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RESUMO 

 
 

Inserido entre os que se preocupam com a análise das políticas públicas para a 
educação, especificamente para a juventude brasileira, esse estudo tomou como 
foco o Programa Nacional de Inclusão dos Jovens – ProJovem (período de 2005 a 
2008). Teve como objetivo geral analisar o referido Programa como uma política 
pública para a juventude estabelecida pelo governo federal e materializada pelo 
município do Recife voltada para inclusão social dos jovens. Para tanto, analisou 
como se deu o seu processo de materialização na cidade do Recife tendo como 
referência as opiniões dos participantes. No estudo, a juventude é entendida como 
categoria social, indo além de uma visão biológica ou fisiológica. Tomando as 
políticas públicas como o Estado em ação, o ProJovem se insere no interior dessas 
políticas sendo considerada como uma política de caráter exclusiva relacionada aos 
jovens. Como opção metodológica, optou-se por realizar um estudo de caráter quali-
quantitativo valendo-se de instrumentos estatísticos como ferramentas fundamentais 
para analisar os dados. Optou-se pela técnica de coleta de dados primários através 
de questionários, cujas respostas foram analisadas com ajuda do Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS). Os resultados revelaram que existe uma aprovação 
por parte dos 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. Em relação aos professores, observou-se que 
apresentaram expectativas pessimistas, já que subestimam o futuro dos alunos 
participantes do Programa. Além deste aspecto, os principais problemas 
apresentados pelos professores para a permanência dos alunos no Programa estão 
relacionados às condições socioeconômicas dos jovens, sendo listados o trabalho, 
as demandas familiares e o atraso do auxilio financeiro como motivos. Em síntese, 
contatou-se que o ProJovem na sua versão original foi inovador em relação aos 
seus aspectos da gestão, como também em relação à sua estrutura pedagógica, no 
entanto, limites estruturais e conjunturais do público e do próprio Programa acabam 
por delineá-lo como uma ação governamental restrita e limitada no que se refere aos 
objetivos a que se propôs. 
 
Palavras-chave: Política Pública, Juventude, Política para Juventude, ProJovem, 
Inclusão Social. 

 



 

 
 

ABSTRACT 
 
 
This study is inserted between those concerned with the analysis of public policies 
for education, specifically for the Brazilian youth, focussed on the National Youth 
Inclusion - ProJovem (from 2005 to 2008). The study aimed at analyzing this 
Program as a public policy for youth established between the federal government 
and the municipality of Recife facing social inclusion of young people. Thus, the 
study examined how did the process of realization in the city of Recife with reference 
to the opinions of the participants. In the study youth is understood as a social 
category, going beyond a physiological or biological vision. Taking public policy as 
the State share, ProJovem falls within these policies being considered as a unique 
political character related to young people. As a methodological choice, we chose to 
conduct a qualitative and quantitative character making use of statistical tools as 
fundamental tools for analyzing data. We opted for the technique for collecting 
primary data through questionnaires, the answers were analyzed with the help of 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The results revealed that there is an 
approval from stakeholders for the innovative elements of the program. It was found 
that the students say the ProJovem met your expectations and brought positive 
contributions in their lives, except for the inclusion in the workplace. In relation to 
teachers, it was observed that had pessimistic expectations, since they 
underestimate the future of the students. The main problems presented by teachers 
to students to stay in the program are related to socio-economic conditions of young 
people, who listed the job, family demands and delay in payment of the scholarship 
as reasons. In addition, students cite the distance from your house to the core as a 
reason for avoidance. In summary, contacted ProJovem that was innovative in 
relation to aspects of management but also in relation to its educational structure, 
however, structural and economic limits of the public and the program itself ultimately 
delineating it as a governmental action restricted and limited in relation to the 
objectives it sets itself. 
 
Keywords: Public Policy, Youth Policy for Youth, ProJovem, Social Inclusion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RESUMEM 

 
 

Entre los estudios que se preocupan con el análisis de las políticas públicas para la 
educación, específicamente para la juventud brasileña, este estudio tomó como foco 
el Programa Nacional de Inclusión de los Jóvenes – ProJovem (período de 2005 a 
2008). Tuvo como objetivo general analizar el referido Programa como una política 
pública para la juventud, establecida entre el gobierno federal y el municipio de 
Recife, volteada para la inclusión social de los jóvenes. Para esto, analizo como se 
dio su proceso de materialización en la ciudad de Recife teniendo como referencia 
las opiniones de los participantes. En el estudio la juventud es entendida como 
categoría social, yendo mas allá de una visión biológica o fisiológica. Tomando las 
políticas públicas como el Estado en acción, el ProJovem está colocado en el interior 
de esas políticas siendo considerada como una política de carácter exclusiva 
relacionada a los jóvenes. Como opción metodológica, optamos por realizar un 
estudio de carácter cualitativo y cuantitativo valiéndonos de instrumentos 
estadísticos como herramientas fundamentales para analizar los datos. Optamos por 
la técnica de colecta de datos primarios a través de cuestionarios, cuyas respuestas 
fueron analizadas con ayuda del “Statistical Package for the Social Sciences (SPs )”. 
Los resultados revelaron que existe una aprobación por parte de los participantes en 
relación a los elementos innovadores del Programa. Se identificó que los alumnos 
afirman que el ProJovem atendió a sus expectativas y trajo contribuciones positivas 
en sus vidas, con excepción de la inserción en el mundo del trabajo. En relación a 
los profesores, se observó que presentaron expectativas pesimistas, ya que 
subestiman el futuro de los alumnos participantes. Según los profesores, los 
principales problemas que dificultan la permanencia de los alumnos en el Programa 
están relacionados a las condiciones socioeconómicas de los jóvenes, siendo listado 
el trabajo, las demandas familiares y el atraso en el pago de la beca como motivos. 
Además de esto, los alumnos citan la distancia de su casa para el núcleo como uno 
de los motivos para la evasión. En síntesis, se constató que el ProJovem fue 
innovador en relación a aspectos de la gestión, como también en relación a su 
estructura pedagógica, no obstante, límites estructurales y coyunturales del público y 
del propio Programa acaban por definirlo como una acción gubernamental restricta y 
limitada en lo que se refiere a los objetivos propuestos. 
 
  
 
Palavras-clave: Política Pública, Juventud, Política para la Juventud, ProJovem, 
Inclusión social.  
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INTRODUÇÃO  
 

Esta pesquisa faz parte dos esforços empreendidos para prosseguir nossa 

formação de pesquisador no campo da política educacional, especificamente nos 

estudos sobre a política pública voltada para a juventude no interior do Núcleo de 

Pesquisa em Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação. A pesquisa 

toma como objeto de estudo a política pública para juventude, especificamente o 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM.  
Nos últimos anos, o Estado brasileiro tem implementado um conjunto de 

ações no âmbito das políticas sociais nas instâncias federal, estadual e municipal 

com fortes repercussões sociais, servindo como referência para legitimar as ações 

públicas. Boa parte dessas ações pode ser entendida como políticas setoriais, pois 

visam, de forma geral, atingir uma parcela específica da população que 

historicamente tem sido excluída dos programas governamentais. 

Essa nova configuração do Estado brasileiro visa instituir uma cultura que 

privilegie o respeito à diversidade e à diferença entre pessoas de forma geral. Com 

isso, tem-se tentado imprimir mudanças nas relações sociais através de um 

redimensionamento das políticas sociais, objetivando reconhecer o conjunto de 

atores beneficiados como sujeitos de direito. Nesse contexto, temos visto emergir 

políticas sociais específicas para o atendimento à criança, à mulher, ao idoso, às 

pessoas com deficiência e também à juventude, dentre outras.  

Quando falamos de juventude, não estamos falando de um segmento único, 

homogêneo, classificado pelos aspectos psicológicos e biológicos, ou mesmo como 

um período da vida estigmatizado como sendo a fase problemática. Tampouco o 

conceito de juventude restringe-se a um momento de transição entre a adolescência 

e a fase adulta. Para além disso, discutir, pesquisar e analisar a juventude é 

considerá-la como uma categoria social, repleta de interpretações, como um período 

da vida definido a partir de critérios sócio-históricos, onde a condição de juventude 

se apresenta de forma complexa pela diversidade sócio-cultural em que os jovens 

estão inseridos, fazendo com que tenhamos de falar de juventudes em uma 

perspectiva ampla e plural (SPÓSITO, 2000). 

Há de se destacar que existe uma dívida histórica da sociedade e, 

especialmente, do Estado brasileiro em relação às políticas para jovens; isso, 

porque durante décadas os jovens não eram vistos como sujeitos de direito e sim 
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como problema social (SPOSITO, 2003). Com isso, as poucas ações voltadas para 

esse segmento, de maneira geral, tinham o papel de controlar e punir os mesmos. 

Ou seja, os governos no Brasil foram negligentes e omissos em relação às políticas 

públicas para a juventude. Esse quadro começa a ter um novo formato a partir de 

um conjunto de ações que começa a tomar corpo como política pública específica 

para a juventude na década de 90 do século passado, expressando uma 

preocupação com esse segmento por parte do Estado. Como bem situa Sposito 

(2003), a preocupação foi impulsionada por várias ações do Estado. A autora cita 

como exemplo três programas gestados no governo do presidente Itamar Franco e 

27 (vinte e sete) programas e projetos que foram gerados nas gestões (1995 a 2002) 

do presidente Fernando Henrique Cardoso. Da mesma forma, as discussões ligadas 

diretamente à juventude foram travadas em várias instâncias da sociedade civil; foi o 

caso das amplas mobilizações sociais que geraram o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA); no campo da pesquisa temos como exemplo o “Projeto 

Juventude”, coordenado pelo Instituto Cidadania1, caracterizado como um amplo 

programa de estudos e pesquisas sobre a realidade da juventude brasileira. 

Entretanto, destacamos o ano de 2004 como diferenciador nos rumos das 

políticas públicas para os jovens no Brasil, uma vez que nesse ano o governo 

proporcionou várias ações com a intenção de reverter o quadro de abandono e 

negligência relacionados à juventude, entre elas enfatizamos a constituição do 

Grupo Interministerial da Juventude (GIJ), composto por 19 Ministérios, Secretarias 

e Órgãos Técnicos especializados, que teve como objetivo elaborar um diagnóstico 

e mapear ações governamentais diretamente dirigidas à juventude brasileira 

(BRASIL, 2007). O referido grupo teve como subsídio informações técnicas do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), resultados de pesquisa 

apresentada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) e pelo já referido Projeto Juventude; além disso, se apropriou de 

informações produzidas pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados 

(BRASIL, 2007), que tinha a função de acompanhar e estudar proposta de Políticas 

Públicas para a Juventude. 

                                                 
1 O Instituto Cidadania surgiu em 1990 a partir da experiência do então Governo Paralelo, tendo como 

um dos seus fundadores e Coordenador Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo informações contidas 
no site www.icidadania.org, este foi o espaço onde Lula debateu e juntamente com a sociedade 
elaborou propostas de políticas públicas, antes de ser Presidente da República. Atualmente é o 
espaço onde está sendo criado o Instituto Lula. 



 18
 

O resultado do trabalho elaborado pelo Grupo Interministerial de Juventude se 

expressou em três ações que serviram como eixos norteadores para uma 

implantação da política nacional para a juventude. Foram elas: a constituição da 

Secretaria Nacional de Juventude, a implantação do Conselho Nacional de 

Juventude e, por fim, o lançamento do Programa Nacional de Inclusão de Jovens: 

Educação, Qualificação e Ação Comunitária – ProJovem (BRASIL, 2007). 

A ação do governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010), 

doravante chamado de Governo Lula, de instituir a Política Nacional de Juventude, 

tendo como eixo principal a criação de duas instâncias voltadas exclusivamente para 

a juventude brasileira, merece destaque porque até então não havia existido por 

parte de nenhum governo uma ação que desse uma atenção tão específica à 

juventude, o que demonstrou certa preocupação com o segmento que 

historicamente foi negligenciado por parte do Estado brasileiro. Ao estabelecer o 

ProJovem como o componente chave de sua política, o governo apostou que o 

programa poderia servir para minimizar algumas mazelas construídas pela 

sociedade e que se materializam no baixo capital cultural dos jovens, na falta de 

uma inicialização ao mundo do trabalho e não participação dos jovens na 

comunidade. Ou seja, o programa se propôs a ser um instrumento de inclusão social 

(BRASIL, 2007). 

Inserindo-se entre os que se preocupam com as políticas públicas para a 

juventude brasileira, esse estudo tem a intenção de pesquisar o citado ProJovem2. O 

Programa Nacional de Inclusão de Jovem foi implantado inicialmente no mês de 

julho de 2005, no formato de Projeto Piloto em quatro capitais: Recife, Fortaleza, 

Salvador e Porto Velho. Vale ressaltar que o mesmo se apresentou como um 

programa emergencial de caráter experimental. 

