 

construção de autoestima e possibilidades positivas; e 2) Condição social: que está 

relacionada às transformações no mundo do trabalho no Brasil: crescimento do desemprego, 

desassalariamento, precarização do trabalho, principalmente para os jovens de camadas 

populares. Essa problemática apresenta inúmeros desafios: garantia da sobrevivência, busca 

de alguma fonte de renda imediata e um possível projeto de futuro.  

Esta divisão da condição juvenil, proposta por Dayrell, contribui para percebermos o 

jovem a partir do local social em que está inserido e, ao mesmo tempo, considerarmos a sua 

dimensão simbólica, na cultura que produz, nos valores e representações que constrói nos 

grupos de convivência e a dimensão social, nos aspectos econômicos e materiais a que estão 

inseridos. No mundo juvenil, há espaços que contribuem para a afirmação dos jovens, 

fortalecendo identidades e autoestima, e outros em que eles vivenciam problemas e conflitos. 

Levando em consideração os aspectos simbólico-geracional, os jovens possuem um 

campo de autonomia para construir seu acervo e identidades culturais. Daí a preferência dos 

jovens por espaços onde eles se afirmem e se encontrem para a produção de culturas e se 

afirmarem no mundo, construindo uma identidade positiva:  

   

A juventude mostra a sua força na cultura que elaboram, produzem e 

reinventam. Reinventam espaços, mesmo na falta de dinheiro, enfrentando 

dificuldades, vivenciam a alegria e o prazer da juventude, dando significados 

para as suas vidas (DAYRELL, 2007, p. 112). 

 

Nos espaços urbanos, a força dos jovens se expressa nas suas produções culturais, não 

possuindo, na sua maioria, a devida estrutura financeira para sobreviverem. A vida cotidiana é 

marcada por dificuldades e desafios. 

De acordo com o pensamento de Martins e Carrano (2011), a diversidade cultural 

juvenil possibilita aos jovens protagonizarem suas relações culturais e sociais, não como 
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repetição, mas como produção e possibilidade do novo. A juventude pode assim ser encarada 

como um período de construção e experimentação de possibilidades identitárias. Na 

construção destas identidades juvenis, a cultura passa a ser centralizada por padrões de 

consumo lançados pelo mercado, postos como possibilidade de identificação.  

Para Pais (1993), a discussão de culturas juvenis passa pela diversidade entre grupos. 

Cada grupo juvenil produz diferentes culturas, seus componentes irão receber influências do 

grupo a que pertencem e os grupos se diferenciarão dos demais pela cultura que produzem. Os 

amigos do grupo representam para o jovem, o espelho através do qual se fixam semelhanças e 

diferenças, na relação com o outro, se definem, redefinem e se fortalecem identidades grupais. 

 A apropriação dos espaços urbanos pelos grupos juvenis é feita de modo desigual e a 

acessibilidade a espaços de lazer e culturais é marcada por desigualdades, de forma que a 

vivência da juventude encontra-se diretamente ligada ao grupo social a que os jovens 

pertencem. Os jovens produzem territorialidades transitórias, afirmando por meio delas o seu 

lugar numa sociedade que os excluem. 

 Considerando o aspecto social na vivência da juventude, numa sociedade de desiguais, 

em função da má distribuição de renda existente em nosso País, observamos a realidade social 

das juventudes das periferias brasileiras, expostos à violência, vítimas do tráfico de drogas, 

desempregados, trabalhando em condições precárias ou encontrando-se fora da escola.  

 Referindo-se à força de trabalho que os jovens representam e a problemática do 

desemprego, Brito (2006, p.103) considera que: 

 

Os jovens são hoje um dos segmentos mais importante na composição da 

força de trabalho mundial, influenciando fortemente o perfil da população 

economicamente ativa, principalmente no tocante ao contingente dos 

desempregados. Estima-se que eles representam ¼ da população mundial. 

 

 

Para esta autora, esta realidade preocupa o governo brasileiro e a sociedade civil, 

fazendo parte das agendas institucionais, que buscam estratégias para formação profissional e 

desenvolvimento de ações que contribuam para a aquisição de um trabalho decente. 

Esta realidade social é considerada por Abramovay (2002) como uma condição de 

vulnerabilidade, como resultado negativo entre a necessidade de recursos (materiais sociais e 

culturais) e o acesso precário à estrutura de oportunidades sociais econômicas e culturais que 

provêm do Estado, do mercado e da sociedade. Esse resultado se traduz em debilidades ou 

desvantagens para o desempenho e mobilidade social dos jovens atores.  
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 No Brasil, o princípio da incerteza domina a realidade da juventude, mas se agrava no 

caso dos jovens pobres em que os desafios são maiores. Essas desigualdades afetam 

diretamente a população jovem que busca  formas de sobrevivência e de afirmação. 

 

Devemos perguntar em que bases o projeto de desenvolvimento econômico e 

social do Brasil de hoje supera ou se acomoda à lógica da divisão 

internacional do trabalho que, historicamente, reduz os trabalhadores a fatores 

de produção e, em razão disso, torna sua formação um investimento em 

―capital humano‖, psicofísica e socialmente adequado à reprodução ampliada 

do capital (FRIGOTTO, CIAVATTA E RAMOS, 2005 a, p. 1105). 

 

 

 

A implementação de projetos de desenvolvimento econômico e a necessidade de uma 

força de trabalho mais qualificada, tem levado o Estado brasileiro, e a própria iniciativa 

privada, a investirem em capital humano, que melhor atendam às exigências do mercado de 

trabalho: nacional e globalizado. 

 Neste processo de formação educacional, os jovens mais pobres são excluídos de uma 

formação que atenda, de forma satisfatória, às exigências do mercado, apontando para a 

necessidade de respostas do Estado com políticas que atendam este público em função da 

realidade que enfrentam. 

  Sobre este assunto, Brito (2006, p.117), faz referência à crise do Estado no 

atendimento às demandas e exigências da condição juvenil: 

 

A condição juvenil é constituída sobre o pano de fundo da crise do Estado, 

das instituições tradicionalmente consagradas à transmissão de uma cultura 

adulta hegemônica, cujo prestígio debilita-se pelo não cumprimento de suas 

promessas e pela perda de sua eficácia simbólica como ordenadora da 

sociedade. 

 

 

A autora tece considerações sobre a crise do Estado e aos fracassos na transmissão da 

cultura institucionalizada. Os fracassos da escola pública, no processo de exclusão ao longo 

dos anos de formação escolar, pelos baixos resultados que têm apresentado
4
 e por não 

                                                           
4
 Uma análise dos indicadores do SAEB de 2003 já permite alguns dados reveladores dos processos de exclusão 

vivenciados nas escolas brasileiras na medida em que estes apontam que 24.8% dos alunos do ensino 

fundamental são reprovados, sendo 13.3% na 1ª a 4ª séries e 11.5% na 5ª a 8ª. Assim, a cultura da reprovação 

tem sido internalizada no sistema educativo, tanto por alunos quanto por professores. Outro dado relevante 

refere-se às taxas de abandono que nas quatro primeiras séries é de 7,5% e nas séries finais do ensino 

fundamental atinge os 12%. A distorção idade série, é outro dado alarmante, atingindo o patamar de 36.2% e de 

44.7% na 1a a 4ª séries e na 5ª a 8ª respectivamente, No ensino médio essa situação se agrava, pois 9.5% são 
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atenderem às expectativas dos jovens no sentido de não proporcionar uma formação que 

atenda melhor às necessidades e anseios dos mesmos, tanto no campo educacional, como na 

ampliação de possibilidades de ingresso no mundo do trabalho. Neste sentido, a crise do 

Estado se reproduz historicamente quando não cumpre o seu papel. 

Referente a este campo educacional, as escolas têm se apresentado como instituições 

pouco abertas a situações que favoreçam a integração e a aproximação da juventude e da sua 

cultura (Carrano, 2009). Seria necessário promover outras atividades culturais, formativas, 

curriculares e extracurriculares, que aproximassem juventude e escola.  

 Para Frigotto (2003), vivemos tempos difíceis, em que as desigualdades reais de 

trabalho e de condições de vida se aprofundam, em função de vivermos sob a ordem do 

capital. Neste processo, segundo o autor, nas relações de trabalho, cada vez se exigem mais 

competências técnicas dos trabalhadores e assistimos a desregulamentação acelerada da 

legislação laboral e a perda dos direitos dos trabalhadores. 

A respeito da desigualdade na formação das novas gerações, Mannheim (1952, p.73) 

defende que ―as massas sem educação e conhecimento são hoje um perigo maior para a 

manutenção da ordem do que as classes com uma orientação consciente e projetos de futuro 

sensatos‖. Neste sentido, faz-se necessária uma maior intervenção por parte do Estado, de 

forma a garantir a democratização da cultura e a educação das novas gerações.  

Ao mesmo tempo, é necessário que estas políticas considerem e dialoguem com o 

campo da autonomia dos jovens (DAYRELL, 2007) e utilizem de estratégias que colaborem 

para uma formação que considere as múltiplas dimensões da realidade juvenil. 

 Segundo Andrade e Santos (2007), a discussão em torno de políticas de juventude, 

passou a compor a agenda dos debates em âmbito nacional e internacional. Consideramos 

pertinente o estudo da evolução das Políticas Públicas de Juventude no Brasil, para 

compreendermos melhor o contexto e a realidade juvenil no mundo contemporâneo. 

 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE NO BRASIL 

Referindo-se especificamente às mudanças na lógica de ação estatal no Brasil e suas 

repercussões na implementação de políticas públicas, especialmente para a educação, é 

pertinente realçar que no Plano Diretor da Reforma do Estado brasileiro, em 1995, as políticas 

                                                                                                                                                                                     
reprovados, 17% abandonam a escola antes de concluir e 51.8% dos alunos do ultimo ano do ensino médio estão 

acima da idade adequada para a série(BRASIL,2005 b). 
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sociais foram consideradas serviços não-exclusivos do aparelho Estatal, requisitando-se que 

estas políticas se tornassem objeto de atenção de propriedade pública não-estatal ou de ordem 

privada (PERONI, 2006).  

Ocorre que a restrição da ação estatal na implementação de políticas públicas impacta 

fortemente nos segmentos juvenis de baixa renda, pela necessidade de qualificação 

profissional e de uma formação que lhes habilite a ocuparem os postos existentes no mundo 

do trabalho. Jovens que, sem uma educação profissional que lhes permita a inserção com 

qualidade no mundo do trabalho, realizam uma mão de obra precária e de baixo custo (CRUZ, 

PEREIRA, SILVA, 2014). A juventude das periferias brasileira enfrenta esta dificuldade de 

formação profissional e ao mesmo tempo a necessidade de sobrevivência. 

O que a sociedade fará com a população de jovens pobres que abandonaram a escola 

para trabalhar no mercado informal, para garantia da sua própria sobrevivência? Quais os 

resultados que as políticas, direcionadas a este grupo, têm apresentado? Que novas políticas 

públicas de juventude necessitam ser implementadas para atender melhor aos anseios e 

necessidades da juventude? São algumas questões que exigem a articulação temática entre 

ação do Estado e perspectivas de políticas públicas para a juventude. 

No que se refere à categoria juventude, até o final do século XX o jovem não 

encontrava seu lugar nas políticas de proteção social. Tanto o direito à escola, como a 

formação para o trabalho, eram vistos como prevenção à violência e à fragmentação da 

sociedade, e não como direitos dos jovens (NOVAES, 2009). 

Nas últimas décadas a questão juvenil passa a constituir pauta com maior visibilidade 

das organizações internacionais e órgãos dos Estados nacionais. O ano de 1985, por exemplo, 

foi escolhido pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Ano Internacional da Juventude. 

A importância do tema foi salientada em uma resolução da Assembleia Geral das Nações 

Unidas que orientava para a formulação de políticas para a juventude.  

Na década seguinte, esta assembleia da ONU adotou o Programa Mundial de Ação 

para a Juventude (1995), que definiu diretrizes para políticas nacionais e apoio internacional 

para melhoria da situação da juventude no mundo. Estas proposições estavam sendo definidas 

em função dos quadros de precarização social que atingia a juventude no mundo, apontando 

para a necessidade de implementação de políticas públicas de inclusão social.  

No caso da realidade brasileira, segundo relatório da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT, 2014) sobre ―Trabalho Decente e Juventude: políticas para a ação‖, o 

desemprego entre os jovens é maior que nas demais faixas etárias. Com base neste estudo, em 
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2014 o índice de desemprego nesta faixa etária ficou em 15,4%, contra a taxa geral de 7,4%. 

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD), e do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), mostram que 7,3 milhões de brasileiros estavam 

desempregados no Brasil, em 2013, ano em que foi realizada a pesquisa.  No mundo, 74,5 

milhões de pessoas entre 15 e 24 anos estavam sem trabalho, segundo a OIT.  

 Segundo dados da Pesquisa Mensal de Empregos (PME) do IBGE, de abril de 2015, 

mostram que a taxa de desemprego em seis regiões metropolitanas do País (São Paulo, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Porto Alegre) foi de 6,4%. Entre os jovens, o 

índice de desemprego foi duas vezes e meia maior, ultrapassando 16%. 

Essa evolução do desemprego entre os jovens é constatada nos dados do IBGE (2015), 

que podemos observar no gráfico abaixo: 

       GRÁFICO 1- Desemprego entre os Jovens (18-24 anos) no Brasil 2002/2015 

 

   Fonte: IBGE, 2015 

 

 

 De 2002 a 2014, a taxa de desemprego entre os jovens com até 24 anos caiu 11,2% 

pontos percentuais, de 23,2% para 12%. Se nestes 11 anos, a taxa de desemprego caiu 11 

pontos, em 2015, essa taxa chegou a atingir o número percentual de 16,2%, subindo mais de 4  

pontos em apenas um ano. 

 Consideramos que diversos fatores dificultam o ingresso dos jovens no mundo do 

trabalho: falta de experiência profissional, baixa qualificação, baixa escolaridade e pouca 



39 

 

 

capacidade do mercado em absorver os contingentes de jovens que atingem a idade de 

ingresso no mundo do trabalho. 

Podemos constatar que a vivência da juventude nas camadas populares é dura e difícil: 

os jovens enfrentam desafios consideráveis. Ao lado da sua condição juvenil, alia-se a da 

pobreza e da violência, numa dupla condição que interfere diretamente nas trajetórias de vida.  

No que se refere à violência que atinge a população jovem brasileira, ―a taxa de 

homicídios jovens do país em 2011: 53,4 por 100 mil jovens, praticamente duplica a taxa total 

do país, que nesse ano foi de 27,1‖ (BRASIL, 2013, p.39). A taxa nacional permanece 

praticamente idêntica: 27,5 por 100 mil habitantes no ano 2010, e 27,1 no ano de 2011: uma 

leve queda de 1,3% (BRASIL, 2013, p.36). Significa dizer que os jovens são as maiores 

vítimas da violência no Brasil. 

A implementação e o fortalecimento de políticas púbicas que considerem esta 

realidade juvenil e o cotidiano dos jovens pobres, é fundamental no enfrentamento do quadro 

da baixa escolaridade, desemprego e violência que os jovens convivem diariamente. 

 No Brasil, a preocupação com a formulação de políticas educacionais é recente 

(ABRAMO, 1997), já nos países da América Latina, as políticas especificamente destinadas 

aos jovens ganharam significação desde os anos 1980, principalmente estimuladas por 

organismos como a Comissão Econômica para a América Latino (CEPAL) e a ONU, gerando 

algumas iniciativas de cooperação regional e Ibero-americana, com intercâmbio de 

informações e experiências, promoção de capacitação técnica, de encontros para realização de 

diagnósticos e discussão de políticas.  

A tematização da juventude como ―problema social‖ é histórica, a juventude só se 

torna objeto de atenção quando representa uma ameaça para si própria ou para a sociedade, ou 

ruptura com a continuidade de uma certa ordem social. A problemática remonta ao século 

XIX, onde a sociedade e o poder público passam a apresentar preocupações com a infância e a 

juventude (ABRAMO, 1997). 

 No século XIX, a conjuntura histórica exigiu que o Estado ―voltasse à produção de 

técnicas, políticas e instituições direcionadas ao enfrentamento da ―questão do menor‖ 

(HUNING e GUARESCH, 2002), esse período passa a ser um marco para o surgimento de 

política pública voltada às questões infanto-juvenis (MOURA, 1999). 

Já no século XX, até os anos 1950, os jovens eram vistos como um grupo com 

predisposição generalizada para a transgressão e a delinquência, quase que inerente à 

condição juvenil, corporificadas na figura dos ―rebeldes sem causa‖. Tratava-se de uma noção 
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que vinha sendo cunhada desde o fim do século XIX a respeito da adolescência como uma 

fase da vida turbulenta e difícil. O problema passa a ser o fato dos jovens apresentarem 

dificuldades de ajuste ao mundo adulto e ao próprio modelo de integração existente na 

sociedade (ABRAMO, 1997). 

Nos anos 1960 e parte dos anos 1970, o problema apareceu como sendo o de toda uma 

geração de jovens ameaçando a ordem social, por uma atitude de crítica à ordem estabelecida 

e pelo desencadear de atos concretos em busca de transformação — movimentos estudantis e 

de oposição aos regimes autoritários, contra a tecnocracia e todas as formas de dominação, 

movimentos pacifistas que apresentara proposições da contracultura, o movimento hippie. 

Nesta época, a juventude apareceu então como categoria constituída da possibilidade 

de transformação profunda para a maior parte da sociedade, portanto, condensava o "pânico 

da revolução". Ao mesmo tempo, a imagem dos jovens dos anos 1960 caracterizou-se como a 

de uma geração idealista, que ousou sonhar com a mudança social. Essa reelaboração positiva 

acabou, desse modo, por fixar um modelo ideal de juventude (ABRAMO,1997). 

Para a autora acima, a juventude dos anos 1980 vai aparecer como patológica, oposta à 

da geração dos anos 1960: individualista, consumista, conservadora e indiferente aos assuntos 

públicos. O problema relativo à juventude passa então a ser a incapacidade de resistir ou 

oferecer alternativas ao sistema social: o individualismo, o conservadorismo moral, o 

pragmatismo, a falta de idealismo e de compromisso político são vistos como problemas para 

as possibilidades de mudar o sistema.  

 Este controle sobre alguns grupos, e a visão dos jovens como um problema, de uma 

forma predominante nos anos 1980, sendo relacionada a traços de individualismo, quando a 

maior parte da visibilidade juvenil está relacionada a problemas, como violência e desvio: 

meninos de rua, galeras, atos de vandalismo, concentrando a atenção nos problemas de 

integração social. A maior parte dos programas estava concentrada no enfrentamento dos 

problemas sociais (ABRAMO, 1997). 

A abertura política e reorganização dos movimentos sociais na década de 1980 

possibilitaram a luta em prol das crianças e adolescentes. Esse movimento garantiu no texto 

da Constituição Federal de 1988, reconhecer as crianças e os adolescentes como sujeitos de 

direito (ARAÚJO, 2014). Tal conquista possibilitou em 1990 a aprovação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), com um conjunto de direitos para este público. 

A visão negativa sobre a juventude começa a ser modificada no final da década de 1990 

(ARAÚJO, 2014) em grande medida inspirada nos paradigmas desenvolvidos no campo das 
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políticas para a infância e para a juventude. 

As lutas sociais em torno dos direitos da juventude ofereceram caminhos novos para a 

constituição de uma imagem positiva em torno de ações destinadas a esses segmentos. Inicia-

se uma luta em torno desta nova concepção de direitos.  

Neste sentido: 

 

Muda os enfoques anteriores principalmente por superar a visão negativa 

sobre os jovens e gerar políticas centradas na noção de cidadania, abrindo a 

possibilidade da consideração dos jovens como sujeitos integrais, para os 

quais se fazem necessárias políticas articuladas intersetorialmente 

(ABRAMO, 2005, p.22). 

 

 

Nesta visão, a juventude começa a ser compreendida como etapa singular do 

desenvolvimento pessoal e social, e a sociedade depara-se com um desafio: passar a ver os 

jovens como sujeitos de direitos e deixar de vê-los por suas incompletudes ou desvios.  

Neste contexto, são criados programas esportivos, culturais e de trabalho para o 

preenchimento do tempo livre dos jovens, principalmente para moradores dos bairros das 

periferias das grandes cidades brasileiras.  

No período de 1995 a 2002, nos governos de Fernando Henrique Cardoso (FHC), 

foram identificados 30 programas/projetos governamentais
5
, que abrangiam a faixa etária de 

15 a 25 anos, e mais três ações sociais de caráter não governamental: o Programa da 

Capacitação Solidária, Projeto Rede Jovem e Programa Alfabetização Solidária, os mesmos 

surgem a partir do Programa Comunidade Solidária (SPOSITO, CARRANO, 2003).  

Para estes autores, estas ações relacionadas às políticas públicas para a juventude no 

governo FHC mantinham o foco no combate à pobreza em detrimento de políticas para 

juventude em caráter universal. Segundo Araújo (2014), as ações buscavam atender jovens 

considerados carentes ou em situação de risco social, pertencentes a municípios de baixo 

Índice de Desenvolvimento Humano. 

Consideramos pertinente considerar que, nesta mesma época, de acordo com dados 

publicados pela UNESCO (2002), a taxa de homicídios na população jovem brasileira foi de 

                                                           
5
 Dos 30 programas estritamente governamentais, cinco se localizavam no Ministério da Educação, seis no 

Ministério de Esporte e Turismo, seis no Ministério da Justiça, um no Ministério de Desenvolvimento Agrário, 

um no Ministério da Saúde, dois no Ministério de Trabalho e Emprego, três no Ministério de Previdência e 

Assistência Social, dois no Ministério de Ciência e Tecnologia, dois no Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República, um no Gabinete do Presidente da República (Projeto Alvorada) e, por último, um de 

caráter interministerial especificamente voltado para a integração das ações de 11 projetos/programas focados 

em jovens localizado no Ministério de Planejamento, orçamento e gestão (Programa Brasil em Ação). 
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54,5 para cada 100 mil jovens, contra 21,7 para o restante da população, por conseguinte, os 

dados da violência contribuíam para o quadro das desigualdades sociais entre os jovens 

brasileiros, indicando a urgência de programas sociais específicos para essa população, no 

contexto de políticas públicas focadas no segmento juvenil. 

O governo Luiz Inácio Lula da Silva se vê diante do desafio de implementar políticas 

para a juventude, com o propósito de garantir direitos relacionados à saúde, educação e 

trabalho, contemplando novos direitos da juventude e avançando além das políticas de 

segurança pública e de assistência social. Segundo Sposito e Carrano (2003), o desafio era 

ampliar direitos universalistas, pressupondo jovens como sujeitos dotados de autonomia e 

capazes de atuarem como interlocutores da formulação e avaliação das políticas de juventude. 

O Projeto Juventude
6
 (2004) publicara um documento com diagnósticos e propostas 

referentes à situação da juventude brasileira. O documento propôs a participação da sociedade 

civil na implementação da política nacional de juventude e a criação de órgãos articuladores 

da política, com legislação específica e de um Conselho Nacional de Juventude. A partir daí, 

foi criado, em 2004, o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), constituído por 19 

ministérios e mais secretarias e órgãos técnicos especializados sendo coordenado pela 

Secretaria Geral da Presidência da República, resultando num diagnóstico sobre os jovens 

brasileiros, apresentando como uma das preocupações a construção de ações com maior 

integração entre os programas para a juventude. Desta forma, o GTI a partir dos dados 

existentes elaborou propostas para uma Política Nacional de Juventude. 

 Referindo-se à criação de políticas centradas na cidadania, o Projovem Original 

(2005-2008), surgiu nesse bojo com a finalidade de promover a inclusão de jovens que 

estavam afastados da escola, desempregados e eram vítimas da violência nas periferias das 

cidades brasileiras.  

 Trazer o tema juventude para o foco da agenda nacional foi um marco para as políticas 

públicas de juventude no Brasil. O documento de Conclusão do Projeto Juventude propôs um 

conjunto de diretrizes e ações que avançassem na formulação de políticas específicas 

envolvendo a ação de diferentes setores da sociedade, governamentais e não-governamentais. 

Sendo assim, as políticas públicas para a juventude se consolidam como um novo 

elemento voltado para os jovens a partir de fevereiro de 2005, na gestão do Presidente Luis 

Inácio Lula da Silva, desenhando uma Política Nacional de Juventude, sendo instituída 

                                                           
6
 O ―Projeto Juventude‖ foi coordenado pelo Instituto Cidadania, caracterizado como um amplo programa de 

estudos e pesquisas sobre a realidade da juventude brasileira.   



43 

 

 

inicialmente por força de Medida Provisória nº 238 de 01 de fevereiro de 2005, passando 

posteriormente à Lei nº 11.129 de 30 de junho de 2005. Nesse mesmo ato foram criados o 

Conselho Nacional de Juventude (CNJ), a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) e o 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), sendo a Lei nº 11.129 de 30 de 

junho de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 5.557 de 05 de outubro de 2005.  

No que se refere ao CNJ, o mesmo surgiu com a finalidade formular e propor 

diretrizes da ação governamental voltada à promoção de políticas públicas para a juventude e 

fomentar estudos e pesquisas sobre a realidade socioeconômica juvenil (BRASIL, 2005a). A 

SNJ, integrante da estrutura da Secretaria Geral da Presidência da República, além do papel 

de integrar programas e ações do governo federal, é responsável por iniciativas do governo 

relacionadas à população jovem, levando em conta as características, as especificidades e a 

diversidade da juventude (ARAÚJO, 2014). 

Em janeiro de 2008, a lei n.11.129 de 30 de junho de 2005 sofreu modificações 

referentes ao Projovem. A partir de então, o Programa ganhou dimensões maiores, sendo 

criado - o Projovem Integrado. Entre as quatro modalidades do Projovem Integrado, o 

Projovem Urbano é uma ampliação do Programa nacional de Inclusão de Jovens- Projovem.  

No próximo capítulo, estudaremos as concepções de Formação Integrada na educação, 

enquanto possibilidade de implementação de Políticas Públicas de Juventude que possam 

atender melhor, e de forma interdimensional, às necessidades e demandas dos jovens da 

periferia brasileira. 
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3   FORMAÇÃO INTEGRADA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 Neste capítulo, abordaremos as diversas concepções de Formação Integrada, as 

possibilidades de sua efetivação e a relação desta formação com a escola, o mundo do 

trabalho e a participação juvenil. 

 No primeiro momento, analisaremos as concepções de Formação Integrada e as 

perspectivas de sua efetivação no Brasil. Em seguida, estudaremos a Formação Integrada e 

sua relação com o mundo do trabalho, focando na necessidade de uma maior aproximação 

entre educação e trabalho. Por fim, analisaremos a relação entre a Formação Integrada e a 

participação juvenil e a necessidade da escola como espaço mais atrativo e dinâmico na 

formação das pessoas.   

 

3.1  FORMAÇÃO ESCOLAR INTEGRADA: CONCEITUAÇÃO E PERSPECTIVAS DE 

EFETIVAÇÃO 

O currículo escolar é uma ferramenta importante na construção da sociedade e na 

formação dos seres humanos que nela vivem. De certa forma, através das atividades previstas 

no currículo é possível desenvolver no aluno a formação social desejada. É possível afirmar 

que o modelo de sociedade preconizado no currículo está imbricado de ideologias, questões 

políticas e éticas daqueles que o formulam. Segundo Apple (2005), o currículo não se trata 

apenas de uma questão educacional, mas também de uma questão intrinsecamente ideológica 

e política. 

O modelo de sociedade preconizado nos currículos dificilmente privilegia a autonomia 

da escola, pois geralmente são formulados ―de cima para baixo‖ pouco considerando os 

interesses dos sujeitos e realidades locais de onde serão implementados.  

Referindo-se ao modelo de currículo predominante nos campos do conhecimento ao 

longo do século XX, nota-se a influência do positivismo no campo educacional, uma vez que 

ainda hoje possuímos resquícios de um modelo educacional em que prevalece a divisão do 

conhecimento e a fragmentação teoria – prática. Diante desta herança histórica no campo da 

educação, ver a realidade de forma não fragmentada torna-se um desafio. 

Tanto na ciência quanto nas disciplinas escolares, houve uma fragmentação do saber 

para fortalecer as partes, a escola se transforma em um espaço que prioriza o conhecimento 
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racional em detrimento do ser. Um espaço em que as diferentes áreas não interagiam entre si, 

distanciando-se do sentido real da vida. 

 

Construir ou buscar uma atitude que rompa ou saia dessa perspectiva de 

currículo fragmentado, do tipo coleção (BERNSTEIN, 1988) implica não 

somente um desejo, mas uma vontade política que vá além do discurso, 

redimensionando velhos paradigmas ou concepções e muitas vezes estão 

arraigados em nossa formação, acreditando no novo, porque na construção 

de uma proposta curricular não podemos negligenciar que ―[...] é preciso 

levar em consideração que existem diferentes classes de conhecimento e que 

cada uma delas é reflexo de determinados propósitos, perspectivas, 

experiências e valores humanos‖ (SANTOMÉ,1998, p.100). 

 

 

Muito tem se falado sobre a necessidade de entender o contexto da escola como 

espaço de expressão das experiências socioculturais.  A escola é o espaço do velho e do novo, 

que se revitaliza pelo movimento e pela dinâmica daqueles que lhe animam e dão vida: 

professores, alunos e funcionários, construindo uma prática educativa favorável ou não a 

participação e expressividade dos sujeitos envolvidos.  

Com efeito, o currículo integrado é uma modalidade de organização curricular que se 

apresenta como uma alternativa para se trabalhar o conhecimento escolar (CIAVATTA, 2008) 

a partir de uma abordagem diferente da disciplinar, que não é a única, mas que lidera a 

organização e a prática curricular nas escolas. Abordaremos, a seguir, dimensões constituintes 

da concepção de Formação Integrada em foco neste estudo. 

A educação integrada pode ser entendida como articulação curricular entre 

conhecimentos e disciplinas, em abordagens interdisciplinares e transversais. No ensino 

integrado, teoria e prática são relacionados, aproximando os conteúdos estudados da realidade 

do sujeito que estuda. 

Etimologicamente, o termo integrado, diz-se de algo que se incorporou, que se 

integrou, referente às partes que funcionam de forma completa (DICIO,2016). Destacamos o 

sentido de completude, de compreensão das partes no seu todo ou da unidade no diverso, de 

tratar a educação como uma totalidade, nas múltiplas mediações históricas que concretizam os 

processos educativos (CIAVATTA, 2008). Conceber a educação como totalidade exige um 

esforço em fazermos uso das múltiplas dimensões do conhecimento, ao estudarmos a 

realidade social vivenciada no dia-a-dia. 

Para Ciavatta (2008), duas são as vertentes das diversas concepções de educação do 

ser humano na sua integralidade. Uma primeira do pensamento liberal de John Dewey e da 
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filosofia da ação comunicativa de Habermas. Ao propor ―uma nova identidade para a escola 

brasileira‖, Cavaliere (2002) apresenta a versão pragmática de Dewey que tem base no 

conceito de “educação como reconstrução da experiência”, presente nos ideais e nas 

práticas educacionais do movimento da Escola Nova e em outras experiências internacionais 

da escola ativa (CIAVATTA, 2008). 

 Outra vertente da concepção de educação integral se expressa no debate sobre a 

formação integrada entre o ensino geral e educação profissional. Seus fundamentos básicos 

podem ser encontrados nos escritos de Lukács e Gramsci, a partir dos conceitos de classe 

social, no âmbito político, e de politecnia, no aspecto formativo.  

O trabalho é fundamental para o ser humano, em sua relação com a natureza, a cultura 

e o aperfeiçoamento do mesmo (DORE, 2006). Para Lukács (1969), o ser da sociedade é 

histórico e a essência da educação só pode ser apreendida numa perspectiva histórica. Nesta 

perspectiva, a educação é compreendida a partir do processo de formação dos indivíduos 

humanos como seres sociais, num determinado momento histórico.  

Já as proposições gramscianas (1968) emergem como um vasto campo projetado por 

uma escola unitária composta da unificação: educação politécnica e formação geral como a 

base da formação do homem para a revolução cultural em busca de hegemonia, tema que 

retornaremos mais adiante.  

A origem da educação integral, remota a educação socialista que pretendia formar o 

ser humano na sua integralidade física, mental, cultural, política, científico-tecnológica. A 

ideia era a formação completa para todos conforme queriam os utopistas do Renascimento, 

Comenius com seu grande sonho de regeneração social e, principalmente, os socialistas 

utópicos da primeira metade do século XIX. De modo especial, foram Saint-Simon, Robert 

Owen e Fourier que levantaram o problema de uma formação completa para os produtores 

(CIAVATTA, 2008). 

 A premissa do Integral, que expressa aquilo que é completo, inteiro, ao ter seu sentido 

agregado à Educação, assume a ideia que não pode ser resumida ao trabalho realizado nos 

―bancos escolares‖ e não se restringe aos conteúdos delimitados pela matriz curricular da 

educação básica, vai além, na busca da ampliação de tempos, espaços e situações  

educacionais. 

No contexto histórico atual, o enfretamento a essas polarizações cristalizadas ao longo 

do tempo tem provocado discussões sobre a necessidade de atualização da Política Curricular. 