Pretendemos analisar como se deu o processo de materialização do mesmo 

na cidade do Recife tendo como referência os depoimentos dos participantes do 

                                                 
2 Posteriormente detalharemos melhor todo o processo de implantação. Esclarecemos ainda que no 

ano de 2008, houve uma reformulação da Política de Juventude com a criação do ProJovem 
Integrado - Lei no 11.692, de 10 de junho de 2008 e regulamentada pelo decreto no 6.629 de 04 de 
novembro de 2008. O ProJovem Integrado apresenta as seguintes modalidades: ProJovem 
Adolescentes – Serviço sócioeducativo; ProJovem Urbano; ProJovem Campo – Saberes da Terra; 
e ProJovem do Trabalhador. Segundo o decreto no 6.629, ProJovem integrado apresenta como 
finalidade a execução de ações integradas com o intuito de propiciar aos jovens brasileiros a 
reintegração ao processo educacional, a qualificação profissional em nível de formação inicial e o 
desenvolvimento humano. Essa nova versão do ProJovem Urbano não faz parte do nosso foco de 
estudo. 
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programa, a produção recente da área, e, em particular, as dissertações e teses 

produzidas no âmbito do Núcleo de Pesquisa em Política Educacional, Planejamento 

e Gestão da Educação, do Programa de Pós-graduação em Educação da UFPE 

(ARAÚJO 2008; CAÚ 2008; OLIVEIRA 2009; OLIVEIRA 2010). 

Desta forma, a aproximação desse novo cenário das políticas públicas 

voltadas para a juventude suscitou as questões de pesquisa: como o Governo 

Federal, na gestão do Presidente Lula, construiu suas políticas públicas de 

educação para a juventude? Qual a concepção de juventude presente no ProJovem 

e como ela influenciou a materialização do Programa nos municípios participantes? 

Dada a amplitude do Programa, optamos por realizar nosso estudo na cidade 

do Recife. Nesse caso, compreendemos que analisar a política em um local 

específico significa buscar abstrair as particularidades com que a mesma se reveste. 

Ou seja, partimos da ideia que a política nacional, ao ser estudada no município de 

Recife ou qualquer outro, vai sofrer a interferência do poder local. Isso acontece em 

consequência do sistema federalista que marca a organização sócio-política e 

administrativa do nosso país que, a partir da Constituição Federal de 1988, 

considera os municípios como entes federados autônomos. Essa prerrogativa legal 

coloca em relevo o poder local e nos instiga a investigar as particularidades com que 

se reveste uma política nacional ao ser implementada em um espaço local. 

(DOWBOR, 1996) 

Assim, o município de Recife foi escolhido por apresentar as seguintes 

características: apresenta sintonia em relação às políticas públicas para juventude 

apresentadas pelo governo federal; o município adotou o ProJovem deste seu início, 

em 2005, inicialmente como projeto piloto e depois através de sua expansão, 

demonstrando um certo acúmulo na experiência de implementação e execução do 

Programa. 

Diante das inquietações que a temática suscita e considerando que a política 

pública expressa a possibilidade concreta apresentada pelo Estado de colocar em 

ação, dentro de um espaço social contraditório e complexo, uma visão de homem, 

um projeto de sociedade, de relações de trabalho e de outras variáveis que a 

compõem, emergem outras questões que conduziram a pesquisa: qual o perfil da 

juventude participante do ProJovem no município do Recife? Que concepções 

alunos e professores expressam sobre o Programa? Qual a avaliação que os alunos 
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e professores fazem do Programa? Até que ponto alunos e professores conseguem 

identificar e analisar os aspectos inovadores anunciados no Programa?  

Desta forma, constitui objetivo geral analisar o Programa Nacional de Inclusão 

de Jovens como uma política pública para a juventude, estabelecida pelo governo 

federal e materializada pelo município do Recife voltada para inclusão social dos 

jovens. 

No que se refere aos objetivos específicos buscou-se problematizar 

teoricamente os conceitos de juventude; situar os antecedentes históricos da política 

pública para a juventude no Brasil; contextualizar o ProJovem no quadro geral das 

políticas para a juventude do Governo Lula; caracterizar o perfil da juventude 

participante do ProJovem em Recife; descrever e analisar como os alunos e os 

professores percebem os elementos inovadores que caracterizam o ProJovem como 

política pública e, por fim, analisar a percepção dos alunos e dos professores sobre 

o programa e sua materialização.  

Para dar conta desses objetivos optamos por realizar um estudo de caráter 

quali-quantitativo valendo-se de instrumentos estatísticos como ferramentas 

fundamentais para analisar os dados. Utilizamos a técnica de coleta de dados 

primários através de questionários, cujas respostas foram analisadas com ajuda do 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  

 Partimos da tese que o Programa Nacional de Inclusão de Jovens na sua 

versão original foi inovador no sentido de que acionou um conjunto de dispositivos 

voltados para a mudança das precárias condições de um segmento da juventude 

brasileira que foi excluído historicamente do sistema educacional e do mercado de 

trabalho; no entanto, limites estruturais e conjunturais do público e do próprio 

Programa acabam por delineá-lo como uma ação governamental restrita e limitada 

no que se refere aos objetivos a que se propõe. 

O trabalho está estruturado em seis capítulos e se apresenta da seguinte 

forma: no primeiro capítulo denominado Contextualizando o debate sobre a 

juventude, resgatamos a discussão em torno da categoria juventude, tendo como 

referência os estudos apresentados no campo da sociologia da juventude. No 

segundo momento, apresentamos uma discussão contemporânea localizando o 

conceito de juventude a partir da segunda metade do século XX até os dias atuais. 

No segundo capítulo, intitulado Política Pública para a Juventude, buscamos 

debater como é construída a política pública e a política pública para a juventude. 
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Resgatamos como se deu a construção da política pública no Brasil nas últimas 

duas décadas e como ela se forjou no governo do Presidente Luis Inácio Lula da 

Silva. Ainda neste capitulo, apresentamos o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens: educação, qualificação e ação comunitária (ProJovem), que se constitui no 

objeto empírico dessa pesquisa. 

No terceiro capítulo, apresentamos o caminho metodológico da pesquisa, com 

os procedimentos e os instrumentos de coleta dos dados e também os 

procedimentos para a análise das informações coletadas. 

No quarto capítulo, intitulado Os jovens participantes do Programa e a 

exclusão social no Brasil, demos início às análises dos dados coletados na 

pesquisa. Para contextualizar os dados do capítulo, iniciamos o mesmo 

apresentando uma discussão teórica sobre a exclusão no Brasil, e como os jovens 

fazem parte do processo excludente. Na continuidade, realizamos a caracterização 

dos jovens participantes de nossa pesquisa tendo como referência os aspectos 

socioeconômicos, a vida escolar e o envolvimento com o mundo do trabalho, 

buscando contextualizar esses dados com a política de juventude em análise. 

No quinto capítulo, damos continuidade à análise dos dados, buscando 

debater como os atores avaliam o Programa foco de nosso estudo. A partir da 

avaliação dos estudantes participantes e dos educadores, enfatizamos os aspectos 

ligados à inovação do programa. 

O sexto capítulo se destina a compreendemos quais as expectativas, as 

contribuições e as dificuldades para a permanência dos jovens e os motivos de 

abandono do Programa. Por fim, tecemos nossas considerações finais do trabalho. 
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CAPÍTULO 1 CONTEXTUALIZANDO O DEBATE SOBRE A JUVENTUDE  
 

 Um estudo sobre política de juventude impõe, de início, que abordemos a 

temática ‘juventude’ para explicitar nosso entendimento e nossa opção teórico-

metodológica. Isso porque aceitamos a posição de Carrano (2003), Frigotto (2004) e 

Sposito (2006) entre outros estudiosos desta questão que reconhecem que não 

existe apenas um conceito de juventude, porque não existe apenas uma juventude 

sendo vivenciada, mas juventudes no plural.  

 Neste capítulo optamos por explorar a temática com base numa perspectiva 

histórica e sociológica, buscando apreender as vertentes e os paradigmas que estão 

na base dessas concepções. 

Ao identificarmos as diversas contribuições que se reportam à questão da 

juventude, localizamos, pelo menos, duas perspectivas situadas em campos 

antagônicos. A primeira perspectiva é tributária da Psicologia e está presente nos 

estudos que focalizam as fases de desenvolvimento psicológico dos jovens, 

baseados em pesquisas que buscam compreender as transformações físicas e 

mentais e traços do comportamento presentes no período de desenvolvimento 

humano denominado de juventude. 

A segunda perspectiva oriunda do campo da Sociologia referencia a produção 

acadêmica que admite uma relação entre o período juvenil e os condicionantes 

sócio-históricos da sociedade em que se insere. 

Esta discussão sobre a juventude está associada, de maneira geral, a 

problemas e conflitos dos jovens na sociedade, não sendo uma discussão 

especialmente nova, conforme veremos a seguir. 

Stanley Hall, pesquisador da área da Psicologia relacionada à juventude, 

apresentou um estudo sobre a infância e a juventude no século XIX fundamentando-

se na teoria da psicogenética. Flitner (1968) deu uma relevante contribuição aos 

estudos na área, ao apontar o século XVIII como o período em que a juventude se 

constitui como um objeto de estudo da Sociologia. Por sua vez, Karl Mannheim 

(1968), com o estudo “Problemas da juventude na sociedade moderna”, explora as 

especificidades das questões relacionadas ao conceito de geração e problematiza 

as contribuições que a juventude pode dar para a sociedade. Discute, além disto, o 

papel da sociedade de direcionar a formação dos jovens objetivando alcançar os fins 

determinados por ela.  



 23
 

Importantes contribuições ao debate são fornecidas por Hollingshead (1968), 

Stoetzel (1968), Rosenmayr (1968) e Echavarria (1968). Estes autores 

problematizam a abordagem dada pela Sociologia à juventude, ressaltam a 

importância da relação entre juventude e classes sociais, destacam os diversos 

problemas relacionados às questões conceituais e limites etários para definir 

juventude, além de entender a juventude como agente social capaz de possibilitar 

diversas revoluções e mudanças dentro da sociedade. 

No debate contemporâneo sobre juventude, autores como Reis (2000), Abad 

(2002, 2003), Carrano (2003), Sposito (2003, 2005 e 2006), Sposito e Carrano 

(2003), Novaes (2003) e Frigotto (2004) aprofundam a discussão ao incluírem 

questões atuais do cotidiano como, por exemplo, exclusão social, violência, pobreza, 

classe social, dentre outras, mostrando dessa forma a complexidade em que está 

inserida a categoria juventude, não sendo possível falar de juventude como se fosse 

uma categoria única ou um modelo individual. 
 
1.1 A juventude como categoria sociológica 

 

O debate sobre a temática da idade infantil e juvenil não é novo, remonta ao 

século XVIII. Segundo Flitner3 (1968), teve início nesse período o empirismo 

sociológico, a filosofia especulativa e prática, a biologia comparativa e também a 

própria Psicologia. Dentre as ciências que pesquisavam a problemática da idade 

infantil e juvenil, a Psicologia trouxe várias contribuições. 

Um dos expoentes no campo da pesquisa em Psicologia voltada para o 

debate sobre a juventude foi G. Stanley Hall4, que construiu um quadro científico da 

infância e juventude a partir do fundamento psicogenético. Segundo Grinder e 

Strickland (1968), Hall construiu sua base científica a partir do darwinismo, o que 

ocasionou certo pessimismo em relação às qualidades intelectuais do homem 

                                                 
3 Andreas Flitner (1968), no artigo intitulado “Os problemas sociológicos nas primeiras pesquisas 

sobre a juventude”, apresenta entre as várias correntes que contribuíram para o estudo sobre as 
questões relacionadas ao desenvolvimento do homem, da idade infantil e da própria juventude, três 
que influenciaram no trabalho estruturado por Rousseau. Foram elas: a epistemologia empírica, o 
pietismo e a antropologia racionalista. 

4 Segundo Grinder e Strickland (1968), Stanley Hall foi o estudioso que primeiro recebeu o título de 
PhD em Psicologia na América, foi também o iniciador do movimento de estudos sobre a criança e 
fundador da Associação Americana de Psicologia. Além disso, foi autor de uns 350 trabalhos, 
artigos e livros, incluindo, ainda, um tratado sobre a psicologia da adolescência. 
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desconsiderando dessa forma a possibilidade da racionalização como elemento que 

determina o comportamento humano. Os comportamentos racionais 

  
consistiam estes num desenvolvimento relativamente tardio na 
evolução “os instintos, a percepção, as emoções e os sentimentos 
eram muito mais antigos e mais determinantes do que o intelecto”, 
afirmou Hall; além disso, estes eram fundamentalmente corretos. 
Impressionado diante do que constatou ser a organização social 
perfeita do inseto, Hall acreditava que a superioridade do instinto 
sobre a razão é que regula a conduta no interesse da espécie em 
todos os sentidos (GRINDER; STRICKLAND, 1968, p. 23).  

  
 

Além de negar a razão, Stanley Hall era contra toda forma de individualismo e 

não acreditava na possibilidade de um governo democrático. Para ele, a democracia 

se apresentava como um grande perigo pois fazia com que as pessoas criassem 

uma possibilidade de esperança não realizável. Esse entendimento sobre 

democracia e individualismo influenciou seus estudos sobre juventude. O autor 

apresentou preocupação com a própria construção da sociedade a partir da 

formação da juventude, como nos mostram Grinder e Strickland (1968, p. 24).  
 
Era necessário que houvesse pessoas que compreendessem que o 
destino dos seres humanos, num sentido coletivo, era mais importante 
do que o bem estar de um indivíduo. Era necessário que houvesse 
pessoas que se dedicassem ao desenvolvimento daquela “juventude 
de elite” que representa o prenúncio do futuro. Hall pressentiu que os 
adolescentes eram possuidores dos sentimentos coletivistas 
necessários para promover a superespécie e, a fim de alimentar esses 
sentimentos, ele fez ver da necessidade de um programa educacional 
que conferisse importância ao desenvolvimento de um corpo sadio e 
emoções sadias, em lugar do culto das habilidades intelectuais. 
 

 
Apesar de sua extensa produção nessa área ter influenciando vários 

trabalhos, Stanley Hall não deixou de receber diversas críticas. Para Grinder e 

Strickland (1968, p. 20), estão entre elas:  
 

ignorar as influências da cultura e conferir muita importância às 
funções fisiológicas do desenvolvimento do adolescente; b) 
conceptualizar a adolescência como período de intensa agitação e 
tensão que se origina de manifestações instintivas; c) considerar o 
crescimento físico dos adolescentes como sendo repentino e não 
contínuo e gradual. 
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Contrapondo-se a Hall sobre a importância dos elementos culturais, Flitner 

(1968) destaca que já no século XVIII havia sido estabelecida a relação entre a 

formação do jovem e o seu meio, ou seja, a formação do jovem sendo composta do 

seu mundo, da vida social, espiritual e moral. 

É importante destacar que a partir do século XVIII a juventude começou a se 

configurar como uma questão de estudo da Sociologia. Isto devido à emergência de 

questões vinculadas ao abandono e à criminalidade juvenil, como nos mostra Flitner: 

 
Assim como os problemas sociais ganharam terreno, sobretudo 
desde o início da Grande Revolução, na beletrística e na literatura 
política e vivencial do século XVIII, também a literatura pedagógica 
abrangeu esse novo setor do pensamento e da realidade, 
analisando a educação da juventude para e através da realidade 
social (1968, p. 41). 

 

Este autor ressalta o fato da dificuldade em resgatar as contribuições sobre a 

temática da idade infantil e juvenil antes do século XVIII, e que o conhecimento 

produzido com bastante esforço foi pouco utilizado no século XIX. 

De acordo com Flitner (1968), o século XX se apresenta como um período em 

que a pesquisa no campo juvenil se amplia de forma bastante significativa. Mais 

uma vez, a Psicologia e a Sociologia contribuíram para aprofundar as pesquisas 

nessa área. No que se refere à Sociologia, vários foram os estudos e as 

contribuições em torno do campo juvenil principalmente a partir do início do século 

XX. O autor aponta a Alemanha como um dos países onde aconteceram as 

primeiras realizações da pesquisa social, destacando nesse período uma série de 

estudos Die Entwicklungsjahr (Os anos de formação), onde pela primeira vez a 

idade juvenil foi estudada de forma distinta dos grupos profissionais e sociais. 

 Os trabalhos, neste período, apresentavam níveis e métodos diversos, desde 

estudos empíricos aos exclusivamente analíticos, cujo ponto forte está na temática 

voltada especificamente para a juventude. 
 
Jovens da cidade e do campo, operários e estudantes de ginásios 
técnicos são caracterizados, a juventude empregada no campo é 
distinguida das domésticas urbanas. A juventude escandalosa da 
cidade – já sob o título Die Halbstarken (1912) – é alvo de um 
estudo especial, bem como a juventude no serviço militar 
(FLITNER, 1968, p. 48). 
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Neste período, além do aprofundamento dos estudos que se deram através 

da escolha de estudar grupos de jovens específicos (como jovens da cidade, do 

campo, operários, estudantes, etc.) possibilitando uma melhor definição do objeto de 

estudo, segundo o autor, houve também outra inovação fundamental para área da 

pesquisa, pois começaram a ser utilizadas a coleta e a avaliação de documentos 

que continham testemunhos dos jovens envolvidos no estudo. 

Flitner (1968) apresenta ainda os trabalhos de Eduar Spranger (1924) como 

tendo contribuído de forma efetiva para o debate sobre a juventude. O trabalho 

desse autor consistia em estabelecer uma relação entre as manifestações da vida 

psíquica com os conhecimentos presentes no mundo social e cultural. Dessa forma, 

Spranger destaca que “não pode separar a atitude psíquica do jovem, com relação 

às formas e realidade da sociedade, de uma contemplação da sociedade mesma e 

seu relacionamento com referência ao jovem; as visões psicológicas e sociológicas 

fundem-se inseparavelmente (apud Flitner, 1968, p. 51). 

Spranger descreveu um conjunto de características comuns presentes nos 

jovens. Para ele,  
 
uma das características mais evidentes dessa idade é a de que o 
jovem se torna consciente de que não pode permanecer na 
dependência espiritual e no aconchego familiar, mas que 
necessita ingressar na ordem social e continuidade cultural, que é 
necessário compreendê-las e absorvê-las, mantendo uma atitude 
mental e espiritual independente seu respeito (FLITNER, 1968, p. 
52). 

 
 

Flitner (1968) chama atenção para a importância do papel da análise 

sociológica e histórico-cultural nos anos vinte, contribuindo para se ter um 

entendimento da própria mentalidade e atitude da juventude naquele período. Afirma 

o autor que 
 
a juventude daqueles anos “responde” por sua vez através da 
atitude e mentalidade a uma determinada situação geral e a 
gerações que a precederam. Ela designa a si própria como lúcida 
e reservada, uma geração solitária, de acordo com manifestações 
coletadas no fim dos anos 20. Afirma de si própria tender para a 
distância, desfavorável ao entusiasmo exaltado e ilusões da 
juventude anterior, não se voltando mais para o passado, mas 
para as tarefas práticas, que estão imediatamente à sua frente (p. 
65). 
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O autor estabelece dessa forma uma ligação entre a mentalidade da 

juventude dos anos vinte com a geração que o antecedeu, enfatizando o papel da 

geração na consciência do movimento juvenil, pois segundo ele (op. cit., p. 66), “a 

consciência do ‘movimento’ juvenil, isto é, uma identidade evidente de vontade e 

estilo, que também atinge os não-pertencentes ao circulo, só havia sido 

característico dos anos anteriores”. 

Outro estudioso do campo da Sociologia que contribuiu para debate teórico 

sobre a juventude a partir da problemática das gerações foi Karl Mannheim. Wivian 

Weller (2007), por exemplo, é uma das autoras que o reconhece como um dos 

pioneiros da sociologia da juventude, pois, segundo ela, Mannheim desenvolveu em 

seu trabalho o conceito de geração, esclarecendo que as pessoas, mesmo 

nascendo no mesmo período de tempo, não estariam automaticamente sujeitas a 

presenciarem as mesmas vivências e experiências, mas sim de processarem os 

acontecimentos ou experiências de forma semelhante. 

No trabalho intitulado “O Problema Sociológico das Gerações”, Mannheim 

(1982) enfatiza a importância de se considerar a problemática das gerações por se 

tratar de uma referência fundamental para a compreensão da estrutura dos 

movimentos intelectuais e sociais, além disso, tem a importância de auxiliar no 

entendimento do ritmo do processo de aceleração da mudança social.  

O autor esclarece que se faz necessário ter um entendimento sobre as inter-

relações específicas dos indivíduos que formam uma única unidade de geração, 

para que se possa compreender como se dá a estrutura básica do fenômeno das 

gerações. Para isso, o autor apresenta alguns conceitos fundamentais5 que estão 

presentes em sua teoria: situação de geração, geração real e unidade de geração.  

A situação de geração se refere à possibilidade dos mesmos indivíduos 

participarem de uma situação comum no processo histórico e social. “A situação 

enquanto tal contém apenas potencialidades que podem materializar-se, ou ser 

suprimidas, ou tornar-se incrustadas em outras forças sociais e manifestarem-se de 

forma modificada" (MANNHEIM, 1982, p. 85). 

Nessa perspectiva, o autor enfatiza que a  

                                                 
5 Entre os conceitos apresentados pelo autor, um que merece destaque é o de grupos sociais 

concretos. Mannheim (1982, p. 70) compreende como “a união de um número de indivíduos através 
de laços naturalmente desenvolvidos ou conscientemente desejados”. O autor apresenta como 
grupo social concreto a família, a tribo, a seita, podendo os grupos serem comunitários ou mesmo 
associativos. 
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A situação da geração está baseada na existência de um ritmo 
biológico na vida humana – os fatores de vida e morte, um período 
limitado de vida, e o envelhecimento. Os indivíduos que pertencem 
à mesma geração, que nasceram no mesmo ano, são dotados, 
nessa medida, de uma situação comum da dimensão histórica do 
processo social (MANNHEIM, 1982, p. 71). 
 
 

Mannheim chama atenção para o elemento da similaridade que faz parte do 

fenômeno sociológico das gerações, isso por ter como base a relação entre o ritmo 

biológico de nascimento e morte6. Porém, ele é enfático ao afirmar que o aspecto 

biológico faz parte de uma das referências, porém não é a mais importante pois “na 

verdade, o aspecto mais impressionante do processo histórico parece ser que os 

fatores biológicos mais básicos operam de forma mais latente, e somente podem ser 

compreendidos através dos fenômenos históricos e sociais que constituem uma 

esfera secundária sobre eles” (MANNHEIM, 1982, p. 95).  

A situação de geração não consegue dar conta da abrangência do fenômeno 

da geração em sua realidade completa, sendo assim, para o autor, a geração como 

realidade vai além da simples presença comum em um determinado momento 

histórico e social. 
 
A geração enquanto realidade, todavia, envolve ainda mais do que 
a mera co-presença em uma tal região histórica e social. Um nexo 
mais concreto é necessário para que a geração se constitua como 
uma realidade. Esse nexo adicional pode ser descrito com a 
participação no destino comum dessa unidade histórica e social 
(ibidem, p. 85-86).  

 

Ou seja, um dos elementos diferenciados na geração como realidade é a 

existência de uma ligação entre os participantes de uma geração na medida em que 

passam pelos mesmos processos sociais e intelectuais, com o intuito de realização 

de mudanças.  

Dessa forma, segundo Mannheim,  

 
Indivíduos da mesma idade, eles eram e são, contudo, unidos 
como uma geração real apenas na medida em que participam das 
correntes sociais e intelectuais características de sua sociedade e 
período, e na medida em que têm uma experiência ativa ou 

                                                 
6 Para Mannheim, “o problema sociológico das gerações, portanto, começa nesse ponto onde é 

descoberta a relevância sociológica dos fatores biológicos. Começando com o próprio fenômeno 
elementar, precisamos antes de tudo tentar compreender a geração com um tipo particular de 
situação social” (1982, p. 72). 



 29
 

passiva das interações das forças constituintes da nova situação 
(ibidem, p. 86). 

 

Por fim, a unidade de geração apresenta como característica um maior nível 

de envolvimento das pessoas, pois são aqueles integrantes de grupos que fazem 

parte da geração real, que atuam como construtores de suas experiências comuns 

por via de diferentes maneiras particulares. Existem várias unidades de geração 

dentro da geração real, podendo as mesmas serem diferentes e até antagônicas. O 

autor explicita que  

 
Enquanto a mera “situação” comum em uma geração é de uma 
significação apenas potencial, uma geração enquanto uma 
realidade é constituída quando contemporâneos similarmente 
“situados” participam de um destino comum e das idéias e 
conceitos de algum modo vinculados ao seu desdobramento. 
Dentro dessa comunidade de pessoas com um destino comum 
podem então surgir unidades de geração particulares. Elas se 
caracterizam pelo fato de que não envolvem apenas a livre 
participação de vários indivíduos em um padrão de 
acontecimentos partilhado igualmente por todos (embora 
interpretado diferentemente por indivíduos diferentes), mas 
também uma identidade de reações, uma certa afinidade no modo 
pelo qual todos se relacionam com suas experiências comuns e 
são formados por elas (MANNHEIM, 1982, p. 89). 

 
 

A partir desses esclarecimentos, Mannheim (1982, p. 91) defende a existência 

de “impulsos básicos originais atribuíveis a uma situação de geração particular, os 

quais, então, podem produzir unidades de geração.” Ele atribui à coletividade ser o 

veículo próprio dos novos impulsos, e os espaços para que possam haver os 

mesmos estão relacionados com a situação da geração7. 

O autor coloca que o fenômeno social da geração representa um tipo 

específico de identidade de situação, que abrange grupos etários que estão 

relacionados e inseridos em um processo histórico-social, onde “a situação é 

determinada pelo modo como certos padrões de experiência e de pensamento 

tendem a ser trazidos à existência pelos dados naturais da transição de uma para 

outra geração” (MANNHEIM, 1982, p. 73), de forma que, para verificarmos quais os 

                                                 
7 O autor esclarece que “nem toda situação de geração - nem mesmo todo grupo etário – criam novos 

impulsos coletivos e princípios formativos originais próprios, e adequados à sua situação particular. 
Quando isto acontece, falaremos de uma realização das potencialidades inerentes a uma situação, 
e tudo indica que a frequência de tais realizações está estreitamente ligada ao ritmo de mudança 
social (MANNHEIM, 1982, p. 92). 
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aspectos da vida social são resultados da existência de gerações, devemos pensar 

no que seria a vida social dos seres humanos se uma geração existisse para sempre 

sem que jamais fosse substituída. 

Mannheim (1982) lista as características da nossa sociedade e destaca que 

elas fazem parte dos fenômenos básicos presentes pela existência de nossas 

gerações. São eles: a emergência contínua de novos participantes no processo 

cultural; o contínuo desaparecimento de prévios participantes no processo da 

cultura; os membros de qualquer uma das gerações podem participar somente de 

uma seção temporalmente limitada do processo histórico; a necessidade de 

transmissão constante da herança cultural; a série ininterrupta de gerações.  

Em síntese, pode-se dizer que o fenômeno das gerações é fruto da mudança 

social, ao mesmo tempo em que a mudança social contribui para emergência de 

novas gerações.  