Segundo Santomé (1998), repensar o currículo é rever pressupostos que norteiam a sociedade 
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da informação, do conhecimento e das aprendizagens. A autora sugere romper com a 

concepção do currículo isolado, descontextualizado, fragmentado que não propicia a 

construção e a compressão de nexos que permitam a sua estruturação com base na realidade.  

Faz-se pertinente dialogar com a obra gramsciana, uma vez que o autor defende a 

superação da concepção do saber enciclopédico, de aquisição de saberes desconexos, que 

forma homens que se creem superiores por adquirirem mais conhecimentos. O pensamento 

gramsciano supera a concepção de cultura subalterna destinada às classes mais pobres e da 

cultura humanística destinada às classes dirigentes: 

 

[...] a possibilidade de formar-se, de tornar-se um homem, de adquirir os 

critérios gerais que sirvam ao desenvolvimento do caráter. [...] uma escola 

que não hipoteque o futuro [...] e constranja a sua vontade, sua inteligência, 

sua consciência em formação a mover-se dentro de uma bitola [...] uma 

escola de liberdade e de livre iniciativa e não uma escola de escravidão e 

mecanicidade (GRAMSCI, 1968, p.59). 

 

 

 Para Gramsci (1968), se a escola pode servir para inculcação dos valores 

conservadores burgueses, ela também poderia servir para transmitir os ideais revolucionários 

e ser um espaço de luta contra a exploração capitalista.  Nesta perspectiva, Gramsci vai 

defender uma educação que promova a emancipação humana em sua totalidade, dentro da 

completude das relações sociais: 

 

[...] completude, de compreensão das partes no seu todo ou da unidade no 

seu diverso, de tratar a educação como uma totalidade social, isto é, nas 

múltiplas mediações históricas que concretizam os processos educativos. [...] 

queremos que a educação geral se torne parte inseparável da educação 

profissional em todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho 

(GRAMSCI, 1981, p.144). 

 

 

Quando tratamos de juventude e educação geral, a necessidade da aproximação entre a 

escola e o mundo do trabalho se torna evidente pela necessidade de uma melhor preparação 

para o mundo do trabalho, e a escola pode exercer um papel fundamental neste processo. 

Concebemos que no processo de aprendizagem, é fundamental esta aproximação entre 

a realidade e os conteúdos estudados, diminuindo a distância entre a teoria e a prática. Uma 

contextualização bem feita dos conteúdos contribui para que o fortalecimento do sentido dos 
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jovens na escola. 

Santomé (1998) propõe, em seu argumento sociológico da educação, uma educação 

em que os estudantes apareçam como sujeitos da história e como peças-chave para entender o 

mundo em que estão inseridos. O autor vê a educação como estratégia de aproximação da 

realidade, "uma boa estratégia para estimular o compromisso de alunos e alunas com sua 

realidade e para obrigar-se a uma participação mais ativa, responsável, crítica e eficiente na 

mesma" (SANTOMÉ, 1998, p.118).  

Neste sentido, Almeida (2012) propõe que a tendência histórica da fragmentação seja 

revisada, integrando e relacionando teoria e prática, aproximando os conteúdos aplicados da 

realidade dos sujeitos que estudam. 

Costa (2012), em seu estudo sobre a implantação da formação integrada no ensino 

médio, analisou 36 (trinta e seis) teses e dissertações, tendo como o objeto de estudo o Ensino 

Médio Integrado. A autora sistematizou alguns dos principais problemas que dificultam a 

materialização dessa proposta de ensino, sintetizando aspectos de ordem conceitual, de 

operacionalização curricular e de organização do ensino, conforme explicitamos a seguir:  

a) Os docentes desconhecem os princípios e os pressupostos do currículo integrado ou têm 

apenas noções básicas sobre este projeto curricular.  A superação de diversos desafios dentre 

eles os de gestão, pedagógicos, de ensino; condições materiais; hábitos estabelecidos 

culturalmente que limitam a formação integrada dos alunos; 

b) apesar de identificarem algumas vantagens do currículo integrado, professores e técnicos 

educacionais reconhecem que não foram preparados de forma integrada e que, sequer, 

aprenderam a dialogar com professores de outras áreas, portanto sentem dificuldades para dar 

materialidade ao currículo integrado;  

c) Falta um quadro próprio de professores efetivos em sala de aula. A maioria dos docentes 

que atuam na educação profissional integrada é formada por bacharéis, sem licenciatura 

plena, e muitos não são concursados, principalmente os das redes estaduais de ensino;  

d) Não há programas permanentes de formação dos docentes e gestores orientados pela 

proposta de ensino integrado; 

e) Ainda é reduzido o financiamento destinado ao ensino médio e à Educação Profissional, em 

particular, e este não se fez suficiente para estruturar e qualificar escolas; 

f) As práticas de gestão impõem dificuldades ao ensino integrado, já que ainda é incipiente a 

―participação coletiva efetiva de todos os sujeitos (trabalhadores, educadores, gestores 

públicos, pesquisadores) que estão envolvidos diretamente com o ensino integrado dentro da 
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organização escolar‖ (COSTA, 2012, p. 38), condição também necessária para a formação 

integrada.  

A partir destes dados, a autora faz alguns apontamentos: defende que a 

operacionalização do Ensino Médio Integrado (EMI) não se reduz a um projeto pedagógico 

ou curricular. Envolve também situações da prática e da rotina escolar. Ao mesmo tempo, 

percebe que, as diversas experiências de Ensino Integrado, nos diferentes Estados das regiões 

brasileiras, apresentam dificuldades na sua implementação. 

Ao trazermos estas considerações de Costa (2012), sobre a implementação do EMI no 

Brasil e seus desafios, podemos refletir sobre estes desafios que nos defrontamos quando 

empreendemos qualquer mudança na ordem do tradicional, no caso específico, a fazer ajustes 

no currículo e introduzir experiências na formação dos jovens, sem saber exatamente dos 

resultados que iremos encontrar lá na frente. 

Ao mesmo tempo, encontrar dificuldades e resistências, não significa que a 

aproximação entre a formação escolar e a formação profissional não possa ser positiva. 

Certamente uma reestruturação curricular bem elaborada, a estrutura organizacional da escola 

e uma atuação diferenciada dos educadores e gestores, podem fazer a diferença. 

Ramos (2005) sugere alguns passos importantes para a sua execução do currículo 

integrado: 1. Problematizar fenômenos – fatos e situações significativas e relevantes para 

compreendermos o mundo em que vivemos, bem como processos tecnológicos da área 

profissional para o qual se pretende formar -, como objetos de conhecimento, buscando 

compreendê-los em múltiplas perspectivas: tecnológica, econômica, histórica, ambiental, 

social, cultural, etc; 2. Explicitar teorias e conceitos fundamentais para a compreensão do(s) 

objeto(s) estudado(s) nas múltiplas perspectivas em que foi problematizada e localizá-los nos 

respectivos campos da ciência (áreas do conhecimento, disciplinas científicas e/ou 

profissionais), identificando suas relações com outros conceitos do mesmo campo 

(disciplinaridade) e de campos distintos do saber (interdisciplinaridade); 3. Situar os conceitos 

como conhecimentos de formação geral específica, tendo como referência a base científica 

dos conceitos e sua apropriação tecnológica, social e cultural; 4. A partir dessa localização e 

das múltiplas relações, organizar os componentes curriculares e as práticas pedagógicas, 

visando corresponder, nas escolhas, nas relações e nas realizações, ao pressuposto da 

totalidade do real como síntese de múltiplas determinações. 

Alguns outros aspectos são destacados por Ramos (2005), a respeito da estrutura 

curricular do ensino integrado: primeiro todos os conhecimentos têm por base fenômenos 
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reais e expressam o esforço humano de encontrar solução para problemas. Para a autora, os 

conhecimentos gerados trazem a marca do trabalho dos indivíduos que os produzem, mas 

levam, também, a um pertencimento humano, na sua caminhada histórica que nos conduziu a 

altos níveis científico-tecnológicos. Percebemos a importância de cada um destes elementos 

na implementação de uma Formação Integrada: desde a problematização dos conhecimentos, 

passando por conceitos, teorias, organização curricular e práticas pedagógicas, até chagar ao 

principal: a síntese e a reelaboração dos conhecimentos que o aluno precisa fazer, a partir de 

um olhar interdisciplinar da realidade. 

 

3.2  FORMAÇÃO INTEGRADA E MUNDO DO TRABALHO 

 A economia sob controle do capital, tornou o trabalho mais precarizado (ALVES e 

ANTUNES, 2004), aprofundando a problemática do subempregado, desempregado e 

intensificando os níveis de exploração dos trabalhadores. Neste contexto e nesta lógica, cada 

vez mais os trabalhadores são empurrados para o mercado informal.  

Para estes autores, a classe trabalhadora compreende a totalidade dos assalariados, 

homens e mulheres que vivem da venda da sua força de trabalho. Ao mesmo tempo, com a 

flexibilização e desconcentração do espaço físico produtivo e a introdução da máquina 

informatizada tem sido possível constatar uma redução do número de vagas no mercado 

formal. 

 Ianni (1994) destaca que o que representa o mundo do trabalho é a globalização do 

próprio mundo do trabalho, que se associa ao inicio do século XXI, ou seja, com a transição 

do fordismo ao toyotismo e a dinamização do mercado mundial, favorecido pelas tecnologias 

eletrônicas, provocando o surgimento de novas formas e significados de trabalho. Para Ianni 

(1994, p.4), a soma destes fatores contribuíram para uma ―flexibilização dos processos de 

trabalho e produção.‖ Todas essas transformações, exerceram uma forte influência no número 

de postos que são oferecidos no mercado formal, no crescimento do mercado informal e na 

flexibilização na forma de se trabalhar e produzir, bem como na formação do trabalhador. 

A escola exerce um papel importante na formação da juventude e nas relações com o 

mundo do trabalho (GUIMARÃES, 2002). A articulação entre trabalho e ensino deve servir 

para desenvolver capacidades humanas, intelectuais e práticas (COSTA, 2012), assim, o 

trabalho coloca-se como princípio educativo do ponto de vista  da formação humana.  

Outro aspecto a relembrar é que a escola, desde as suas origens, estabeleceu uma 
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separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. Esta relação assume uma dupla 

identidade: para o trabalho manual, uma educação para o trabalho; e para o trabalho 

intelectual, uma educação do tipo escolar (SAVIANI, 2007). 

A escola quando foi criada não foi pensada para o trabalhador. O mundo do trabalho 

não era objeto da educação. A escola ignorava o mundo da maioria, portanto, o ensino 

profissional não estava em pauta.  

 Para Kuenzer (2002), o ensino integrado tem por objetivo disponibilizar aos jovens 

que vivem do trabalho uma síntese entre o geral e o particular, entre o lógico e o histórico, 

entre teoria e prática, entre o conhecimento, o trabalho e a cultura. O Currículo Integrado tem 

como finalidade oferecer uma educação que contemple todas as formas de conhecimento 

produzidas pela atividade humana.  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996), 

Artigo 2º, a finalidade da educação é ―o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho‖. Percebe-se que a finalidade 

da educação no texto deste artigo da LDB/1996, concebe um ensino integrado que contemple: 

desenvolvimento escolar, uma formação que prepare para o mundo do trabalho e contribua 

para o exercício da cidadania dos sujeitos. 

 Para Ciavatta (2005), o Ensino Integrado é uma tentativa de superar a dicotomia entre 

trabalho manual e trabalho intelectual. Porém, para se alcançar esta finalidade é preciso que 

seja realizada uma educação integrada e humanizadora. Trata-se de uma visão progressista de 

educação à medida que não separa o conhecimento acumulado pela humanidade, daquele 

adquirido pelos educandos no cotidiano das suas relações culturais e materiais. Possibilita 

uma abordagem da realidade como totalidade, permitindo ampliar a leitura sobre o mundo e 

refletir sobre ele para transformá-lo. 

O dualismo referente ao acesso desigual a bens e serviços produzidos pela sociedade 

se enraíza, no tecido social brasileiro, através de séculos de escravismo e de discriminação do 

trabalho manual. Apenas na metade do século XX o analfabetismo se coloca como uma 

preocupação das elites intelectuais e a educação do povo se torna objeto de políticas de 

Estado. A organicidade social do ensino reservava a educação geral para as elites dirigentes e 

destinar a preparação para o trabalho para órfãos e desamparados. Esse dualismo toma um 

caráter estrutural especialmente a partir da década de 1940, quando a educação nacional foi 

organizada por leis orgânicas,segmentando a educação de acordo com os setores produtivos e 

as profissões, e separando os que deveriam ter o ensino secundário e a formação propedêutica 
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para a universidade e os que deveriam ter formação profissional para a produção 

(CIAVATTA, 2005).   

A história da educação brasileira é marcada pela divisão entre a formação superior 

para a classe dominante e a instrução limitada para a classe produtiva. Ao longo do período 

republicano, as políticas socioeconômicas, distintas em vários aspectos, mas com um ponto 

em comum: a concentração da riqueza material e cultural – expressando um quadro de 

precariedade na oferta de ensino público, que impôs à classe trabalhadora um baixo grau de 

escolarização que perdurou durante quase todo o século XX (CIAVATTA, 2005). 

No debate sobre a relação entre escola e mundo do trabalho, Frigotto, Ciavatta e 

Ramos (2005) desenvolveram um estudo que realiza um resgate histórico da legislação 

brasileira referente a esta temática:  

a) Apenas na metade do século XX o analfabetismo se torna uma problemática que motivou a 

elaboração de políticas de Estado. A equivalência entre os ensinos: secundário e técnico veio 

a ser estabelecida, primeiro nos anos 1950, com as Leis de Equivalência
7
 e depois com a 

equivalência plena, entre os ensinos, com a LDB de 1961, podendo os concluintes do colegial 

técnico, se candidatar a qualquer curso superior; 

b) A partir da LDB de 1961, o dualismo se estabelece entre o ensino normal e técnico, no 

plano dos valores e conteúdos de formação de cada curso. O impedimento do ingresso ao 

ensino superior, por parte dos estudantes provenientes do ensino técnico deixa de existir; 

c) Entre os anos de 1968 e 1973, no período do ―milagre econômico‖, a formação profissional 

passa a assumir um importante papel nas práticas educativas, em função de atenderem às 

necessidades de produtivas da indústria capitalista brasileira. Para estes autores, a 

regulamentação da profissão de Técnico de Nível Médio, em 1968, teve um papel político 

entre os operários não qualificados e o escalão superior, representantes dos que controlavam o 

poder político e econômico da época; 

d) A Lei 5692/71, surgiu com um duplo propósito: atender as demandas dos técnicos de nível 

médio e conter a pressão sobre o ensino superior. Esta lei determinava que na carga horária 

mínima prevista para o ensino técnico (2.200 horas) houvesse a predominância da parte 

especial, em detrimento da geral; 

e) Já a Lei n. 7044/82, extinguiu a profissionalização obrigatória no 2º grau. Ao extinguir a 

profissionalização conpulsória, considerou que nos cursos que não fossem profissionalizantes, 

as 2.200 horas seriam destinadas à formação geral. A inflexão desta lei voltou a valorizar a 

                                                           
7
  Leis de Equivalência – Lei n. 1076/1950; Lei n. 1821/1953; Lei n. 3.552/1959; e a LDBEN, Lei n. 4024/1961. 
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formação técnica desenvolvida pelas escolas técnicas federais, já que estas instituições seriam 

as mais adequadas para fornecer ao 2º grau o caráter profissionalizante. Até o final dos anos 

1980 as escolas técnicas federais eram reconhecidas, pelas burocracias estatais e pela 

sociedade civil, como uma referência de ensino, chegando ao ponto de ficarem livres de 

qualquer questionamento econômico e social; 

f) Após o período da ditadura militar, a sociedade civil mobilizou-se para incorporar na 

constituição de 1988, o direito a uma educação pública, laica, democrática e gratuita. 

Podemos verificar na fala destes autores, o debate teórico e político travado na época, na luta 

pela aproximação entre educação e trabalho: 

 

O debate teórico travado pela comunidade educacional, especialmente dentre 

aqueles que investigavam a relação entre o trabalho e a educação, afirmava a 

necessária vinculação da educação à prática social e o trabalho como 

princípio educativo (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005, P.9). 

 

 

Observamos que o debate em torno da aproximação entre educação e trabalho, na formação 

da juventude, não é recente no Brasil, e expressa uma correlação de forças entre progressistas 

e conservadores, na arena política e educacional brasileira; 

g) O Decreto 2.208/97 regulamentou a educação profissional e sua relação com o ensino 

médio. Previa a ampliação da carga horária do ensino médio, podendo incluir objetivos 

adicionais de educação profissional. Ficaram definidas as modalidades: normal e técnica, 

como áreas de educação que poderiam ser ofertadas. Este decreto reforçou a separação e a 

dualidade entre ensino normal e técnico, no ensino médio brasileiro; 

h) O movimento de revogação do decreto 2.208/1997 e a normatização da articulação entre a 

educação profissional técnica de nível médio na forma integrada, nos termos dispostos no 

parágrafo 2º do artigo 36 da LDB, pretendeu restabelecer parte do conteúdo do projeto 

original da câmara. Através do decreto 5154/2004, tenta-se restabelecer as condições políticas 

e institucionais que se queria assegurar desde a LDB de 1996. Com a eleição do Presidente 

Lula em 2003, e a aposta em mudanças por parte de um governo popular, os movimentos 

sociais se mobilizaram por avanços e conquistas, inclusive na área de educação. A 

mobilização e o debate girava em torno de reivindicar a revogação do Decreto n. 2.208/1997;    

i) Em 2004 foi aprovado o decreto de n. 5.154 (revogação do decreto de nº 2.208/1997), que 

buscava um ensino médio unitário e politécnico, que integraria os princípios da ciência, do 

trabalho e da cultura. Definindo o ensino integrado como caminho na construção do ensino 

unitário e politécnico, capaz de proporcionar a compreensão do real como totalidade.  
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O que se busca então com o Decreto N. 5.154/2004 é integrar a educação geral a 

educação profissional. De acordo com Maria Ciavatta (2005), trata-se de superar a dicotomia 

entre trabalho manual e trabalho intelectual, o objetivo do ensino integrado seria tornar 

integro o jovem, e prepará-lo para uma leitura completa do mundo, como também para a sua 

atuação como cidadão integrado a sociedade em que vive. 

Segundo Cruz, Pereira e Silva (2014, p.70), promover uma educação de forma 

integrada é trabalhar as perspectivas de futuro dos jovens, através de uma nova forma de 

educação que aproxime a escola do mundo do trabalho: 

 

Assim, fica evidenciada a importância da educação profissional integrada 

para os jovens brasileiros. Trabalhar as perspectivas de futuro desses jovens, 

frente a essa forma de educação, é um grande desafio para todos que 

compõem as políticas públicas de ensino do país (CRUZ, PEREIRA, 

SILVA, 2014, p.70). 

 

           O grande desafio nesta forma de educação integrada, é aproximar a escola do mundo 

do trabalho e implementar políticas públicas que diminuam este hiato, apresentando melhorias 

qualitativas nos processos e nos resultados.Para Lima Filho e Machado (2012), a proposta do 

ensino integrado se contrapõe aos processos de formação voltados para a preparação de mão 

de obra para o mercado, pois contempla as demais dimensões do conhecimento, trazendo uma 

visão de totalidade da realidade. Abre espaço para que o pensamento não fique limitado a 

valores hegemônicos na sociedade brasileira. Não se trata apenas de uma ferramenta de 

ensino (aspecto operacional/instrumental/metodológico), mas de uma concepção de currículo 

e prática pedagógica. Esta sua dimensão política é fundamental para que a educação continue 

contribuindo na construção de projetos alternativos de sociedade. 

 O Documento Base da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao 

Ensino Médio (BRASIL, 2007), prevê: a concepção de cultura que embasa a síntese entre 

formação geral e formação específica, e  concebe que o conhecimento característico de um 

tempo histórico, traz a marca das razões, dos problemas e das dúvidas que motivaram o 

avanço do conhecimento numa sociedade. Sendo esse princípio de síntese e integração, a base 

do historicismo como método que ajuda a superar o enciclopedismo – quando conceitos 

históricos são transformados em dogmas – e o espontaneísmo, forma acrítica de apropriação 

dos fenômenos, que não ultrapassa o senso comum. 
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Ciavatta (2005) apresenta alguns pressupostos para a realização da educação 

profissional como formação integrada:  

a) Vontade política de romper com a redução da formação à simples preparação para o 

mercado de trabalho; 

b) Manter, na lei, a articulação entre o ensino médio de formação geral e a educação                                   

profissional em todas as suas modalidades; 

c) A adesão de gestores e de professores responsáveis pela formação geral e da formação 

específica; 

  d) Articulação da instituição com os alunos e os familiares; 

e) O exercício da formação integrada é uma experiência de democracia participativa; 

f) Garantia de investimentos na educação.  

 Estes são pressupostos que supõem a valorização e a integração das diversas instâncias 

responsáveis pela educação no país e nos estados da federação. Supõem investimentos 

intelectuais, morais e financeiros, a administração inteligente de todo o processo e o 

envolvimento de alunos e professores em um horizonte comum. Deslindar a realidade do 

possível na formação integrada supõe o desafio da experimentação, da avaliação e da pesquisa 

de acompanhamento dos sucessos e dos limites de cada experiência brasileira: 

 

No Brasil, hoje, há um déficit de pesquisa para conhecer os estragos e as 

conquistas deflagradas com a imposição do Decreto no. 2.208/97. A sua 

revogação e a aprovação do Decreto no. 5.154/2004 trouxe a abertura e o 

estímulo à formação integrada, mas não trouxe a garantia de sua 

implementação (CIAVATTA, 2005, p. 13).  
 

 

 Segundo esta autora, o horizonte da formação integrada está na sociedade, na adesão 

ou na recusa de escolas, gestores, professores e alunos (com suas famílias) de avançar para a 

ruptura com todas as formas duais que permeiam a sociedade brasileira. Necessitando também 

de uma sinalização clara e efetiva do Ministério da Educação no papel de orientar e de apoiar 

os projetos de Formação Integrada. 

Para Brito (2006), é importante integrar as políticas públicas de emprego e renda a 

outras políticas de investimentos públicos e privados, geradoras de mais postos de trabalho, 

articulando com outras políticas direcionadas ao público juvenil, no campo da educação e 

assistência social. Uma educação transformadora, para Cruz, Pereira, Silva (2014) é aquela 

em que ciência, cultura e trabalho interagem, numa formação para o trabalho e para a vida, 

ofertando um ensino que ressignifique a educação. Para os autores, esta educação 
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transformadora reordena o sentido da formação dos jovens, não só para a apropriação de 

conhecimentos, para o trabalho, mas também para o exercício da cidadania. 

A articulação entre trabalho e ensino, de acordo com Araújo (2013), deve servir para 

formar e promover amplas capacidades humanas, assim, o trabalho coloca-se como princípio 

educativo quando compreendido na perspectiva da transformação social e não apenas na sua 

perspectiva pedagógica. 

 Por articular formação básica com formação profissional, o currículo integrado 

possibilita que os sujeitos tenham acesso aos bens científicos e culturais da humanidade, ao 

mesmo tempo em que realizam sua formação técnica e profissional. Esta formação se 

diferencia dos projetos vinculados aos interesses de mercado, uma vez que é bem mais que 

isso: é um ensino que pretende formar um profissional crítico, que seja capaz de refletir sobre 

sua condição social e desenvolver competências para solução de uma diversidade de 

problemas que podem surgir na rotina de trabalho e da vida social.  

 

3.3 ESCOLA E PARTICIPAÇÃO JUVENIL 

Participar é um instrumento importante na formação de atitudes democráticas. A 

participação é fundamental para o sujeito em suas ações, para tornar-se capaz e fazer escolhas 

em grupo e coletivamente, defender seus direitos e cumprir deveres (UNICEF, 2013)
 8

. 

Segundo Stotz (2009), participar indica a presença e o envolvimento de um indivíduo 

a um determinado grupo, refere-se à adesão a organização social. A participação implica 

comportamentos e atitudes. A ação mobiliza o sujeito e os cidadãos a uma participação ampla 

nos processos decisórios em uma dada sociedade. 

Para Gohn (2007, pp.58-59): 

 

A participação social não representa um sujeito social específico, mas se 

constrói como um modelo de relação geral/ideal, na relação 

sociedade/Estado (...). No centro da participação social, encontramos o 

conceito de mobilização com conteúdos ressignificados, assim como se 

redefine o caráter da militância nas várias formas de participação existentes. 

A mobilização social passa a ser vista não como a aglutinação de pessoas 

para fins de protestos, manifestações públicas (como passeatas, 

concentrações etc.), mas como energias a serem canalizadas para objetivos 

comuns. 

                                                           
8
 UNICEF- Fundo das Nações Unidas para a Infância é um órgão das Nações Unidas que tem como objetivo 

promover a defesa dos direitos das crianças, ajudar a dar resposta às suas necessidades e contribuir para o seu 

desenvolvimento. 
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O conceito de participação social passa a representar um modelo de organização, 

atuação e relação coletiva de pessoas e grupos, girando em torno da realização de objetivos 

comuns. Este forma de participação passa a constituir um novo espaço onde o conceito de 

participação pode ser ampliado até o conceito de cidadania, ou seja, a participação cidadã. 

O interesse por questões de ordem coletiva e a insatisfação com questões de ordem 

pública, pode motivar muitas pessoas a participação social. Com a Constituição de 1988, os 

direitos sociais passam a ter uma concepção universalista e são definidos importantes 

mecanismos de participação social.  

Segundo Teixeira (2008) a ampliação de espaços de participação contribuiu para 

Estado e sociedade civil tomarem decisões conjuntas sobre os rumos das mais diferentes 

questões de ordem pública. É preciso considerar que a relação, Estado x sociedade civil, não 

se dá sem conflito, e as deliberações se dão num campo de correlação de forças. 

Consideramos que a participação na juventude deve ser estimulada de forma que os 

jovens tenham espaço para opinar, escolher e decidir, desenvolvendo sua autonomia em 

espaços que contribuam para resgatar o elemento transformador inerente à condição juvenil. 

Segundo Dayrell (2009), na sociedade contemporânea, somos chamados a decidir 

continuamente. Sendo a escolha um objeto de aprendizagem: aprendemos a escolher e a nos 

responsabilizar pelo que escolhemos.  

A promoção de atividades que estimulem uma maior participação dos jovens pode 

contribuir para que os mesmos passem a fazer suas próprias escolhas com mais naturalidade e 

responsabilidade.  

  Costa e Vieira (2000), em seus estudos sobre o protagonismo juvenil, analisam os 

significados da participação para os jovens, dividindo a participação em várias etapas 

pedagógicas de aprendizagem, que vão desde à discussão à realização de ações: 

 

Nesse sentido, participar para o adolescente é envolver-se em processos de 

discussão, decisão, desenho e execução de ações, visando, através do seu 

envolvimento na solução de problemas reais, desenvolver o seu potencial 

criativo e a sua força transformadora. Assim, o protagonismo juvenil, tanto 

como um direito, é um dever (COSTA e VIEIRA, 2000, p.65). 

 

 

A palavra protagonismo vem de ―protos‖, que em latim significa principal, e de 

―agonistes‖, que significa lutador. O termo protagonista é utilizado no teatro para definir o 

personagem principal de uma encenação. Tratando-se de juventude, o jovem como 
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protagonista ocuparia o papel principal de práticas e ações de sua vida (MUNIZ, 2010). Neste 

sentido, o jovem só participa por inteiro quando tem espaço para opinar e escolher nas 

atividades que fará parte, exercitando a sua autonomia e construindo sua identidade.  

 Segundo Dayrell, a construção identidade do sujeito se dá num processo relacional 

dentro dos grupos de participação: 

 

A construção da identidade é antes de tudo um processo relacional, isto é, 

um indivíduo só toma consciência de si na relação com o outro. É uma 

interação social, o que aponta para a importância do pertencimento grupal e 

das suas relações solidárias para o reforço e garantia da identidade 

individual. Fica evidente a importância do grupo de amigos, das esferas 

culturais, das atividades de lazer, da escola, entre outros, como espaços que 

podem contribuir na construção de identidades positivas (DAYRELL, 2009, 

pp.35-36). 

 

Percebe-se na construção da identidade juvenil a necessidade da interação social, onde 

o indivíduo necessita se afirmar. Consideramos que os principais motivos que levam o jovem 

à participação, é a busca de crescimento pessoal, de visibilidade, de autoestima, de afirmação 

de sua capacidade, de autoconfiança, o desejo de convívio com outros jovens, para 

compartilhar ideias, problemas, inquietudes, desejos e sonhos e a busca de estar em espaços 

que propiciem a sociabilidade e a amizade, contribuindo para a construção de identidades 

positivas. 

Carrano (2003) considera que esta rede relacional em que o sujeito está inserido pode 

contribuir para a sua autonomização: 

 

O processo de referimento do sujeito, frente às múltiplas redes relacionais do 

seu universo cotidiano, faz com que na sua historia individual a aquisição de 

identidade seja vivida como um verdadeiro processo de aprendizagem em 

direção a autonomização (CARRANO, 2003, p.125). 

 

 

Esta autonomização é construída diante de uma múltipla rede relacional, na história de 

construção individual do sujeito que se vê num verdadeiro processo de aprendizagem, em que 

precisa de espaços e vivências que lhe possibilitem fortalecer a sua identidade pessoal. 

No mundo juvenil, há espaços que contribuem para a afirmação dos jovens, 

fortalecendo identidades (DAYRELL, 2003), e outros em que eles vivenciam problemas e 

desafios. Segundo Pais (1990) o problema que mais afeta os jovens, é a dificuldade de entrada 
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no mundo do trabalho.  

Giroux e Simon (2005) defendem uma escola que amplie as capacidades humanas e 

possibilite aos sujeitos intervirem em suas próprias subjetividades para serem capazes de 

exercer o poder de transformarem suas realidades: 

 
[...] queremos defender o argumento de que as escolas são formas sociais 

que ampliam as capacidades humanas, a fim de habilitar as pessoas a intervir 

na formação de suas próprias subjetividades e a serem capazes de exercer 

poder com vistas a transformar as condições ideológicas e materiais de 

dominação e práticas que promovam o fortalecimento do poder social e 

demonstrem as possibilidades de democracia (GIROUX, SIMON, 2005, 

p.95). 

 

 

Percebemos a importância da contextualização dos conteúdos na aprendizagem, para 

que os jovens percebam a realidade em suas múltiplas perspectivas e se vejam como sujeitos e 

construtores da História, podendo também intervir na mesma. Dayrell (2009) defende que é 

preciso lidar com o jovem como sujeito, percebê-lo além da condição de aluno:  

 

Mas já existem muitas experiências que apontam para uma nova postura da 

escola na relação com os jovens, com algumas características que devem ser 

ressaltadas. Um primeiro aspecto é reconhecer e lidar com o jovem como 

sujeito. Implica percebê-lo como realmente é, além da sua condição de 

aluno. É um indivíduo que ama, sofre, se diverte, pensa a respeito das suas 

experiências, interpreta o mundo, tem desejos e projetos de vida. Torna-se 

necessário escutá-los, considerá-los como interlocutores válidos e, na 

perspectiva do protagonismo juvenil, tomá-los como parceiros na definição 

de ações que possam potencializar o que já trazem de experiências de vida 

(DAYRELL, 2007, p.37). 

 

 

O jovem é um indivíduo que pensa, ama, enfrenta seus desafios e constrói sua 

trajetória de vida, e na perspectiva do protagonismo juvenil, podem se tornar atores de suas 

ações, potencializando experiências de vida. 

É preciso pensar os jovens e adultos como sujeitos do conhecimento-aprendizagem, 

com capacidade de aprender, construir conhecimento e transformar a realidade, ampliando a 

capacidade de fazer suas escolhas. 

 

Assim, a concepção de Educação contida na proposta de protagonismo 

juvenil deve ser entendida de forma abrangente, não podendo limitar-se à 

Educação escolar, mas incluindo outros aspectos que possam auxiliar os 

jovens no exercício da vida pública, como o desenvolvimento pessoal, 

profissional, as relações sociais e o trato com as questões do bem-comum. 
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Ao mesmo tempo os espaços educacionais devem ser compreendidos como 

múltiplos, ultrapassando os muros das escolas e atingindo outros espaços de 

referência, como organizações sociais, movimentos sociais, etc.(BRENER, 

2009, p.3). 

 

A escola é um espaço rico de possibilidades, de encontros e descobertas, de 

aprendizagem, de convivência, de fazer amizades e ampliar horizontes. As relações 

interpessoais na escola são um verdadeiro laboratório de vida, repleto de dilemas, conflitos e 

escolhas pedagógicas:  

 

[...] que não sejam indiferentes às diferenças socioculturais e cognitivas dos 

discentes, gerando os meios e os espaços para que se busque o seu 

desenvolvimento integral. Reconhecer as diferentes trajetórias de vida dos 

educandos implica flexibilizar os objetivos, os conteúdos, as formas de 

ensinar e avaliar, em outras palavras, contextualizar e recriar o currículo 

implementando práticas avaliativas e formadoras (REZENDE, 2009, p.01). 

 

 

 Percebemos, a partir desta concepção do autor, a importância de práticas pedagógicas 

que considerem as trajetórias de vida dos alunos, que se criem espaços para a participação 

democrática e que os processos e resultados sejam constantemente avaliados e reavaliados. 

A escola é fundamental do ponto de vista da formação humana, ainda convivemos 

com muitos estigmas sobre a juventude, mas já percebemos um início de mudança de 

paradigma: o jovem começa a ser visto como sujeito social (ABRAMO, 2005). 