Outra contribuição de Mannheim para o debate acerca da categoria juventude 

está relacionado à obra “O Problema da Juventude na Sociedade Moderna” (1968) 

onde o autor problematizou a questão da juventude chamando atenção para as 

seguintes questões: o significado e a contribuição da juventude na sociedade8. 

Segundo o autor, a questão levantada apresenta duas inovações do ponto de vista 

sociológico para com a juventude. O primeiro está relacionado à forma de pensar do 

sociólogo em relação à educação, pois, “pensar em educação e ensino como um 

método exclusivamente supertemporal, mas está muitíssimo interessado na 

natureza concreta da sociedade em que a juventude se encontra e à qual esta terá 

de oferecer sua contribuição” (MANNHEIM, 1968, p. 69). 

  A outra inovação do campo da Sociologia segundo o autor é de considerar a 

juventude e sociedade como tendo uma reciprocidade total, onde existe uma via de 

mão dupla entre ambas.  
 
Isso quer dizer que a resposta à pergunta sobre o que deverá ser 
ensinado à juventude, e como o deverá ser, depende, em grande 
extensão, da natureza da contribuição para a sociedade que se 
espera dessa juventude. Ao tornarmo-nos cônscios da sociedade, 

                                                 
8 Mannheim (1928) vê a juventude como “um dos mais importantes recursos espirituais latentes para 

a revitalização de nossa sociedade. Ela tem de tornar-se a força desbravadora de uma democracia 
militante. Dentro do país, sua tarefa é demolir aquela frustração mental que, conforme vimos, 
muitas vezes se mostra disposta a fazer um sacrifício no campo material, mas não a formular a 
ideia de uma mudança que está em marcha ante nossos olhos. No exterior, sua missão é a de 
tornar-se a pioneira que levará a ideia a um mundo ansioso por uma solução para o problema 
social” (p. 87). 
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não mais formulamos as necessidades da juventude de modo 
abstrato, mas sempre com relação às necessidades e finalidades 
de uma dada sociedade (MANNHEIM, 1968, p. 70). 
 

 
Percebemos ainda que o autor enfatiza o papel da educação no sentido de 

que a sociedade deve direcionar os objetivos a serem materializados na formação 

dos jovens.  

Mannheim chama atenção para aquilo que intitulou de primeiro problema que 

é a diversidade acerca do significado da juventude perante a sociedade. Ele levanta 

o seguinte questionamento: “será sempre o mesmo significado da juventude na 

sociedade?“ O autor responde a questão de forma negativa, afirmando que há 

sociedades em que as pessoas mais velhas têm mais prestígios e privilégios do que 

os jovens. Com isto, o debate aponta para o seguinte aspecto: qual o papel que a 

sociedade tem para ser executada pela juventude? A juventude vai influenciar nos 

destinos da sociedade vigente? 

Mannheim destaca o papel da sociedade na definição dos rumos ligados à 

própria juventude, pois, segundo ele,  
 
apesar de sempre surgirem novas gerações em função dos grupos 
de idade menor, depende da natureza de uma sociedade esta 
fazer ou não uso delas, e depende da estrutura sociológica dessa 
mesma sociedade o modo pelo qual ela as utiliza. A mocidade 
pertence aos recursos latentes de que toda sociedade dispõe e de 
cuja mobilização depende sua vitalidade (MANNHEIM, 1968, p. 
71). 

 
 

Sendo assim, dependendo da forma como a sociedade percebe o papel do 

jovem em relação ao seu futuro, ela vai investir de forma sistemática na sua 

formação com a intenção de receber dos mesmos o retorno necessário para a 

continuidade das novas gerações.  

O autor mostra a existência de dois tipos de sociedade em que cada uma 

apresenta expectativas diferenciadas perante a juventude, uma denominada de 

sociedade estática ou em lenta mutação, e contrapondo-se a esse modelo, tem a 

sociedade dinâmica. No primeiro tipo de sociedade, os mais velhos apresentam 

prestígio, confiança e experiência, e seu processo de desenvolvimento é gradativo 

com um percentual de mudança social muito baixa. Segundo o autor, no que se 

refere à educação será  
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concentrada na transferência da tradição; seus métodos de ensino 
serão de mera cópia e repetição. As reservas vitais e espirituais da 
juventude serão deliberadamente negligenciadas, visto não haver 
uma vontade de romper com as tradições existentes na sociedade 
(MANNHEIM, 1968, p. 72). 
 

 

Nessa perspectiva, a prioridade é dada para os elementos da tradição, pois 

são vistos como peças fundamentais para a permanência e a manutenção de uma 

determinada perspectiva de sociedade. Contrapondo-se aos modelos das 

sociedades estáticas ou em lenta mutação, as sociedades dinâmicas têm por 

característica a busca pelas mudanças, apresentando confiança na contribuição dos 

jovens. Elas utilizam como recursos vitais a própria juventude como um elemento 

principal para as mudanças no desenvolvimento social,  
 
A este respeito, há diferenças quantitativas apenas entre as 
sociedades que provocam a mudança por meio de revolução ou 
de reforma. Em ambos os casos, desde que haja vontade de dar 
uma nova saída, isto terá de ser feito por intermédio da juventude 
(MANNHEIM, 1968, p. 72). 

 

Mannheim (1968) coloca que os elementos que fazem com que a mocidade9 

possa ajudar em novas saídas para a sociedade estão relacionados com o espírito 

de aventura e também por ela ainda não estar por completo enraizada no status quo 

da própria ordem social. 

O autor destaca estes elementos como relevantes para o envolvimento da 

juventude no processo de mudanças sociais, pois a mesma chega aos conflitos da 

sociedade moderna vinda de fora, sendo este o fato que faz com que ela possa ser 

pioneira e em condições de realizar as mudanças sociais. Mannheim (1928, p. 73) 

esclarece que “a juventude não é progressista nem conservadora por índole, porém 

é uma potencialidade pronta para qualquer nova oportunidade”. 

Mannheim (1968) explicita como funciona o envolvimento do jovem no 

processo social, onde até o período da puberdade a criança de forma geral vive no 

seio familiar, sendo suas atitudes sociais reguladas por ela juntamente com as 

tradições intelectuais e emocionais predominantes. A fase da adolescência se 

                                                 
9 Para Mannheim (1928, p. 77), “a mocidade é parte importante das reservas latentes que se acham 

presentes em toda sociedade. Dependerá da estrutura social, essas reservas (e quais delas, se as 
houver) serem mobilizadas e integradas numa função. O fator especial que torna o adolescente o 
elemento mais importante para a nossa arrancada de uma sociedade é ele não aceitar como 
natural a ordem consagrada nem possuir interesses adquiridos de ordem econômica ou espiritual”. 
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apresenta como um momento de maior aproximação com o mundo, onde os hábitos, 

os costumes e o próprio sistema de valores se diferenciam dos presentes no seio 

familiar. Essa interação se dá por meio do contato com a própria vizinhança, com a 

comunidade e também com as esferas da vida pública. Desta forma Mannheim 

destaca que 
 

assim, o adolescentes não está apenas biologicamente num estado 
de fermentação, mas sociologicamente penetra num mundo em que 
os hábitos, costumes e sistemas de valores são diferentes dos que até 
aí conhecera. O que para ele é uma novidade desafiadora, para o 
adulto é algo a que já está habituado e aceita com naturalidade. Por 
isso, esta penetração vinda de fora torna a juventude especialmente 
apta a solidarizar-se com movimentos sociais dinâmicos que, por 
razões bem diferentes das suas, estão insatisfeitos com o estado de 
coisas existentes. A mocidade ainda não tem interesses adquiridos, 
que no senso econômico, quer em função de hábitos e valorizações, 
ao passo que a maioria dos adultos sérios já os tem (MANNHEIM, 
1968, p. 75). 
 

 
O autor compreende a juventude como tendo um dos mais importantes 

papeis, que é de serem os pioneiros na reconstrução de um novo mundo, pois dessa 

forma “nada mais é que a expressão de uma sociedade dinâmica nas condições 

modernas, que está mobilizando todos os seus recursos para o serviço de um novo 

ideal social” (MANNHEIM, 1968, p. 88). 

De forma sintética poderemos resumir a contribuição de Mannheim para o 

debate sobre a juventude enfatizando os seguintes aspectos: o autor atribui à 

Sociologia delinear os limites necessários para um melhor entendimento sobre a 

juventude, isso porque a Sociologia vai além do debate biológico, apontando para 

uma análise a partir do campo social em que estão inseridos os jovens. Outra 

contribuição significativa do autor no campo da sociologia da juventude está 

relacionado à problemática da geração. Mannheim destaca que para se entender a 

juventude se faz necessário percebê-la dentro de uma geração específica, sendo 

importante compreender as características da sociedade em que estão presentes as 

diversas gerações. Um aspecto importante no trabalho do autor está relacionado ao 

esclarecimento e à diferenciação entre os conceitos de situação de geração, 

geração real e unidade de geração. Na situação de geração as pessoas têm a 

possibilidade de fazerem parte de uma situação comum no processo histórico e 

social, apresentando dessa forma a potencialidade que poderá ser utilizada ou não 
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para a sua participação. Na geração real existe uma ligação das pessoas pela idade, 

pela participação social e intelectual, estando integradas com as mesmas 

características sociais e temporais e também com um nível de envolvimento em 

forma de experiência. A unidade de geração faz parte da geração real, em um nível 

mais aprofundado de envolvimento das pessoas construindo suas experiências de 

maneira mais particular, desta forma, existe a possibilidade de em uma mesma 

geração existirem várias unidades geracionais. 

Ainda com relação às contribuições de Mannheim, ele aprofunda o debate ao 

destacar que existem diversos significados para a juventude e que é de fundamental 

importância apontar qual a contribuição que a juventude pode apresentar para a 

própria sociedade. Dessa forma, o autor destaca o papel da educação na formação 

do jovem, onde a própria sociedade deverá dar a direção e estabelecer os objetivos 

a serem alcançados durante a formação dos jovens, isso porque na compreensão 

de Mannheim os jovens devem participar do processo de mudanças na sociedade 

em que eles fazem parte, contribuindo dessa forma para a construção de um novo 

mundo. 

Considerando a contribuição de Mannheim, questionamos: como poderão os 

jovens das classes trabalhadoras contribuir com a transformação da sociedade? 

Como isto seria possível se os jovens pobres e miseráveis na maioria das vezes 

encontram-se excluídos de vários serviços públicos como saúde, educação, 

segurança? O que espera a sociedade desse grupo específico? Qual o papel 

atribuído pela sociedade aos jovens da classe trabalhadora? Essas são questões 

que requerem um maior aprofundamento sobre a temática se o autor não tivesse 

deixado de fora o debate entre a juventude e as questões de classe. 

As contribuições de Stanley Hall, Flitner e Karl Mannheim sobre a juventude 

mostram a importância de se localizar o momento histórico em que foram elaboradas 

as obras dos autores citados, pois, como sabemos, o contexto histórico, as formas 

como a ciência elaborou o conhecimento, as condições locais e materiais da época, 

possibilitam e ao mesmo tempo impõem limites à própria forma de produção 

científica específica. Outro aspecto está relacionado às aproximações e aos 

distanciamentos das produções elaboradas. Nesse sentido, percebemos que a 

contribuição de Stanley Hall, apontadas por Grinder e Strickland (1968), apesar de 

ser uma das obras precursoras no debate relacionado à infância e à juventude, 

especialmente pelo nível de preocupação com o processo de desenvolvimento 
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psicológico dos mesmos, se distancia em dois aspectos dos demais autores. 

Primeiro porque a contribuição do autor parte de uma perspectiva fundamentada na 

psicogênese, estabelecendo uma relação com a teoria darwiniana. Em segundo, 

porque a própria teoria nega o papel da razão como elemento determinante no 

comportamento humano. Além disso, o autor apresenta argumentos contra a 

importância do meio em que estão inseridos os jovens. 

Por outro lado, as contribuições de Flitner (1968) apontam para o seguinte 

sentido: primeiramente se contrapondo a Stanley Hall, o autor destaca a importância 

dos elementos culturais na formação dos jovens, pois reconhece que o meio social 

contribui na própria formação dos jovens. Outro destaque importante de Flitner está 

relacionado ao resgate feito pelo autor do trabalho realizado por Edvar Spranger, 

apontado como um avanço no próprio campo da Psicologia por perceber uma 

relação de envolvimento entre a vida psíquica e o mundo social. Por fim, Flitner 

resgata a juventude como objeto de estudo da Sociologia, apontando a dificuldade 

em realizar o resgate das diversas contribuições elaboradas desde o século XVIII 

até o século XX. Nesse aspecto percebemos certa aproximação entre as ideias de 

Flitner com Karl Mannheim que atribui à Sociologia a função de aprofundar, delinear 

e sistematizar o debate em torno da juventude.  

Ao revisarmos o debate sobre a problemática da juventude a partir de alguns 

autores do campo da Psicologia e Sociologia percebemos a riqueza e ao mesmo 

tempo a complexidade do mesmo em torno dessa categoria nos séculos XIX e XX. 

Podemos identificar que as respectivas áreas do conhecimento contribuíram para 

um entendimento da categoria juventude a partir das especificidades próprias da 

área. Autores como Flitner e Mannheim atribuíram à Sociologia o papel de 

aprofundar o debate teórico, apresentando diversas contribuições conceituais. Dois 

aspectos nos chamam atenção: o primeiro é que o debate em torno dessa categoria 

se deu a partir da própria situação de abandono e delinquência em que estiveram 

envolvidos os jovens. O segundo aspecto é que a contribuição teórica nesse 

período, como veremos nos tópicos a seguir, influenciou de forma significativa os 

estudos da segunda metade do século XX, repercutindo nos debates teóricos até os 

dias de hoje.  
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1.2 O entendimento de juventude e a contribuição da sociologia da juventude a 
partir da segunda metade do século XX  
 

 A temática da juventude como um objeto de pesquisa foi foco de maior 

interesse por diversas áreas do conhecimento a partir da última metade do século 

XX (HOLLINGSHEAD, 1968). Verifica-se um grande interesse de várias áreas 

profissionais envolvidas com pesquisas e estudos relacionados com os fenômenos 

físicos e psicológicos dos adolescentes e uma ênfase muito grande relacionada às 

questões ligadas aos problemas ocasionados pelos adolescentes. Hollingshead 

(1968, p. 99) afirma que existe uma diferença grande no que se refere ao olhar da 

Sociologia para a adolescência diferentemente das outras áreas do conhecimento, 

pois, para esta área, a adolescência “é o período da vida de uma pessoa que se 

define quando a sociedade na qual ele funciona cessa de considerá-lo (homem ou 

mulher) uma criança e contudo não atribui o status, os desempenhos e funções do 

adulto”.  

Dessa forma, o autor é enfático em esclarecer que a adolescência não está 

ligada à questão de um tempo específico para acontecer, e que as questões 

relacionadas às modificações fisiológicas e físicas por si só não apresentam um 

interesse específico para o campo da Sociologia. Ou seja, o interesse dessa área do 

conhecimento estaria concentrado no comportamento do adolescente a partir da 

influência da sociedade, não na própria adolescência. O autor não desconsidera a 

contribuição das diversas áreas relacionadas à adolescência, porém para ele a 

expressão “comportamento adolescente” 
 
se refere à modalidade de ação social da gente jovem. 
Acreditamos que o comportamento adolescente é um tipo de 
comportamento de transição que depende exclusivamente da 
sociedade, e mais ainda da posição que o individuo ocupa dentro 
da estrutura social, e não dos fenômenos biopsicológicos 
relacionados a essa idade, tais como puberdade, ou as condições 
supostas psico-orgânicas conhecidas pelos termos de “impulsos”, 
“solicitações”, e “tensões”, da linguagem leiga (HOLLINGSHEAD, 
1968, p. 100). 

 
 
 Além disso, o autor chama atenção para a categoria classe social, pois ela 

influencia de forma marcante a característica do comportamento do adolescente.  



 37
 

A partir das considerações deste autor, podemos inferir em primeiro lugar que 

diversas áreas do conhecimento contribuíram para compreender melhor o período 

intitulado juventude. Em segundo lugar, que coube à Sociologia se diferenciar 

dessas áreas a partir de sua especificidade compreendendo a juventude a partir da 

influência que a própria sociedade exerce sobre esse grupo social. 

Dentre as várias questões relacionadas ao estudo da juventude no campo da 

Sociologia, existem duas que chamam atenção, por ambas apresentarem em 

comum a imprecisão tanto no que se refere aos limites de idade que compõe a 

juventude, como também a própria questão conceitual. 

No que tange à questão conceitual, Flitner (1968, p. 40-41) chama atenção 

que “não é possível ignorar a falta de precisão com que são aplicados os conceitos 

‘juventude’, ‘rapazes’ e ‘moças’, ‘os jovens’, que são utilizados como contraste para 

‘criança’”.  
 Neste sentido, Stoetzel problematiza a questão da falta de precisão com 

relação aos limites para essa definição:  
 
Mas a coisa não fica tão fácil quando se trata de precisar os limites 
de idade da categoria: que fronteiras anteriores e posteriores se 
deve adotar? O dicionário ajuda muito pouco; suas indicações, 
quando não são vagas, são suspeitas de arbitrariedade. Desejar-
se-iam determinações fundadas sobre a natureza das coisas 
(1968, p. 119). 
 

 
Ainda segundo o autor, é preciso ficar claro que a distinção das idades é por 

essência realizada pela própria sociedade, pois cada uma faz a interpretação à sua 

maneira tendo como indicação as questões sócio-culturais.  

 Aprofundando o debate sobre a questão conceitual, Rosenmayr esclarece 

inicialmente que  
 
 
O termo “juventude” designa um estado transitório, uma fase da 
vida humana, cujo início é muito claramente definido pela aparição 
da puberdade; quanto ao fim da juventude, varia segundo os 
critérios e os pontos de vista que se adotam para determinar se os 
indivíduos são “jovens”. Por “juventude” compreendemos não 
somente uma fase da vida, mas também os indivíduos concretos 
que pertencem aos grupos de idade definidos como jovens (1968, 
p. 133). 
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O autor explica que o termo juventude compreende a população entre 

quatorze e vinte quatro anos de idade, por outro lado chama a atenção sobre a 

importância de se fazer a distinção dentro desse universo, entre os adolescentes e 

os jovens e adultos10. Outro destaque está relacionado à importância atribuída à 

idade dos 18 anos, pois esta serve como um marco diferenciador das 

responsabilidades legais, e que estão presentes em legislações de diversos países. 

Outro aspecto levantado pelo autor está relacionado ao contexto 

socioeconômico em que estão inseridos os adolescentes e os jovens e as questões 

ligadas às transformações sociais e culturais, pois as mesmas não se apresentam 

de forma igual nos vários sistemas sociais ou políticos e nos diversos estágios de 

desenvolvimento da economia e nas diversas camadas sociais, pois “as condições 

socioeconômicas nas quais os jovens crescem no mundo moderno vão de um 

extremo a outro, desde um “sistema ambiental de pobreza” até a “civilização da 

abundância” (ROSENMAYR, 1968, p. 151). Desta forma, se faz necessário 

considerarmos que as condições socioeconômicas em que estão inseridos os jovens 

têm influência em sua forma de intervir nas transformações sociais e culturais. Ao 

afirmarmos que eles são responsáveis pelas transformações sociais, não podemos 

deixar de ressaltar que de acordo com a classe social a que eles pertençam teremos 

formas e maneiras diferentes de atuar perante a própria sociedade. 

 Nesta direção é que vão emergir diversos sentidos e significados a essa 

etapa da vida que vai estar ancorada em cada lugar, e em cada cultura, a seus 

respectivos valores e concepções de mundo e de homem.  

Echavarria (1968) aponta a existência de vários estudos voltados para a 

juventude, levando-o ao indagar qual seria o interesse pela idade juvenil. Ele 

apresenta duas razões que levam a esse interesse. São elas: de um lado, o 

interesse em entender a experiência da juventude contemporânea que, no presente, 

se apresenta de forma mais ou menos “excêntrica” despertando preocupações em 

geral. O outro interesse estaria na possibilidade de pensar o futuro da própria 

                                                 
10 Rosenmayr (1968) destaca que o campo da Sociologia apresenta a necessidade de realizar 

subdivisões no que se refere à juventude. O término do período da adolescência, com todo o 
conjunto de mudanças fisiológicas presentes no corpo das pessoas, finda por volta dos 18 anos ou 
mesmo mais cedo, isso de acordo com certos grupos sociais ou étnicos, em certas partes do 
mundo. O autor chama atenção para o período da adolescência, pois segundo ele a pessoa 
necessita de um certo tempo para uma reação psicológica com novas atitudes e formas de 
comportamentos presentes na própria adolescência, isso tudo a partir das várias modificações 
fisiológicas. Ele classifica como adolescência o período entre 14 e 18 anos de idade. 
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juventude, e da sociedade em geral, tendo como referência a situação atual dos 

jovens. Segundo o autor, seja qual for o interesse,  
 

todos aceitam sem maiores preocupações a previsão banal de que o 
caráter que a sociedade e a história tomarão no amanhã dependem 
em grande parte das reações, já em desenvolvimento, da mocidade 
ante as condições de vida favoráveis ou adversas, que tenham 
encontrado entre nós (ECHAVARRIA, 1968, p. 181-182). 

 
 

 O autor chama atenção para o fato de que entre os diversos trabalhos 

publicados sobre a juventude o destaque foi dado aos jovens que apresentavam 

problemas de condutas excêntricas, como os beddy-boys ingleses ou a de casos 

parecidos em outros países, sendo muito semelhantes pelos nomes extravagantes e 

também pela conduta que apresentavam. Nessa perspectiva, a grande questão é 

que a atual produção bibliográfica estaria preocupada não tanto com o problema da 

juventude-problema, porém sim com o problema da juventude, com um grande 

destaque aos problemas presentes na juventude.  

 
Com efeito, quando se fala do problema da juventude se destaca o 
caráter problemático de um período, não com pouca injustiça, seja dito 
de passagem, diante da situação possivelmente semelhante de outras 
idades. Isto quer dizer que se considera a juventude como sujeita 
intimamente a maiores problemas ou como constituindo por sua vez 
um problema dentro de uma determinada estrutura social, enquanto o 
adulto sobrecarregado de problemas não se vê a si mesmo como um 
problema social. Ambas as coisas, ao contrário, são notórias na idade 
senil11 (ECHAVARRIA, 1968, p. 182-183). 

 
 

Podemos destacar, então, que os estudos vão se preocupar com as questões 

sociais que envolvem a juventude. Dentre estas podemos citar a questão do 

abandono familiar, as condições econômicas em que fazem parte os jovens, do 

trabalho precoce precário e mal remunerado, da violência contra e provocadas pelos 

os jovens, da precocidade em relação à maternidade/paternidade, da constituição de 

novas famílias, entre outros pontos que, de uma forma direta ou indireta, refletem 

diversos problemas presentes na sociedade. Outro aspecto que aparece de forma 

subjacente à preocupação com o problema da juventude está ligado às inquietações 

dos adultos relacionado com o futuro da juventude atual. 

                                                 
11 Segundo Echavarria (1968), a velhice representa atualmente, nas sociedades modernas, um 

campo problemático quem sabe muito mais sério que o da juventude. 
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 De toda forma, não se pode deixar de destacar que existe uma certa 

aceitação no que se refere ao entendimento da juventude como um grupo 

demográfico, entre as faixas etárias dos 14 aos 25 anos. Segundo o autor, 

  
Não é tão fácil, por outro lado, estabelecer um acordo sobre o tipo de 
unidade que significa a juventude é um mero agregado estatístico? 
Um grupo social? Uma dimensão permanente da estrutura da vida? 
Em qualquer caso, não deixa de se apresentar unida ao campo mais 
amplo do processo histórico, e então, empregue-se ou não o termo 
geração, a juventude assume ainda mais sua singular importância 
(ECHAVARRIA, 1968, p. 183-184). 

 
 
 Por outro lado, Echavarria destaca nos trabalhos analisados a existência de 

uma certa uniformidade da juventude presente nas sociedades industrializadas, 

deduzindo-se que na estrutura dessas sociedades a situação juvenil estaria entre 

duas situações de classes sociais diferentes. De um lado, o horizonte fechado e 

protegido representado pela família em que fazem parte os jovens das classes mais 

abastadas, de outro, o horizonte aberto, ameaçador e enigmático presente na 

sociedade em que pertencem os jovens pobres. “A esse respeito, o problema 

essencial das sociedades industriais é hoje conhecer como e com que efeitos se 

realiza semelhantes passos de um outro tipo de relações sociais” (1968, p. 184). 

 Diante do quadro que existe uma certa semelhança da juventude atual a partir 

de condutas extravagantes ou delituosas, que se expressam tanto nos países 

industrializados, como também naqueles menos avançados economicamente, o 

autor apresenta a hipótese de que  
 

a autonomia dos grupos juvenis não é mais que o resultado das 
discrepâncias dos diversos setores sociais e culturais num momento 
dado, em especial do setor familiar, frente aos demais. Do caráter 
dessas discrepâncias dependerá a natureza da suposta autonomia 
dos grupos juvenis” (ECHAVARRIA, 1968, p. 186). 

 
 
 O autor fundamenta a sua hipótese, reconhecendo que o fenômeno da 

juventude deve ser compreendido a partir da consideração da estrutura social como 

um todo, e que as incidências nas maneiras de condutas dos jovens constituem, de 

acordo com a sua natureza e grau, ótimos indicadores de uma maior ou menor 

integração social.  
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 Outro aspecto levantado está relacionado ao papel que é atribuído à 

juventude na sociedade, que é ser responsável pelo desenvolvimento do país de 

forma geral. Segundo Echavarria (1968), “na expressão vigente e imprecisa da 

“mobilização” para o desenvolvimento, a juventude aparece como uma das molas 

essenciais (p. 187). 

 Considerando a lógica que apresenta a juventude como responsável pelo 

próprio destino e desenvolvimento do país, Echavarria (1968) é enfático ao afirmar 

que o próprio olhar que a juventude tem com relação à sociedade tem um papel 

importantíssimo, pois,  

 
existam ou não tais manifestações de insatisfação ou rebeldia, o 
dado fundamental do qual interessa partir é o fato de que o destino 
futuro de um país está prefigurado na interpretação que a juventude 
tenha de suas próprias condições, a qual inclui inegavelmente uma 
imagem da sociedade (p. 194). 