Consideramos fundamental uma educação que contemple o desenvolvimento integral 

do ser. Para isto, é indispensável um currículo integrado que seja flexível e contemple a 

interdisciplinaridade e a contextualização entre conteúdos e realidade. 

 Ramos (2007) sintetiza três sentidos da integração: (I) a integração de todas as 

dimensões da vida no processo formativo; (II) a indissociabilidade entre a educação básica e a 

educação profissional como possibilidade para a juventude de inserção social e de 

sobrevivência econômica; (III) e a integração de conhecimentos gerais e específicos como 

totalidade e forma de superar o positivismo e o mecanicismo das ciências. 

Estes três sentidos da integração contemplam a aproximação entre o conhecimento e a 

realidade, bem como o sentido e a aplicabilidade que os conteúdos devem ter para as 

atividades desenvolvidas fora da escola. Ramos concebe a realidade como totalidade que a 

escola deve considerar. 
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Esta totalidade da realidade social envolve inúmeros fatores e conhecimentos que 

devem ser considerados e inter-relacionados no processo de aprendizagem do sujeito, como: 

os conteúdos das disciplinas e do mundo do trabalho, os conhecimentos dos estudantes 

trazidos para sala de aula e a realidade social do entorno da escola e do mundo. 

 Percebemos esta inter-relação no processo de aprendizagem, no trabalho 

interdisciplinar, que de acordo com Fazenda (2005) constrói-se, e caracteriza-se pela busca do 

conhecimento, pela pesquisa e ousadia em romper os limites das fronteiras estabelecidas entre 

as várias áreas de conhecimento, entretanto, respeitado cada área onde na construção 

interdisciplinar estes campos de conhecimentos não se anulam, nem somem, contudo 

estabelecem um diálogo dialético respeitando a especificidade de cada área do saber. 

Aprender e ensinar exige a atitude e diálogo entre os sujeitos envolvidos na aprendizagem, na 

possibilidade de se desvendarem novos saberes. 

A escola pode contribuir para a promoção do protagonismo, ampliando espaços e 

tempos para a arte e a cultura juvenil, proporcionando a visibilidade e a troca de experiências. 

Para isso é importante a aproximação dos jovens e o fortalecimento do diálogo 

intergeracional. 

Essa aproximação da juventude na escola pode ser possibilitada em espaços em que 

todos os sujeitos são valorizados e motivados a participar da construção do saber como 

concebeu Paulo Freire (1996, p.26): ―nas condições de verdadeira aprendizagem, os 

educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber 

ensinado, ao lado do educador igualmente sujeito do processo.‖ 

Uma escola comprometida com uma pedagogia humanizadora, é aquela que promove 

a ―fé nos homens, o diálogo, que se faz numa relação horizontal, em que a confiança de um 

pólo no outro é conseqüência óbvia‖ (FREIRE, 2009, p.94), em que educador e educandos 

são sujeitos construindo um conhecimento crítico a partir da realidade existente.  

O desenvolvimento de projetos junto aos jovens é essencial no fortalecimento de uma 

escola, que em sua totalidade, é um espaço rico de possibilidades: de aprendizagem, de 

encontros de sujeitos, de convivência, em que se pode fazer amigos e aprender coletivamente.  

A escola como espaço democrático de múltiplas possibilidades, pode se tornar mais 

atrativa e dinâmica, reestruturando suas atividades a partir de um planejamento que contemple 

uma formação integral do ser humano. 

No próximo capítulo, abordaremos o Projovem Urbano, enquanto implementação de 

uma política pública de educação integrada para a juventude. 
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4    A FORMAÇÃO INTEGRADA NO PROJOVEM URBANO   

A realidade das periferias brasileiras, expressa a necessidade de implementação de 

políticas públicas que promovam intervenções e melhorias, em função das precárias 

condições sociais existentes, resultado da ausência histórica de ações do Estado. Ao longo de 

décadas, inúmeros jovens têm permanecido com baixa escolaridade, sem perspectiva de 

emprego ou com ocupações precárias no mundo do trabalho. . 

Neste capítulo analisaremos a política de Formação Integrada do Projovem Urbano 

enquanto Política Pública de Juventude, direcionada a jovens em condições de 

vulnerabilidade, buscando elevação da escolaridade, inserção no mundo do trabalho e 

afirmação da sua cidadania. 

Apresentamos, inicialmente, uma síntese histórica que vai desde o surgimento do 

Projovem Original, à criação do Projovem Urbano, como uma das quatro modalidades do 

Projovem Integrado. 

No segundo tópico, discutiremos as principais características do Projovem Urbano, 

enquanto modalidade do Projovem Integrado e política pública de juventude com proposta de 

uma Formação Integrada. 

Por fim, analisaremos a concepção de Formação Integrada presente na proposta 

pedagógica do Programa, considerando suas três dimensões integradoras: Formação Escolar, 

Qualificação Profissional e Participação Cidadã. 

  

4.1  HISTÓRICO DO PROJOVEM 

Ao falar da política pública para juventude no governo de Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2010), se faz necessário resgatar várias ações por parte de diversos segmentos da 

sociedade civil organizada, compromissados com as questões da juventude. Desta forma, o 

ano de 2004 se apresenta como um marco emblemático para o fortalecimento da política 

pública para juventude.  

No ano de 2004, segundo Novaes (2007), houve várias iniciativas, pesquisas e 

mobilizações, partindo da sociedade civil, que encontraram no governo federal um ambiente 

favorável à formalização de uma política pública de juventude. A partir daí, foi criado o 

Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) de juventude, com o objetivo de elaborar propostas 

para uma política nacional para a juventude (BRASIL, 2005 a).  
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Este Grupo foi constituído por representantes de 19 ministérios e mais secretarias e 

órgãos técnicos especializados sendo coordenados pela Secretaria-Geral da Presidência da 

República, resultando desse trabalho a construção de um diagnóstico sobre os jovens 

brasileiros, apresentando como uma das preocupações a construção de ações com maior 

integração e complementaridade entre os programas voltados para a juventude. Desta forma, o 

GTI, a partir dos dados existentes, elaborou propostas para uma Política Nacional de 

Juventude.  

  Segundo informativo da Secretaria Geral da República, a implantação dessa política é 

fruto da reivindicação de vários movimentos juvenis, de organizações da sociedade civil e de 

iniciativas do Poder Legislativo e do Governo Federal.  

Pois bem, tem-se em 2005, o lançamento da Política Nacional de Juventude, criada por 

força de Medida Provisória nº 238 de 01 de fevereiro de 2005, passando em 30 de junho de 

2005 à Lei nº 11.129. Neste ato foram criados o Conselho Nacional de Juventude (CNJ), a 

Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

(Projovem). Credita-se a essa política o intuito de democratizar o acesso à escolarização e 

atenuar distorções nas desigualdades sociais (SÁ, 2013). 

A SNJ, integrante da estrutura da Secretaria Geral da Presidência da República, além 

do papel de integrar programas e ações do governo federal, tem a tarefa de coordenar, integrar 

e articular as políticas de juventude, além de promover programas de cooperação com 

organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados para o segmento juvenil 

(BRASIL, 2016). 

O Projovem foi instituído, no âmbito da Secretaria Geral da Presidência da República, 

numa ação integrada entre os Ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego e do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com o fim de executar ações integradas que 

propiciassem aos jovens brasileiros, em forma de curso: elevação da escolaridade, 

qualificação profissional e o desenvolvimento de ações comunitárias com práticas de 

solidariedade e exercício da cidadania. 

  Esta ação Interministerial contou com a colaboração do IPEA na produção de 

informações estatísticas, incorporando resultados de pesquisas realizadas pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e pelo Projeto 

Juventude do Instituto Cidadania, e também acompanhou o trabalho desenvolvido pela 

Comissão Especial da Câmara dos Deputados destinada a acompanhar e estudar propostas de 

Políticas Públicas para a Juventude. 
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Para que pudesse ser viabilizado legalmente, o Projovem (2005-2008) também 

precisou fundamentar-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 

9394/1996, obtendo parecer favorável da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional 

de Educação, como um curso experimental, com base no artigo 81 da LDB/1996. 

O Projovem foi concebido como uma intervenção de caráter emergencial destinada a 

atender parcela significativa dos jovens com o perfil socioeconômico que têm necessidade de 

retomar a trajetória escolar e prosseguir nos estudos. 

Para Jaeger (2011), apud Santos (2012), a presença de políticas públicas que visam 

alocar ou realocar indivíduos no sistema educacional e, em longo prazo, no mercado de 

trabalho, é de extrema importância em um país que aparece entre os dez piores em termos de 

distribuição de renda. 

Novaes (2007) destaca a importância desse Programa para a política de juventude, 

pois foi a primeira ação da SNJ. Era urgente devolver a milhares de jovens em todo o País a 

oportunidade da retomada da trajetória escolar. Essa intervenção precisava ter um formato 

atraente para os jovens, e ser eficaz na concretização de um processo educativo comprometido 

com a transformação social. 

Em janeiro de 2008, a lei nº 11.129/2005 sofreu modificações referentes ao Projovem. 

A partir de então, o Programa ganhou dimensões maiores, ou seja, a partir de 2008, a 

Presidência da República, pôs em ação um programa amplo e diversificado de inclusão social 

dos jovens brasileiros - o Projovem Integrado.  

Na realidade, o Projovem foi redimensionado, com ações coordenadas por um Grupo 

de Trabalho (GT), que articulou a SNJ e Secretaria Geral da Presidência da República, em 

parceria com os Ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome , e organizou os caminhos para que à Presidência da República 

articulasse a criação de um programa amplo, com vistas à inclusão de jovens brasileiros, 

surgindo a proposta do Projovem Integrado, apresentando quatro modalidades: a) Projovem 

Adolescente, b) o Projovem Trabalhador c) Projovem Campo; d) Projovem Urbano, trata-se 

de uma reformulação do Projovem original – Programa Nacional de Inclusão de Jovens, com 

a ampliação do período para 18 meses e da faixa etária, ficando de 18 a 29 anos e, exigindo-se 

que saibam ler e escrever. 

Para que fosse possível o surgimento do Projovem Integrado, o Governo Federal 

colocou em ação, no início de 2007, o grupo de trabalho GT Juventude, que reuniu 

representantes da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Casa Civil e dos 
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Ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social, do trabalho e Emprego, da Cultura, do 

esporte e do Planejamento. Os resultados do GT indicaram os caminhos para a realização de 

um programa amplo e diversificado de inclusão social, lançando-se o Projovem Integrado, 

com duas noções básicas, que em conjunto propiciam  a realização do Protagonismo Juvenil: 

oportunidades para todos e a garantia de direitos universalmente assegurados. 

No presente trabalho, analisamos a modalidade Projovem Urbano, considerando a 

composição que  é constituído, contemplando uma Formação Integrada, tema que 

aprofundaremos na sequência do texto. 

 

4.2  O PROJOVEM URBANO 

O Projovem Urbano representa a reformulação e ampliação do Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens – Projovem (o Projovem Original), tendo como objetivo: a elevação do 

grau da escolaridade, visando a conclusão do ensino Fundamental; a Qualificação Profissional 

e ao desenvolvimento de ações comunitárias com  exercício da cidadania na forma de curso 

(BRASIL,2008). O Programa foi instituído a partir do parecer do MEC nº18/2008 do 

CNE/CEB, aprovado em 06/08/2008 e publicado no Diário Oficial em 12/11/2008. 

Segundo o texto que anuncia essa modalidade do Projovem, sua proposta pretende: 

 

Tratar a inclusão social no contexto do desenvolvimento humano e dos 

direitos da cidadania, o que implica afirmar o jovem como sujeito de 

direitos; Desenvolver um currículo integrado, interdisciplinar, em que o 

jovem atue como sujeito, construtor de algo que faça sentido para ele; Propor 

novas formas de organização do trabalho escolar, envolvendo diferentes 

instâncias da administração pública e da sociedade, de modo a viabilizar o 

desenvolvimento do currículo integrado, o que implica novas formas de 

gestão compartilhada, de organização dos tempos e espaços pedagógicos, de 

modo a articular a ação criadora dos atores envolvidos; Formar educadores 

para responder aos desafios que se apresentem durante a execução do 

Projovem Urbano, o que lhes demanda a competência para planejar e agir, 

para trabalhar em grupo e habilidade em lidar com o ser humano (BRASIL, 

2008 b, pp. 15 e 16). 

 

Esta inclusão social aparece como possibilidade de desenvolvimento humano e 

ampliação dos direitos de cidadania. Isto Implicaria afirmar o jovem como sujeito de direitos: 

valorizar suas expressões culturais seus saberes, suas emoções, sensibilidades, sociabilidades, 

ações éticas e estéticas; compreender a juventude na perspectiva de geração, que 
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necessariamente aponta para novas relações inter e intrageracionais e pressupõe um diálogo 

produtor de escutas e aprendizados mútuos (TEIXEIRA, 2011). 

O Projovem Urbano se depara com o desafio de escolarizar os jovens participantes e, ao 

mesmo tempo, propiciar o que a escola não conseguiu em anos anteriores: fazer com que os 

jovens permaneçam em sala de aula. Enquanto a escola regular oferta aos seus alunos 

essencialmente conhecimentos e conteúdos da educação básica, a proposta pedagógica do 

Projovem Urbano promete ir além, pois foi concebida a partir da articulação de três 

dimensões: Formação Básica, Qualificação Profissional e Participação Cidadã que juntas 

teriam o objetivo de proporcionar um ensino contextualizado (NASCIMENTO, 2013). 

No quadro abaixo, podemos observar as principais características do Projovem Urbano: 

Quadro 01- Aspectos Gerais do Projovem Urbano 

Idade 

(anos) 

Critérios de 

Seleção 

Benefícios Valor e prazo 

do auxílio 

financeiro 

Abrangência Situação 

De  

18 

a 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saber ler e 

escrever; 

-Não ter 

concluído o 

Ensino 

Fundamental 

-Certificação do 

Ensino Fundamental; 

- Formação  

Profissional (inicial); 

-Desenvolvimento 

De atividades de 

Participação  

Cidadã. 

 R$ 100,00 

Por um 

período de 

Até 20 meses; 

 

 

 

Municípios 

com mais 

De 200 mil 

habitantes 

conveniados 

com o governo 

federal; ou 

menos de  

200 mil 

conveniados 

Via estado. 

163.924 

alunos 

matriculados 

até maio de  

2009. 

 

   Fonte: Castro, Aquino e Andrade, 2009. 

 

 

O Programa possui finalidades específicas como: reinserção de jovens de 18 a 29 anos 

no processo de escolarização; capacitação para o mundo do trabalho; criação de situações de 

participação cidadã; inclusão digital como instrumento de inserção produtiva e de 

comunicação; e ampliação do acesso dos jovens à cultura (BRASIL, 2008 b). 

Atualmente, desde 2012, o Projovem Urbano que antes ficava sob a coordenação da 

Secretária-Geral da Presidência da República, possui suas ações coordenadas pelo Ministério 

de Educação (de acordo com a resolução CD/FNDE nº 60 DE 09 de novembro de 2011), sob 

a responsabilidade da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 
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Inclusão (SECADI/MEC
9
). 

De acordo com nota divulgada pelo Governo Federal, o objetivo da mudança para o 

MEC, era garantir a atualização, o aperfeiçoamento e a expansão do Programa. A finalidade 

seria ultrapassar a etapa de implantação e dar a esta política a estrutura do sistema educacional 

brasileiro, ampliando sua abrangência e aperfeiçoando sua execução (BRASIL, 2011). 

O Projovem Urbano se caracteriza por apresentar propostas de gestão intersetorial, 

compartilhada e de implantação em regime de cooperação com os Estados, Municípios e 

Distrito Federal, envolvidos; Projeto Pedagógico Integrado (PPI), articulando conclusão do 

ensino fundamental, qualificação profissional inicial e experiências de participação cidadã; 

materiais pedagógicos especialmente produzidos para atender a essas características do 

Programa, constando de guias, manuais e vídeos destinados a alunos, educadores, gestores e 

instituições de formação de educadores. 

O público alvo do Programa é composto por jovens com trajetórias marcadas pela 

descontinuidade no percurso escolar, inserção precoce e precária no mundo do trabalho, e 

gravidez na adolescência (NASCIMENTO, 2013).  

Para lidar com este público juvenil com suas especificidades, o Programa prevê a 

formação inicial dos educadores com 160 horas e formação continuada de 216 horas 

distribuídas ao longo da execução do Programa (BRASIL, 2008 b), com os objetivos de 

planejar as aulas, estudar e discutir questões da prática do Projovem Urbano. 

Na distribuição da participação por gênero, é importante destacar a maior participação 

no Programa de jovens do sexo feminino, que apesar de no PPI (2008) aparecer com um 

percentual de 53% de mulheres, em alguns trabalhos acadêmicos essa proporção tem se 

apresentado bem maior, tendo sido constatado no estudo de Soares, Ferrão e Marques (2011) 

o percentual de 65% de mulheres na composição do público do Projovem Urbano. 

 Faz-se importante ainda considerar que essa diferença pode aumentar com a maior 

evasão de jovens do sexo masculino ao longo do Programa, na proporção de 1,5 de mulheres 

para 3 jovens do sexo masculino (SOARES,FERRÃO,MARQUES,2011). Esta maior evasão 

se dá pelas especificidades dos problemas e desafios que estes jovens enfrentam no seu 

cotidiano. 

O Projeto Pedagógico Integrado (PPI) do Projovem Urbano apresenta como 

perspectiva garantir os conhecimentos curriculares atinentes ao Ensino Fundamental, 

promover Qualificação Profissional e experiências de Participação Cidadã. Para tanto, seu 

                                                           
9
 Ministério da Educação - MEC 
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Programa oferece um amplo material: vídeos de formação, acompanhados de texto de apoio; 

manuais do educador com orientações para as Unidades Formativas; Guias de Estudo 

direcionados aos estudantes com textos e atividades das disciplinas da educação básica e da 

formação técnica geral relativos às seis Unidades Formativas (UF), guias de estudo dos arcos 

ocupacionais
10

; os cadernos do Projeto de Orientação Profissional (POP), construído ao 

longo do Programa   e do Plano de Ação Comunitária (PLA), planejado, apresentado, 

executado e avaliado ao longo do Programa, além da agenda do estudante; os Cadernos de 

Registro da Avaliação (CRA) I, II e III, e os cadernos de estudos complementares de 

português e matemática (BRASIL,2008 b). 

O Projovem Urbano possui carga horária de 2.000 horas, sendo 1.560 horas 

presenciais e 440 não presenciais, sendo distribuída a carga horária presencial em: 1092 horas 

de Formação Básica; 390 horas para Qualificação Profissional e 78 horas para Participação 

Cidadã, tendo uma duração de 18 meses. (BRASIL, 2008 b). 

Oferece aos jovens uma ajuda financeira de uma bolsa mensal no valor de R$ 100,00 

para aqueles que apresentarem 75% de frequência às aulas e 75% das atividades e trabalhos 

escolares realizados (BRASIL, 2008 b).  

Referindo-se a este público alvo que busca o Projovem Urbano, Sá (2013) destaca que 

estes jovens trazem consigo uma trajetória de ausência da sala de aula, repetências e abandono 

e veem no Programa a possibilidade da elevação de sua escolaridade e qualificação 

profissional, sendo o auxílio-financeiro mais um atrativo para frequentar o Programa.  Diante 

das trajetórias diversificadas do público que chega ao Programa, percebe-se o desafio de 

tornar o dia-a-dia em sala de aula atraente e motivador. 

Na organização espacial e administrativa do Programa, os núcleos (escolas) vinculam-

se aos Polos (coordenações), ou diretamente às coordenações municipais ou estaduais 

(quando for o caso) e são por eles administrados. No entanto, as atividades de ensino e 

aprendizagem realizam-se principalmente no núcleo, que é a unidade de realização do 

trabalho pedagógico. Isso significa que, embora os educadores das três dimensões curriculares 

sejam lotados no Polo ou na coordenação, a equipe de ensino organiza-se por núcleo.  

Os professores orientadores (POs) de cada uma das cinco turmas do núcleo são os 

mesmos professores especialistas, que ensinam as diferentes áreas e disciplinas da Formação 

Básica. Os educadores de Participação Cidadã atuam em dois núcleos diferentes, mas, em 

                                                           
10

  Cada Arco Ocupacional no Projovem Urbano é composto por quatro ocupações, constituídas de conteúdos 

específicos e diversificados, na forma de iniciação profissional. 
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cada um integram a equipe docente. Também os professores de Qualificação Profissional, 

embora trabalhem com turmas reestruturadas de acordo com os Arcos Ocupacionais, têm sua 

referência pedagógica no núcleo. 

Para o funcionamento de um núcleo são necessárias cinco salas de aula, um 

laboratório de informática e uma sala para os educadores. As cinco turmas que compõem um 

núcleo podem situar-se em um mesmo local ou, no máximo, em dois locais próximos. 

De acordo com o PPI, é importante que todos os Educadores do Projovem Urbano 

aproveitem a cidade como espaço educativo, promovendo pesquisas de campo, explorando 

diversos espaços da cidade: a própria comunidade a que pertencem os jovens, empresas, 

museus, centros culturais, e outros espaços de participação política e manifestação cultural 

(BRASIL, 2008 b). 

Pedagogicamente, o ―Polo‖ funciona como espaço de coordenação de ações de 

diferentes núcleos. Nele, em princípio, realizam-se reuniões de planejamento das atividades 

pedagógicas e algumas atividades de formação continuada dos educadores (BRASIL, 2008 b). 

Em seu Projeto Pedagógico Integrado e interdisciplinar, o Projovem Urbano se propõe 

a diminuir os hiatos entre a escola e a vida, criando múltiplas estratégias de aprendizagem. 

Como podemos ver nas principais características do Programa: 1.Valorização da condição 

juvenil: valores e desejos; 2. Reconhecimento do jovem como sujeito de direitos; e 

3.Viabilização da sua participação ativa no processo de aprendizagem (BRASIL, 2008 b). 

Na execução das ações curriculares, os educadores exercem a dupla função: de 

especialista e a de orientador – PO
11

, sendo que os educadores de Educação Básica 

desempenham a função de professor especialista, em todas as turmas do Núcleo e, ao mesmo 

tempo, a de PO em uma das turmas específica do seu núcleo, orientando seus alunos nas aulas 

de integração interdisciplinar, informática e dando apoio em todas as etapas do POP e do 

PLA. Os qualificadores são especialistas nas aulas de Formação Técnica Geral – FTG, do 

Arco Ocupacional e do POP e o Assistente Social nas aulas de Ação Comunitária e são 

orientadores do PLA (BRASIL, 2008 b). 

Segundo documento norteador do Programa, o desenho organizacional expressa a 

seguinte proposta: 1. Garantir as aprendizagens da Formação Básica de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e mais a certificação da 

Qualificação Profissional e a Participação Cidadã; 2. Quanto à Qualificação Profissional 

Inicial, contribuir para a inserção produtiva, através dos Arcos Ocupacionais e ocupações que 

                                                           
11

 PO- Professor Orientador- cada professor de disciplina básica assume uma turma do núcleo como orientador. 
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abrangem a produção, comercialização de bens e serviços. E de preferência que atendam às 

necessidades econômicas dos jovens e as potencialidades econômicas e locais; 3. Na 

Participação Cidadã consiste em possibilitar aprendizagens que permitam o desenvolvimento 

de trabalhos coletivos associando a componentes do currículo temas que discutem direitos 

sociais e a vivência de situações de resgate da cidadania e desenvolvimento social (BRASIL, 

2008 b). 

 O sistema de avaliação do Programa combina a avaliação formativa processual e a 

avaliação externa. Nesse processo avaliativo, duas tarefas se realizam: a avaliação do 

desempenho dos alunos e a prestação de contas dos recursos investidos no programa. No 

âmbito interno, os CRAs, o POP, o PLA, e as provas ao término de cada Unidade Formativa 

são constitutivos deste processo (BRASIL, 2008 b). 

Os resultados esperados no aluno concluinte desta formação integrada estão previstos 

no Projeto Pedagógico Integrado do Programa: 

 

Espera-se que os jovens concluintes sejam capazes de: afirmar sua dignidade 

como seres humanos, utilizar a leitura e a escrita como formas de 

linguagens, compreender processos sociais, científicos e tecnológicos da 

atualidade, utilizar tecnologias para inserção cultural, social e profissional, 

desenvolver competências para uma ocupação que gere renda, desenvolver 

um projeto de desenvolvimento profissional e pessoal, acessar os meios 

necessários para exercer seus direitos de cidadão, ser responsável, crítico e 

capaz de conviver e trabalhar em grupo; e continuar aprendendo ao longo da 

vida (BRASIL., 2008 b, pp. 66 e 67). 

 

 

 

O Programa se propõe trabalhar a aproximação entre a cultura juvenil e o currículo 

integrado, possibilitando a valorização da expressão juvenil e a elevação dos conhecimentos 

trazidos pela juventude para os espaços da escola. As atividades desenvolvidas convidam o 

jovem ao diálogo e a uma reflexão da realidade do seu entorno. 

Outro conceito importante para compreender a organização pedagógica do Projovem é 

o de interdisciplinaridade. Segundo Salgado (2009, p. 36): 

 

 

 a interdisciplinaridade é vista como uma construção do aluno, que se faz com 

base em conhecimentos multidisciplinares.Este não seria o sinônimo de 

integração, mas ambos possuem fortes inter-relações contribuindo para a 

promoção da articulação das diferentes dimensões do currículo. Desta forma, 

os jovens têm aulas de diferentes conteúdos disciplinares, mas trabalham 

sobre eles para conectá-los entre si e com sua própria vida. 
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A importância desta contextualização do conhecimento e da aproximação entre as 

juventudes e a escola, é trabalhada por Dayrell (2007) que observa em seus estudos a 

preferência dos jovens por espaços onde eles se afirmem e se encontrem para a produção, 

criação e recriação de culturas, vivenciando suas juventudes. Esses espaços se apresentam 

como uma necessidade vital para os jovens produzirem sua cultura e se afirmarem no mundo. 

A proposta curricular dessa política ancora seus trabalhos pedagógicos em uma 

metodologia que valoriza as experiências e os conhecimentos prévios dos alunos. Para Sá 

(2013, p. 116) ―o trabalho do professor junto aos educandos, inquieta e suscita anseios, 

mudanças e transformações no universo pessoal e social do aluno.‖ Ainda neste sentido: 

 

O conhecimento para o aluno se constrói como um prazer de fazer-se, de 

superar, de sentir-se percebido. Desta maneira, o saber anfere sentido para 

ele, à medida que compreende o significado das suas relações na dinâmica 

da sociedade e o impulsiona para seguir estudando e se desenvolvendo com 

maior autonomia (SÁ, 2013, p.117). 

 

 

Os saberes são constituídos e socializados por meio da mediação docente, cujo 

trabalho se empenha num esforço coletivo que situa o aluno no foco do trabalho pedagógico, 

a fim de que os objetivos pretendidos, quanto à aprendizagem, possam ser alcançados.  

 

 

4.3  A FORMAÇÃO INTEGRADA NO PROJOVEM URBANO 

Conforme já, tratamos, essa aproximação entre juventude e escola é tratada como 

prioridade no Projovem Urbano, desde a formulação do seu PPI, como podemos verificar na 

citação abaixo: 

É necessário, de modo particular, que o currículo do Projovem Urbano 

chegue às culturas múltiplas e plurais dos jovens, e que sejam previstos 

tempos e espaços para que elas entrem na sala de aula, e sejam valorizadas 

na sua riqueza. Mais ainda, preciso ancorar nestes conhecimentos prévios as 

ações curriculares que pretendem elevar a escolaridade dos jovens, qualificá-

los para o trabalho e estimular sua participação cidadã (BRASIL, 2008 b). 

 

 

A concepção de currículo integrado no Projovem Urbano prevê o jovem como 

sujeito, construtor de conhecimentos e valores que façam sentido para ele, a partir de 

atividades desenvolvidas, experiências, ações, emoções, saberes e expressões culturais em que 
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a juventude se veja compreendida, onde aprendizagem seja sinônimo da relação entre novos 

conhecimentos e experiências prévias. A apropriação de novos conhecimentos, a reelaboração 

de experiências e visões de mundo a partir da prática das atividades previstas no Programa. 

O trabalho pedagógico se propõe desenvolver um currículo integrado, interdisciplinar 

e interdimensional, relacionando significativamente os saberes e os conhecimentos prévios 

dos educandos, aliando-os com suas vidas e suas realidades. 

De acordo com o PPI do Programa, Integrar significa inter-relacionar dimensões ou 

ideias de modo a construir um todo que faça sentido. Trabalha-se com o princípio de que o 

sujeito aprende realmente quando organiza os conhecimentos de forma própria, relacionando 

os conhecimentos prévios com os que estão sendo adquiridos. No Programa, a educação é 

trabalhada de forma contextualizada e considera o aluno como sujeito, protagonista de sua 

formação como ser humano e cidadão, abrangendo diferentes aspectos do ser humano em sua 

interação com a cultura e a sociedade contemporâneas (BRASIL, 2008 b). 

De acordo com o seu desenho organizacional, o Programa expressa a seguinte 

proposta: 1. Garantir as aprendizagens da Formação Básica de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental; 2. Promover inovações na inserção 

produtiva através da Qualificação Profissional inicial, compostos por ocupações que 

abrangem: produção, comercialização de bens e serviços. E de preferência que atendam às 

necessidades econômicas dos jovens e as potencialidades econômicas e locais; 3. Promoção 

de aprendizagens que permitam o desenvolvimento de trabalhos coletivos associando a 

componentes do currículo temas que discutem direitos sociais e a vivência de situações de 

resgate da cidadania e desenvolvimento social através da Participação Cidadã 

(BRASIL,2008). 

Esta formação se dá através da implementação de um currículo integrado é 

desenvolvido em três dimensões que se inter-relacionam entre si: Formação Básica, 

Qualificação Profissional e Participação Cidadã. 

 

4.3.1 FORMAÇÃO BÁSICA 

 

Na dimensão da Formação Básica, o Programa veio alimentar a expectativa dos 

jovens, do retorno ao processo de escolarização (CAÚ, 2009), identificando esta possibilidade 

de mudança como um grande benefício do Programa.  

A Formação Básica prevê a garantia de aprendizagens que correspondem às Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para o ensino fundamental e a certificação correspondente, e 

fundamentar a Qualificação Profissional e a Participação Cidadã (BRASIL, 2008 b). 

A Formação Básica no Projovem Urbano é distribuída de seis Unidades Formativas. 

Ao final de cada Unidade é realizada uma avaliação externa, com questões de múltipla 

escolha, considerando os conteúdos ministrados nas disciplinas de Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências Humanas, Ciências Naturais, Língua Estrangeira. 

As Unidades Formativas são seis, e estão divididas com os seguintes temas: 1.Unidade 

Formativa I: Juventude e Cultura; 2.Unidade Formativa II: Juventude e Cidade; 3.Unidade 

Formativa III: Juventude e Trabalho; 4. Unidade Formativa IV: Juventude e Comunicação; 5. 

Unidade Formativa V: Juventude e Tecnologia; e 6. Unidade Formativa VI: Juventude e 

Cidadania. 

Podemos verificar a seguir as Unidades Formativas de acordo com os eixos 

estruturantes que são inter-relacionados com os conteúdos das Disciplinas Básicas, da 

qualificação profissional e da participação Cidadã:  

Unidade Formativa I - Juventude e Cultura: Os jovens e a cultura enquanto construção 

histórica e coletiva que atribui sentido ao mundo, formação de identidades, linguagens, 

ferramentas, instituição de regras e costumes. Reposicionamento diante do fato de que o 

reconhecimento social de distintas culturas está sujeito às relações assimétricas de poder 

político e econômico;  

Unidade Formativa II - Juventude e Cidade: A juventude e as práticas de ocupação do espaço 

urbano pelos jovens (vivência na cidade globalizada). Reposicionamento diante das dinâmicas 

urbanas de inclusão e exclusão social;  

Unidade Formativa III – Juventude e Trabalho: O mundo do trabalho na sociedade 

contemporânea: transformações sociais e práticas de inserção dos jovens. Reposicionamento 

diante das dinâmicas de inclusão e exclusão no trabalho e na escola;   

Unidade Formativa IV - Juventude e Comunicação: Informação e comunicação na sociedade 

contemporânea e as práticas dos jovens. Reposicionamento diante das dinâmicas de inclusão e 

exclusão no acesso à informação e à comunicação;  

Unidade Formativa V- Juventude e Tecnologia: Ciência e tecnologia na sociedade 

contemporânea e suas repercussões na vida do jovem. Reposicionamento diante das 

dinâmicas de inclusão e exclusão social no acesso às novas tecnologias; e,  

Unidade Formativa VI- Juventude e Cidadania: Diferenças socioculturais que segmentam a 

juventude brasileira: preconceitos e discriminações intra e intergeracionais.  
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O Guia de Estudo desempenha um papel importante no desenvolvimento do currículo 

integrado, desenvolvido em cada Unidade Formativa, através de um Eixo Estruturante que 

funciona como tema transversal, orientando a formação final de conteúdos. Toda essa 

dinâmica prevê a construção de noções fundamentais, o desenvolvimento de habilidades 

básicas e a promoção do protagonismo juvenil (MUNIZ, 2010).  