 
 

Estas preocupações estão presentes de forma muito contundente na 

sociedade atual, isso porque predomina a ótica biológica de que o jovem de hoje é o 

adulto de amanhã. Neste caso, fica a preocupação de saber se a juventude atenderá 

as expectativas de produtividade exigida pela organização social capitalista. Por 

certo, estas preocupações estão na base das políticas públicas para juventude, 

conforme veremos adiante, e se afinam com o debate teórico das gerações proposto 

por Mannheim.  

Em síntese, podemos afirmar que as contribuições teóricas de Hollingshead 

(1968), Stoetzel (1968), Rosenmayr (1968) e Echavarria (1968) estabelecem uma 

relação entre a juventude e a classe social. Estes autores vão afirmar que de acordo 

com a classe social em que pertença o jovem haverá uma diferença significativa na 

sua formação educacional e familiar, nas experiências vividas, e, também, no 

acesso a diversos bens de consumo, ou seja, a classe social determina/condiciona 

diferenciação entre os jovens, não podendo dessa forma haver uma teoria que se 

proponha a definir uma categoria única de juventude. 

Outro elemento de aproximação presente nos trabalhos dos autores acima 

está relacionado à ausência de clareza no que se refere às questões conceituais 

relacionadas aos jovens e também a própria falta de definição em relação ao limite 

que determina a fase juvenil. Rosenmayr (1968) é enfático na constatação de que é 



 42
 

a sociedade que determina a idade da própria juventude e que de acordo com o 

local isso se dá de maneira diferente. 

Por fim, um ponto comum entre Rosenmayr e Echavarria é o debate entre 

juventude e mudança social. Isso porque os autores destacam que jovens de 

maneira geral são vistos como aqueles encarregados ou em condições de 

estabelecerem transformações sociais de forma a dar um novo rumo para a 

sociedade. Esse tipo de ação é apontado pelo próprio Mannheim como mostramos 

anteriormente.  

 Veremos no tópico a seguir que as questões relacionadas à juventude na 

contemporaneidade não se diferenciam totalmente das apresentadas na segunda 

metade do século XX. Por outro lado, na contemporaneidade, a disparidade entre as 

classes sociais presente na sociedade capitalista aprofundou ainda mais os 

problemas relacionadas à juventude, além disso, o debate em torno da categoria 

juventude passou a ser visto de forma mais complexa e plural no próprio meio 

acadêmico. 

 

1.3 A juventude na sociedade contemporânea  
 

Atualmente se faz necessário ter presente três aspectos ao adentrar o debate 

contemporâneo sobre juventude. São eles: as contribuições advindas de outras 

áreas do conhecimento que configuram o debate em torno da categoria juventude e 

que discutimos no item anterior; a forma como esse debate aparece vinculada às 

questões relacionadas à violência e aos problemas sociais; e, por fim, a 

complexidade da sociedade capitalista que faz com que o debate sobre a juventude 

deva ser feito de forma ampla, pois parte do pressuposto que devemos ter o 

entendimento não do conceito de juventude, mas sim de juventudes pelo próprio 

caráter da diversificação social em que está inserida essa categoria (CARRANO, 

2003). 

A Psicologia e, principalmente, a Sociologia colaboraram para um 

entendimento do jovem a partir do contexto sócio-histórico, pois, como vimos 

anteriormente, essas áreas do conhecimento foram precursoras no debate sobre a 

categoria juventude e suas contribuições nos auxiliam até os dias de hoje. 

 Neste sentido, ainda vão ser pontos de debate a questão da delimitação 

temporal do período juvenil (destacando-se que não há um consenso sobre o 
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mesmo), a concepção de geração, a relação entre juventude e as mudanças sociais, 

dentre outros tópicos, que devido à dinâmica social sempre tenderão a ser ponto de 

debate e de diferentes discursos. 

O segundo aspecto se refere ao formato como o debate sobre a categoria 

juventude surge no campo acadêmico. Inicialmente ela aparece relacionada a delitos 

e problemas sociais, pois,  

 
historicamente e socialmente, a juventude tem sido considerada como 
face de vida marcada por uma certa instabilidade associada a 
determinados “problemas sociais”, mas o modo de apreensão de tais 
problemas também muda (SPOSITO; CARRANO, 2003, p. 19). 

 

Nessa mesma direção, Carrano (2003) afirma que, na década de 20, a forma 

como a juventude aparece nos estudos destaca preponderantemente a questão de 

desvio social, sendo objeto de estudo dos sociólogos da Escola de Chicago, que se 

dedicaram a estudar as gangs de jovens que se construíam nos guetos americanos. 

A juventude como uma categoria relacionada a problemas sociais dificultou a própria 

possibilidade de se definir a juventude como um objeto social, pois, como nos 

mostra Carrano (2003),  

 
Uma grande parte das dificuldades em se definir os contornos da 
juventude como objeto social é resultante da insistência dos estudos 
em associar a juventude com a violência. A juventude é tratada 
muito mais como um problema do que enquanto um campo possível 
de problematização. As análises sobre as condições concretas de 
existência e os sentidos culturais das ações dos jovens em suas 
realidades cotidianas, são comprometidas por monocultura analítica. 
A discussão sobre a realidade da juventude não pode ser apartada 
do contexto global de realização das sociedades contemporâneas. 
Muitos dos “problemas” que são atribuídos aos jovens são, na 
verdade, elementos sociais e ideológicos que atravessam a 
totalidade das estruturas e relacionamentos sociais (p. 131). 
 

 
 Por isso, ao se estabelecer uma relação direta entre juventude e violência 

comete-se o equivoco de não levar em consideração os diversos elementos 

estruturais que fazem parte do contexto sócio-histórico e que são peças 

fundamentais para se realizar uma análise sociológica. Carrano é enfático ao afirmar 

que essa ligação entre os jovens e a violência faz com que criem o estigma, fazendo 

com que as pessoas associem os jovens à questão de violência. Segundo ele,  
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Além da exposição da temática dos jovens na mídia, esses se 
converteram em objetos de investigação de inúmeros violentólogos. 
O estigma da violência marcou fortemente as preocupações e os 
olhar dos investigadores sociais, fazendo com que a juventude fosse 
associada diretamente com a ameaça social, o desvio e a violência. 
O jovem é frequentemente identificado com a violência dos grupos e 
bandos; com lumpem; com a guerrilha, em alguns países latino-
americanos; com o tráfico de drogas etc (2003, p. 132). 

 
 
 Essa relação entre juventude e violência vai influenciar as pesquisas e povoar 

o imaginário social da população, até que a juventude como problema social passa a 

ser foco da atenção popular e de políticas públicas. É nesse contexto que serão 

formuladas as primeiras políticas para adolescentes e jovens no Brasil, conforme 

veremos adiante. Ressaltamos que tais políticas inicialmente girarão em torno de 

ações de ressocialização do jovem infrator, ou do ‘menor’, ou do jovem em 

vulnerabilidade social, expressões que vão sendo paulatinamente agregadas ao 

debate e à caracterização estigmatizante da juventude. 

 Sposito (2006) chama atenção para a questão do estigma estabelecido contra 

os jovens que vem acompanhado do elemento de classe ao associarem a questão 

da violência aos jovens pobres. Afirma a autora: 

  
As marcas são mais graves e tendemos a caminhar para um terrível 
processo de estigmatização, quando a esses atributos 
acrescentamos, ao se tratar de jovens pobres, necessariamente, a 
qualificação de violentos e marginais (p. 100).  

 

Assim, estabelece-se de forma preconceituosa a associação entre jovens 

pobres, violência e marginalidade, sem levar em consideração que ambas 

independem de classes sociais, mascarando e negando uma realidade existente e a 

própria possibilidade de que a questão da violência independe da questão de classe. 

Mesmo tendo clareza que a violência independe de classe social, sabemos 

que ela atinge de forma mais específica as pessoas desprovidas de bens materiais. 

Sendo assim, Sposito afirma que 

 
não buscamos compreender, quando a violência e a marginalidade 
se fazem presentes, os seus significados para um enorme 
contingente da população a quem se retirou o direito de projetar o 
futuro, apresentando somente o não-emprego, o não-salário, a 
ausência de direito e de espaços de convivência cultural como 
alternativas de vida (SPOSITO, 2006, p. 100).  
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O debate sobre a juventude aparece também nos trabalhos acadêmicos como 

uma possibilidade de transformar a sociedade. A possibilidade de ver o jovem como 

agente de mudanças é vista por diversos autores em várias épocas, como afirma 

Carrano (2003), que enfatiza que existe por parte dos autores uma visão de que os 

jovens mudam sua personalidade e também a própria sociedade fazendo parte 

dessa forma de um processo de renovação com o confronto de gerações. Este autor 

considera que a juventude, como categoria sociológica,  
 

é frequentemente associada à possibilidade da inovação e 
construção de um futuro renovado, sendo comum que se atribua aos 
jovens um sentido instrumental de resolução, no futuro de 
maturidade, dos problemas que os adultos de hoje geraram ou 
herdaram e não conseguiram equacionar. Assim fecham-se o ciclo 
(2003, p. 131-132). 

 
 

A categoria juventude presente nos debates acadêmicos aparece de forma 

diferente, e, de acordo com a ótica apresentada pelos autores, poderá ter como 

ênfase a relação dos jovens como “problemas sociais” estando ligados à violência e 

à droga, ou, por outro lado, serem vistos como elemento de transformação da 

sociedade,  

 
[...] As representações correntes ora investem nos atributos 
positivos dos segmentos juvenis, responsáveis pela mudança social, 
ora acentuam a dimensão negativa dos “problemas sociais” e do 
desvio” (SPOSITO, 2003, p. 19).  

 

Isso faz com que ao nos debruçarmos sobre esse debate possamos ter 

clareza desse duplo e complexo objeto, que precisa ser pensado tendo como 

referência as questões sócio-históricas em que os jovens desprovidos de bens 

materiais e que não terminaram os estudos estão inseridos.  

O terceiro aspecto é que o debate na contemporaneidade se apresenta de 

forma bem mais complexa, principalmente neste início do século XXI, onde as 

relações sociais e os meios de produção vêm se apresentando de forma cada vez 

mais diversificada e globalizada. Dessa forma, ao desenvolvermos um estudo que 

trata especificamente das questões relacionadas à política para a juventude temos 

que ter bem definidas as seguintes questões: o que é ser jovem em nossa 

sociedade? Como definir juventude em uma sociedade tão complexa e contraditória 
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como a nossa? O nível de complexidade em que se encontra a sociedade e que 

está presente o jovem faz com que a própria definição do que é ser jovem receba 

influência direta da mesma. Como nos lembra Carrano (2003, p. 115), 
  

A ambigüidade e a indefinição sobre o conceito de jovem são 
características dessa situação de complexidade. As estatísticas 
oficiais convencionalmente consideram como jovens os que 
superaram a idade de obrigação escolar e os que ainda não 
conseguiram encontrar colocação no mercado de trabalho. 
Entretanto, se tal critério pode fixar a porta de entrada oficial na 
condição social de jovem, a superação de certos limites de idade e a 
colocação garantida no mercado de trabalho não asseguram, 
necessariamente, o ingresso naquilo que é considerado como vida 
adulta.  

  
 

É necessário termos cuidado, pois, ao estipularmos determinados marcos 

como, por exemplo, término da escolaridade, entrada no mundo do trabalho, saída 

de casa para constituir família, como critérios para definir a passagem do período de 

juventude para o período adulto, implica em corrermos o risco de não levarmos em 

consideração que tais critérios apresentam relevância diferenciada conforme a 

própria condição sócio-cultural. Esses marcos se diferenciam de acordo com as 

peculiaridades que definem as condições de classe social na atualidade. Sendo 

assim, não podemos pensar em uma definição do que seja jovem sem 

considerarmos que o próprio conceito não pode ser visto de forma 

descontextualizada.  

 Carrano (2003) e Novaes (2003) nos lembram que se faz necessário ressaltar 

que o conceito de juventude é fruto de um dado momento sócio-histórico e que a 

sociedade estabelece critério para auxiliar nessa conceituação Carrano (2003) 

ratifica essa afirmação quando esclarece que 

 
a noção de juventude é resultado da experiência social de 
determinado tempo histórico; entretanto, a maneira mais simples de 
uma sociedade definir o que é um jovem é estabelecer critérios para 
o situar numa determinada faixa de idade, na qual se circunscreve o 
grupo social da juventude. De fato esse princípio é utilizado na 
realização de estudos estatísticos, na definição da idade de 
escolarização obrigatória, na formação de políticas de compensação 
social, na atribuição de idades mínimas para o início do trabalho 
profissional, na idade para a responsabilização penal, na 
classificação de programas televisivos etc. As idades não possuem 
um caráter universal. A própria noção de infância, juventude e vida 
adulta é resultante da história e varia segundo as formações 
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humanas. Os estudos antropológicos nos mostram que os sentidos 
dos relacionamentos entre as gerações se distinguem nos tempos e 
espaços das sociedades (p. 109/110). 
 

 

 Desta forma, conceituar o que seja juventude representa compreender que a 

sociedade estabelece parâmetros em torno de uma determinada faixa etária e que 

os mesmos podem ser alterados de acordo com o contexto histórico. Neste mesmo 

caminho, Sposito (2006) vai nos chamar a atenção que a própria definição do que 

seja juventude necessita ser historicizada e tratada sob a ótima relacional, pois,  
 
 

Ser ou não ser considerado jovem depende de circunstâncias 
históricas determinadas, como é o caso, por exemplo, de algumas 
estatísticas de países europeus na atualidade, que consideram 
jovens os indivíduos que possuem até 29 anos. Essa designação, 
ultrapassando a faixa etária habitual, decorre tanto do 
prolongamento da escolaridade nas sociedades avançadas, como 
do aumento do período de convivência com o grupo familiar de 
origem. [...] Por outro lado, a definição em termos relacionais 
permite, assim, flexibilizar os limites etários inferiores e superiores, 
pois se é jovem sempre em função de uma peculiar relação com o 
mundo adulto e com o universo infantil, do qual existe a tentativa de 
distanciamento (SPOSITO, 2006, p. 98). 