De acordo com as diretrizes curriculares do Programa, os profissionais de educação 

que podem atuar na Formação Básica, são: professores especialistas em uma destas áreas de 

conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e 

Língua Inglesa, além de receber a atribuição de Professor Orientador (BRASIL, 2008 b). 

As estratégias de atuação na sala de aula são definidas com vistas a integrar as três 

dimensões do currículo, de acordo com os fundamentos e diretrizes do Programa, o que exige 

considerar os conhecimentos prévios dos jovens.  

Quando chegam ao Projovem Urbano, os alunos trazem experiências pessoais e 

conhecimentos prévios que não devem ser ignorados, devem constituir uma referência para 

cada educador definir formas de trabalhar e de se relacionar com a sua turma. Ramos (2014, 

p.64) destaca que esta ―participação do professor orientador fazia um diferencial, pois quase 

sempre estava à frente dos trabalhos orientando e motivando a sua turma.‖ O professor 

orientador (PO) tem um papel fundamental no andamento do Programa, no funcionamento do 

Núcleo, da sua turma de orientação e no apoio aos estudantes da turma que orienta. 

As aulas nas disciplinas acontecem de acordo com a temática principal da UF, que 

funciona como eixo estruturante 
12

 e os conteúdos desenvolvidos em cada disciplina podem se 

integrados com o tema da Unidade e relacionados entre si e com a realidade do jovem, de 

modo que os conteúdos das disciplinas não se esgotem na carga horária atribuída a cada 

componente curricular. 

O Programa propõe estratégias que reconduzam o jovem aos sistemas educacionais, 

criando múltiplas formas  de aprendizagem, visando ampliar o acesso à escola e aumentar as 

possibilidades do aluno permanecer na mesma. Criando uma organização curricular 

multidisciplinar, aproximando: educação básica, qualificação profissional, e ação comunitária. 

 

4.3.2 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

A segunda Dimensão do Projovem Urbano é a Qualificação Profissional, que se 

                                                           
12

- Tema principal de cada Unidade Formativa (UF) que servem como tema transversal. 
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apresenta para os jovens como uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho, tendo 

como objetivo, segundo o PPI do Programa (BRASIL, 2008 b, p.42): ―a identificação de 

oportunidades potenciais de trabalho e a capacitação dos jovens para o mundo do trabalho.‖ A 

possibilidade de inserção no mundo do trabalho se apresenta como a grande expectativa dos 

jovens no Programa. 

A Qualificação Profissional é dividida em Formação Técnica Geral, Qualificação 

Técnica Específica, e desenvolvimento de um Projeto de Orientação Profissional (POP), 

desdobrando-se em três conjuntos de atividades: Formação Técnica Geral (FTG), que 

aborda aspectos comuns a qualquer ocupação e que permitem ao jovem compreender o papel 

do trabalho e da formação profissional no mundo contemporâneo; Arcos Ocupacionais, em 

número de 23, que preparam o jovem para atuar no mundo do trabalho, como empregado, 

pequeno empresário ou membro de cooperativa. Cada arco prevê o desenvolvimento de 

competências relacionadas à concepção, à produção e à circulação de bens ou serviços, 

ampliando e articulando as possibilidades de atuação do jovem no mundo do trabalho; e o 

POP, que é um trabalho de cunho reflexivo, ao longo de todo o curso, preparando o jovem 

para melhor compreender a dinâmica do mundo do trabalho e planejar o percurso de sua 

formação profissional ( BRASIL,2008 b). 

A FTG, no Programa, tem como finalidade proporcionar aos jovens a aquisição de 

conhecimentos profissionais e a participação em debates sobre aspectos do trabalho que estão 

presentes em quase todas as ocupações dos arcos. Estudam conceitos e técnicas relacionadas 

aos temas: Mobilidade e Trabalho; Atividades Econômicas na Cidade; Organização do 

Trabalho, Comunicação, Tecnologia e Trabalho; Gestão e Planejamento; Organização da 

Produção; e Possibilidades de Trabalho. 

Cada Arco Ocupacional compõe-se de quatro ocupações. Segundo as diretrizes do 

Programa, está construído com conteúdos visando uma iniciação profissional diversificada, 

abrindo espaço de atuação nessas ocupações. Segundo o Programa a formação não torna o 

jovem um especialista, mas amplia o trabalho desenvolvido nas ocupações do arco 

Ocupacional (BRASIL, 2008 b). 

No quadro abaixo apresentamos alguns Arcos Ocupacionais do Projovem Urbano que 

são oferecidos atualmente no Recife. O quadro completo dos Arcos Ocupacionais do 

Programa pode ser visto no anexo II desta Dissertação. 
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                        Quadro 2- Arcos Ocupacionais Oferecidos no Projovem Recife 

Nº Arco Ocupacional Ocupações 

1. Saúde a) Auxiliar de Administração em Hospitais e Clínicas b) 

Recepcionista de Consultório Médico e Dentário c) 

Atendente de Laboratório de Análises Clínicas d) 

Atendente de Farmácia – Balconista 

2. Administração a) Arquivador b) Almoxarife c) Contínuo (Office-Boy 

/Office-Girl) d) Auxiliar Administrativo 

3. Turismo 

e Hospitalidade 

a) Organizador de Eventos b) Cumim (Auxiliar de 

Garçom) c) Recepcionista de Hotéis d) Agente de 

Desenvolvimento Turístico  

  Fonte: Prefeitura do Recife. Disponível em: www2.recife.pe.gov.br 

 

  

Os Arcos Ocupacionais escolhidos pelo município, serão implementados, sob a 

orientação e acompanhamento da Coordenação Municipal do Programa e do Educador de 

Qualificação Profissional, que deve planejar e orientar a realização das atividades previstas no 

arco, agendando visitas e estágios dos alunos, bem como a ida de profissionais aos núcleos 

para serem entrevistados pelos alunos (BRASIL, 2008 b). 

 Espera-se também que o Qualificador pesquise filmes, vídeos, livros para auxiliar os 

jovens no contato com o ―mundo do trabalho‖. O professor também deve acompanhar a 

dinâmica local, de forma a poder dar orientação segura aos jovens do respectivo núcleo. 

A formação nos Arcos Ocupacionais visa o desenvolvimento de competências, 

habilidades e o desempenho em uma ocupação que gere renda a partir das potencialidades do 

sujeito e a ampliação das possibilidades de inserção no mundo do trabalho. 

Para Ramos (2014), a qualificação inicial do Programa não tem a pretensão de uma 

qualificação aprofundada, visto que busca desenvolver competências mínimas para a inserção 

dos jovens no mundo do trabalho. Esta autora destaca que: 

 

A qualificação profissional inicial oferecida pelo Programa apresentou-se 

bastante frágil por não aliar teoria e prática, incorrendo na dificuldade de 

apropriação pelos jovens dos conhecimentos necessários para uma atuação 

na área escolhida (RAMOS, 2014, p.108). 
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Nos resultados do seu estudo sobre o Projovem Urbano, Ramos (2014) destaca que a 

maioria dos jovens egressos do Programa aponta a qualificação profissional como insuficiente 

e atribuem como causa a falta de regularidade na ocorrência das aulas práticas.   

Na dimensão da Qualificação Profissional, o grande desafio que o Projovem urbano 

enfrenta, é ampliar as possibilidades de inserção dos jovens participantes no mundo do 

trabalho. 

 

4.3.3 PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

 

Os objetivos da Participação Cidadã são prevista nas diretrizes do Programa (BRASIL, 

2008, p.68), que ―deverá garantir aprendizagens sobre direitos sociais, promover o 

desenvolvimento de uma ação comunitária e a formação de valores solidários.‖ que acontece 

através da implantação e do desenvolvimento do Plano de Ação Comunitária-PLA. 

 A dimensão da Participação Cidadã acontece em torno do desenvolvimento do Plano 

de Ação Comunitária (PLA), que compreende a realização de um diagnóstico do contexto em 

que os jovens estão inseridos, elaboração de propostas de ação com base no diagnóstico, a 

definição das formas de execução e a avaliação dessas ações (BRASIL, 2008 b).  

A realização do PLA prevê procedimentos e ferramentas de monitoramento. Assim se 

realiza uma avaliação contínua do que está sendo feito e, ao final, a sistematização das 

aprendizagens construídas na experiência, indicando possibilidades de continuidade e 

aprofundamento da participação juvenil no futuro. 

 

O PLA implica uma experiência de trabalho cooperativo e responsabilidade 

solidária com o grupo, essenciais para a formação de um jovem que se 

importa em participar de alguma mudança na sociedade em que vive 

(BRASIL, 2008, p.78). 

 

 

A preparação, apresentação e execução e avaliação do PLA, tem como referência a 

participação e o exercício da cidadania, através de ações que estimulem tais práticas. Implica 

na implantação de uma experiência de cooperação que desenvolva nos jovens os sensos de 

responsabilidade e cidadania. 

Na visão de Santos (2011, p.191), participar deste tipo de ação implica em: 

 

(...) fazer o planejamento no tempo permitido; permitir que os jovens se 
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apropriem das ferramentas de elaboração de projetos, de monitoramento, 

avaliação, sistematização e disseminação dos seus resultados. Esses saberes 

podem contribuir para que os egressos construam seus próprios caminhos. 

 

 

  

Promover atividades desta natureza proporciona uma tomada de consciência da 

realidade a partir do diagnóstico dos problemas da comunidade e da construção de parâmetros 

para que os jovens se posicionem diante da mesma. Santos (2011) destaca que 80% dos 

jovens egressos entrevistados, relatam que não pensavam ou não sabiam das dificuldades da 

comunidade, antes de participarem do Programa. 

O desenvolvimento destas atividades pode contribuir para outra postura, por parte dos 

egressos, diante da realidade social e para que desenvolvam a capacidade de fazer suas 

próprias escolhas. Em todo este processo, o Educador de Participação Cidadã, deve 

acompanhar a elaboração e a implementação do PLA. Para isso, é necessário realizar 

inicialmente um mapeamento de oportunidades de engajamento social, identificando 

organizações sociais, movimentos sociais, comunitários, juvenis, programas da rede pública 

sócio-assistencial, de saúde, de educação e de cultura (BRASIL, 2008 b). 

Cabe ainda ao profissional de Participação Cidadã, articular contatos, visitas e 

possibilidades de parceria de interesse dos jovens para viabilizar os PLA.  E, por fim, deve 

contribuir para a articulação entre os jovens de cada núcleo em atividades de intercâmbio e 

apresentações públicas.  

É previsto no Programa que o Educador de Participação Cidadã, em sua participação 

nas atividades do Programa, deve atender a dois núcleos, orientando os alunos na elaboração e 

execução do PLA, durante uma hora semanal por turma, em cada núcleo (BRASIL, 2008 b).  

A realização de atividades para o bem comum pode ser muito saudável aos jovens, por 

proporcionar uma participação social protagonizada (BARBAN, 2011). Criar condições para 

o surgimento de uma responsabilidade coletiva, que remete a uma responsabilidade social, 

através do reconhecimento de que os problemas sociais que afetam a vida em sociedade 

podem ser enfrentados e a solução é responsabilidade de todos os cidadãos. 

A contribuição do Projovem no processo formativo dos jovens é destacada por Caú 

(2009), que identificou nos jovens o desenvolvimento de um espírito de solidariedade, através 

do engajamento nas lutas e questões sociais da comunidade e da cidade. Segundo Caú, o 

processo formativo contribui diretamente para uma mudança de atitude dos jovens. 
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 4.3.4  INTEGRAÇÃO INTERDISCIPLINAR 

 

 A ideia central é desenvolver atividades em que o aluno relacione experiências 

prévias com os novos conhecimentos que possa reelaborar e construir, situando-os em suas 

diferentes dimensões humanas. O objetivo é implementar um currículo integrado, 

interdisciplinar e interdimensional. Nessa perspectiva, o currículo do Projovem Urbano é 

interdimensional quando se sustenta e\m três dimensões que se inter-relacionam: Formação 

Básica, Qualificação Profissional e Participação Cidadã. 

Os Professores Orientadores (POs) são os profissionais de Educação Básica, que 

atuam como orientadores de aprendizagem nas aulas da Disciplina de Integração 

Interdisciplinar, trabalhando com os alunos na elaboração das Sínteses Integradoras, 

acompanhando todas as etapas do PLA, e todas as etapas da elaboração do POP.  

Nas aulas da disciplina de Integração Interdisciplinar são trabalhados temas 

integradores, que são cinco por Unidade Formativa. Nestas aulas, os conteúdos estudados são 

constantemente relacionados com as disciplinas do Programa e com a realidade dos jovens, 

levando-os a organizar novos conhecimentos.  

A organização curricular, das aulas da disciplina de Integração Interdisciplinar, 

acontece de acordo com o eixo estruturante 
13

 desenvolvido na Unidade Formativa e as 

temáticas trabalhadas nesta disciplina que tem como objetivo integrar os conteúdos das 

demais disciplinas entre si com a realidade do jovem. A grade curricular pode ser vista por 

completa no Anexo I desta Dissertação. 

Para que o aluno chegue a cada síntese integradora, são desenvolvidas diferentes 

atividades: estudo de textos, exibição de filmes, pesquisas na internet, debates, entrevistas, 

produção de murais e outras que constem no planejamento pedagógico produzido pelos 

profissionais do núcleo.  

De acordo com o PPI, a interdisciplinaridade adotada no Projovem Urbano, prevê a 

criação de condições para que os jovens se apropriem dos conteúdos como suporte para o 

desenvolvimento das habilidades e competências. 

 

É necessário que os conteúdos tratados em cada disciplina sejam, repetidas 

vezes, objeto de diferentes ações e reflexões, de modo que passem a integrar 

o ―território cognitivo, afetivo e prático‖ que o jovem domina (BRASIL, 

2008 b, p.74).  

 

                                                           
13

- Temática principal de cada Unidade Formativa (UF) que serve como tema transversal. 
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Ao longo de duas semanas o tema integrador é trabalhado, e cada vez mais, novas 

perspectivas são colocadas e debatidas. Neste processo, as pesquisas realizadas nas aulas de 

informática são um importante instrumento na integração interdisciplinar e na 

contextualização de conhecimentos. Considerando que a inclusão digital, hoje, é um aspecto 

fundamental, é importante que a informática seja ensinada como instrumento para todos os 

componentes curriculares, numa perspectiva integradora. Os professores do núcleo utilizam 

bastante esta ferramenta como instrumento de aprendizagem tecnológica e pedagógica. 

 

4.4   CONSIDERAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO INTEGRADA NO PROGRAMA 

Ao integrar Ensino Fundamental, Qualificação Profissional e Participação Cidadã, o 

Projovem Urbano, se propõe proporcionar aos jovens oportunidades de novas formas de 

interação, reelaborando experiências, bem como suas visões de mundo, refazendo seus 

projetos de vida quanto à qualificação e à participação cidadã. 

A implementação do currículo integrado no Projovem Urbano, ao associar educação, 

qualificação profissional e ação comunitária, contextualizando com a realidade dos alunos e 

do entorno da escola, se apresenta como uma possibilidade de uma formação contextualizada 

e interdimensional, podendo contribuir para uma visão interdisciplinar da realidade por parte 

dos sujeitos que aprendem. 

Voltar a frequentar a escola pode significar para os jovens a ampliação de suas 

expectativas de inserção social (PEREGRINO, 2011), atuando diretamente no conjunto de 

disposições acumuladas pelos sujeitos ao longo de sua trajetória de vida. 

Blanco (2009) destaca esta expectativa, dos jovens que buscam o Programa, de 

terminarem o Ensino Fundamental como uma possibilidade de reconhecimento social: 

 

Estes jovens percebem que uma das poucas possibilidades, ou alternativas, 

que possuem de superar suas condições precárias e de ter algum 

reconhecimento social como ―alguém que tem estudo‖ ou que trabalha 

regularmente se realiza através de oportunidades como a do Projovem 

(BLANCO, 2009, p.145). 

 

Observamos a importância que os jovens dão a oportunidade de retornarem a sala de 

aula, enquanto possibilidade de elevarem sua escolaridade e aumentarem assim, as 

possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, para Pinto (2012), o 
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acesso desigual às oportunidades de laser, emprego e de se vivenciar a juventude, reduzem as 

possibilidades de experimentação da condição juvenil. 

É importante considerar nesta retomada da escolarização, o desafio no enfrentamento 

da evasão escolar existente no Programa, motivando e dando sentido aos jovens, em 

permanecerem na sala de aula. 

Na primeira avaliação oficial do Projovem Urbano, realizada em 2010, ―os jovens 

apontam o cansaço no trabalho e não ter com quem deixar os filhos, como as duas principais 

dificuldades em frequentar o Programa.‖ (BRASIL, 2010, p.38). 

Segundo Nascimento (2013), a evasão no Programa decorreria principalmente destas 

duas dificuldades enfrentadas pelos jovens, que influenciava sua permanência na escola. 

Nascimento divide as principais causas destas problemáticas pelo gênero dos alunos: 

 

No caso dos jovens homens, relacionar-se-ia ao esforço necessário para 

conciliar uma inserção precária no mundo do trabalho e os estudos. Não ter 

com quem deixar os filhos ou ser instada pelo marido a não frequentar o 

Programa seriam os principais motivos de abandono por parte das jovens 

mulheres. Outra forma típica de discurso de justificação da evasão circula 

em torno da alegação da falta de interesse dos jovens em dar continuidade ao 

percurso escolar (NASCIMENTO, 2013, p.121). 
 

 

Esta problemática é analisada por Caú (2009), considerando que não basta só atacar o 

problema de reinserção ao sistema de ensino, mas é preciso construir um itinerário de 

autodeterminação para os jovens das classes trabalhadoras. 

Blanco (2009) defende uma ação mais integrada das políticas públicas de juventude, 

de uma forma que prevejam possibilidades mais garantidas de continuidade destas propostas 

através da progressão aos níveis de ensino médio e superior, realização de estágios e vagas no 

mercado de trabalho. 

As políticas e programas não dão conta sozinha da problemática da juventude. 

Precisam atuar de forma integrada e pensar o enfrentamento dos desafios de forma conjunta, 

dialogando com a juventude. 

Blanco (2009) propõe a realização de outros estudos sobre os resultados e impactos do 

Projovem Urbano, as condições socioeconômicas dos jovens que concluíram edições 

anteriores do Programa, verificando se houveram mudanças significativas. 

Compreender os limites e possibilidades das políticas de inclusão destinadas aos 

jovens torna-se relevante para a efetividade de programas que têm como finalidade a 
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diminuição das desigualdades sociais e a ampliação das possibilidades de acesso à educação, 

ao trabalho e à cidadania. 

Percebe-se a constante necessidade da promoção de estudos que colaborem para a 

compreensão da complexidade da condição juvenil e da avaliação de políticas públicas de 

juventude colaborando para a compreensão e análise dos resultados destas políticas.  

Ao mesmo tempo, percebemos a necessidade da aproximação dos grupos juvenis, para 

escutá-los, no intuito de compreender melhor como a formação vivenciada nestes programas 

têm contribuído para suas vidas. No nosso caso, o estudo abordará as repercussões da política 

de Formação Integrada assumida pelo Projovem Urbano. 
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5   FUNDAMENTOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Neste capítulo apresentaremos os Fundamentos e Procedimentos Teórico-

metodológico deste estudo, no qual optamos por uma abordagem quanti-qualitativa, em que 

aplicamos 65 questionários, junto aos egressos do Programa, e dentre estes, entrevistamos 9 

jovens que se predispuseram a relatar suas percepções sobre as experiências de Formação 

Integrada no Projovem Urbano e suas repercussões na vida dos mesmos. 

 Estruturamos o presente capítulo em quatro partes, que são: 4.1 Procedimentos 

Metodológicos da Coleta dos Dados; 4.2 Instrumentos Teórico-metodológicos da 

Investigação: Aplicação de Questionários e Entrevistas Semiestruturadas; 4.3 Procedimentos 

no Registro dos Dados; e 4.4 Pertinência e Utilização da Análise de Conteúdo. 

 

5.1   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS NA COLETA DOS DADOS 

   O presente estudo foi realizado através de uma pesquisa quanti-qualitativa, por 

entendermos que se trata de opção metodológica que atende às necessidades da investigação. 

 

Finalmente, procura-se concluir que ambas as abordagens são necessárias, 

porém, em muitas circunstâncias, insuficientes para abarcar toda a realidade 

observada. Portanto, elas podem e devem ser utilizadas, em tais 

circunstâncias, como complementares, sempre que o planejamento da 

investigação esteja em conformidade (MINAYO, SANCHES, 1993, p.240). 

 

 Na escolha da abordagem quanti-qualitativa, adotamos uma metodologia que 

conseguisse agrupar aspectos de ambas as perspectivas. Podemos ver com Manzato e Santos 

(2012) que ambas podem ser utilizadas, enquanto abordagens metodológicas: 

 

Os métodos de pesquisa quantitativa, de modo geral, são utilizados quando 

se quer medir opiniões, reações, sensações, hábitos e atitudes etc. de um 

universo (público-alvo) através de uma amostra que o represente de forma 

estatisticamente comprovada. Isto não quer dizer que ela não possa ter 

indicadores qualitativos. Desde que o estudo permita isso sempre é possível 

(MANZATO e SANTOS, 2012, p.7). 

 

 

            Percebemos a importância da abordagem quanti-qualitativa, possibilitando não só 



84 

 

 

mensurar dados, mas também escutar opiniões, adentrar nos porquês dos dados e 

peculiaridades que contribuam para elucidar os fenômenos sociais. 

 Delimitamos o marco temporal de 2008 a 2013, período em que o Programa funcionou 

em três escolas da periferia da cidade do Recife, que denominaremos de escola 1, 2 e 3, 

respectivamente localizadas nos Bairros de Torrões, Caxangá e Mustardinha, todas 

pertencentes ao Sistema Municipal de Educação do Recife. O Programa funcionou nestas 

escolas, nas quais nós atuamos como Educador na Disciplina de Ciências Humanas e como 

Professor Orientador-PO, no período do marco temporal deste estudo, recebendo os jovens 

que atendiam as condições
14

 para se matricularem no Projovem Urbano.   

 Nesta pesquisa abrangemos um universo total de 65 egressos: atingindo um número 

maior de egressos na escola número 1, localizada no bairro dos Torrões, com 38 egressos 

consultados, atingindo este número, pela boa receptividade que a pesquisa recebeu na 

comunidade e quando percebemos isso, deixamos fluir o número de questionários que iam 

sendo respondidos; atingimos 18 egressos da escola de número 2, localizada no Bairro da 

Caxangá e 09 egressos da escola número 3, localizada no Bairro da Mustardinha.  

 A ideia inicial era atingir um universo de 20 egressos por escola, parâmetro que é 

utilizado para se manter uma turma de Projovem Urbano funcionando. Encontramos muita 

dificuldade para localizar e contactar os egressos da escola número 3; já na escola número 1, 

tanto localizamos os egressos com facilidade, quanto houve uma maior aceitação da pesquisa. 

Ao atingirmos o número de 38 questionários com egressos da escola 1, consideramos o 

número de informações coletadas suficientes para aquela comunidade e paramos de coletar. 

 Aplicamos 65 questionários, junto aos jovens egressos do Programa, agendando um 

segundo encontro para entrevista com alguns, utilizando o critério da disponibilidade de 

tempo, dos mesmos, e a predisposição em realizar uma entrevista conosco, tentando atingir 

um número de nove entrevistados no total. 

  Entrevistamos 9 egressos, cobrindo o universo das três escolas em que aconteceu o 

Programa, com 5 egressos da escola nº 1; 2 egressos da escola nº 2 e 1 egresso da escola nº 3, 

representando assim, as três escola onde aconteceu o Programa.  

 Se referindo ao aspecto de como a pesquisa foi recebida e aceita pelos egressos, 

encontramos dificuldades em fazer com que alguns aceitassem responder o questionário e 

mais difícil ainda foi atingir o número das nove entrevistas. Muitas vezes marcávamos um 

                                                           
14

  Jovens de 18 a 29 anos, que soubessem ler e escrever. Estes jovens geralmente eram pertencentes a 

comunidades com baixo IDH. 
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encontro por telefone e o egresso não comparecia, e em outras ocasiões deixávamos o 

questionário para recolher depois e o egresso não respondia e passava a não me atender mais 

por telefone. Ao mesmo tempo, um bom número de egressos nos recebeu com muita boa 

vontade, permitindo inclusive divulgar os seus nomes, caso fosse necessário. 

 Atribuímos esta dificuldade de recolher informações da vida dos egressos após o 

Programa, devido ao cuidado de não expor as suas vidas, suas dificuldades e os bastidores da 

sua trajetória de vida. Inclusive, solicitamos a opinião de uma das egressas entrevistadas, 

sobre este comportamento, e ela opinou nesta direção: muitas vezes o sujeito não está num 

bom momento da sua vida e prefere não falar de si mesmo. 

 A faixa etária do público pesquisado ficou entre os 20 e 36 anos, levando em 

consideração que estes egressos que hoje ultrapassam a faixa etária dos 29 anos, na época em 

que cursaram o Programa estavam dentro do intervalo de idade exigida para cursar o 

Projovem Urbano: na faixa entre os 18 e 29 anos. 

 

5.2   INSTRUMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO 

Como citamos anteriormente, a amostragem atingiu a aplicação de 65 questionários e 

9 entrevistas semiestruturadas, junto a jovens egressos do Programa, divididos por três escola. 

5.2.1 QUESTIONÁRIOS 

 

A aplicação de questionários teve a finalidade de situar a pesquisa num contexto mais 

amplo do campo empírico. Segundo Moreira e Caleffe (2006, p.95), com o uso de 

questionários, ―as respostas podem ser quantificadas por meio de técnicas estatísticas 

sofisticadas e os resultados serem apresentados com toda a confiança que os números 

trazem.‖ Para estes autores, o uso desse instrumento contribui para o uso eficiente do tempo, 

anonimato do respondente e possibilidade de uma taxa alta de retorno. 

O questionário, enquanto instrumento metodológico atendeu bem a esta pesquisa 

empírica, contribuindo para a coleta de informações dos egressos, quanto a idade, sexo, 

comunidade em que reside, estado civil, número de filhos, grau de escolaridade atual, 

condição atual de emprego e renda, suas opiniões das experiências vivenciadas no programa e 

como se encontra suas vidas na atualidade após a passagem pelo Projovem Urbano. 

O questionário constou de três blocos divididos em: bloco 1. Formação Escolar; bloco 

2.Qualificação Profissional e bloco 3. Participação Cidadã, constituídos a partir dos três 
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objetivos da Pesquisa e da formação integrada no Projovem Urbano, junto a um universo de 

65 jovens, ex-alunos do Projovem Urbano que estudaram e residem no entorno das escolas 

supracitadas ou na cidade do Recife, possibilitando um número maior de respondentes e 

eficiência no tempo da análise das respostas das questões (MOREIRA, CALEFFE, 2006). 

As respostas foram quantificadas por meio de técnicas estatísticas e os resultados são 

apresentados através de gráficos e tabelas nos capítulos de análise. Estas respostas nos 

ajudaram a elucidar as questões da pesquisa, interpretar e compreender a relação entre a 

realidade atual dos jovens e as experiências vivenciadas no Projovem Urbano. 

 

5.2.2  ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

     Utilizamos também, como instrumento metodológico, a entrevista semiestruturada 

junto a um universo de 9 egressos, que foram contactados dentro do universo dos 65 egressos 

da pesquisa. O critério de incluir os egressos para a realização das entrevistas foi a 

disponibilidade dos mesmos e a aceitação de se submeter espontaneamente a uma entrevista 

gravada, tratando da sua vida atual e das experiências vivenciadas no Programa. 

Resguardamos o nome verdadeiro dos entrevistados, de forma que na análise dos dados nos 

referimos aos mesmos por um pseudônimo criado por nós. 

A entrevista semiestruturada proporcionou uma aproximação fundamental entre 

sujeito e objeto (MINAYO, 2003), gerando uma empatia aos motivos, aos projetos dos atores, 

dando sentido às ações e a relação entre entrevistador e entrevistado. 

De fato, sentimos essa aproximação da realidade do egresso: percebemos, claramente, 

que naquele momento o sujeito estava se sentindo à vontade para passar informações tão 

importantes para este estudo. Se algum se fechasse no início da entrevista, depois se abria, 

relatando tudo que lhe era perguntado e, muitas vezes, ficava à vontade para falar mais. 

Sinceramente, em alguns momentos eu me senti mal em invadir a privacidade do 

outro, mas como os propósitos da pesquisa são científicos e éticos, continuei, observando 

como os egressos estavam ali: colocando parte das suas trajetórias a minha disposição. 

A entrevista semiestruturada teve como característica principal, fazer questionamentos 

básicos, apoiados em teorias e hipóteses, relacionadas ao tema da pesquisa (TRIVIÑOS, 

1987).  

A entrevista semiestruturada foi realizada baseada em um roteiro de questões, 

confeccionado previamente, com perguntas principais, complementadas por outras questões 
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inerentes às circunstâncias da entrevista (MANZINI, 1990, 1991). Este procedimento é 

indicado para buscar informações sobre opinião, concepções, expectativas, percepções dos 

entrevistados sobre fatos não observados pelo pesquisador. 

Através da entrevista, sistematizei narrativas manifestas pelo próprio sujeito 

respondente, permitindo desenvolver uma ideia sobre a maneira como os egressos interpretam 

aspectos do seu mundo (BOGDAN & BIKLEN, 2010). 

 Nesta perspecitva, através da aplicação das entrevistas semiestruturadas, entramos em 

contato com as experiências vivenciadas pelos jovens egressos no Programa e na atualidade, 

que poderão apontar respostas sobre as repercussões da Formação Integrada do Projovem 

Urbano, na vida dos egressos na cidade do Recife.   

5.3  PROCEDIMENTOS NO REGISTRO DOS DADOS 

          No decorrer do trabalho de campo, todo material foi coletado e transcrito, incluindo as 

notas de campo, registros escritos de conversas não gravadas; relatos, notas biográficas e 

dados sobre a temática em estudo.  

         O material foi organizado de acordo com os objetivos da pesquisa. As respostas e 

informações que se cruzaram, foram agrupadas e classificadas por semelhança de informação: 

 

A tabulação consiste em dispor os dados em tabelas, para maior facilidade de 

representação e verificação das relações entre eles. A tabulação pode ser 

manual ou eletrônica. A tabulação eletrônica é indicada no caso de dados 

muito numerosos, para garantir uma boa análise num espaço de tempo curto 

(MANZATO e SANTOS, 2012, p.15). 

 

 

 Não seria possível analisar os dados sem antes organizá-los e classificá-los 

adequadamente, de forma que possibilitassem uma análise de qualidade, de um modo que 

atingissem as conexões dentro do quadro teórico estabelecido (TRIVIÑUS, 1987). 

 

5.4  PERTINÊNCIA E UTILIZAÇÃO DA ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Na análise de conteúdo, utilizamos a análise temática ou categorial de Bardin (2009), 

através da análise profunda dos textos de modo a produzir interpretações e explicações que 

procurassem dar conta do problema e das questões da investigação. 

O conteúdo dos dados foi analisado utilizando-se a técnica de análise temática ou 

categorial, objetivando a descrição do conteúdo das mensagens: indicadores que permitam a 
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inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (variáveis inferidas) destas 

mensagens (BARDIN, 2009).  

 Procedemos com várias leituras do material, cruzando informações, interpretando 

respostas, classificando-as a partir do que está escrito, falado, para identificação do conteúdo 

manifesto, seja ele explícito e/ou latente (MINAYO, 2003, p. 74): ―(...) o que está escrito, 

falado, mapeado, figurativamente desenhado e/ou simbolicamente explicitado sempre será o 

ponto de partida para a identificação do conteúdo manifesto (seja ele explícito e/ou latente).‖ 

Após as várias leituras do material, objetivando a máxima aproximação e 

familiaridade dos conteúdos, iniciamos o processo de análise de conteúdo, dividindo em três 

etapas: a) Pré-análise: leitura flutuante e exaustiva do material, constituição do corpus, 

formulação de hipóteses e determinação de palavras chaves (unidades de contexto); b) 

Exploração do material: visando alcançar o núcleo da compreensão do texto, classificando e 

agregando os dados por categorias teóricas; c) Tratamento dos resultados e interpretações: a 

análise propõe inferência e interpretações previstas no quadro teórico ou nas dimensões 

sugeridas pela leitura do material (MINAYO, 2000). 

Como podemos encontrar na obra de Bardin (2009, p.37), a análise de conteúdo é 

constituída por: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. 

 

Os dados foram relacionados entre si, visando à triangulação e a análise do que há de 

comum e diferente em cada contexto, bem como o aprofundamento do estudo. Assim, 

fragmentos de discursos, registros de práticas, constituem traços e elementos a partir dos quais 

construiremos inferências e teceremos considerações analíticas. 

Na Análise do Conteúdo, foram gerados os três próximos capítulos (5,6 e 7) que 

representam a análise dos dados empíricos deste estudo, complementados pelo Apêndice III 

com o Perfil Socioeconômico dos Egressos. 
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6 REPERCUSSÕES DO PROJOVEM URBANO NO PROCESSO DA 

ESCOLARIZAÇÃO DOS EGRESSOS: POSSIBILIDADES DE REINSERÇÃO 

ESCOLAR 
 

 

Este capítulo de análise empírica tem como finalidade identificar as repercussões da 

elevação da escolaridade e da Formação Básica obtida no Projovem Urbano, no 

desenvolvimento de habilidades e possibilidades de reinserção dos jovens egressos no 

processo de escolarização. 

Organizamos esta seção em dois momentos: no primeiro, discutimos as percepções 

dos egressos do Programa sobre Formação Escolar. No segundo,  analisamos as repercussões 

da Formação Escolar promovida pelo Programa na reinserção dos egressos no processo de 

escolarização. 

 A análise aqui empreendida toma por base a perspectiva dos egressos, buscando 

compreender suas percepções sobre as experiências de Formação Integrada vivenciadas no 

Programa e, especialmente, a repercussão da elevação da escolaridade em suas vidas, 

sobretudo, quais as possibilidades de continuidade de suas trajetórias escolares.    

 

6.1  FORMAÇÃO ESCOLAR DO PROJOVEM URBANO NA PERSPECTIVA DOS 

EGRESSOS 

Neste tópico, analisamos quais as expectativas dos egressos com a realização do 

Projovem Urbano, como eles percebem o processo de ensino-aprendizagem oferecido, se 

ampliaram seus conhecimentos e se deram continuidade a sua trajetória escolar após a 

conclusão do Programa. 

A Formação Básica do Programa prevê o desenvolvimento de aprendizagens que 

correspondem às Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental e a certificação 

correspondente (BRASIL, 2008 b). 

Para o egresso, que se encontrava afastado da escola, a retomada de sua escolarização 

apresenta-se como um desafio: para quem já se evadiu da escola no passado, a reinserção 

significa ter sucesso onde houve fracasso num estágio anterior da sua trajetória escolar, por 

conseguinte, a promoção da autonomia do aluno se apresenta como um desafio na 

implantação do currículo integrado e do trabalho interdisciplinar. 

O Projovem Urbano, pelo menos formalmente, propõe-se a desenvolver um currículo 

integrado e interdisciplinar, em que o jovem atue como sujeito, construtor de algo que faça 
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sentido para ele, propondo novas formas de organização escolar, propiciando a ação criadora 

dos sujeitos e a formação de educadores com habilidades para lidar com o público alvo do 

Programa (BRASIL, 2008). Observamos que o desafio é grande, tanto na formação de 

educadores com competência para lidar com o público alvo do Programa, quanto em motivar 

o aluno no interesse pela aprendizagem. 

Analisando as expectativas dos egressos em realizarem o Programa, na sua maioria, 

eles respondem que o seu interesse principal foi o de concluírem o Ensino Fundamental. 

Verifiquemos essa motivação e interesse na fala da Egressa Anne Marri: ―O meu interesse foi 

terminar os estudos e dar continuidade, que eu já tinha desistido há um tempo e com esta 

oportunidade eu pude continuar.‖  

 Observo que os egressos alimentam o desejo da retomada da trajetória escolar, pelo 

fato de já terem desistido anteriormente, e desta vez, com o desejo ter sucesso, não se 

evadindo da escola. Desta forma, o Projovem Urbano passa a ser uma oportunidade de 

conclusão do Ensino Fundamental, como podemos perceber na fala deste egresso: 

 

O que me incentivou é que eu vi o Projovem como uma oportunidade de 

concluir meus estudos, além do mais já tinha ouvido falar do Programa, aí 

foi onde eu me interessei e vi que eu podia concluir meus estudos neste 

Projovem (Claudevan). 

 

 

 A necessidade de concluir o Ensino Fundamental é o principal motivo na procura pelo 

Projovem, como podemos perceber na fala da egressa Kailane: ―O meu interesse em me 

matricular no Projovem Urbano foi, principalmente, acabar o Ensino Fundamental, eu desisti 

na 7ª série, na época, e eu precisava acabar meus estudos.‖ 

 A egressa expressa claramente, que se matricular no Programa foi uma oportunidade 

de retomar os estudos, podendo dar continuidade a sua escolaridade e fazer diferente, onde 

antes haviam desistido, passando a ver o Programa como uma possibilidade de mudança de 

vida: 

Estes jovens percebem que uma das poucas possibilidades, ou alternativas, 

que possuem de superar suas condições precárias e de ter algum 

reconhecimento social como ―alguém que tem estudo‖ ou que trabalha 

regularmente se realiza através de oportunidades como a do Projovem 

(BLANCO, 2009, p.145). 

 

 Desta forma, retomar os estudos e concluir o Ensino Fundamental, para muitos 

significa a possibilidade da retomada da trajetória escolar, e a possibilidade de superar a 
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realidade precária em que vivem. A reinserção no processo de escolaridade apresenta-se como 

um dos principais caminhos para atingir estes objetivos. 

 Segundo Caú (2009), o Programa alimenta a expectativa dos jovens de retomarem o 

processo de sua escolarização (CAÚ, 2009), eles identificam esta oportunidade como uma 

retomada e possibilidade de mudarem suas vidas. Voltar a frequentar a escola significou para 

estes jovens a ampliação de suas expectativas de inserção social (PEREGRINO, 2011) e 

possibilidade de reinserção no processo de escolarização. 

 No gráfico a seguir, expomos a gradação com que os sujeitos consideram a relevância 

do Programa para a retomada dos estudos.  

   GRÁFICO 2- Vivência pedagógica no Projovem: influências na retomada dos estudos 

pelos alunos 

71%

27%

2%

Contribuiu decisivamente: 71%

Apenas instigou interesse: 27%

Não reconhece contribuição: 2%

 

  

 Observamos que 71% dos mesmos, afirmam que a Passagem pelo Projovem Urbano 

contribuiu decisivamente para a retomada dos seus estudos, que significa dizer que o 

Programa representou para a maioria destes jovens um incentivo na retomada de suas 

trajetórias escolares. Ao mesmo tempo, percebemos nos 27% de egressos, a presença daqueles 

que consideram que o Programa apenas instigou o interesse de prosseguir com os estudos, 

mas enfrentaram maiores dificuldades em continuar, e 2% não reconhecem nenhuma 

contribuição no Programa. 

 Sobre essa contribuição da Formação Escolar do Programa, os egressos entrevistados 

passam uma imagem positiva do Programa: os mesmos afirmam que essa formação contribuiu 

para a ampliação dos seus conhecimentos e representou um incentivo para continuarem 

estudando, pelo ambiente relacional encontrado no Programa. Podemos relacionar as 
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respostas sistematizadas no Gráfico 2 com alguns trechos selecionados das falas dos egressos 

entrevistados a respeito do tópico em questão.  

 Observamos que o reconhecimento dos sujeitos, na retomada dos estudos, tem como 

principal justificativa o desempenho dos docentes que atuam no Projovem, conforme revelam 

as entrevistadas: ―A forma de dar aula era diferente, [...] as aulas eram bastante claras, 

dinâmicas, e bem dadas, bem aplicadas‖ (Anne Marri). ―Quando o professor dava a matéria, 

às vezes a pessoa não conseguia decifrar e o professor voltava de novo e dizia toda vez: 

enquanto não entender, avise, que, eu volto de novo explicando, detalhe por detalhe, e assim 

ia‖ (Saulo). 

Para a egressa a forma diferenciada de dar aulas, pelos professores, era dinâmica e 

compreensível. Neste sentido, refere-se a um professor que não se preocupava apenas em dar 

o conteúdo, mas também com a aprendizagem.  

 Faz-se importante destacar que o Programa abrangia uma diversidade muito grande de 

público, tanto relacionada à faixa etária, quanto à escolaridade já que o Programa é 

direcionado a jovens fora da faixa escolar e que não haviam concluído o Ensino Fundamental, 

portanto diferentes níveis pedagógicos de aprendizagem.  

Essa dificuldade de entender a aula, relatada pelo Saulo, pode expressar, de forma 

oculta, na fala do egresso, as dificuldades de aprendizagem que alguns egressos enfrentavam. 

É o que podemos verificar nesta outra fala, que aborda que os professores se esforçavam para 

que os alunos progredissem na sua aprendizagem:  

 

 O que mais contribuiu foi que os professores puxavam muito pela gente, 

ficava na sala de aula ali tudo mundo junto, ali a gente tinha que aprender, o 

grupo, o total do grupo tinha que aprender, porque os professores se doavam 

para aquilo ali acontecer (Aurelane). 

 

 

Essa fala de que ―tinha que aprender‖, expressa a necessidade da aprendizagem, o 

esforço necessário para obtê-la, o trabalho dos professores na perspectiva dos egressos e o 

reconhecimento pelo egresso do trabalho desenvolvido pelos educadores. Como podemos ver 

na fala da egressa Susi: ―Os professores eram muito atenciosos e sempre tentando dar o 

melhor deles para a gente aprender e nunca desistir das aulas e ali fortalecendo a gente para 

permanecermos firmes.‖ Para Nascimento (2013), o professor do Projovem tem um papel 

fundamental na formação de vínculos afetivos e que a relação entre professor e aluno no 

Projovem urbano é diferenciada.  
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Ao mesmo tempo, é importante destacar que na ampla literatura sobre o Programa 

podem existem perspectivas diferentes em relação ao trabalho desenvolvido pelo professor do 

Programa, como na Tese de Doutorado de Melo (2014), que traz a fala de uma aluna que 

considerava que o seu novo Professor Orientador (PO) se empenhou pouco na realização do 

Plano de Ação Comunitária (PLA). Apesar de alguns depoimentos negativos, no geral Melo 

(2014) considera essa relação professor-aluno positiva no Projovem Urbano. 

 Sobre este assunto , quando entrevistada sobre a contribuição das disciplinas Básicas 

para a sua aprendizagem, a egressa Vanise responde que: ―um ponto negativo no Programa é 

a  demissão de professores, que acontece com a evasão de alunos, provocando o fechamento 

de turmas,a demissão ou a transferência de professores.Quando isso acontecia: a demissão ou 

transferência de profissionais de núcleos, gerava uma grande insatisfação por parte dos 

alunos, resistência com a troca de professores e POs e alguns alunos até desistiam.‖ 

Consideramos a demissão de professores relatada por esta egressa, como um aspecto 

negativo no Programa que pode influenciar negativamente na formação dos alunos, tanto do 

ponto de vista das disciplinas ministradas, como na ausência do professor como referencial 

para o aluno. 

 Quanto à realização de atividades diferenciadas, observamos na fala dos egressos, 

referências a dinâmica das aulas, sendo um diferencial na motivação para ir e permanecer na 

escola. Carrano (2009) aborda sobre a importância de as escolas estarem abertas ao diálogo e 

a situações que favoreçam a integração e a aproximação da juventude. O egresso percebe o 

professor desempenhando um papel importante neste processo de motivação. 

 Nesta outra fala, outro egresso expressa essa motivação de ir à escola: 

 

Toda noite era a vontade de chegar à escola, coisa que eu não sentia antes 

quando ia para a escola normal. E toda a noite eu tinha vontade de chegar 

rápido na escola: ver meus amigos, meus professores. Os professores 

perguntavam, se a gente tivesse triste, os professores chegavam para a gente 

e perguntavam, e entendiam o nosso lado, a nossa vida, o nosso cotidiano. 

Os professores eram muito atenciosos com a gente [...] tudo que a gente 

perguntava, eles conseguiam parar, sentar e ensinar. (Kailane). 

 

 

. 

 É bastante interessante, a forma como esta jovem expressa o prazer de ir à escola, de 

encontrar os amigos, de estudar e de se relacionar com os professores. Como ela própria 

afirma: ―porque é diferente da escola normal. Os alunos do Projovem viram irmãos: um 

ajudando o outro e os professores viram família.‖ (Kailane). 
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 Os egressos não apenas fazem referência à forma de dar aula no Projovem Urbano, 

bem como identificam a aproximação dos conteúdos com a realidade. Como podemos 

observar na fala do egresso Claudivan: ―e o bom é que sempre havia troca de ideias: era um 

filme que passava retratando a vida de hoje em dia. E havia um debate, um resumo sobre o 

que estava acontecendo‖.  

Percebemos na fala dos entrevistados que a utilização de recursos didáticos como: 

filmes, debates, dinâmicas de grupo, produção de textos, são instrumentos que colaboram e 

possibilitam uma maior dinâmica na escola e o diálogo intergeracional com os jovens. A fala 

deste egresso faz referência à dinâmica das aulas no Programa, em que várias temáticas eram 

trabalhadas, relacionando os conteúdos das disciplinas com a realidade local, 

contextualizando os conhecimentos teóricos com os acontecimentos do dia-a-dia. 

Ainda sobre a dinâmica da sala de aula no Programa, este outro egresso faz referência 

a debates, trabalhos em grupo em que se exercitava dar a própria opinião sobre os temas 

debatidos: 

A forma de dar aula era boa. Por que tinham aulas práticas, as aulas eram 

dinâmicas, discutindo vários temas, cada um tinha sua opinião a dar. O 

professor dizia: vamos formar grupos, e cada um vai dar sua opinião sobre tal 

matéria (Saulo). 

 

 

 Referindo-se a dinâmica das aulas na Disciplina de Integração Interdisciplinar, que era 

ministrada pelos Professores Orientadores (POs) em que eram estudados diversos temas 

integradores, como previsto no currículo do Programa, fazendo a transversalidade dos 

conteúdos com as diversas disciplinas do Programa, utilizando vários instrumentos 

metodológicos: debates, dinâmicas, filmes, pesquisas nas aulas de informática, 

contextualizando com a realidade atual. A culminância se dava com a produção de uma 

―síntese‖ , em que os alunos podiam demonstrar na forma de produção textual ou mural 

temático, a aprendizagem desenvolvida e construída ao longo do processo que durava em 

torno de duas semanas. Percebemos a referência, por parte dos egressos, à dedicação dos 

educadores e a dinâmica da sala de aula, bem como a atenção que os alunos recebiam dos 

professores na convivência nos núcleos.  

Observamos uma maior motivação dos jovens na realização destas práticas que 

contextualizam com a realidade.  No Projovem Urbano, segundo Salgado (2009, p.36): ―[...] 

os jovens têm aulas de diferentes conteúdos disciplinares, mas trabalham sobre eles para 

conectá-los entre si e com sua própria vida.‖ A promoção desta conexão entre os conteúdos e 



95 

 

 

a realidade é muito importante na promoção de um trabalho que visa a interdisciplinaridade 

no processo de aprendizagem. 

De acordo com Fazenda (2005), o trabalho interdisciplinar, vivencia-se, constrói-se, na 

busca de romper limites e fronteiras entre as várias áreas de conhecimento, na busca de um 

conhecimento interdisciplinar, os conhecimentos não se anulam, nem somem, contudo 

estabelecem um diálogo dialético respeitando a especificidade de cada área do saber. 

 De antemão, aprender e ensinar exige a atitude e diálogo entre os sujeitos envolvidos 

na aprendizagem, na possibilidade de se desvendarem novos saberes: 

 

Atitude diante das alternativas para conhecer mais e melhor; atitude de 

espera ante os atos consumados, atitude de reciprocidade que impele à troca, 

que impele ao diálogo – ao diálogo com pares idênticos, com pares 

anônimos ou consigo mesmo – atitude de humildade diante da limitação do 

próprio saber, atitude de perplexidade ante a possibilidade de desvendar 

novos saberes, atitude de desafio – desafio perante o novo desafio em 

redimensionar o velho – atitude de envolvimento e comprometimento com 

os projetos e com as pessoas neles envolvidas, atitude, pois de compromisso 

em construir sempre da melhor forma possível, atitude de responsabilidade, 

mas, sobretudo, de alegria, de revelação, de encontro, enfim de vida 

(FAZENDA, 2008, p.82).  

 

 

Esta atitude de comprometimento dos sujeitos é essencial no fortalecimento de uma 

escola, que em sua totalidade, é um espaço rico de possibilidades, de encontros de sujeitos e 

possibilidades de aprendizagem, de convivência, de fazer amizades e ampliar horizontes. A 

comunicação é um elemento humanizador, instrumento para entender e aproximar pessoas. As 

relações interpessoais na escola é um verdadeiro laboratório de vida, repleto de escolhas que 

permitem exercitar a cidadania e a autonomia construídas por meio do diálogo. 

A importância da contextualização do conhecimento e da aproximação entre as 

juventudes e a escola, é trabalhada por Dayrell (2007), que observa em seus estudos a 

preferência dos jovens por espaços onde eles se afirmem e se encontrem para a produção, 

criação e recriação de culturas, vivenciando suas juventudes.  

Consideramos essa aproximação da realidade como um traço característico da 

Formação Integrada. Santomé (1998) vê a educação como possibilidade e estratégia de 

aproximação da realidade. Para este autor, uma boa estratégia estimula o estudante a uma 

participação mais ativa. 

A escola deve contribuir para a participação e a promoção do protagonismo, 
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ampliando espaços e tempos para a arte e a cultura juvenil, proporcionando a visibilidade e a 

troca de experiências. Para isso é importante a aproximação dos jovens e o fortalecimento do 

diálogo intergeracional. 

 A escola como espaço democrático de múltiplas possibilidades, deve ser mais atrativa 

e dinâmica, reestruturando suas atividades a partir de um planejamento que contemple uma 

formação integral do ser humano, no nosso caso, os grupos juvenis. 

Para Navarro e Ferreira (2009), os componentes curriculares do Projovem Urbano, em 

sua concepção e inter-relação, podem ser realizados de forma problematizada e 

conscientizadora do contexto histórico em que vivemos, a depender diretamente das 

concepções e comprometimento dos educadores do Projovem. Para estes autores, o 

comprometimento, as concepções e a postura dos educadores podem contribuir diretamente 

para a emancipação humana dos estudantes.  

Ao mesmo tempo, a Formação Escolar do Programa, também apresentou suas 

fragilidades: como a dificuldade de aprendizagem e o desinteresse de alguns egressos em 

apreender os conteúdos, como podemos verificar na fala de Aurelane: ―tinha uns alunos que 

atrapalhavam um pouco a aula, mas com a ajuda dos professores, ia bem. ‖ Na temática 

dificuldade de aprendizagem, o egresso Saulo expressa a sua dificuldade de compreender 

alguns conteúdos dados em sala de aula: ―Algumas coisas eu não entendia, mas, eu pegava 

informação com o professor e o professor ia e dizia: olha é assim. Aí a mente ia se abrindo. ‖ 

Observamos a dificuldade de aprendizagem, que o egresso confessa que possuía e que 

recorria aos professores para tirar suas dúvidas. 

 Os jovens que frequentam o Projovem Urbano enfrentam um conjunto de fatores que 

dificulta a continuidade dos estudos, como por exemplo: a dificuldade em conciliar a escola e 

as longas jornadas de trabalho.  Pinto (2012, p.98) destaca que ―apesar de todas as 

dificuldades que estes jovens estão submetidos, estes jovens não veem seu futuro de forma 

sombria.‖ Diante das dificuldades enfrentadas, e já que a evasão é um grande problema 

enfrentado ao longo do Programa (SOARES, FERRÃO, MARQUES, 2011), o incentivo e o 

diálogo são muito importantes para que os jovens não desistam. 

 Referindo-se ao incentivo e ao estímulo que os egressos recebiam no Programa para 

continuarem os seus estudos, os jovens, na sua maioria, afirmaram que os professores 

incentivavam, os mesmos, a prosseguirem os seus estudos.  

 O incentivo e o apoio dos professores são bastante citados na fala dos egressos nas 

entrevistas que realizamos: 
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Houve incentivo. A professora (PO) dizia: para a gente continuar, porque era 

muito bom, e ela disse uma vez a mim e a todo mundo que estava na sala de 

aula que ela viu um aluno dela que era ex do Projovem, ele tinha dito a ela 

que fez o Travessia, terminou o Travessia e estava fazendo faculdade, 

começou a faculdade dele e ela disse assim, se renovou e ficou assim, com 

mais força ainda de trabalhar porque ela viu que aquele aluno, aquele aluno 

ali se sobressaiu na vitória. Teve resultado. E eu me impactei com essa 

história (Aurelane). 

 

Observamos que a egressa se sentiu estimulada e determinada a prosseguir com seus 

estudos, a partir do discurso de um professor que alimentava a certeza de que seus alunos 

eram capazes, e esta egressa não esqueceu mais disso. A formação de um educador 

diferenciado é prevista no próprio Programa que prevê:  

 

A Formação de Educadores para responder aos desafios que se apresentem 

durante a execução do Projovem Urbano, o que lhes demanda a competência 

para planejar e agir, para trabalhar em grupo e habilidade em lidar com o ser 

humano (BRASIL, 2008 b, pp. 13 e 14). 

 

 

 A formação destes educadores prevê formação inicial e continuada, em que os 

educadores se encontram semanalmente ao longo do Programa (BRASIL, 2008 b), em que 

estudam, refletem e planejam e avaliam ações enquanto o Programa vai acontecendo. 

 Voltando a relação professor-aluno, na fala deste outro egresso, percebemos que o 

jovem passou a acreditar mais em si mesmo e se vê capaz de atingir seus objetivos: 

  

Houve um incentivo muito grande: por parte dos professores e dos alunos. 

Quando um aluno estava fraco, outro chegava e dizia: vamos conseguir.O 

que mais marcou para mim foi que eu não acreditava que eu podia conseguir 

passar, devido a estar muito tempo afastado de uma sala de aula, eu pensei 

que eu não conseguiria mais estudar, mas eu vi que era coisa da minha 

cabeça mesmo, eu vi uma oportunidade clara, que só depende da gente. Se a 

gente acreditar que pode (Claudevan). 

 

 

 Percebemos a importância de relações interpessoais saudáveis e do incentivo que o 

aluno recebeu, fortalecendo a sua vontade de permanecer na escola e prosseguir estudando. 

Constatamos que os egressos do Programa veem os professores como uma referência: como 

profissionais que escutam, incentivam, e se dedicam ao trabalho que realizam. A figura do 
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professor transcende simbolicamente a de alguém que vai à sala dar aula e transmitir 

conhecimentos. 

 O incentivo é muito importante, do ponto de vista do fortalecimento das identidades 

juvenis, da autoestima dos alunos e em fazer com que os mesmos acreditem que podem, 

ampliando o campo de suas autonomias. Como podemos verificar na fala da egressa Vanise: 

 

Eu sempre escutei esta palavra: você tem potencial para isso! Hoje eu vejo 

que sim. A diferença para que os jovens atinjam os seus objetivos é 

determinação. Se você determina algo para você eu acho que não há nada 

impossível: você consegue (Vanise).  

 

 Essa motivação estimulada nos egressos age direto nas suas subjetividades, levando-os 

a acreditarem em suas potencialidades: 

  

[...] queremos defender o argumento de que as escolas são formas sociais 

que ampliam as capacidades humanas, a fim de habilitar as pessoas a intervir 

na formação de suas próprias subjetividades e a serem capazes de exercer 

poder com vistas a transformar as condições ideológicas e materiais de 

dominação e práticas que promovam o fortalecimento do poder social e 

demonstrem as possibilidades de democracia (GIROUX, SIMON, 2005, 

p.95). 

 

 A partir dos dados analisados, constatamos que os egressos percebem a Formação 

Escolar obtida de forma positiva. Para os mesmos, retomar os estudos e concluir o Ensino 

Fundamental significa a possibilidade da retomada da trajetória escolar, e a possibilidade de 

superação da realidade social em que vivem. 

Como podemos constatar 71% dos jovens egressos consideram que a Formação nas 

Disciplinas Básicas contribuiu diretamente para a ampliação dos seus conhecimentos e 

aprendizagem. Ao mesmo tempo, dentro do universo dos 100% de egressos, existem aqueles 

que não aprovaram a Formação Escolar do Programa ou não se sentiram suficientemente 

motivados para continuar os estudos. 

Os principais aspectos destacados que contribuíram para a ampliação dos 

conhecimentos foi: a dinâmica das aulas, a aproximação entre a teoria e a realidade por eles 

vivenciada em suas comunidades e a dedicação e o incentivo dos professores. Dentre os 

pontos negativos da Formação escolar do programa, destacamos: a dificuldade de 

aprendizagem, o desinteresse de alguns egressos em apreender os conteúdos, a dificuldade de 
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conciliar trabalho-escola e o fato não ter com quem deixar os filhos para pode estudar. 

 Observaremos no tópico seguinte, estas possibilidades de ampliar capacidades, de 

acreditar em si mesmo e de prosseguir ou não com os estudos, pleiteando elevação da 

escolaridade, a partir de um passo já dado no Projovem Urbano. 

 

6.2  TRAJETÓRIA ESCOLAR DOS EGRESSOS APÓS A PASSAGEM PELO PROJOVEM 

URBANO  

 Neste tópico, refletiremos sobre as repercussões da Formação Integrada vivenciada no 

Programa pelos egressos, e como se deu a continuidade das suas trajetórias escolares, bem 

como a influência do Projovem Urbano na reinserção, dos mesmos, no processo de 

escolarização. 

 Iniciaremos, analisando a fala dos egressos sobre a importância de continuar os 

estudos. Podemos observar no gráfico abaixo os percentuais das opiniões dos mesmos:  

     GRÁFICO 03- Importância de Continuar os Estudos na Perspectiva dos Egressos 
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 Sobre a importância de continuarem a trajetória escolar após o Projovem, 99 % dos 

jovens responderam que é muito importante ou importante, dar continuidade aos seus estudos, 

mesmo considerando a existência de fatores que irão influenciar a não continuarem a 

trajetória escolar: desde a falta de estímulo, à pouca disponibilidade de tempo em função do 

trabalho ou o fato de não ter com quem deixar os filhos. Como podemos ver na fala da 

entrevistada Anne Marri: ―Tive que trabalhar, tive filhos, aí parei de estudar, desisti, e depois 

com o Projovem foi que eu vim retomar a minha vida.‖ Percebemos as dificuldades que a 

egressa enfrentou e de acordo com o seu relato, as circunstâncias que a mesma vivenciou a 

influenciaram na decisão de parar de estudar.  

 Ao mesmo tempo a mesma egressa Anne Marri, relata o que a motiva a retomar os 

estudos: ―Porque eu tive o interesse de terminar o Ensino Médio para arrumar um emprego 

melhor. O Projovem foi bom, ajudou bastante, incentivou muita gente que havia desistido, 

como eu tinha desistido de estudar, não pensava mais no meu futuro, e o Projovem me ajudou 

a voltar a estudar e querer algo mais.‖ Esta vontade melhorar a vida pessoal através dos 

estudos, é estudada por Silva (2011) que destaca que ―aprender‖, ―estudar‖ e ―ser alguém‖, 

constituem o núcleo das representações sociais dos jovens que frequentam o Projovem 

Urbano, nas suas concepções sobre educação. 

 A egressa Aurelane fala do incentivo que recebeu para continuar estudando: ―o 

Projovem me incentivou a fazer o Travessia, foi através do Projovem, também os professores 

marcavam muito em cima para a gente terminar o segundo grau, eu terminei e agora eu quero 

fazer o Ensino Superior, através do Projovem, começou ali, a semente, no Projovem.‖ 

 Observamos que na sua maioria, os jovens reconhecem a importância da continuidade 

dos estudos, apesar da dificuldade de já terem desistido, ou até mesmo por isso: é importante 

continuar para recuperar o tempo perdido. Porque em algum momento de suas trajetórias eles 

se afastaram da escola e voltar a prosseguir com os estudos se torna fundamental. 

           Consultando os egressos sobre a continuidade dos seus estudos, indagamos a respeito 

de quantos jovens realmente prosseguiram com os seus estudos. Analisando a distribuição dos 

egressos por grau de escolaridade atingido após a passagem pelo Projovem Urbano, 

observando até que ponto eles prosseguiram com suas trajetórias escolares. No gráfico a 

seguir, podemos observar essa distribuição: 
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                          GRÁFICO 04- Continuidade da Vida Escolar pelos Egressos 
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Observamos no aspecto elevação da escolaridade, além de concluírem o Ensino 

Fundamental, 74% dos egressos prosseguiram com seus estudos, realizando o ensino médio, é 

claro que 23% ainda não concluíram, mas na sua maioria, demonstra o interesse em continuar 

os estudos, sendo o Projovem, como ―eles mesmos‖ dizem: a retomada da trajetória escolar. 

Estes números apontam, juntamente com as opiniões expressadas nas entrevistas, que 

a passagem pelo Projovem Urbano repercutiu positivamente, no sentido dos egressos se 

sentirem estimulados a prosseguirem com suas trajetórias escolares. Observamos diferentes 

trajetórias estudantis após a passagem pelo Programa: a maioria dos egressos prosseguiu com 

os seus estudos após o Projovem Urbano, mas outros não prosseguiram ou desistiram ao 

longo da trajetória escolar no Ensino Médio.  

 De maneira geral, constatamos que na sua maioria, os jovens reconhecem a 

importância da continuidade dos estudos. Ao mesmo tempo, observamos que alguns egressos 

desistiram de continuar estudando por enfrentarem dificuldades de frequentar a escola no 

Ensino Médio: dificuldades em conciliar escola versus trabalho e não ter com quem deixar os 

filhos no ensino noturno. 

 Percebemos nos egressos, o desejo de continuar suas trajetórias escolares, não parando 

com a conclusão do Ensino Fundamental. Constatamos nas entrevistas que realizamos essa 

vontade de continuar por parte dos egressos: 

 

E valeu à pena. Inclusive depois que terminei, como eu já recitei: fiz o 

Ensino Médio, conclui, e estou correndo atrás, porque vocês sempre falaram: 

os estudos não terminam. A cada dia, a cada ano, você vai aprendendo mais 
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e mais, e é gratificante, e não tem ninguém no mundo que tire isso de mim ( 

Vanise). 

 

 

 A egressa expressa à consciência que precisa continuar sua trajetória escolar, mesmo 

após a conclusão do Ensino Médio. Reconhece que foi motivada no Projovem Urbano, 

adquirindo a consciência de que a trajetória escolar nunca termina. 

 Analisando os 3% de egressos que chegaram ao Ensino Superior, verificamos que 

apesar de representar um pequeno percentual do público consultado, expressa a continuidade 

da trajetória escolar em busca de objetivos mais altos, que implica na superação e 

administração de desafios já citados anteriormente, como a dificuldade de conciliar o trabalho 

com os estudos, a organização do tempo para estudar e cuidar dos filhos. É preciso reconhecer 

que estes 3% de egressos no Ensino Superior, representa um referencial de superação do 

sujeito no contexto da realidade adversa em que está inserido socialmente. 

 Ao mesmo tempo, existem esses 26% dos egressos que desistiram de continuar 

estudando por enfrentarem dificuldades que precisamos considerá-las para entender algumas 

especificidades das trajetórias escolares destes jovens. 

De um modo geral, constatamos que voltar a estudar e concluir o Ensino Fundamental, 

significou a possibilidade da retomada da trajetória escolar. Significando o primeiro passo no 

processo de escolarização. 

                   GRÁFICO 05- Causas da Desistência dos Estudos pelos Egressos 
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Quanto aos motivos que levaram os egressos a não continuarem os seus estudos após a 

conclusão do Projovem Urbano, 65% responderam que trabalhavam e não tinham tempo de 

estudar; 25% afirmaram que não tinham com quem deixar os filhos; 5% afirmaram não 

encontrar vagas no momento da matrícula; e 5% afirmaram ter desistido por dificuldade de 

aprendizagem. Podemos observar melhor estes dados no gráfico acima. 

 Observamos esta dificuldade de conciliar trabalho e estudo, levando muitos jovens a 

abandonarem a escola. Verificamos esta realidade relatada por alguns egressos nas 

entrevistas, que abandonaram a escola por enfrentarem uma extensa jornada de trabalho que 

dificulta a continuidade dos estudos. Como podemos constatar na fala do Entrevistado 2: ―No 

Ensino Médio, trabalhava uma noite, estudava na outra noite. Não conclui, fui até quase o 

final do ano. Fui reprovado por falta. Eu tava indo e tava faltando muitas aulas, só ia no dia 

que eu estava folgando.‖ 

 Necessitamos de políticas públicas mais específicas, direcionadas a este público de 

jovens, que não aparece nas estatísticas dos vencedores, dos que conseguiram, mas que 

anseiam, mas não conseguem e muitas vezes desistem ao longo do processo pela dificuldade 

de conciliar o trabalho com a escola.  

 Neste outro caso, a egressa encontra dificuldades com a distância entre o trabalho e a 

escola, apresentando dificuldades de chegar à escola no início das aulas: 

 

 Por causa do trabalho eu não tenho como estudar. A gente larga tarde e 

chega tarde, porque o trabalho é longe. Aí não tem como conciliar o estudo e 

o trabalho, por causa de tempo mesmo. Pretendo retomar os estudos, é uma 

coisa que eu ainda tenho vontade, basta conseguir conciliar o trabalho e os 

estudos (Susi). 

 

 Percebe-se nitidamente a angústia desta jovem que tem vontade de retomar os estudos, 

mas enfrenta essa dificuldade de conciliar a distância do trabalho com o horário que chegava 

na escola. Entendo que estes jovens que enfrentam essa dificuldade e expressam esse interesse 

de retomar os estudos precisam ter um tratamento bem específico para que atinjam os seus 

objetivos sem tantas dificuldades externas à sala de aula. 