 

Como se vê, as questões sócio-culturais vão ser relevantes na busca de uma 

definição do conceito de juventude. A citação de Sposito mostra que a questão 

educacional e familiar vai influenciar nessa definição. 

Novaes (2003) afirma que o conceito de juventude é construído dentro de 

uma perspectiva sócio-histórica e cultural, e que o mesmo não é definido de forma 

simples, pelo contrário é fruto de disputas dentro de vários campos seja o político, o 

econômico e também entre as gerações. Tomando como exemplo o caso brasileiro, 

a autora vai mais além, ao problematizar quem são os jovens:  
 

São brasileiros nascidos há 14 ou 24 anos, seria uma resposta. No 
entanto, esses limites de idades não são fixos. Para os que não têm 
direito à infância, a juventude começa mais cedo. E, ao mesmo tempo, 
o aumento de expectativas de vida e as mudanças no mercado de 
trabalho permitem que parte deles possa alargar o chamado tempo da 
juventude até 29 anos. Com efeito, qualquer que seja a “faixa etária” 
estabelecida, jovens da mesma idade vão sempre viver juventude 
diferentes (NOVAES, 2003, p. 121). 
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Novaes coloca em relevo novamente o contexto sócio-cultural para a 

definição de uma concepção de juventude e estabelece uma relação muito estreita 

com a situação brasileira, pois aqui há de fato uma pluralidade de situações sociais 

que originam diferentes tipos de juventudes e diferentes períodos de vivência juvenil. 

Pode-se até arriscar a dizer que, em países como o nosso, há um grupo de 

indivíduos que se vê privado de vivenciar o período juvenil dada as suas condições 

de vida: entrada precoce no mercado de trabalho, responsabilidades com a família 

(cuidar de irmãos menores, por exemplo), dentre outros fatores.  

Sposito (2006), Frigotto (2004) e Carrano (2003) corroboram com a 

perspectiva de que o conceito de juventude não pode ser construído a partir de um 

modelo individual e único de jovem, mas tendo como referência a própria 

especificidade presente nesse segmento. Frigotto (2004) destaca que o termo 

juventude se apresenta repleto de interpretações e, nesta mesma linha, seria mais 

interessante empregar o termo no plural, ou seja, não existiria uma juventude (que, 

pela singularidade, nos remete a um certo todo homogêneo), mas sim juventudes.  

Assim como Frigotto aponta para a necessidade de reconhecermos não uma 

juventude mais sim juventudes, Sposito (2006, p. 17) enfatiza que “tem sido 

recorrente a importância de se tomar a ideia de juventude em seu plural – 

juventudes -, em virtude da diversidade de situações existenciais que afetam os 

sujeitos”. Carrano (2003) destaca o papel do meio social como elemento importante 

para esse entendimento, pois, segundo ele,  
 

A vida social se diferencia em âmbitos de experiência múltiplas, 
cada uma das quais se caracteriza por formas de relacionamento, 
linguagens e regras específicas. A complexidade e a diferenciação 
da vida social abrem imensas possibilidades naquilo que diz respeito 
à capacidade de ação individual (2003, p. 115). 
 

  
Ressaltamos, neste capítulo, que a partir de Gruppo (2000) e Reis (2000) 

tratamos o termo juventude como categoria social12; neste sentido, as ferramentas 

                                                 
12 Segundo Reis (2000), a construção social de modos de classificação e agrupamento é de 

fundamental importância para a análise sociológica. A partir das análises de Manheim e Durkheim, 
a autora procura destacar que a construção de categorias deve levar em conta os movimentos de 
aproximação e afastamento dos atores sociais, os valores existentes na formação dos grupos e, 
principalmente, o seu caráter histórico e transitório. A necessidade moderna (mais especificamente 
pós-revolução francesa) de “criação” da categoria juventude dialoga com a própria dinâmica de 
reconstrução desta categoria. As novas formas de inserção no mercado de trabalho, por exemplo, 
podem antecipar ou dilatar o conceito de juventude numa concepção estritamente etária. Para Luís 
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sociológicas de análise são fundamentais para afastar todo e qualquer conceito que 

reduz a relação entre jovem, juventude e sociedade. 

Dessa forma, a categoria juventude apresenta-se de forma ampliada. Para 

Reis (2000), “mais do que uma referência natural e biológica, a juventude é uma 

categoria classificatória cultural e histórica”. A ampliação a qual nos referimos indica 

a inter-relação entre juventude, raça, gênero, classe etc. Necessariamente, o 

intercruzamento de categorias indica, da mesma forma, várias maneiras de 

agregação social de um grupo de jovens. Sposito (2003) destaca que as formas 

tradicionais de mobilização (o movimento estudantil e de partidos) se constituem 

ainda como as principais formas de agrupamento e reconhecimento dos próprios 

jovens. Entretanto, a diversidade observada nas análises de diversos autores aponta 

para uma complexa heterogeneidade na formação dos grupos juvenis, mesmo 

quando se apresentam sob o signo, por exemplo, de uma semelhante situação de 

classe.  

 Discutindo a relação entre juventude e exclusão social13, Novaes (2003) 

destaca a questão da heterogeneidade, apontando diversos elementos que influem 

na análise dos grupos juvenis, principalmente a partir do final do século XX. 

Segundo ela, 
 
Gênero e raça são outros dois recortes que interferem nas 
trajetórias dos jovens. As moças pobres se ‘beneficiam’ do 
crescimento do emprego doméstico, mas moças de classes sociais 
diferentes ganham menos que os rapazes quando ocupam os 
mesmos postos de trabalho. Mas se a ‘boa’ aparência, exigida para 
certos postos de trabalho, exclui os jovens e as jovens mais pobres, 
esse ‘requisito’ atinge particularmente jovens negros e negras. 
Enfim, ser pobre, mulher e negra ou pobre, homem e branco faz a 
diferença14 (p. 122). 

 

                                                                                                                                                         
Antonio Gruppo ao definirmos a juventude como uma categoria social, ela se torna neste contexto 
ao mesmo tempo uma representação sócio-cultural e uma situação social, ou seja, “a juventude é 
uma concepção, representação ou criação simbólica, fabricada pelos grupos sociais ou pelos 
próprios indivíduos tidos como jovens, para significar uma série de comportamentos e atitudes a ela 
atribuídos “(GRUPPO, 2000, p. 08). 

13 Martins (2002) e Oliveira (2010) problematizam o conceito de exclusão social, discordando da 
perspectiva dualista que contrapõe “exclusão X inclusão”. Para eles, ambos os fenômenos fazem 
parte do mesmo processo dentro da sociedade capitalista, onde os excluídos estariam incluídos de 
forma precarizada. 

14 Vários outros destaques são apontados por Novaes (2003) como centrais nas relações com os 
jovens, especialmente os das classes populares. Destaca-se a relação estabelecida entre o 
“endereço”, pois muitos são discriminados no mercado de trabalho pelo critério simplesmente se 
moram ou não em zonas periféricas, violentas, etc. O outro fator é a participação ou não em 
projetos sociais. 
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Abad (2002) amplia o debate ao chamar atenção para a importância de 

distinguirmos o que seria a condição juvenil e a situação juvenil. Para ele, a 

condição juvenil é forma como uma determinada sociedade constitui e dá significado 

a esse período que faz parte de um ciclo da vida. Já a situação juvenil representa os 

diferentes caminhos que a condição juvenil experimenta, seja através dos recortes 

de classe, gênero, etnia etc. 

Carrano (2003) vê a juventude como um todo complexo e variável, pois 

segundo ele, “parece mais adequado, portanto, compreender a juventude como uma 

complexidade variável, que se distingue por suas muitas maneiras de existir nos 

diferentes tempos e espaços sociais” (p. 110). O autor vai além ao afirmar que o 

próprio cotidiano desses jovens pode ser caracterizado por várias redes de 

interesses com grupos e redes de diversas relações construindo seus próprios 

objetivos de vida (CARRANO, 2003).  

As discussões apresentadas acima apontam para um duplo desafio na 

construção de políticas públicas direcionadas para a juventude. O primeiro refere-se 

à construção de políticas que venham a dialogar com a diversidade de realidades 

dos vários grupos de jovens, agindo de forma plural para problemáticas plurais. 

Abad (2003) defende uma ação política que leve em consideração os interesses dos 

próprios jovens. Essas ações poderiam, efetivamente, estabelecer uma ponte entre 

o jovem e a sua inserção cidadã na sociedade. 
 
Nesse sentido, é preciso complementar e, em certos casos, 
enfatizar, as ações de integração dos jovens na sociedade, em que 
se têm envidado os maiores esforços das políticas sociais 
destinadas aos jovens e que, em ultima instância, acabaram 
priorizando os interesses dos poderes hegemônicos da sociedade, 
com o impulso às ações autovalorizadoras dos jovens na sociedade, 
que levam em conta, em primeiro lugar, os interesses dos mesmos 
jovens, e em especial dos mais pobres, reforçando o seu vínculo de 
geração com as lutas reivindicatórias de outras coletividades 
(ibidem, p. 30). 

 

A grande questão posta nessa concepção é que as formas de inclusão social 

atualmente são tão restritas quanto diversas; a escola, por exemplo, ao longo dos 

últimos 20 anos tem diminuído veementemente sua “promessa” de inserção do 

sujeito na sociedade pela via de sua entrada no mercado de trabalho. 

Paradoxalmente, segundo pesquisas desenvolvidas no Projeto Juventude 

destacadas por Sposito (2005), a educação é o tema principal de interesse e 
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preocupação de grande parte da juventude, especialmente as mulheres. Tal 

situação é reveladora da necessidade de se pensar a educação de forma 

diferenciada: por um lado, distanciando-se da mistificação de inserção direta no 

mercado de trabalho; por outro, tratando-a como direito fundamental requisitado pela 

própria juventude. 
O outro grande desafio encontra-se na ação de estabelecer políticas 

eficientes, alargando os espaços democráticos de ação juvenil. No capítulo a seguir, 

focaremos o debate nas questões relacionadas à política pública e especificamente 

à política pública para juventude.  
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CAPÍTULO 2 POLÍTICA PÚBLICA PARA A JUVENTUDE  
 

A política pública tem sido objeto de estudo como disciplina e área de 

conhecimento a partir de enfoques diferenciados que contemplam o processo de 

formulação, materialização e impactos. Por ser uma área de conhecimento bastante 

ampla, o seu estudo nos auxilia a entender quais os mecanismos utilizados pelo 

Estado para intervir na realidade social. Considerando o nosso objeto de estudo 

(Política Pública para Juventude), buscaremos neste capítulo problematizar o 

conceito de Política Pública, a formulação e a materialização de políticas públicas 

para a juventude no Brasil nas últimas décadas e o principal programa direcionado à 

juventude no governo Lula - ProJovem, Programa Nacional de Inclusão de Jovens: 

educação, qualificação e ação comunitária.  

 
2.1 Reflexões acerca da categoria Política Pública  

 

Diversos autores, como Muller e Surel (2002), Azevedo (2001), Souza (2007), 

dentre outros, têm realizado estudos sobre a área de conhecimento da política 

pública que envolve as dimensões da organização social (polity), da atividade 

política (politics) e da ação pública (policy). 

 
A primeira faz a distinção entre o mundo da política e a sociedade 
civil, podendo a fronteira entre os dois, sempre fluida, variar segundo 
os lugares e as épocas; a segunda designa a atividade política em 
geral (a competição pela obtenção dos cargos políticos, o debate 
partidário, as diversas formas de mobilização...); a terceira acepção, 
enfim, designa o processo pelo qual são elaborados e implementados 
programas de ação pública (MULLER; SUREL, 2002, p. 11). 
 

 
Estudar as políticas é se situar no âmbito da terceira opção, o das políticas, 

entendendo que as outras dimensões não podem ser ignoradas. O importante é 

destacar que as dimensões nos ajudam no debate sobre a forma como determinada 

política pública passa a fazer parte da agenda governamental, os formatos/modelos 

das políticas, a implantação e a materialização da política pública e, por fim, os 

resultados da mesma. 

Há certa aproximação dessa compreensão sobre o nível de organização 

social na construção da política apresentada por Muller e Surel com Azevedo; eles 
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destacam também a importância dos segmentos envolvidos diretamente nos setores 

que serão contemplados com a política pública. 
 
A construção das políticas públicas não é um processo abstrato. Ela 
é, ao contrário, indissociável da ação dos indivíduos ou dos grupos 
envolvidos, de sua capacidade de produzir discursos concorrentes, 
de seus modos de mobilização. Ela depende, também, da estrutura 
mais ou menos flutuante de suas relações e das estratégias 
elaboradas nos contextos de ação definidos em especial pelas 
estruturas institucionais, no interior das quais tomam lugar as 
políticas públicas. Analisar a ação pública conduz, portanto, 
necessariamente a uma reflexão sobre as características evolutivas 
do espaço público e das dinâmicas de ação coletiva (MULLER; 
SUREL, 2002, p. 77). 
 