Araújo (2011) discute o abandono da escola pelos jovens trabalhadores, que são 

forçados a decidir entre a escola e a sobrevivência. Segundo o autor, a falta dessa 

escolarização leva-os a ocupar postos de trabalho precarizados:  

 

(...) os jovens da classe trabalhadora de maneira geral são obrigados a 
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deixarem o seu processo de escolarização para conquistarem um espaço no 

mundo do trabalho, onde na maioria das vezes esses espaços além de serem 

locais onde o trabalho é precarizado com péssimos salários, tem ainda a 

questão de não possibilitarem aos mesmos adquirirem um capital cultural 

suficiente para conquistarem uma melhor possibilidade de emprego no 

mercado de trabalho (ARAÚJO, 2011, pp.149 -150). 

 

  

Constatamos que essa realidade precária se reproduz, quando o jovem é obrigado a 

desistir da escola pela necessidade de sobrevivência, não percebendo muitas vezes que com 

essa decisão está reforçando a sua condição de baixa escolaridade, só podendo ocupar na 

maioria dos casos, postos precarizados no mundo do trabalho. 

Esta problemática se perdura na trajetória escolar de muitos jovens: como vimos acima 

nos depoimentos dos Entrevistados Saulo e Susi: o problema persistiu e os levou a desistirem 

do Ensino Médio. Analisando outras causas de desistência escolar, observamos o depoimento 

de algumas jovens que enfrentam a dificuldade de não terem com quem deixar seus filhos 

para frequentarem a escola, sendo outro motivo exposto pelos egressos para o abandono da 

sala de aula. Vejamos a fala de uma egressa que concluiu o Projovem urbano, mas não 

conseguiu dar continuidade ao Ensino Médio: ―eu tive meu filho, e não tinha ninguém para 

ficar com ele, então eu não prossegui meus estudos no Ensino Médio. Cheguei a me 

matricular, mas eu não consegui, eu desisti. A gravidez e as condições não deram para mim‖ 

(Kailane). 

 Este é outro problema apontado pelas jovens egressas, como uma das causas da 

desistência escolar: a dificuldade de não ter com quem deixar os filhos.  Em alguns Núcleos 

do Projovem, inclusive, não era permitida a entrada de crianças com as alunas que já eram 

mães. Em muitos casos a aluna tinha que voltar para casa com o filho, nas escolas que não 

flexibilizavam a presença da criança, em sala de aula, com a mãe.  

 É importante considerar que esse problema de desistência por não ter com quem 

deixar os filhos, que atinge 25% dos egressos, tem origem lá atrás, em suas trajetórias de vida, 

com a gravidez na adolescência (NASCIMENTO, 2013), provocando evasão escolar. 

 Estas diferentes causas do abandono da sala da aula, demonstram a diversidade de 

trajetórias e experiências de mundo (CARRANO, 2009 a) percorridas pelos jovens, que 

enfrentam situações diversas no cotidiano. Para Mannheim (1928), jovens que experimentam 

os mesmos problemas, no mesmo tempo histórico, compartilham da mesma geração. 

Observamos que os egressos enfrentam dificuldades de prosseguirem estudando: a 

dificuldade de conciliar o trabalho com os estudos e o problema de não ter com quem deixar 
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os filhos para frequentarem a escola. Mesmo aqueles que prosseguiram os estudos, 

concluindo o Ensino Médio, e aqueles 3% que iniciaram o Ensino Superior, continuam tendo 

de administrar estes tipos de dificuldades.  

Percebemos também, que o percentual dos que se encontram cursando o Ensino 

Superior é de 3%, sendo um número baixo, apresentando-se como um desafio maior. Mas em 

nossa pesquisa já observamos alguns egressos afirmarem informalmente (pois não 

quantificamos estes dados) que estavam inscritos no ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio) 2014, pleiteando o Ensino Superior. 

Ao mesmo tempo, muitos egressos reconhecem que o tempo de formação no 

Projovem Urbano não é satisfatório para uma formação de qualidade, no sentido da 

continuidade dos estudos e da realização do ENEM, após o término do Ensino Médio. 

Consideramos um aspecto muito positivo, que 74% dos egressos tenham prosseguido 

com a trajetória escolar e que 51% do total desta pesquisa concluíram o Ensino Médio (3% 

destes estão cursando o Ensino Superior), atribuindo o interesse de continuar estudando ao 

incentivo recebido no Programa. 

 A partir dos dados analisados, constatamos que a Formação Escolar do Projovem 

Urbano, através de uma Formação Integrada e interdisciplinar, repercutiu positivamente na 

vida dos egressos, transformando-se num incentivo maior para a elevação da escolaridade e 

continuidade de suas trajetórias escolares. 
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7   REPERCUSSÕES DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROJOVEM 

URBANO NA VIDA DOS EGRESSOS 

Neste capítulo analisaremos os dados referentes às repercussões da Qualificação 

Profissional do Projovem Urbano nas vidas dos egressos do Programa, relacionando a 

Formação Profissional e Integrada vivenciada com as possibilidades de inserção dos egressos 

no mundo do trabalho. 

 Organizamos este capítulo em dois tópicos. No primeiro, analisaremos os significados 

da Qualificação Profissional para os egressos, bem como as escolhas dos Arcos Ocupacionais 

vivenciados pelos mesmos. Em seguida, verificaremos a relação entre a experiência de 

Qualificação Profissional promovida pelo Programa com as possibilidades de inserção no 

mundo do trabalho revelada pelos jovens egressos. 

 

7.1   SIGNIFICADOS DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROJOVEM URBANO 

PARA OS EGRESSOS E A ESCOLHA DOS ARCOS OCUPACIONAIS  

 A procura da qualificação profissional, pela juventude, pode significar o aumento da 

possibilidade de inserção no mundo do trabalho, passando a ser também uma questão de 

sobrevivência.  

 Observamos neste estudo, que 74% dos egressos consultados se encontravam dentro 

da faixa etária que o Programa atende, ou seja, entre os 18 e os 29 anos. Trata-se, portanto, de 

uma parcela da sociedade economicamente ativa e que busca inserção no mundo do trabalho, 

pela própria necessidade de sobrevivência. 

 Consideramos que esse público busca a elevação da escolaridade e a qualificação 

profissional no interesse de ampliar as possibilidades de aumento de renda e realização 

pessoal. A realidade dos jovens vai sendo construída pelo tipo de formação que obtêm, pelas 

atividades econômicas que desenvolvem no dia a dia, pela renda proveniente destas atividades 

e pelo contexto social em que estão inseridos. 

 A baixa escolaridade e a falta de qualificação profissional na juventude contribuem 

para a precarização socioeconômica dos mesmos (ANTUNES e ALVES, 2004). Estes jovens 

procuram o Projovem Urbano na expectativa de mudarem suas vidas socioeconomicamente. 

 Em relação à Qualificação Profissional vivenciada pelos egressos no Projovem 

Urbano, encontramos opiniões divididas: parte dos egressos (passando dos 50%) opinaram 

que a formação vivenciada no Projovem Urbano foi satisfatória, e ao mesmo tempo outro 
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grupo aponta a qualificação como insuficiente. Analisaremos neste capítulo estas diferentes 

perspectivas e resultados da Qualificação Profissional do Projovem Urbano e se as 

considerações positivas, referentes a formação profissional do Programa, correspondem a 

realidade destes jovens. 

 Podemos observar no gráfico a seguir a distribuição de percentuais referentes à 

importância que a Qualificação Profissional do Projovem Urbano teve para os egressos: 

                    GRÁFICO 06- Importância da Qualificação Profissional Obtida 
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Referindo-se a importância da Qualificação profissional no Projovem Urbano, a 

mesma tem como objetivo a identificação de oportunidades potenciais de trabalho, em âmbito 

local no momento da escolha dos arcos profissionais pela Coordenação do Programa, e a 

capacitação dos jovens para o mundo do trabalho (BRASIL, 2008b).  

Neste sentido, analisando o gráfico acima sobre a importância e a contribuição da 

Qualificação Profissional vivenciada no Projovem Urbano, observamos que 52% dos jovens 

responderam que a formação foi suficiente e satisfatória; e 45% responderam que, de alguma 

forma, a qualificação foi insuficiente, não contribuindo para a inserção no mercado de 
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trabalho.  

Observamos um percentual elevado de egressos que identificam a formação obtida no 

Programa como insuficiente, por não proporcionar um retorno satisfatório: não contribuindo 

para de inserção no mundo do trabalho. É o que analisaremos com mais detalhes, neste 

capítulo. Ao mesmo tempo, os 3% de egressos que afirmam que a Formação contribuiu para a 

inserção no mundo do trabalho, se apresenta como um percentual muito baixo, do ponto de 

vista dos resultados que a Qualificação Profissional se propõe a oferecer. 

Relacionando esta Formação Profissional obtida com o Arco Ocupacional cursado,75 

% dos egressos afirmam que cursaram o arco desejado e que na maioria das vezes podiam 

escolher o Arco ocupacional, quando lhe era dada a possibilidade de escolha. 

 Podemos visualizar no gráfico a seguir, a relação: egresso versus Arco Ocupacional 

desejado, em que observaremos até que ponto os egressos cursavam o arco pretendido: 

                        GRÁFICO 07- Relação Egresso versus Arco Ocupacional Desejado 

Cursou o arco desejado 
25%

Não cursou o arco desejado
75%

 

 

 Percebemos, a partir da informação do gráfico acima, que a maioria dos egressos, 75% 

destes, cursaram o Arco Ocupacional desejado, que significa dizer que os mesmos tiveram 

uma formação numa área, com identificação com a sua aptidão profissional.  Já o grupo 

restante, 25% do total, responderam que desejaria ter cursado outro Arco Ocupacional. 

 Em relação a opção de escolha dos Arcos Ocupacionais, o Projovem Urbano a partir 

de 2012 (quando passou da Secretaria Nacional da Juventude para a SECADI/MEC), passou a 

oferecer apenas um Arco Ocupacional por núcleo (escola) em que funcionasse o Programa, 
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não oferecendo aos jovens opção de escolha, como acontecia em Projovens anteriores. 

 Nesta versão atual e recente, em que o egresso não possui a opção de escolher o Arco 

Ocupacional, entrevistamos 27 egressos pertencentes a duas escolas: 18 deles cursaram o arco 

de Saúde e 9 o arco de Turismo. Destes egressos, 17 responderam que fizeram o arco 

desejado e 10 afirmaram que não, representando um universo de 37% de alunos. 

 Percebemos um percentual elevado de não aceitação do Arco Ocupacional cursado, 

atingindo os 37% dos 27 egressos, deixando de proporcionar ao aluno a opção de escolha do 

arco, e de co-responsabilizar-se pelos resultados da sua escolha. 

 Considerando pertinente a observação da distribuição dos egressos por Arco 

Ocupacional cursado, elaboramos a tabela abaixo em que podemos visualizar estes dados: 

              TABELA 01- Distribuição dos Egressos por Arco Ocupacional Cursado 

Arco Ocupacional cursado Nº de egresso por Arco 

Ocupacional 

Percentual de egresso por Arco 

Ocupacional 

Saúde 34 52% 

Telemática 11 17% 

Administração 03   5% 

Turismo 10 15% 

Transporte 02 3% 

Serviço Pessoal 02 3% 

Alimentação 03 5% 

Totais 65 100% 

 

 O Arco Ocupacional de Saúde aparece como um dos mais procurados pelos jovens, 

juntamente com o Arco Ocupacional de Telemática que poderia ter continuado a ser 

oferecido, pelas oportunidades que pode proporcionar no mercado informal por algumas das 

ocupações que oferece no processo formativo: Operador de Microcomputador, Telemarketing 

(Vendas) e Assistente de Vendas (Informática e Celulares).  



110 

 

 

 De acordo com Oliveira (2009), em 2008 com a implantação do Projovem Urbano em 

Recife, a Prefeitura da cidade firmou contrato com o SENAC-PE para executar os Arcos 

Ocupacionais de Telemática, Alimentação, Saúde e Serviços Pessoais, exceto o arco de 

Esporte e Lazer que ficou sob a responsabilidade do ―Geraldão‖ (Ginásio de Esportes Geraldo 

Magalhães). A maioria dos estudantes passaram a frequentar o SENAC em Recife, com 

exceção de alguns estudantes dos arcos de Telemática e Serviços Pessoais que funcionaram 

nas UTECs ( Unidade de Tecnologia na Educação para a Cidadania) da Prefeitura do Recife. 

 Como já vimos no capítulo 3 (Quadro 2, p.73) deste estudo, atualmente o Projovem 

Urbano Recife oferece três Arcos Ocupacionais, que são: Saúde, Administração e Turismo. O 

Programa, aqui em Recife, deixou de oferecer os outros arcos mencionados acima. 

 A escolha de um arco Ocupacional constitui uma decisão que deve envolver vários 

atores, principalmente os alunos, que são os sujeitos principais da formação em foco. 

Inclusive, o processo de escolha destes arcos, necessita de uma maior transparência e de um 

estudo prévio das potencialidades econômicas do bairro e do município. 

 Prosseguindo com o nosso estudo, procuramos analisar até que ponte a Qualificação 

profissional do Programa atingiu as expectativas dos egressos, avaliando o grau de satisfação 

em relação às experiências vivenciadas. 

 Podemos observar melhor estes percentuais no gráfico a seguir: 

       GRÁFICO 8 – Índice de Expectativa Atingida após a Qualificação Profissional 

Atingiu as expectativas 
60%

Não atingiu as
expectativas 40%

 

 

 Analisando o de percentual de 60% de aprovação, por parte dos egressos, observamos 

que essa aprovação inicial se dá em função das aulas de Qualificação Profissional, constatada 
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nas falas de alguns dos egressos entrevistados: 

 

As aulas do arco de Alimentação eram bem alegres, a gente preparava as 

comidas, depois a gente degustava [...] A professora incentivava, ajudava 

bastante, explicava com muita atenção, cada tipo de alimento, cada prato que 

a gente preparava [...] mas hoje em dia, eu não trabalho exatamente com 

isso, mas eu faço alimentos, eu faço almoço, no trabalho onde estou (Anne 

Marri). 

 

 Observamos na fala desta egressa, a aprovação da formação recebida, o 

reconhecimento de que não trabalha na área, mas que os conhecimentos adquiridos são 

utilizados em atividades realizadas em seu dia-a-dia de trabalho. 

 A Qualificação Profissional do Programa (BRASIL, 2008 b) prevê a capacitação dos 

jovens para o mundo do trabalho. Neste caso específico, a egressa relaciona sua maior 

habilidade na cozinha à formação obtida, ao mesmo tempo identificamos que a mesma não 

trabalha na área do Arco de Alimentação.  

 Quanto ao arco de Telemática, esta outra egressa ver como diferente, referindo-se a 

dinâmica das aulas, em que o qualificador simulava situações reais da vida profissional: 

 

 

As aulas eram ótimas. Os professores de Telemática eram diferentes. [...] ao 

mesmo tempo em que a gente estava aprendendo, a gente estava brincando. 

Eles orientavam tudo, até a maneira como a gente atender um telefonema, a 

gente fazia na função de atendente, recepcionista, era tudo nesta área de 

Telemática, ele ensinava tudo, orientava tudo, o jeito da gente falar, se a 

gente falasse errado, ele parava, ensinava, a maneira da gente tratar as 

pessoas, e ele fazia até prático assim: simulava[...] (Kailane). 

 

 

 

Ao mencionar esta aula, a egressa relembra o treinamento na ocupação de 

Telemarketing (Vendas), que prevê tipos de atendimento, os cuidados a serem tomados no 

atendimento ao cliente e os equipamentos utilizados na área (BRASIL, 2006) em que o 

professor simulava situações reais da vida profissional. Observamos que o professor realiza 

esta aula usando a estratégia da dramatização e não faz o uso direto de computadores. 

Nesta outra fala, agora no arco de Saúde, a Entrevistada Susi refere-se a sua satisfação 

com a dinâmica das aulas práticas: ―As aulas eram muito boas: a professora dividia a turma 

em grupos, montava equipes para fazer trabalhos para falar na área de Saúde e a gente sempre 

conseguiu realizar o que tinha que se fazer.‖ Esta aluna refere-se à forma como as aulas eram 
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desenvolvidas: a organização das aulas e o grau de participação dos alunos. 

Essa aprovação inicial da formação recebida se reproduz na fala desta egressa que 

realizou um estágio no Hospital ‗A‘ (optamos por não citar o nome da Instituição): 

 

 

[...] eu estagiei em hospital, e ali a gente ficava muito junto, e as pessoas que 

já eram mais antigas procuravam ensinar a gente, foi isso, assim: mais o 

diálogo mesmo, e eu aprendi muito ali, estagiando no Hospital ‗A‘. Foi 

muito boa a experiência lá no Hospital. Que eles mudavam a gente de local, 

de setor: ficava na recepção, ficava no arquivo, ficava lá em cima, falava 

com os pacientes lá no hospital, atendia os pacientes. Era muito bom, isso aí 

contribuiu muito, a gente aprendeu (Aurelane).  

 

 

 Apesar da satisfação da egressa com o estágio em um hospital, a aprendizagem 

restringe-se à área administrativa: recepção, arquivo e atendimento pessoal. Não fazendo 

nenhuma referência a alguma atividade de ordem mais técnica e específica na área de saúde. 

Percebe-se uma formação predominantemente teórica, sem uma formação mais 

direcionada à prática.  Ao mesmo tempo, como o Programa se propõe em gerar capacitação 

dos jovens para o mundo do trabalho (BRASIL, 2008 b), observamos que 60% dos egressos 

consideraram que o Programa atingiu as suas expectativas. 

 Referindo-se ao percentual de 40% de egressos que percebem algum tipo de problema 

ou limitação na Qualificação Profissional do Programa, Batista Junior (2012) destaca que as 

políticas públicas, em prol da inserção laboral no Brasil, têm estimulado ações e a formação 

dos trabalhadores que considerem como alternativas de trabalho, não necessariamente 

relações de trabalho formal, mas o empreendedorismo e ocupações no mercado informal, em 

consonância com a dinâmica política e econômica, em prol do capital. 

 Na tentativa de aprofundar e detectar o que faltou na Qualificação Profissional do 

Programa, indagamos, junto aos egressos, sobre estes aspectos.Podemos visualizar a 

distribuição destes números no gráfico a seguir: 
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                 GRÁFICO 9 – Deficiências na Qualificação Profissional do Programa 

 

  

 Percebe-se que a falta de emprego e do encaminhamento para o mesmo, se apresenta 

como um grande problema para o egresso, que busca sobreviver com mais qualidade e criou 

durante a formação recebida, a expectativa de que a Qualificação Profissional contribuiria 

mais neste processo. 

 É preciso destacar na fala dos egressos alguns problemas existentes no dia a dia nas 

aulas dos Arcos Ocupacionais. De certa forma, essas falas expõem alguns dos aspectos que 

revelam a Qualificação do Programa como insuficiente: 

 

Faltou oferecerem um estágio, ou uma palestra de alguém da área de 

transporte: de um professor ou alguém que já trabalhasse na área: um 

despachante de tráfego, de transporte, de uma empresa de ônibus, ou um 

motorista na área de turismo, com o objetivo de dar um incentivo a mais a 

quem estava fazendo o curso (Gabriel). 

 

 Nesta fala, o egresso se refere à deficiência de atividades e palestras com profissionais 

que atuassem na área de transporte, que não fosse o professor, que falasse sobre a profissão, 

as atividades desenvolvidas na área, tirasse dúvidas e aproximasse a teoria da realidade do 

46%

24%
8%

5% 2%
15%

Faltou 
Encaminhamento de  
empregos
Faltaram Estágios

Faltaram mais visitas 
técnicas

Faltaram mais aulas 
práticas

Faltaram materiais nas 
aulas práticas

Todas as alternativas 
anteriores
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arco de Transporte. 

De forma bem clara, essa egressa menciona a falta de um maior envolvimento do 

Programa para melhor estruturar a Qualificação Profissional: 

 

Acho que deveria ter mais envolvimento da parte do Programa, em relação a 

despertar mais o conhecimento: ter mais ambiente para você conhecer: aulas 

em laboratórios, aulas práticas. Porque a gente teve poucas saídas a 

hospitais, não dá para aprender muito, a gente sabe que o curso é básico, mas 

eu acharia que pode melhorar um pouco (Vanise). 

 

  

           A egressa aponta a necessidade de um maior envolvimento do Programa na Formação 

Profissional ofertada, com a existência de um laboratório, de mais visitas técnicas e a 

existência de mais atividades voltadas à prática, qualificaria melhor o aluno, e melhoraria a 

qualidade da Formação.  

Outra deficiência encontrada no Programa é a falta de material para as aulas práticas: 

 
Às vezes faltavam ingredientes, a gente queria fazer um prato determinado, 

mas faltavam os ingredientes, a gente improvisava, fazia outro tipo de 

alimento, porque faltava muito, por ordem de lá que não vinha todo o 

material para a gente fazer (Anne Marri). 

 

 

 

Esta realidade da falta de materiais e equipamentos, a deficiência nas aulas práticas, 

contribui para a precariedade da Formação Profissional do Programa. Observamos certa 

desestrutura na Formação Profissional oferecida pelo Projovem Urbano, pela deficiência de 

materiais nas aulas práticas, pela falta de uma maior aproximação escola-empresa ao longo do 

Programa e a necessidade de uma maior articulação intersetorial entre instituições públicas e 

privadas, que proporcione uma formação mais articulada com o mundo do trabalho e as 

principais atividades desenvolvidas na comunidade e no município. O que acontece é que 

muitos trabalhadores, pela precariedade de sua formação, acabam sendo empurrados para o 

mercado informal. 

Analisaremos no próximo tópico os resultados que a Qualificação Profissional do 

Programa pode proporcionar aos egressos após a sua conclusão. 

 

. 
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7.2  RELAÇÃO ENTRE A EXPERIÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO 

PROGRAMA E AS POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO 
 

 Neste tópico, discutiremos as repercussões da Qualificação Profissional vivenciada no 

Programa com as atividades desenvolvidas pelos egressos no mundo do trabalho. 

Observaremos a existência de relação direta ou indireta, entre a formação obtida e as 

possibilidades de inserção no mundo do trabalho. 

Apesar da principal busca dos jovens pelo Projovem Urbano, enquanto Política 

Pública, ter sido pela possibilidade de elevação da escolaridade, percebemos outra 

necessidade inquestionável que é a sobrevivência através do trabalho. A necessidade de 

obtenção de uma qualificação profissional no Programa, também gerou uma expectativa: da 

obtenção de uma qualificação de qualidade e que esta possibilitasse a ampliação das 

possibilidades de ingresso no mundo do trabalho. 

Analisaremos, a seguir, como se deu esta relação do egresso com o mundo do trabalho 

após ter passado pelo processo de Formação Profissional do Projovem Urbano. 

 Inicialmente, procuramos nos informar se os egressos estavam ou não trabalhando, 

considerando esta questão fundamental para iniciarmos qualquer discussão, por ser o trabalho 

uma necessidade fundamental para a sobrevivência dos jovens.  

 Podemos visualizar os percentuais de egressos quanto a estarem ou não trabalhando, 

no gráfico abaixo: 

                       GRÁFICO 10 – Situação dos Egressos no Mundo do Trabalho 
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 Analisando quanto à renda por família, dos 58% de egressos que trabalham, mais de 

50% das mesmas, apresentam uma renda de até um salário mínimo
15

, reforçando a dura 

realidade de vida e a precariedade dos postos de trabalho que ocupam, não lhes 

proporcionando uma boa qualidade de vida.  

 Observamos no gráfico 21, citado acima, que 92 % das famílias vivem com renda de 

até 2 salários mínimos, expressando a dificuldade de viverem numa situação de baixa renda, 

de enfrentarem a dificuldade do desemprego, ou de ocuparem postos precarizados no mundo 

do trabalho. 

 Analisando estes 42% de egressos desempregados, percebemos a busca intensa dos 

jovens pela sobrevivência em comunidades pobres, em função da necessidade do sustento 

através do trabalho, considerando a difícil realidade do desemprego e da existência de 

inúmeras ocupações precárias. Encontrar uma ocupação que gere renda, significa a superação 

de muitos desafios. 

 Relacionando com a trajetória escolar, constatamos que muitos jovens são obrigados a 

interromperem os estudos pela dificuldade de conciliar o trabalho com a escola e abandonam 

os estudos pela própria necessidade de sobrevivência. Segundo Antunes e Alves (2004), 

muitos jovens permanecem sem perspectiva de emprego, pela baixa escolaridade e falta de 

experiência, engrossando as fileiras do desemprego e de trabalhos precarizados.    

 Diante destes números, o segundo passo foi saber o tipo de vínculo do egresso com o 

trabalho desenvolvido. Como podemos visualizar no gráfico abaixo: 

              GRÁFICO 11 – Tipo de Vínculo Empregatício do Egresso Trabalhador 

Com carteira assinada
58%

Sem carteira assinada
48%

 

                                                           
15

 Podemos observar essa distribuição por renda familiar no Gráfico 21 do apêndice III, deste estudo. 
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Esses 58 % que se encontravam trabalhando no momento da pesquisa, representam um 

total de 38 jovens dos 65 consultados. Destes 38 egressos, 22 trabalham com carteira assinada 

e 16 não se encontram com a sua situação profissional regularizada. Somado ao fato de estar 

trabalhando, a atividade destes 22 egressos ser com carteira assinada é mais um aspecto 

positivo na trajetória dos mesmos.  

 Relacionando o trabalho com a escolaridade, dos 38 jovens que responderam que se 

encontravam trabalhando: 10  possuem apenas o Ensino Fundamental, 12 o Ensino Médio 

incompleto, 14 o Ensino Médio Completo e 2 encontram-se cursando o Ensino Superior. 

Como podemos verificar na tabela abaixo: 

          TABELA 02- Relação Trabalho versus Escolaridade do Egresso trabalhador 

SITUAÇÃO DA 

ESCOLARIDADE 

 

TOTAIS 

TIPO DE VÍNCULO 

Com carteira assinada Sem carteira assinada 

Fundamental 

completo 

10 04 06 

Ensino Médio 

incompleto 

12 07 05 

Ensino Médio 

completo 

14 10 04 

Cursando o Ensino  

Superior 

02 01 01 

Totais 38 22 16 

 

 

 Observamos que 10 egressos, dos 38 trabalhadores, só possuem o Ensino Fundamental 

e não se encontram estudando. Possivelmente, alguns destes, enfrentam ou enfrentaram a 
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dificuldade de conciliar o trabalho com os estudos. 60% destes jovens que só possuem o 

Ensino Fundamental, desenvolvem atividades sem vínculos empregatícios, possivelmente em 

condições precárias de renda. 

 Dos 38 jovens que trabalham, 12 estão cursando o Ensino Médio e 60% deles 

trabalham com carteira assinada, representando um percentual maior do que os que só 

possuem o Ensino Fundamental e se encontram fora da escola. 

 Percebe-se que a maioria dos egressos que trabalha, possui o Ensino Médio completo, 

que perfazem um número de 14 jovens e 71% destes estão trabalhando com carteira assinada. 

Esses números mostram uma relação direta entre a elevação da escolaridade e uma melhor 

inserção no mundo do trabalho, uma melhor formação, consequentemente um melhor preparo. 

Pode refletir também uma opção do empregador em contratar um jovem que possui maior 

escolaridade. Isso significa dizer que quanto maior a escolaridade, maiores serão as 

possibilidades de inserção no mundo do trabalho. 

 Considerando a relação trabalho versus escolaridade, analisamos a relação entre a 

Formação Profissional vivenciada no Projovem Urbano com as atividades desenvolvidas 

pelos egressos que se encontravam trabalhando quando abordados na nossa pesquisa. 

 Ao questionamos os egressos se os mesmos trabalham na área do Arco Ocupacional 

cursado no Projovem Urbano, nos surpreendemos quando 95% responderam que não. Como 

podemos observar estes percentuais no gráfico abaixo: 

                 GRÁFICO 12 – Relação Trabalho versus Arco Ocupacional Cursado 
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           Observamos um número muito elevado de egressos que não encontraram trabalho na 

área do arco cursado. Como podemos ver na fala de do egresso Gabriel: ―Não trabalho na área 

do arco que fiz. Faltou oferecerem um estágio, ou uma palestra de alguém da área de 

Transporte: de um professor ou alguém que já trabalhasse na área: um despachante de tráfego, 

de transporte, de uma empresa de ônibus, ou um motorista na área de turismo, com o objetivo 

de dar um incentivo a mais a quem estava fazendo o curso.‖ 

Percebemos um paradoxo entre a formação profissional e o aproveitamento nos Arcos 

Ocupacionais: a maioria dos egressos que cursou o arco desejado, não atua na área do Arco 

Ocupacional cursado. É preciso pensar nas Políticas Públicas no sentido do retorno que 

podem dar aos sujeitos envolvidos em cada Programa.  

Dentro da margem dos 5% que trabalham na área do arco cursado, esta jovem fala das 

contribuições da qualificação para o seu trabalho atual: 

 

Trabalho na área do meu arco: a gente trabalha com pacientes geriátricos, a 

minha área, que estou trabalhando, é na área de Nutrição, mas é com os 

pacientes. A gente sempre lembra de alguma coisa que a gente escutou nas 

aulas, que a gente viu, sempre tem uma retribuição dessa parte[...]Muitas 

vezes a professora orientava que a gente não devia misturar a sua vida 

pessoal com o trabalho (Vanise) 

 

 

 Observamos que a egressa se refere muito mais a orientações recebidas de como se 

comportar, do que a atividades e rotinas profissionais que desenvolve no trabalho atual. Até 

mesmo porque o arco de Saúde não abrange diretamente a área de nutrição, mas como a 

egressa trabalha num hospital, liga diretamente o que faz ao Arco Ocupacional cursado. 

É preciso considerar que os egressos do Programa não encontraram trabalho na área 

do arco cursado: ou pelo arco não ter sido apropriado para o mercado, ou a formação 

oferecida não ter sido suficiente, ou por não ter havido um encaminhamento adequado para o 

mercado de trabalho. 

Neste sentido, Cruz, Pereira e Silva (2014, p.70), tratam do desafio das políticas 

públicas de ensino: ―Trabalhar as perspectivas de futuro desses jovens, frente a essa forma de 

educação, é um grande desafio para todos que compõem as políticas públicas de ensino do 

país.‖ É um desafio que precisa ser repensado constantemente. 

 Segundo Moriyón (1989), o ensino continuará contribuindo para perpetuar as 

desigualdades sociais recebidas das classes sociais de origem. Neste sentido, é preciso pensar, 

implementar e avaliar políticas de qualificação profissional pelos resultados apresentados.Só a 



120 

 

 

formação profissional não resolve a problemática do trabalho na juventude, e esta realidade se 

agrava quando a formação é precarizada.  

É preciso considerar que 95% dos egressos do Programa não encontraram trabalho na 

área do arco cursado: ou pelo arco não ter sido apropriado para o mercado ou por não ter 

havido um encaminhamento adequado para o mercado de trabalho. Para compreender melhor 

as causas deste problema, exigiria um estudo mais aprofundado sobre a relação entre a 

escolha dos Arcos Ocupacionais do Programa e os resultados que proporcionam. 

 As possibilidades de inserção no mundo do trabalho servem de referência às políticas 

públicas de juventude existentes. No que diz respeito ao Projovem Urbano, esta realidade 

parece não ser diferente. Segundo Nascimento (2013), há um descompasso nas políticas 

públicas de juventude, entre a expectativa que é gerada e o que realmente é ofertado. 

 Observaremos no gráfico abaixo a relação entre a Qualificação Profissional vivenciada 

no Programa e as atividades profissionais desenvolvidas pelos egressos: 

 GRÁFICO 13 – Relação Qualificação Profissional versus Trabalhos     Desenvolvidos 

pelos egressos 

Não contribuiu em nada
23%

Contribui nas atividades
desenvolvidas 32%

Contribui nas relações
interpessoais 45%

 

  

 Dentre os 32% de egressos que reconhecem alguma contribuição da formação no Arco 

Ocupacional para as atividades profissionais desenvolvidas dos egressos, mesmo sem o 

trabalho desenvolvido ser na área do arco desejado, os mesmos responderam de forma 

positiva: 

 

Trabalho em uma Empresa de eletricidade. A contribuição do arco de saúde 

foi que eu presenciei um choque no trabalho, e eu coloquei em prática 
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algumas noções de como proceder num acidente de trabalho. Foi bastante 

gratificante poder ajudar com os meus conhecimentos (Claudevan). 

 

 

 

 Este egresso trabalha com eletricidade em uma Empresa, mas reconhece que utilizou 

dos conhecimentos adquiridos, no arco de Saúde, no momento da ocorrência de um acidente 

de trabalho. Observamos que ele ficou bastante satisfeito em poder utilizar estes 

conhecimentos na prática. 

 Entrevistando outro egresso, que desenvolve atividades em uma empresa de produtos 

químicos, reconhece que utiliza os conhecimentos adquiridos no arco de Transporte: 

 

 

Trabalho atualmente na área de produtos químicos, mas no transporte dos 

materiais, eu utilizo alguns conhecimentos da área de logística, aprendidos 

no arco de Transporte do Projovem, eu aplico diretamente no meu trabalho 

atual, na parte de organização dos materiais a serem transportados pela 

empresa (Gabriel). 

 

 É bem perceptível, que as atividades que o egresso se refere e utiliza na sua rotina de 

trabalho, foram apreendidas no arco de Transporte.  

Dentre os 23% que reconhecem que a Qualificação do Projovem Urbano não contribui 

nas atividades profissionais que desenvolvem, podemos constatar essa realidade na fala de  

Saulo: ―Eu não trabalho na área do arco, ficou faltando, como a gente fez um curso, ficou 

faltando o Programa dá um estágio, a pessoa estagiar por um tempo para se aprimorar mais na 

prática.‖ E Susi: ―Eu trabalho, mas não é na área do Arco de Saúde. Eu não gostei deste Arco. 

Eu queria outra qualificação. Eu queria na parte administrativa.‖ 

 Para Soares (2013), a passagem pelo Programa contribui mais para a escolarização do 

que para a formação para o trabalho.  O fim da condição de vulnerabilidade, para a autora, 

seria uma utopia, enquanto problema social que atinge a juventude pobre.  

 Ramos (2014) analisa que a qualificação inicial do Programa não tem a pretensão de 

uma qualificação aprofundada, visto que busca desenvolver competências mínimas para a 

inserção dos jovens no mundo do trabalho. Esta autora destaca que: 

 

A qualificação profissional inicial oferecida pelo Programa apresentou-se 

bastante frágil por não aliar teoria e prática, incorrendo na dificuldade de 

apropriação pelos jovens dos conhecimentos necessários para uma atuação 

na área escolhida (RAMOS, 2014, p.108). 
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Nos resultados do seu estudo sobre o Projovem Urbano, Ramos (2014) destaca que a 

maioria dos jovens egressos do Programa aponta a qualificação profissional como insuficiente 

e atribuem como causa a falta de regularidade na ocorrência das aulas práticas.   

A qualificação profissional pode ser vista enquanto possibilidade de reversão da 

problemática do desemprego e da pobreza na juventude. No enfrentamento destas 

problemáticas, as políticas de juventude precisam ser postas em prática de forma mais 

integrada (escola, empresa, sociedade, Estado), aproximando as instituições que possuem a 

juventude como um dos seus focos de ação. 

 É importante disponibilizar aos jovens uma formação que amplie as possibilidades de 

ingresso no mundo do trabalho de uma forma cada vez menos precarizada. É necessária uma 

presença maior do Estado, através do fortalecimento das Políticas Públicas que integrem 

educação e trabalho, e que apresentem melhores resultados. 
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8   REPERCUSSÕES DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NA VIDA DOS  EGRESSOS DO 

PROJOVEM URBANO 

Este capítulo tem como objetivo analisar as experiências de Participação Cidadã 

vivenciadas pelos egressos do Projovem Urbano, e as possíveis contribuições das atividades 

desenvolvidas para o desenvolvimento humano e a prática cidadã destes jovens.  

A Participação Cidadã acontece no Programa através do desenvolvimento do Plano de 

Ação Comunitária- PLA, compreendendo: a realização de um diagnóstico do contexto em que 

os jovens estão inseridos, elaboração e definição de propostas de ação, execução dessas ações 

e avaliação de todo o processo percorrido. 

De acordo com as diretrizes do Programa (BRASIL, 2008, p.78), a implementação 

destas ações ―implica uma experiência de trabalho cooperativo e responsabilidade solidária 

com o grupo, essenciais para a formação de um jovem que se importa em participar de alguma 

mudança na sociedade em que vive.‖ Essas ações se propõem a promover, desde a reflexão 

sobre a realidade, às possibilidades de intervenção na mesma. 

Dividimos este capítulo em dois blocos: 7.1 Experiências de Participação Cidadã na 

Perspectiva dos Egressos; e 7.2 Repercussões da Participação Cidadã do Projovem Urbano na 

vida dos Egressos. 

 

8.1  EXPERIÊNCIAS DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, VIVENCIADAS NO PROJOVEM 

URBANO, NA PERSPECTIVA DOS EGRESSOS 

De acordo com as diretrizes do Programa (BRASIL, 2008, p.68), ―a Participação 

Cidadã deverá garantir aprendizagens sobre direitos sociais, promover o desenvolvimento de 

uma ação comunitária e a formação de valores solidários.‖ Neste sentido, a dimensão da 

Participação Cidadã, busca desenvolver nos jovens, a habilidade de cooperação, o senso de 

responsabilidade e cidadania, através do fomento do protagonismo juvenil e da realização de 

atividades coletivas que visem uma intervenção na realidade local. 

 Estas atividades desenvolvidas são escolhidas a partir da consulta dos problemas 

existentes na comunidade, junto aos alunos do Programa, trabalhando a realidade local do 

próprio jovem, como podemos verificar na fala desta egressa: 

 

Porque o PLA nos leva a saber mais um pouco de nossa comunidade, do 

nosso bairro, como se comportar diante de uma sociedade, (...) você tem que 
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fazer a sua parte como cidadã. Quando a gente vem relacionar um problema, 

muitas vezes a gente passa por ele. Eu também gostei muito destas aulas, 

porque o PLA trabalhou a vida real, a realidade do próprio jovem (Vanise). 

 

 

 Nesse aspecto, observamos que a egressa fez uma reflexão sobre os problemas locais, 

quando expressa que, após o PLA, passou a saber mais da comunidade em que vivia. Apesar 

de já viver na comunidade, as atividades lhe proporcionaram outra visão sobre estes 

problemas e o desejo de passar a ter outra atitude diante da realidade. 

Santomé (2008) propõe essa aproximação da realidade, norteando a aprendizagem, a 

partir do rompimento com a concepção do currículo isolado, descontextualizado e 

fragmentado, que não propicia a construção de um conhecimento mais completo do mundo.  

 Consideramos pertinente trabalhar com temáticas da realidade local, haja vista que 

estaremos tratando do mundo que o jovem vivencia diariamente. Problemas que os jovens da 

periferia enfrentam no dia-a-dia, como: a violência contra a mulher, as drogas, o desemprego, 

o lixo, DST`s, AIDS e tantos outros. 

Observaremos a seguir, até que ponto, debater a realidade local e os problemas da 

comunidade pode ter significado para estes jovens a possibilidade de terem outra atitude 

diante de problemas de ordem coletiva. 

 Verificamos isso na fala do egresso Claudevan: "Discutimos os problemas da 

comunidade, a gente debateu muito: sobre o lixo, pessoas que jogavam o lixo de modo errado, 

podendo fazer de outra forma, não olhava que ia prejudicar o próximo". Esta estratégia de 

utilizar o debate como instrumento de diálogo coletivo pode significar a garantia de espaços 

de voz e expressão pouco utilizados por estes jovens em suas comunidades.  

A possibilidade de aprendizagem e de trabalhar os problemas da comunidade é 

relatada pela egressa Anne Marri: ―Aprendemos coisas com cada tema desses, pudemos 

esclarecer dúvidas, explorar sentimentos, em relação aos problemas da nossa comunidade, da 

vida pessoal, foi muito bom, foi interessante.‖ Percebe-se na fala dos egressos, que os 

problemas da comunidade foram debatidos em sala de aula e ao mesmo tempo, foram 

discutidas as possibilidades de intervenção na realidade. 

 A egressa se refere ao dia da apresentação do PLA, em que cada turma pode 

apresentar suas produções, momento em que as turmas podem assistir ao que as outras 

produziram, já que cada turma do núcleo escolhe um problema diferente da realidade local, 

trabalhado durante meses, até a culminância na apresentação. 

Alguns depoimentos referem-se ao processo do desenvolvimento das atividades do 
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PLA e a percepção de alguns resultados alcançados. Estas egressas falam dos desafios, do 

incentivo dos professores e dos objetivos atingidos: 

 

A apresentação do Dom Bosco foi ótima. Porque tinha aluno que era muito 

retraído, e esses alunos se doaram, e os que eram mais retraídos, com os que 

eram mais falantes, eles aprenderam, uns com os outros, a conviver em 

grupo, a estar no grupo, tinha uns até que queriam desistir, mas um foi 

incentivando o outro e o professor sempre em cima, procurando incentivar o 

trabalho em grupo, foi muito bom. Depois os resultados foram ótimos 

(Aurelane). 

 

 

Tornou-se um aprendizado, porque cada turma que se apresentou, a gente 

tirou uma lição para a gente, para o dia-a-dia, já servia porque era um 

negócio para ajudar tudo que acontece na realidade de cada um. Apresentava 

o que acontecia na realidade, e acabou cada um pegando a informação do 

outro (Susi). 

 

 

 

 Percebemos que as egressas fazem referência à aprendizagem, a partir das atividades 

desenvolvidas, que vão desde a preparação à apresentação dos trabalhos no teatro Dom 

Bosco. A figura do professor aparece como elemento essencial no incentivo à participação e 

ao trabalho coletivo. Destacamos o fato dos mais retraídos e dos desinteressados se 

esforçarem a partir do incentivo, da interação existente no trabalho em grupo.  

Dayrell (2009) destaca a importância do processo relacional e deste pertencimento 

grupal na construção da identidade pessoal: 

 

A construção da identidade é antes de tudo um processo relacional, isto é, 

um indivíduo só toma consciência de si na relação com o outro. É uma 

interação social, o que aponta para a importância do pertencimento grupal e 

das suas relações solidárias para o reforço e garantia da identidade 

individual. Fica evidente a importância do grupo de amigos, das esferas 

culturais, das atividades de lazer, da escola, entre outros, como espaços que 

podem contribuir na construção de identidades positivas (DAYRELL, 2009, 

p.1). 

 

 

 

A realização de qualquer atividade coletiva vai exigir cooperação e ajuda entre as 

pessoas envolvidas, superação de dificuldades e o desenvolvimento de habilidades para se 

trabalhar em equipe. Criar um ambiente deste na escola é fundamental para a realização de 

atividades de grupo, com objetivos coletivos. 

 Nesta fala, a egressa se refere a etapas como a pesquisa e o esforço para aprender e se 
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apropriar do tema a ser apresentado: 

 

A gente pesquisou, fez tudo para saber entrar no tema: que era Violência 

contra a Mulher. Para mim foi gratificante, foi muito bom. A gente 

reproduziu o que tinha aprendido. Tornou-se um aprendizado, porque a 

gente aprendeu com o que cada turma apresentou, a gente tirou uma lição 

para a gente, para o dia-a-dia, já servia porque era um negócio já que para 

ajudar tudo que acontece na realidade de cada um (Susi). 

 

 

 Observa-se que as atividades desenvolvidas ao longo do PLA, como pesquisa sobre o 

tema escolhido, os trabalhos realizados e a apresentação, contribuem para uma maior 

compreensão da realidade vivenciada em suas comunidades. 

É possível perceber que os egressos conseguem fazer a ponte, contextualizando as 

atividades com a realidade local, despertando o desejo de intervenção. É muito importante 

essa contextualização dos conhecimentos e aproximação da realidade, contribuindo para a 

aproximação entre a escola e a realidade do seu entorno.  

 Questionamos os egressos sobre a importância de terem participado das atividades de 

Participação Cidadã. Podemos visualizar melhor estes dados no gráfico abaixo: 

               GRÁFICO 14 – Importância da Participação Cidadã para os Egressos 

0% 50% 100%

Muito importante
69%

Importante 29%

Pouco importante
2%

 

  

 A partir deste percentual de 69% de egressos que consideram as atividades 

desenvolvidas como muito importante, percebemos uma aprovação das atividades de 
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Participação Cidadã desenvolvidas, como podemos verificar em alguns depoimentos dos 

egressos da participação nas atividades vivenciadas no Programa através do PLA:  

 

―Foi bom ter participado do PLA. Foi ótimo a gente escolheu um tema, entre 

muitos problemas da comunidade, a gente escolheu Violência contra a 

Mulher. A gente se uniu, fez uma peça, foi apresentar em outras escolas, fez 

uma caminhada da Paz na comunidade. Muita gente gostou (Kailane). 

 

 

Achei bom ter participado do PLA: foi divertido, aprendemos coisas com 

cada tema trabalhado, pudemos esclarecer dúvidas e explorar sentimentos 

em relação aos problemas da nossa comunidade e da vida pessoal. Foi muito 

bom, fiquei muito satisfeita com tudo o que a gente aprendeu e realizou 

(Anne Marri). 

 

 

           Verificamos que os egressos demonstram uma satisfação em ter participado das 

atividades do PLA, sobretudo pelos desafios superados e pela aprendizagem. Como estas 

atividades possuem uma dinâmica e natureza diferentes das Disciplinas Básicas, necessitam 

de motivação e incentivos constantes, por parte da equipe de profissionais e dos alunos, para 

que os trabalhos ganhem o ritmo necessário para a sua realização.  

 Todo esse processo vai exigir motivação e uma intensa participação dos envolvidos. 

Para Costa (2000), participar é envolver-se em processos de discussão, decisão e execução de 

ações, desenvolvendo o potencial criativo dos sujeitos.  

 Ao mesmo tempo, o desenrolar destas atividades apresentam seus problemas e 

desafios para que os alunos se envolvam e as ações saiam do papel. Alguns destes desafios 

enfrentados são: a falta de tempo para ensaios e produção de trabalhos, desmotivação por 

parte de alguns alunos, falta de materiais, entre outros. 

Apesar dos problemas e desafios, 29% dos egressos veem estas atividades de 

Participação Cidadã como algo importante por terem trabalhado a realidade, relacionado a 

teoria com a prática, a partir do estudo dos problemas locais: 

 

 

Foi muito importante, porque às vezes é bom ensinar na teoria e na prática, 

porque na prática as pessoas vão vendo como é que a pessoa se envolve 

rápido nesse mundo das drogas que para a pessoa entrar é rápido demais. Se 

a pessoa não tiver cuidado se envolve (Saulo). 

 

 Constatamos que os diversos problemas da realidade local foram trabalhados ao longo 
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do PLA, levando os jovens a refletirem sobre esta realidade. Para Almeida (2012), é muito 

importante essa integração e interelação entre teoria e prática, aproximando os conteúdos 

aplicados, da realidade dos sujeitos. 

É importante que essa aproximação da realidade aconteça em cada etapa do PLA: 

desde o diagnóstico dos problemas da comunidade; à escolha do principal problema a ser 

trabalhado; a realização de estudos, debates e mobilização incentivando à participação, 

desenvolvimento de estratégias visando intervenções na realidade. 

            Os egressos conseguem fazer a ponte entre as atividades desenvolvidas e a realidade, 

vivenciada pelos mesmos na periferia, despertando o desejo de intervenção. É muito 

importante essa contextualização dos conhecimentos e a aproximação da realidade, 

contribuam para uma aproximação entre a escola e seu entorno.  

Neste tópico, observamos que os egressos veem o PLA de forma positiva, por 

trabalhar a realidade local e a possibilidade de intervenção na mesma. 

 Considerando agora, o que faltou na Participação Cidadã do Programa, os jovens se 

referem à falta de tempo para a realização das atividades do PLA, a pouca aproximação da 

comunidade, o desinteresse e a desunião entre alguns alunos.  

 Podemos observar a distribuição destes números no gráfico abaixo: 

               GRÁFICO 15 – Deficiências da Participação Cidadã para os Egressos 
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 O desenvolvimento do PLA prevê a implementação de ações que implica numa 

experiência de trabalho cooperativo e responsabilidade solidária. O PLA (BRASIL, 2008 b, 

p.78). Consiste ―num plano a ser elaborado, desenvolvido, avaliado e sistematizado ao longo 

do curso, no componente curricular da Participação Cidadã.‖ A Participação Cidadã é 

desenvolvida, através do PLA, etapa por etapa, ao longo das seis Unidades Formativas. 

Observando o gráfico acima, identificamos que 38% dos egressos, consideram a falta 

de uma maior aproximação da comunidade como um problema. A única etapa do PLA 

prevista a ser executada na comunidade, é a sua execução, servindo como culminância do 

plano, antecedendo apenas a etapa da avaliação. Observamos esta carência de uma maior 

aproximação da comunidade na fala do egresso Gabriel: ―Na Participação Cidadã faltou se 

aproximar mais da comunidade.‖ Neste sentido, Brener (2009) considera que os espaços 

educacionais precisam ultrapassam os muros da escola e atingirem outros espaços 

educacionais, como organizações e movimentos sociais. 

Melo (2014), em seu estudo sobre o Projovem Urbano, identifica na fala dos alunos, a 

necessidade de uma aproximação maior das atividades do PLA, com o contexto da 

comunidade. Inclusive, em uma das escolas estudadas pela autora, o PLA nem sequer tinha 

sido executado na comunidade. 

Percebe-se que os egressos veem a aproximação de suas comunidades como algo 

muito importante. Por uma questão de fortalecimento de identidade do sujeito (DAYRELL, 

2003) e motivação, já que os problemas que estão sendo trabalhados são do lugar onde 

moram, despertando o desejo de intervenção na realidade. 

Os 37% de egressos que apontam a falta de tempo para o desenvolvimento de 

atividades como um problema na progressão dos trabalhos do PLA: pesquisas, debates, 

palestras, ensaios, produção de cartazes e outras atividades que constem no planejamento.  

O problema é que a carga horária da Disciplina de Participação Cidadã é de1 hora-aula 

por semana por turma (BRASIL, 2008 b), que significa pouco tempo para se trabalhar as 

atividades com os alunos.  

Observamos a realidade desta problemática de tempo na fala da egressa Susi: ―Para 

mim o que faltou foi tempo (...) para incentivar mais o jovem: ter sempre mais atividades, 

tinha bastante, mas, mais ainda, para eles desenvolverem, tipo assim: que levante a autoestima 

da pessoa. ‖ Observamos a insatisfação referente à falta de tempo para atividades artísticas, 
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pelo motivo da carga horária do núcleo ser mais carregada de tempos destinados às 

Disciplinas Básicas (BRASIl,2008 b), que acontecem no interior da sala de aula. 

Analisando os 25% de egressos que consideram que faltou mais participação e união, 

podemos ver esta realidade na fala da entrevistada Aurelane: ―tinha uns até que não queriam 

mais fazer o PLA, mas um foi incentivando o outro e o professor sempre em cima, 

procurando incentivar a trabalhar em grupo, foi muito bom. Depois os resultados foram 

ótimos.‖ E na fala de Saulo:  

 

Teve trabalho, muito trabalho! O professor puxa pelo aluno, incentiva os 

desinteressados, e quando eles se envolviam ali diziam: Poxa! O professor 

não precisava nem ter insistido tanto para a gente estar ali, era para ter ido 

logo. Depois que está dentro se arrepende e fica gratificante. 

 

            A partir da análise do gráfico acima e do referencial teórico utilizado, percebemos que 

a realização do PLA apresentava algumas deficiências ao longo do processo, mas que as 

mesmas eram superadas com o incentivo dos professores e o envolvimento de todos os 

sujeitos. 

 

8.2   REPERCUSSÕES DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROJOVEM URBANO NA 

VIDA DOS EGRESSOS 

 Analisaremos neste tópico as possíveis contribuições da Participação Cidadã na vida 

dos egressos, a partir das atividades desenvolvidas no Plano de Ação Comunitária. Nosso 

interesse é saber se os jovens ampliaram a sua consciência em relação aos problemas sociais, 

se passaram a ter outro comportamento na convivência social e se participam de alguma 

atividade social em suas comunidades. 

Referindo-se a dimensão de participação Cidadã (BRASIL, 2008), no 

desenvolvimento destes aspectos de consciência, participação e responsabilidade cidadã, 

prevê: ―refletir criticamente sobre sua própria prática, assumir responsabilidades em relação a 

família, à comunidade, e frente aos problemas que afetam a sociedade.  

 Iniciamos, questionando se a participação nas atividades de Participação Cidadã 

ampliou a consciência dos egressos em relação aos problemas sociais, e se os mesmos se 

consideram, atualmente, pessoas mais responsáveis e participativas. 

 Podemos observar no gráfico abaixo a distribuição destes números: 
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              GRÁFICO 16 – Significados da Participação Cidadã para os Egressos 
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 Quando questionados sobre o significado de terem participado destas atividades de 

Participação Cidadã do Programa, 98% responderam que a grande contribuição foi a 

ampliação da consciência cidadã e da responsabilidade enquanto sujeitos sociais; os outros 

2% responderam que a participação nas atividades proporcionou apenas a consciência dos 

seus direitos e deveres. 

 Segundo Stotz (2009), a ação mobiliza o sujeito e os cidadãos a uma participação 

ampla nos processos decisórios da sociedade. Consideramos importante a participação dos 

jovens na solução de problemas reais (COSTA, 2000), aproximando a escola da realidade 

local e seus problemas, refletindo sobre as possibilidades de mudança desta realidade. 

Santos (2011) destaca em seu estudo, que os jovens do Programa não refletiam ou não 

sabiam das dificuldades da comunidade, antes de participarem do Projovem Urbano. 

 Estes 98% de egressos, que consideram que a experiência de Participação Cidadã 

contribuiu para ampliar suas consciências e responsabilidades, aponta que a participação 

nestas atividades, contribuiu para uma maior responsabilidade social, levando a pensar mais 

nas outras pessoas. Que estes jovens reconhecem que a participação nas atividades do PLA, 

proporcionou uma maior consciência sobre a sociedade, sobre o mundo e as pessoas.  

Ao mesmo tempo, analisando os 2% que fazem referência ao exercício de ―apenas‖ 

direitos e deveres a partir do PLA, nota-se uma consciência pouco relacional, já que não se 

refere aos direitos e deveres dos outros. Ao mesmo tempo, os egressos na sua maioria 

reconhecem que as atividades do PLA contribuíram para o desenvolvimento do compromisso 
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social. Podemos verificar isso na fala da egressa Anne Marri: ―O Projovem foi bom. Nos 

incentivou a querermos algo mais para nossas vidas, e ter interesse em fazer coisas boas, 

participar na vida de alguém e ajudar.‖ A mesma demonstra preocupação em ajudar as 

pessoas. 

A mudança de consciência e de atitude diante da realidade pode levar os sujeitos 

envolvidos a uma participação mais ampla na comunidade em que convivem, mas esta 

mudança dependerá sempre das escolhas e da consciência do sujeito em relação a si mesmo e 

a realidade.  

 Giroux e Simon (2005) defendem que uma intervenção na formação das 

subjetividades dos sujeitos, pode habilitá-los a serem capazes de exercer poder sobre a 

realidade. Em outras palavras: fazer refletir, mudar as crenças e levar o indivíduo a acreditar 

que pode fazer suas escolhas. 

Esse processo de tomada de consciência, mudança de valores e atitudes diante da 

realidade contribuem no processo que Carrano chama de autonomização, em que o sujeito 

exercita e aprimora o seu direito de fazer suas escolhas: 

 

O processo de referimento do sujeito, frente às múltiplas redes relacionais do 

seu universo cotidiano, faz com que na sua historia individual a aquisição de 

identidade seja vivida como um verdadeiro processo de aprendizagem em 

direção a autonomização (CARRANO, 2003, p.125). 

 

  

 Qualquer mudança de atitude, mesmo após uma formação, irá precisar de autonomia, 

de escolha, em que os valores adquiridos precisarão ser vivenciados na rede relacional em 

que os egressos estão inseridos.  

Essa experiência do PLA pode ter sido o diferencial para muitos jovens, como 

podemos verificar na fala desta egressa: 

 
 

O Projovem ajudou muitos alunos, até mesmo alunos que faziam coisas 

erradas, usavam drogas. Até tivemos o testemunho de ex-alunos, que foram 

lá e deram palestras para a gente. Eu ainda me lembro disso. Pode falar com 

qualquer ex-aluno, que eles dizem que as coisas mudaram muito. Tinha 

aluno que ia drogado para a sala e ao invés dos professores tratarem mal, 

acolhiam e ajudavam (Kailane). 

 

 

 

 Observamos no relato desta egressa, e a partir do referencial teórico trabalhado, a 
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importância de se trabalhar os problemas da comunidade em sala de aula, relacionando os 

conteúdos apreendidos em sala de aula com a realidade local, refletindo sobre as 

possibilidades de mudança nos campos: individual e coletivo. 

O desenvolvimento de atividades que discute a realidade local e valoriza a autonomia 

dos sujeitos, pode ser um diferencial ao se lidar com jovens que não são escutados em suas 

comunidades, e carecem de ambientes de valorização humana e prática Cidadã. A promoção 

destas atividades pode contribuir para uma reconstrução da experiência humana 

(CAVALIERE, 2002). 

Ainda sobre a valorização das experiências dos sujeitos na escola, Dayrell (2009, p.2) 

aborda que: ―Um primeiro aspecto é reconhecer e lidar com o jovem como sujeito. Tomá-los 

como parceiros na definição de ações que possam potencializar o que já trazem de 

experiências de vida.‖ O autor se refere a valorização dos jovens como sujeitos capazes de 

opinar e participar na definição de ações. 

 No interesse de sabermos de quais grupos os egressos participavam mais em suas 

comunidades, identificamos a baixa participação em grupos sociais e organizações em suas 

comunidades. 

 Podemos verificar estes números no gráfico abaixo: 

          GRÁFICO 17 – Grau da Participação dos Egressos em suas Comunidades 

Não participa 77%

Participa 23%

 

 

 De acordo com as diretrizes do Programa referentes à participação no PLA (BRASIL, 

2008, p.78), pretende-se formar ―um jovem que se importa em participar de alguma mudança 
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na sociedade em que vive‖ ao mesmo tempo, ―conviver e trabalhar e grupo.‖ 

 No desenvolvimento e implantação das etapas do PLA, o envolvimento e a 

participação de trabalhos em equipe aparece como fatores essências para realização das 

atividades e desenvolvimento das habilidades de cooperação e solidariedade. 

 Observamos que dos 77% de egressos afirmam não participar de nenhum grupo social, 

organizado, em suas comunidades, que a atuação cidadã destes jovens, se apresenta muito 

mais no campo individual, que não significa individualista, que numa atuação grupal. Como 

esses jovens, que vivenciavam o pertencimento nos seus grupos no Programa, perderam essa 

referência? De qualquer forma, a formação de novos grupos ou participação em outros já 

existentes, significa uma retomada nas relações interpessoais. 

 Para Dayrell (2009, p.35-36), a construção da identidade juvenil se dá na relação com 

o outro e ―é uma interação social, o que aponta para a importância do pertencimento grupal e 

das suas relações solidárias para o reforço e garantia da identidade individual.‖ 

 Para ingressar em um novo grupo, é preciso haver uma identificação entre o grupo e o 

sujeito (DAYRELL, 2009), os jovens precisam satisfazer as suas expectativas de grupo e vice 

e versa, em constante alimentação e realimentação de valores e significados. Com o 

surgimento de valores novos, os valores estabelecidos necessitam ser ressignificados. 

 Analisemos agora, os 23% dos jovens que afirmaram que participam de algum grupo 

em suas comunidades. Observemos a distribuição dos números no gráfico abaixo: 

                               GRÁFICO 18- Grupos com Participação de Egressos 
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 Os dois tipos de grupo de participação se resumem em religioso e esportivo. Neste 

caso, a fé e o esporte se apresentam como referenciais para estes jovens, além da família, do 

laser e do trabalho. Os jovens buscam espaços de lazer e afirmação. Buscando muitas vezes, 

em outros grupos, o pertencimento que não encontram em suas famílias. 

 Para Martins e Carrano (2011), a juventude pode ser encarada como um período de 

construção e experimentação de possibilidades identitárias. Estas participações e experiências 

em diferentes grupos possibilitam aos jovens exercitarem a sua autonomia e a execução de 

atividades em equipe. 

 A passagem pelo Projovem e as experiências vivenciadas no PLA, contribuíram de 

alguma forma para a formação de novos valores identitários dos egressos, que servem de 

referência a atitudes que podem tomar em sociedade. 

O processo da reconstrução da experiência na escola é abordado por Cavaliere (2002), 

associado à valorização da experiência do sujeito e da sua prática cotidiana. Neste sentido, 

segundo a autora, a escola cumpre um papel sócio-integrador, em que educação e vida se 

encontram, numa escola em que se valorizam as experiências humanas.   

No aspecto geral de participação em grupos, identificamos uma contribuição na 

relação interpessoal no ambiente de trabalho dos egressos. Como podemos verificar na fala 

deste egresso: 

 

O PLA contribuiu bastante no meu trabalho. Eu achava que estava me 

isolando muito das pessoas, e devido a Participação Cidadã fez com que eu 

me aproximasse mais, eu tinha algumas dificuldades, não aceitava algumas 

opiniões e atitudes das pessoas, eu aprendi a respeitar mais os outros 

(Claudevan). 

 

 

As atividades vivenciadas em grupo, a mediação de conflitos na superação dos 

desafios nas etapas do PLA, contribuíram no aprimoramento da habilidade do egresso de 

conviver em grupo, melhorando a sua convivência no seu ambiente de trabalho.  

Podemos analisar esses significados e contribuições no gráfico a seguir: 

 

 

 



136 

 

 

          GRÁFICO 19- Contribuições da Participação Cidadã na Vida dos Egressos 

0% 20% 40% 60% 80%

Desenvolvimento do
compromisso social
79%

Participação nas
discussões e
decisões da
comunidade 12%

Aprendi a cuidar
mais de mim que dos
outros  9%

 

 

Relacionando aos aspectos presentes no gráfico, o foco do PLA (BRASIL, 2008 b, 

p.67), prevê: ―exercitar valores de solidariedade e cooperação, identificar problemas e 

necessidades de sua comunidade‖, planejando iniciativas, participando, visando à superação 

de problemas.  

Os 9% que relatam que aprenderam a cuidar mais de si que do outro, revelam que os 

resultados que o PLA pode atingir dependem também dos sujeitos e do contexto em que está 

inserido. Como podemos ver na fala de Anne Marri, que faz referência a alunos que não se 

envolviam nas atividades: ―os poucos que não ajudaram também não prejudicaram não, 

porque tinha a maioria que se envolveu, que fez direito, e a apresentação foi muito boa. ‖ 

Percebemos, a partir desta fala, que haviam alunos que não se envolviam nas atividades e 

outros que se envolviam com dificuldade. 

Para (DAYRELL, 2007, p.1108), ―é importante situar o lugar social desses jovens, o 

que vai determinar, em parte, os limites e as possibilidades com os quais constroem uma 

determinada condição juvenil.‖  

Inferindo conhecimento a essa temática, percebemos que o maior interesse dos jovens 

em cuidar mais de si mesmos, pode ser relacionado aos limites e possibilidades citados acima, 

no sentido dos desafios a serem vencidos para levar o jovem a uma participação mais 

solidária. Referindo aos 12% que destacam a importância de participar das discussões e 

decisões da comunidade, relacionamos a importância da superação dos problemas da 

comunidade através da participação. Verificamos esse interesse na fala da egressa Aurelane: 
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―após o PLA, procurei olhar mais a vida no entorno de onde a gente mora, não só de onde 

agente trabalhou ali com o PLA, mas o entorno da comunidade, trabalhar com a comunidade, 

os problemas da comunidade, estas coisas, a gente olha mais.‖  

As expressões: ―olhar mais o entorno‖ e ― trabalhar os problemas da comunidade‖ são 

conceitos que foram trabalhados nas atividades do PLA. Observamos que as atividades 

desenvolvidas levaram a egressa a uma modificação de comportamento, levando-a a ser mais 

participativa. 

Referindo-se a participação dos egressos em suas comunidades, Melo (2014) percebe, 

em seu estudo sobre o Projovem Urbano, que mais de 60% dos egressos pesquisados 

informaram que ajudam outras pessoas em suas comunidades. Esta autora chega à conclusão, 

que mais de 80% dos jovens mudaram a forma de pensar após o Projovem Urbano e que as 

mudanças verificadas nos alunos pesquisados, foram condizentes com as propostas 

trabalhadas no Programa. 

Observamos que as aprendizagens trabalhadas no Programa, referentes à participação 

e preocupação com a sua comunidade, podem ser levados para o dia-a-dia da comunidade, 

dependendo do grau de participação e envolvimento do egresso ao longo do Programa e do 

seu interesse de levar essas aprendizagens para a prática após a conclusão do curso. 

Relacionaremos os 79% de egressos, que responderam que após o PLA desenvolveram 

o compromisso social, com a possibilidade de participação visando superar problemas, 

prevista nas diretrizes do Programa. Os egressos referem-se a uma maior aproximação das 

pessoas e da importância do respeito às outras pessoas.  

 

[...] devido essa Participação Cidadã fez com que eu me aproximasse mais 

das pessoas, eu tinha algumas dificuldades, não aceitava algumas opiniões e 

atitudes das pessoas, eu aprendi a respeitar mais os outros. Em relação a 

homossexualidade, eu tinha uma dificuldade em termo de querer respeitar, a 

maneira, o comportamento, a escolha, eu achava que a gente não podia nem 

ficar perto: eu achava que isso passava, que era uma doença. O tema sobre 

homossexualidade foi muito bom, um tema que no início eu não concordei e 

depois eu passei a concordar e vi que o meu ponto de vista estava errado 

(Claudevan). 

 

 

Observamos que o trabalho desenvolvido no PLA, sobre a homossexualidade, levou o 

egresso a ter outra postura diante da problemática do preconceito e da discriminação com os 

homossexuais. A continuidade da fala deste egresso, expressa uma mudança de atitude a partir 

das experiências vivenciadas em sala de aula: 
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Foi muito importante a Participação Cidadã para minha vida hoje. Hoje eu 

consigo olhar as coisas com mais clareza, aquilo que eu aprendi dentro de 

uma sala de aula: a respeitar o próximo, a saber pensar o que vou fazer antes 

de agir (Claudevan).  

 

 

Percebe-se que o egresso expressa que a partir das atividades desenvolvidas e 

vivenciadas em sala de aula, passou a olhar o mundo de outra maneira e pensar antes de agir.  

            Referindo-se ao aproveitamento das atividades na vida dos sujeitos, para Brener 

(2009), a concepção de Educação não pode limitar-se à Educação escolar, mas deve incluir 

outros aspectos que possam auxiliar os jovens no exercício da vida pública, como o 

desenvolvimento pessoal, profissional, as relações sociais e o trato com o bem-comum. 

 A consciência de que qualquer mudança precisa ser relacional, e que na convivência 

interpessoal você dá e recebe, pode ser observada na fala da Entrevistada Valdete: ―Eu me 

considero uma pessoa mais respeitada e responsável agora. As atividades foram muito boas e 

necessárias.‖ 

 Percebemos na fala desta egressa, além de uma imagem mais positiva de si mesma, a 

consciência de que passou a ser mais respeitada e responsável, onde respeito e 

responsabilidade são atitudes e valores relacionais na convivência humana. Que no caso, 

mudaram para melhor na perspectiva da egressa. 

 No que se refere a possibilidades de mudança de atitudes, consideramos que os 

egressos puderam apresentar mudanças após terem trabalhado os problemas da comunidade, 

como na temática Violência contra a Mulher:  

 

As mulheres nunca devem ser submissas aos homens, porque do jeito que a 

violência está com a gente, é porque muitas mulheres são submissas aos 

homens: baixam a cabeça. Eu tive bastante atitude após o PLA porque já 

passei por isso (Kailane). 

 

 

 

Reconhecer que as mulheres não devem ser submissas, nem baixar a cabeça, a partir 

das atividades desenvolvidas, é outro aspecto importante na mudança de atitudes após o PLA. 

No aspecto mudança de atitudes a partir do PLA, observamos que passar a ter coragem de 

denunciar é uma mudança atitudinal importante no enfrentamento da violência. 

 Na fala abaixo, identificamos que a egressa passa a ver as outras pessoas de forma 

mais humanizada, a partir das atividades do PLA: 
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Após o PLA, a gente ver o outro mais próximo de nós. Nos aproximamos 

mais das pessoas, passamos a ajudar mais, ter interesse pelos outros, não só 

por mim mesma.E passamos a ter o interesse de poder fazer uma coisa melhor 

em relação às outras pessoas (Anne Marri). 

 

 

 Passar a ver o outro de forma mais humanizada, com interesse de ajudar, pode 

implicar em atitudes cidadãs saldáveis a convivência social. Caú (2009), em sua pesquisa de 

Mestrado, identificou nos egressos o desenvolvimento de um espírito de solidariedade. 

 As diretrizes do programa se referem à formação de valores solidários após o PLA e 

percebemos estes valores bem presentes na fala dos egressos: 

 

A gente agora olha a vida no entorno de onde a gente mora, não só de onde 

agente trabalhou ali com o PLA, mas o entorno da comunidade, trabalhar 

com a comunidade, os problemas da comunidade, estas coisas a gente olha 

mais. Tornei-me uma pessoa menos individualista, passei a pensar mais no 

outro (Aurelane). 

 

  Observamos que após o PLA, os egressos passaram a ter outra atitude em relação à 

realidade local, contribuindo para o desenvolvimento de valores de solidariedade e 

cooperação. É possível perceber, a partir dos dados observados e do referencial teórico 

utilizado, que as atividades desenvolvidas na Participação Cidadã contribuem para o 

desenvolvimento do compromisso social dos egressos do Programa.  

            Constatamos na fala dos egressos, uma impressão positiva por ter participado das 

atividades de Participação Cidadã, por se sentirem os protagonistas na realização das 

atividades e por perceberem que podem intervir na realidade local. 

            A partir dos dados observados e do referencial teórico utilizado, concluímos este 

capítulo, considerando que as atividades desenvolvidas no PLA podem proporcionar uma 

mudança de consciência diante da realidade, podendo contribuir para a construção e 

reelaboração de valores dos sujeitos participantes, levando os egressos a uma participação 

mais consciente e responsável na comunidade em que vivem, aprendendo a fazer as suas 

escolhas com mais maturidade. 
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9  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O debate no campo da educação e das Políticas Públicas de Juventude tem motivado o 

desenvolvimento de estudos, que podem contribuir para a formulação, avaliação e 

aperfeiçoamento de Políticas Públicas e para uma maior compreensão dos contextos que 

envolvem a juventude. 

A dimensão das Políticas Públicas de Juventude no Brasil envolve estudos e ações do 

Estado direcionadas a categoria juvenil, em função das suas demandas, especificidades e 

realidades a serem atendidas.  

 Na avaliação das Políticas Públicas de Juventude, Sposito e Carrano (2003), 

consideram os jovens como sujeitos dotados de autonomia e capazes de atuarem como 

interlocutores da formulação a avaliação das políticas de juventude. 

A presente dissertação abordou as percepções dos jovens egressos do Projovem 

Urbano sobre as experiências de Formação Integrada vivenciadas no Programa e as 

repercussões desta Formação em suas vidas, após a conclusão do Programa. 

O Projovem Urbano surgiu enquanto Política Púbica direcionada a um público jovem, 

que apresentava um quadro da baixa escolaridade, desemprego e violência, num discurso de 

proporcionar inclusão social ao mesmo, através de Elevação da Escolaridade, Qualificação 

Profissional e experiências de Participação Cidadã. 

Neste presente estudo, analisamos como as experiências da Formação Integrada no 

Projovem Urbano, repercutiram na realidade das vidas dos egressos na Cidade do Recife, no 

marco temporal entre 2008 e 2013. 

 Concebemos que a Formação Integrada pode contribuir para a revisão da tendência 

histórica da separação entre a teoria e prática, e da fragmentação do conhecimento. Neste 

sentido, a Formação Integrada pode ser vista como alternativa e estratégia de formação 

educacional, que considera a produção do conhecimento numa totalidade, em suas múltiplas 

dimensões, aproximando o sujeito da sua realidade. 

Como procedimento metodológico, na parte empírica deste estudo, utilizamos a 

aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas, junto aos jovens egressos, que 

atendeu e deu conta das questões estabelecidas nos objetivos deste estudo. Para a realização 

de um novo estudo, mais aprofundado, da realidade dos jovens egressos do Programa, 

sugeriríamos uma pesquisa etnográfica no propósito de observamos um maior número de 

peculiaridades da rotina dos jovens egressos. 
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Na análise de conteúdo, foi utilizada a análise temática ou categorial de Bardin (2009), 

objetivando a descrição do conteúdo das mensagens que permitissem a inferência de 

conhecimentos relativos a estas mensagens. Através da análise profunda dos textos foram 

produzidas interpretações e explicações no intuito de dar conta do problema e das questões da 

investigação. 

 A partir dos dados analisados e do referencial teórico utilizado, foi constatado que as 

experiências de Formação Escolar e Integrada do Projovem Urbano, repercutiram 

positivamente na vida dos egressos, transformando-se num incentivo maior para a elevação da 

escolaridade e continuidade de suas trajetórias escolares.  

Ao mesmo tempo, muitos egressos reconhecem que o tempo de formação no 

Projovem Urbano não é satisfatório para uma formação de qualidade, no sentido da 

continuidade dos estudos e da realização do ENEM, após o término do Ensino Médio. 

Sugerimos uma maior integração entre o Projovem Urbano e as instituições da Rede Estadual, 

proporcionando um acompanhamento maior do jovem fora de faixa idade-escolaridade.  

Atendendo este público, poderia ser proporcionada uma formação integrada no Ensino 

Médio, semelhante ao Projovem Urbano, no intuito de proporcionar uma formação que 

aproxime a escola, o mundo do trabalho, e a participação cidadã, reduzindo os índices de 

desistência da trajetória escolar, complementando com turmas de Pré-ENEM para os 

interessados em ingressar no Ensino Superior. 

Quanto às maiores dificuldades enfrentadas na continuidade da trajetória escolar, foi 

constatado que os egressos enfrentam muitos desafios para prosseguirem estudando: a 

dificuldade de conciliar o trabalho com os estudos e o problema de não ter com quem deixar 

os filhos durante o ensino noturno. 

Na dimensão da Qualificação Profissional, concebemos segundo Cruz, pereira e Silva 

(2014, p.70), que: 

(...) fica evidenciada a importância da educação profissional integrada para 

os jovens brasileiros. Trabalhar as perspectivas de futuro desses jovens, 

frente a essa forma de educação, é um grande desafio para todos que 

compõem as políticas públicas de ensino do país (CRUZ, PEREIRA, 

SILVA, 2014, p.70). 

 

           O grande desafio da qualificação na educação integrada, é aproximar a escola do 

mundo do trabalho e implementar políticas públicas no intuito de diminuírem este hiato, 

apresentando melhorias nos processos e nos resultados.A proposta do ensino integrado se 
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contrapõe aos processos de formação voltados apenas para a preparação de mão de obra para 

o mercado (LIMA FILHO E MACHADO, 2012), pois contempla as demais dimensões do 

conhecimento, trazendo uma visão de totalidade da realidade. 

De acordo com as diretrizes do Programa (BRASIL, 2008b, p.42): a Qualificação 

Profissional oferecida se propõe ―a identificação de oportunidades potenciais de trabalho e a 

capacitação dos jovens para o mundo do trabalho.‖ Dimensão esta que se torna uma grande 

expectativa dos jovens no Programa. 

 Referindo-se a esta dimensão supracitada, foi constatado que a Qualificação 

Profissional ofertada, pouco contribuiu para a inserção dos egressos no mundo do trabalho, 

considerando que 42% dos egressos encontravam-se desempregados em função da dura 

realidade do desemprego na periferia; e que 95% dos egressos que se encontravam 

trabalhando, não estavam atuando na área do Arco Ocupacional cursado.                                 

 Apesar desta baixa atuação nas áreas dos Arcos Ocupacionais cursados, os egressos 

trabalhadores, na sua grande maioria, reconhecem que a Qualificação Profissional obtida 

contribuiu indiretamente nas atividades desenvolvidas em seus ambientes de trabalho. 

 Quanto aos aspectos em que a Qualificação Profissional do Projovem Urbano poderia 

melhorar, sugerimos a potencialização da economia local voltando-se para experiências na 

prática de uma economia sustentável e que gere renda, incentivo e apoio na abertura de 

pequenos negócios nas áreas das ocupações cursadas, mais visitas técnicas, estágios e uma 

maior aproximação escola-empresa para possíveis aproveitamentos de egressos. 

Ciavatta (2005) apresenta alguns pressupostos para a realização da educação 

profissional como formação integrada: vontade política de romper com a redução da formação 

à simples preparação para o mercado de trabalho; manter na lei a articulação entre a formação 

geral e a educação profissional em todas as suas modalidades; a adesão de gestores e de 

professores responsáveis pela formação geral e da formação específica; articulação da 

instituição com os alunos e os familiares; exercício da formação integrada como experiência 

de democracia participativa e garantia de investimentos na educação. Estes pressupostos 

supõem a valorização e a integração das diversas instâncias responsáveis pela educação no 

país, investimentos intelectuais e financeiros, e o envolvimento de alunos e professores em 

um horizonte comum. 

 A partir dos dados observados e do referencial teórico utilizado, foi observado que as 

atividades desenvolvidas no PLA: proporcionaram a 98% dos egressos uma ampliação da 

consciência e do senso de responsabilidade social; que apenas 33% dos egressos afirmaram 
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participar de atividades em algum grupo social na comunidade, sendo estes, os grupos 

esportivos e religiosos os únicos citados; que 77% dos egressos afirmam não participar de 

nenhum grupo social na comunidade; ao mesmo tempo, 79% dos mesmos consideram que a 

participação nas atividades de Participação Cidadã contribuiu diretamente para o 

desenvolvimento do compromisso social. 

 Sugerimos para a dimensão da Participação Cidadã, a articulação com o Programa 

Estação Juventude (Brasil, 2016) da SNJ, que prevê a criação de espaços com: salas de 

reuniões, espaços de convivência livre, conexão à internet e uma minibiblioteca, que 

proporcionem aos jovens: encontros e acesso a instrumentos de emancipação e garantia dos 

seus direitos. Agora, defendemos que estes espaços sejam criados dentro ou no entorno das 

comunidades envolvidas com o Projovem Urbano. 

Constatamos que a experiência da Formação Integrada no Projovem Urbano, 

significou para os egressos: uma oportunidade da retomada da trajetória escolar, um incentivo 

para continuar estudando; uma dinâmica de sala de aula interdisciplinar e diferenciada; 

integrada a uma experiência de Qualificação Profissional: que contribuiu indiretamente para 

as atividades profissionais dos egressos, mas fora do Arco Ocupacional cursado; e uma 

experiência de Participação Cidadã proporcionado: ampliação da consciência cidadã e do 

compromisso social, mas uma baixa participação em grupos. 

Consideramos que a Formação Integrada no Projovem Urbano aconteceu, 

contemplada no PPI do Programa e através do envolvimento e participação dos sujeitos 

(alunos, professores, funcionários da escola, pessoas da comunidade) nas atividades previstas 

em cada uma das três dimensões da Formação: Escolar, Qualificação Profissional e 

Participação Cidadã, sendo sempre o aluno o foco de cada aprendizagem desenvolvida de 

forma interdisciplinar. 

Das três dimensões do Programa, a que deixou a desejar nos resultados apresentados, 

foi a Qualificação Profissional, pelo baixo aproveitamento dos Arcos Ocupacionais, e pelo 

alto índice de desemprego entre os egressos. Sugerimos que a escolha dos Arcos 

Ocupacionais seja mais transparente, eficiente e democrática; que a escolha dos Arcos se 

relacionem com as potencialidades econômicas do bairro e da cidade, através de uma 

Formação mais eficiente voltada para a prática; dando suporte e qualificando os jovens com 

aptidão para o mercado informal, bem como proporcionar uma maior aproximação entre 

escola-empresa.  

A escola é fundamental do ponto de vista da formação humana, ainda convivemos 
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com muitos estigmas sobre juventude, consideramos fundamental a implementação e o 

fortalecimento de práticas pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento integral do 

ser humano. Para isto, é indispensável a implementação de políticas que aproximem teoria e 

prática e que contextualizem o conhecimento com a realidade dos sujeitos. 

Compreendemos que a escola é um espaço de possibilidades, de aprendizagem, de 

convivência, de fazer amizades e ampliar horizontes. Dayrell defende que algumas destas 

experiências já podem ser constatadas: 

Mas já existem muitas experiências que apontam para uma nova postura da 

escola na relação com os jovens, com algumas características que devem ser 

ressaltadas. Um primeiro aspecto é reconhecer e lidar com o jovem como 

sujeito. Implica percebê-lo como realmente é, além da sua condição de 

aluno. É um indivíduo que ama, sofre, se diverte, pensa a respeito das suas 

experiências, interpreta o mundo, tem desejos e projetos de vida. Torna-se 

necessário escutá-los, considerá-los como interlocutores válidos e, na 

perspectiva do protagonismo juvenil, tomá-los como parceiros na definição 

de ações que possam potencializar o que já trazem de experiências de vida 

(DAYRELL, 2009, p.2). 

 

 Desenvolver um currículo integrado, interdisciplinar e interdimensional no Projovem 

Urbano, em que o jovem atuasse como sujeito, construtor do que fizesse sentido para ele, 

significou para a maioria uma retoma da escolarização. Quando o jovem consegue relacionar 

novos conhecimentos com suas experiências prévias e trajetórias de vida, pode a partir de 

novas aprendizagens, fortalecer suas identidades e fazer melhores escolhas para as suas vidas. 

 Ao mesmo tempo, segundo Abramovay (2002), a precária estrutura de oportunidades 

sociais, econômicas e culturais que provêm do Estado, do mercado e da sociedade, contribui 

para a vulnerabilidade dos jovens pobres. Esse resultado se traduz em debilidades ou 

desvantagens para o desempenho e mobilidade social dos atores. Mannheim (1952) defende 

uma maior intervenção por parte do Estado, de forma a garantir uma orientação consciente 

visando à democratização da cultura e a educação das novas gerações.  

As relações interpessoais na escola são um verdadeiro laboratório de vida, repleto de 

dilemas, conflitos e escolhas. A escola exerce um papel importante na formação da juventude, 

contribuindo para a sociabilidade e construção da identidade da juventude, bem como nas 

relações com o trabalho (GUIMARÃES, 2002). Para Comenius (1985, p.146) ―somos 

colocados no mundo, não somente para que façamos de espectadores, mas também de atores‖. 

Acreditamos que a escola, enquanto espaço de múltiplas possibilidades, deve se tornar 

mais atrativa e dinâmica, reestruturando suas atividades a partir de um planejamento que 
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contextualize a realidade e contemple a formação integrada e integral do ser humano.  

Percebemos que as políticas e programas não dão conta sozinha da problemática da 

juventude. Precisam atuar de forma integrada e pensar o enfrentamento dos desafios de forma 

conjunta, dialogando com a juventude. 

Consideramos que estudar as Políticas Públicas de Juventude, pode contribuir para que 

estas políticas se tornem mais eficientes, apresentem melhores resultados e que atendam 

melhor as necessidades e anseios da juventude. 

Neste sentido, consideramos pertinente a realização de novos estudos relacionando 

juventude e Políticas Públicas, como: A relação entre escolas de tempo integral e formação 

integrada no ensino médio; Relação escola-comunidade a partir do Programa Escola Aberta; 

Possibilidades da Formação Integrada na escola pública a partir de uma gestão escolar 

democrática; e Políticas de reeducação, criminalidade e ensino prisional.  

Estas temáticas sugeridas podem suscitar no leitor o interesse por novos estudos, que 

nos ajudem a compreender melhor as Políticas Públicas, a escola, a juventude e as 

possibilidades de uma formação integral e humanizadora do ser humano. 
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APÊNDICE A   ROTEIRO DA ENTREVISTA 

1. Situar o egresso sobre a finalidade da entrevista, mas de forma superficial para não 

influenciá-lo nas respostas; 

2. Informar que será mantido o sigilo da identidade do entrevistado; 

3. Negociar a autorização para a gravação da entrevista (ZAGO; CARVALHO e 

VILELA, 2003); 

4. O início da conversa terá como objetivo a contextualização da temática; 

5. É importante deixar o entrevistado bem à vontade, expondo suas opiniões, evitando 

intervir além do desejável (ZAGO; CARVALHO e VILELA,2003); 

6. Evitar conduzir o roteiro como um questionário (ZAGO; CARVALHO e VILELA, 

2003); 

7. No final, consultar o roteiro para ver se permaneceram questões não completadas 

(ZAGO; CARVALHO e VILELA,2003). 

 

Roteiro das Questões: 

1. O que despertou o seu interesse em se matricular no Projovem Urbano? 

2. As condições (aulas, espaço físico, administração, materiais e convivência) foram 

favoráveis a sua aprendizagem? 

3. As aulas dadas eram compreensíveis para você? 

4. O que mais contribuía e dificultava a sua aprendizagem? 

5. Você continuou seus estudos após a conclusão do Projovem Urbano? 

6. Qual foi a contribuição da Qualificação Profissional vivenciada no Projovem Urbano?  

7. Você está trabalhando na área do Arco Ocupacional vivenciado? 

8. O Projovem contribuiu para a sua vida profissional atual? 

9. Qual a contribuição da Participação Cidadã para a sua vida de cidadão?  

10. O que mais marcou nas experiências vivenciadas no PLA (Plano de Ação Comunitária)? 

11. Que contribuições você trouxe para a sua vida cotidiana? 

12. Na sua opinião, o que faltou no Programa? 
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APÊNDICE B   QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

Perguntas Preliminares: 

1.Idade: 

2.Sexo: 

3.Bairro em que reside: 

4.Reside com os pais? (   ) sim  (   ) não 

5.Residência própria: (   ) sim (   ) não 

6.Estado civil: (   ) solteiro (   ) casado (   ) vivo em união estável 

7.Número de filhos: (    ) Não possuo filhos (    ) um  (   ) dois  (   )três  (   ) acima de três 

8.Faixa salarial da família: 

(   ) Até 1 salário mínimo (   ) De 1 a 2 salários  (   ) De 2 a 4 salários (   )Acima de 4 salários 

Bloco 1. Formação Escolar: 

9. A Formação nas Disciplinas Básicas no Projovem Urbano contribuiu para a sua 

aprendizagem? 

(   ) Muito pouco. 

(   ) Não atingiu minhas expectativas. 

(   ) De forma satisfatória. 

(   ) As aulas nas disciplinas contribuíram diretamente para a ampliação dos meus 

conhecimentos e aprendizagem. 

(    )Outros:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. A passagem pelo Projovem lhe estimulou para prosseguir estudando? 

(   ) sim (   ) não 

11. Após o Projovem você continuou sua vida escolar? 

(   ) sim (   ) não 

12. Caso não tenha prosseguido os estudos, aponte os motivos: 
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(   ) Não tenho interesse de voltar a estudar 

(   ) Não tenho com quem deixar meus filhos 

(   ) Trabalho e não tenho tempo de estudar 

(   ) Outros:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

13. Para você, continuar a trajetória escolar após o Projovem. É? 

(   ) Pouco importante 

(   ) Importante 

(   ) Muito importante 

14.Em que grau de escolaridade você se encontra no momento? 

(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino Médio incompleto 

(   ) Ensino Médio completo 

(   ) Cursando o Ensino Superior 

(    )Outros:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Bloco 2. Qualificação Profissional 

15. A Qualificação Profissional vivenciada no Projovem Urbano? 

(   ) Foi importante mas insuficiente   (   )Suficiente  e satisfatória 

(   )Insuficiente,pois não contribuiu para a minha inserção no mercado de trabalho. 

(   )Suficiente.pois contribuiu para a minha inserção no mundo do trabalho. 

(   ) Outros:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

16. A Formação na Qualificação Profissional atingiu as suas expectativas? 

(   )sim  (   ) não   (   ) mais ou menos 

(   ) Outros:__________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

17. Que Arco Ocupacional você fez no Projovem Urbano? 

(    ) Saúde 

(    ) Telemática 

(    ) Administração 

(    ) Turismo 

(    ) Transporte 

(    ) Outro:__________________________________________________________________ 

18. Foi o Arco Ocupacional desejado por você? 

(    ) Sim. 

(    ) Não. 

19. No momento você se encontra trabalhando? 

(   ) sim   (   ) não 

20.Se sim, é com carteira assinada? 

(   ) sim   (   ) não 

21.Se sim, é na área do Arco Ocupacional que você estudou? 

(    ) Sim. 

(    ) Não. 

22. As aulas de Qualificação Profissional contribuíram de alguma forma para a sua vida 

profissional no momento? 

(   ) Não contribuem em nada. 

(   ) Contribuem na minha relação interpessoal 

(   ) Contribuem na realização das minhas atividades profissionais 

(  ) Outros:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

23. Na sua opinião o que faltou na Qualificação Profissional do Projovem Urbano? 

(   ) Mais visitas técnicas 
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(   ) Estágios 

(   ) Encaminhamentos para vagas de emprego 

(   ) Outros:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Bloco 3.  Participação Cidadã 

24. O que significou para você as atividades de Participação Cidadã? 

(   ) Pouco importante 

(   ) Importante 

(   ) Muito importante 

(   ) Outros:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

25.Qual a importância das atividades desenvolvidas nas aulas de Participação Cidadã? 

(   ) Ter consciência apenas  dos meus direitos e deveres. 

(   ) Ter mais consciência, responsabilidade social e participação cidadã nas questões sociais. 

(   ) As atividades tiveram pouca importância para a minha vida pessoal 

(   ) Outros:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

26.Você participa de algum grupo em sua comunidade ou na sua cidade? 

(   ) sim    (   ) não 

27. Se sim, identifique o tipo de grupo: 

(   ) Grupo religioso 

(   ) Grupo de arte( dança,teatro,coral,swingueira,quadrilha junina,etc) 

(   ) Grupo esportivo( capoeira,futebol,vôlei,futebol de salão,etc) 

(   ) Grupo político( associação de moradores,partido político,movimento gay,feminino,etc) 
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(   ) Grupo de assistência social( voluntário,religioso,etc) 

(   ) Outros:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

28.Qual a maior contribuição que as experiências de Participação Cidadã, do Projovem, 

proporcionaram a você? 

(   )Desenvolvimento do meu compromisso social e ampliação da minha participação cidadã. 

(   )Aprendi a cuidar mais de mim do que dos outros. 

(   )Passei a participar das discussões e decisões dos problemas da minha comunidade. 

(   )Outros:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

29.Para você o que faltou nas aulas de participação cidadã? 

(   ) Faltou se aproximar mais da comunidade 

(   )Faltou mais tempo e espaço para atividades artísticas, esportivas e do PLA-Plano de Ação 

Comunitária. 

(   ) Os alunos participavam pouco nas decisões das atividades. 

(   ) Outros:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

30.O que você mais gostou no Projovem? 
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APÊNDICE C  PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS EGRESSOS 

                            GRÁFICO 20 - Percentual de Egressos por faixa Etária 

De 20 a 24 anos 25%

De 25 a 29 anos 49%

De 30 a 36 anos 26%

 

 

                      GRÁFICO 21 - Classificação dos Egressos por Renda Familiar 
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                              GRÁFICO 22- Distribuição dos Egressos por Gênero 
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 GRÁFICO 23- Situação dos Egressos Relacionada a residir ou não com os Pais 

Não residem com
os pais 71%

Residem com os
pais 29%
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                                       TABELA 03- Perfil Familiar dos Egressos 

 

Ítem Tipo Percentual 

1.0 Estado civil  

1.1 Solteiro 49 % 

1.2 Casado 20 % 

1.3 União estável 31 % 

2.0 Residência  

2.1 Própria 68 % 

2.2 Alugada 32 % 

3.0 Número de filhos  

3.1 Nenhum 25 % 

3.2 Um 35 % 

3.3 Dois 18 % 

3.4 Três 18 % 

3.5 Acima de três 4 % 
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ANEXO A   MATRIZ CURRICULAR DA DISCIPLINA INTEGRAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR 

             Quadro 03 ¬ Matriz Curricular da Disciplina Integração Interdisciplinar 

 

Grande tema 

integrador: 

UF I 

Juventude e  

Cultura 

UF II 

Juventude 

e Cidade 

UF III 

Juventude e 

Trabalho 

UF IV 

Juventude e 

Comunica-

ção 

UF V 

Juventude e 

tecnologia   

UF VI 

Juventude e 

cidadania 

Identidade do 

jovem:  

 

Ser jovem 

hoje 

 

Viver na 

cidade 

 

 

Ser jovem: 

aprendendo e 

trabalhando 

 

Comunicaçã

o: 

importância 

para minha 

vida e meu 

trabalho 

A produção 

do meu 

corpo: saúde 

e beleza 

 

Ser aluno do 

Projovem 

Urbano é 

uma 

experiência 

de cidadania? 

Os “territórios” 

da juventude 

urbana: 

A cultura da 

comunidade 

em que vivo 

(saberes, 

fazeres, 

crenças e 

expressões 

artísticas) 

Meu bairro, 

meu 

território 

 

Ser jovem é 

ser 

consumidor? 

 

Meios de 

comunicaçã

o: 

integração 

ou 

exclusão? 

 

A tecnologia 

humaniza a 

cidade? 

 

Dá pra ser 

feliz morando 

na cidade? 

 

Violência e vida 

do jovem: 

Sofrer 

preconceitos 

e 

discriminaçã

o... 

 

A violência 

urbana 

invade o 

dia-a-dia 

dos jovens? 

A violência e 

minha 

situação de 

trabalho 

Direitos de 

trabalhador: 

eu tenho? 

Sexualidade 

e 

responsabili

dade 

 

] 

A 

dificuldade 

de acesso às 

tecnologias é 

uma 

violência 

contra o 

cidadão... 

Ser cidadão é 

ser ético! 
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Juventude e 

qualidade de 

vida: 

Minha turma 

tem boa 

qualidade de 

vida? 

 

Educação, 

trabalho e 

lazer ao 

alcance de 

todos? 

 

 Eu tenho 

acesso aos 

meios de 

comunicaçã

o? 

 

A tecnologia 

facilita a 

minha vida 

de jovem? 

 

Ser um jovem 

cidadão no 

pleno 

exercício da 

cidadania é ... 

Juventude e 

responsabilidad

e ambiental: 

Os hábitos 

culturais de 

minha 

comunidade 

respeitam a 

Natureza? 

 

Saneamento 

básico é 

importante..

. 

Como meu 

trabalho 

pode 

prejudicar ou 

proteger o 

meio 

ambiente? 

Meio 

ambiente e 

comunicaçã

o no mundo 

globalizado 

Como a 

tecnologia 

pode 

proteger/dest

ruir o meio 

ambiente em 

que vivo? 

Responsabili

dade pelo 

meio 

ambiente é 

coisa de 

jovem? 

Fonte: OLIVEIRA (2009, p.57). 
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ANEXO B  QUADRO DOS ARCOS OCUPACIONAIS DO PROJOVEM URBANO 

                     Quadro 04-Quadro dos Arcos Ocupacionais do Projovem Urbano 

 

 

Nº 

 

ARCO PROFISSIONAL 

 

OCUPAÇÕES 

 

1 Administração a) Arquivador b) Almoxarife c) Contínuo (Office-Boy 

/Office-Girl) d) Auxiliar Administrativo 

2 Agroextrativismo a) Trabalhador em Cultivo Regional b) Extrativista 

Florestal de Produtos Regionais c) Criador de Pequenos 

Animais d) Artesão Regional  

3 Alimentação a) Chapista b) Cozinheiro Auxiliar c) Repositor de 

Mercadorias d) Vendedor Ambulante (Alimentação) 

4 Arte e Cultura I a) Assistente de Produção Cultural b) Auxiliar de 

Cenotecnia c) Assistente de Figurino d) Dj/Mc  

 

5 Arte e Cultura II a) Revelador de Filmes Fotográficos b) Fotógrafo Social 

c)Operador de Câmera de Vídeo - Cameraman d) 

Finalizador de Vídeo  

6 Construção e Reparos I 

(Revestimentos) 

a) Ladrilheiro b) Gesseiro c) Pintor d) Reparador 

(Revestimento)  

 

7 Construção e Reparos II a) Eletricista de Instalações (Edifícios) b) Trabalhador 

da Manutenção de Edificações c) Instalador-Reparador 



169 

 

 

(Instalações) 

 

de Linhas e Aparelhos de Telecomunicações d) 

Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança  

8  Educação 

 

a) Auxiliar de Administração Escolar b) Contador de 

Histórias c) Inspetor de Alunos d) Recreador 

9 Esporte e Lazer a) Recreador b) Agente Comunitário de Esporte e Lazer 

c) Monitor de Esporte e Lazer d) Animador de Eventos  

 

10 Gestão Pública e Terceiro 

Setor 

a) Agente Comunitário b) Agente de Projetos Sociais c) 

Coletor de Dados de Pesquisas e Informações Locais d) 

Auxiliar Administrativo  

 

11 Gráfica 

 

 

a) Guilhotineiro (Indústria Gráfica) 

b) Impressor Serigráfico 

c) Operador de Acabamento (Indústria Gráfica)  

d) Encadernador  

12 Joalheria 

 

 

a) Ourives na Fabricação e Reparação de Jóias b) 

Fundidor c) Auxiliar na Confecção de Bijuterias d) 

Vendedor de Comércio (Jóias, Bijuterias e Adereços)  

13 Madeira e Móveis a) Marceneiro b) Reformador de Móveis c) Auxiliar de 

Desenhista de Móveis d) Vendedor de Móveis  

14 Metalmecânica 

 

a) Serralheiro b) Funileiro Industrial c) Auxiliar de 

Promoção de Vendas d)Assistente de Vendas 

(Automóveis e Autopeças)  

15 Pesca e Piscicultura 

 

 

a) Trabalhador na Pesca Artesanal b) Trabalhador na 

Piscicultura c) Trabalhador em Unidades de 

Beneficiamento e Processamento de Pescados 

d)Vendedor de Pescados 

16  Saúde 

 

a) Auxiliar de Administração em Hospitais e Clínicas b) 

Recepcionista de Consultório Médico e Dentário c) 

Atendente de Laboratório de Análises Clínicas d) 

Atendente de Farmácia – Balconista  
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17 Serviços Domésticos I 

 

 

a) Faxineira b) Porteiro c) Cozinheira no Serviço 

Doméstico d) Caseiro  

 

18 Serviços Domésticos II 

 

 

a) Cuidador de Idosos b) Passador de Roupas c) 

Cuidador de Crianças (Babá) d) Lavadeiro  

 

19 Serviços Pessoais 

 

 

a) Manicura e Pedicura b) Depilador c) Cabeleireiro d) 

Maquiador  

20 Telemática 

 

 

a) Operador de Microcomputador b) Helpdesk c) 

Telemarketing (Vendas) d) Assistente de Vendas 

(Informática e Celulares)  

 

21 Transporte 

 

 

a) Cobrador de Transportes Coletivos b) Despachante de 

Tráfego  

c) Assistente Administrativo  

d) Ajudante Geral em Transportes 

22 Turismo e Hospitalidade 

 

 

a) Organizador de Eventos b) Cumim (Auxiliar de 

Garçon) c) Recepcionista de Hotéis d) Agente de 

Desenvolvimento Turístico  

 

23 Vestuário 

 

 

a) Costureiro b) Montador de Artefatos de Couro c) 

Costureira de Reparação de Roupas d) Vendedor de 

Comércio Varejista 

Fonte: Projeto Político Integrado do Projovem Urbano (pp. 155-157). 

 