 
 Souza (2007), em um trabalho intitulado “O Estado da Arte da Pesquisa em 

Políticas Públicas”, resgata como se deram os primeiros estudos sobre a área do 

conhecimento da política pública, chamando atenção para o fato de que a área e a 

disciplina acadêmica nos Estados Unidos apresentam como novidade o rompimento 

com o formato presente na tradição europeia que se detinha mais especificamente 

em seus estudos e pesquisas na análise do Estado e suas instituições. 
 

Assim, na Europa, a área de política pública vai surgir como um 
desdobramento dos trabalhos baseados em teorias explicativas 
sobre o papel do Estado e de uma das mais importantes instituições 
do Estado – o governo -, produtor, por excelência, de política 
pública. Nos Estados Unidos, ao contrário, a área surge no mundo 
acadêmico sem estabelecer relações com as bases teóricas sobre o 
papel do Estado, passando direto para a ênfase nos estudos sobre a 
ação dos governos (SOUZA, 2007, p. 67).  

 

A inovação nos estudos norte americanos se deu a partir do momento em que 

o objeto a ser pesquisado foi a produção realizada pelo governo como a política 

pública, ou seja, a partir das ações do Estado, não estabelecendo relações com 

base teórica sobre o papel do Estado. A autora cita em seu trabalho várias 

contribuições de intelectuais que ajudaram a construir e fortalecer essa área de 

conhecimento entre eles: H. Laswell (1936), H. Simon (1957), C. Lindlom (1959) e D. 

Easton (1936).  

Discutindo a contribuição dos autores acima citados, Souza (2007) destaca 

que H. Laswell introduz a expressão policy analysis (análise de política) em 1936 

com a intenção de agregar o conhecimento científico e acadêmico à produção 
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empírica dos governos e como uma maneira de construir o diálogo entre os 

cientistas sociais, os vários grupos de interesse e o próprio governo. 

Simon, em 1957, trouxe para o debate o conceito de racionalidade limitada 

dos decisores públicos. Souza (2007) enfatiza que, para Simom, “a racionalidade 

dos decisores públicos é sempre limitada por problemas tais como informação 

incompleta ou imperfeita, tempo para a tomada de decisão, auto-interesse dos 

decisores etc.” (p. 67). No entanto, esse quadro, de acordo com o autor, poderá ser 

modificado se forem criadas as estruturas para determinar o comportamento dos 

atores políticos procurando atingir os objetivos pretendidos e buscando impedir os 

interesses próprios.  

 Lindblom (1959) contribuiu com os estudos na área da política pública ao 

propor novas variáveis, como, por exemplo, relações de poder e a integração entre 

as diferentes fases do processo decisório, para serem incorporadas à formulação e 

à analise de políticas públicas. Para o autor, juntamente com as questões da 

racionalidade seria fundamental somar também o próprio papel das eleições, das 

burocracias, dos partidos políticos e por fim dos grupos de interesse. 

 Souza (2007) apresenta ainda a contribuição de D. Easton (1965) que definiu 

a política pública como um sistema constituído pelas relações entre formulação, 

resultados e o próprio ambiente. Easton compreende a política pública como 

recebedora de inputs que vêm dos partidos, da mídia e dos grupos de interesses, 

influenciando dessa forma nos resultados da política. 

Na ótica da autora, os autores citados deram uma contribuição significativa à 

área de conhecimento da política pública: seja no esforço em ampliar o campo 

criando o termo análise de política (policy analysis); apresentando a limitação dos 

responsáveis pelas decisões das políticas públicas com o conceito de racionalidade 

limitada dos decisores públicos; ou no acréscimo das variáveis relação de poder e a 

integração entre as diferentes fases do processo decisório; ou mesmo definindo a 

política pública como um sistema formado pelas relações entre a formulação, o 

resultados e o ambiente, sistema esse que recebe influência dos partidos, da mídia 

e dos grupos de interesses. 

Por certo que essas contribuições colaboraram para o fortalecimento desse 

campo de conhecimento e são aprimoradas/modificadas/contestadas com o passar 

dos anos. Em princípio, pode-se dizer que essas observações evidenciam o caráter 

complexo que tal área de conhecimento vai se revestir, pois não podemos deixar de 



 55
 

levar em conta os estudos que tiveram como foco as teorias de Estado. 

Concordando com Azevedo (2001), poder-se-ia dizer que os estudos da política 

pública sempre vão carecer ou se apoiar numa definição teórica do Estado. 

Na literatura, a política pública, como já mencionado, se apresenta com várias 

definições, desde as mais simples às mais complexas. Muller e Surel (2002) 

destacam que existe certa dificuldade para se definir o que seria política pública. 

Para eles, na literatura especializada de forma geral, as definições vão desde as 

qualificações mínimas, quando conferem ao Estado o papel de decidir ou não sobre 

as ações a serem realizadas, como também apresentam até as definições mais 

completas, quando a política pública se apresenta como um programa de ação 

governamental num setor da sociedade ou mesmo num espaço geográfico.  

Nessa mesma direção, Souza (2007) apresenta conceitos que foram 

utilizados em alguns trabalhos.  
 

Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja 
política pública. Mead (1995) a define como um campo dentro do 
estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões 
públicas e Lynn (1980) como um conjunto de ações do governo que 
irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: 
política pública é a soma das atividades dos governos, que agem 
diretamente ou por delegação, e que influenciam a vida dos 
cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como 
“o que o governo escolhe fazer ou não fazer” (SOUZA, 2007, p. 68). 
 

 
 Dessa forma, encontramos conceituações amplas e diversificadas que 

atribuem de maneira geral ao poder público deliberar por ações que terão como 

beneficiários a própria população.  

Souza descreve a definição de Laswell (1936) como a mais conhecida. Para 

ele, as “decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes 

questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz” (2007, p. 68). Essas 

questões levantadas pelo autor demonstram uma visão funcionalista e linear da 

própria política, deixando de levar em conta que a mesma é fruto de tensões, que 

influenciam diretamente na própria estrutura das políticas públicas, ou no modus 

operandi do Estado. 

  Azevedo (2001), colaborando com a discussão conceitual, esclarece que a 

política pública serve para dar visibilidade e materialidade ao Estado, apresentando-
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a como o Estado em ação, ou seja, é a partir dela que o Estado consegue ser 

percebido pela própria sociedade, se fazendo presente a partir de suas ações.  

Entendemos, assim, que a unanimidade em torno desse conceito se torna 

uma ação bastante difícil, porém pensamos ser possível localizar atribuições, 

objetivos e finalidades que constam nas definições apresentadas pelos autores que 

atribuem além da responsabilidade pelas realizações de ações por parte do Estado 

voltado para os segmentos sociais, também deveres e intencionalidade no momento 

de materialização das mesmas, como nos mostram Sposito e Carrano ao definirem a 

política pública: 

 
Em sua acepção mais genérica, a idéia de política pública está 
associada a um conjunto de ações articuladas com recursos 
próprios (financeiros e humanos), envolve uma dimensão temporal 
(duração) e alguma capacidade de impacto. Ela não se reduz à 
implantação de serviços, pois engloba projetos de natureza ético-
política e compreende níveis diversos de relações entre o Estado e 
a sociedade civil na sua constituição. Situa-se também no campo de 
conflitos entre atores que disputam orientações na esfera pública e 
os recursos destinados à sua implantação (2003, p. 17). 
 

 
 Os autores sinalizam para alguns pontos importantes relacionados à política 

pública como, por exemplo, a questão de recursos que podem ser financeiros ou 

humanos; a questão da temporalidade, ou seja, o tempo em que a política deverá 

existir, tendo começo, meio e fim; e também o próprio resultado da política que vai 

se materializar a partir dos impactos. Outro destaque é que a política pública não 

pode ser confundida com serviços e que a mesma se encontra no campo de disputa 

entre os vários atores presentes no campo da esfera político-social, o que torna 

evidentes as relações de poder que estão na base das decisões políticas sobre o 

tipo ou viés que deverá tomar uma política pública.  

 Para Belluzo e Victorino (2004, p. 08), a política pública apresenta enquanto 

característica determinante o processo decisório, que levará à “formação, 

implementação e avaliação de ações ou programas destinados ao atendimento das 

demandas sociais”. Esta perspectiva aponta para uma concepção de política como 

um ciclo, cuja decisão inicial vai deflagrar um processo que passa pela construção, 

materialização e culmina no processo de avaliação.  
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Souza (2007) chama atenção para o fato de que várias definições atribuem à 

política pública a função de resolver problemas, destacando que essa forma de 

entender a política recebe diversas críticas principalmente porque 
 

superestimam aspectos racionais e procedimentais das políticas 
públicas, argumentam que elas ignoram a essência da política 
pública, isto é, o embate em torno de idéias e interesses. Por 
concentrarem o foco no papel dos governos, essas definições 
deixam de lado o seu aspecto conflituoso e os limites que cercam as 
decisões dos governos. Deixam também de fora possibilidades de 
cooperação que podem ocorrer entre os governos e outras 
instituições e grupos sociais (SOUZA, 2007, p. 68-69).  

 

 A política pública, então, consiste num campo permanente de disputa e de 

legitimação do poder. 

Do ponto de vista analítico, outro aspecto importante destacado pela autora 

está relacionado ao campo multidisciplinar em que está inserida a política pública, 

sendo necessário ao construir uma teoria geral da política pública buscar as 

contribuições presentes no campo da Sociologia, da Ciência Política e também da 

Economia, isso porque as políticas públicas apresentam uma inter-relações entre o 

Estado, a política, a economia e a sociedade (SOUZA, 2007).  

 Sendo assim, a autora define a política pública  
 

como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, 
colocar o ‘governo em ação’ e/ou analisar essa ação (variável 
independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou 
curso dessas ações (variável dependente). A formulação de políticas 
públicas constitui-se no estágio em que governos democráticos 
traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e 
ações, que produzirão resultados ou mudanças no mundo real 
(SOUZA, 2007, p. 69).  

  

 Esta autora afirma que depois do desenho e da formulação da política pública 

ela se desdobra em planos, programas, projetos, bases de dados ou sistema de 

informações e grupos de pesquisas.  

Muller e Surel (2002) apresentam alguns elementos na literatura que 

permitem especificar a noção de política pública. Eles agrupam os elementos em 

três grandes rubricas. Na primeira rubrica, uma política pública constitui um quadro 

normativo de ação, como um conjunto de medidas que serão constituídas de 

recursos financeiros, intelectuais, reguladores, materiais e de produtos, e são 

responsáveis direto pela substância visível da própria política. Dentro desta mesma 
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perspectiva, os autores enfatizam que “para que se esteja na presença de uma 

política, é necessário que seja igualmente definido, pelo menos como tendência, um 

quadro geral de ação”15 (2002, p. 16). 

A segunda combina elementos de força pública e elementos de competência, 

apontando dessa forma para a perspectiva de uma política pública como uma 

expressão do poder público, em que os autores citados destacam a dificuldade de 

serem identificados os elementos que fundamentam a especificidade da ação do 

Estado, uma vez que “uma política governamental compreende elementos de 

decisão ou de alocação de recursos de natureza mais ou menos autoritária ou 

coercitiva” (2002, p. 18), o que apontaria para uma exclusão dos diversos 

segmentos que compõem os espaços privados e participam no processo de 

construção da confecção da mesma. 

 A terceira e última rubrica destaca que uma política pública constitui uma 

ordem local, conforme segue: 
 
Toda política pública assume, de fato, a forma de um espaço de 
relações interorganizacionais que ultrapassa a visão estritamente 
jurídica que se poderia ter a respeito: uma política pública constitui 
uma “ordem local”, isto é, um “constructo político relativamente 
autônomo que opera, em seu nível, a regulação dos conflitos entre os 
interessados, e assegura entre eles a articulação e a harmonização de 
seus interesses e seus fins individuais, assim como dos interesses e 
fins coletivos (FRIEDBERG, 1993 apud MULLER; SUREL, 2002, p. 
20). 
 

 Desse modo, fica claro que pensar a política pública como parte de uma 

ordem local implica percebê-la dentro de um contexto mais complexo que está 

relacionado às relações interorganizacionais, sendo vista como um constructo 

político com determinada autonomia, regulando os conflitos entre os diversos 

interesses e seus fins individuais e coletivos. 

Azevedo (2001, p. 5) nos chama atenção ao destacar que a política pública 

“implica considerar os recursos de poder que operam na sua definição e que têm 

nas instituições do Estado, sobretudo na máquina governamental, o seu principal 

referente”, ou seja, é o Estado, como possuidor do poder de definir as ações 

                                                 
15 Muller e Surel (2002) destacam a proposição apresentada por Richard Rose que utiliza, para tal 

fim, a noção de programa de ação governamental. E cita Rose (1994), que define programa de 
ação governamental como “uma combinação específica de leis, de atribuições de créditos, de 
administrações e de pessoa voltados para a realização de um conjunto de objetivos mais ou menos 
claramente definidos” (p. 16 ). 
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públicas, que serão implementadas através de sua estrutura governamental que 

coloca em prática o que foi elaborado para determinado fim. 

Outra contribuição significativa no artigo de Souza (2007), que nos auxilia 

para o debate sobre a política pública, está relacionada aos principais modelos 

explicativos de formulação e análise de políticas públicas apresentados por ela. A 

autora apresenta oito modelos explicativos16: o tipo da política pública, 

incrementalismo, o ciclo da política publica, o modelo garbage can, coalizão de 

defesa, arenas sociais, modelo do equilíbrio interrompido, modelos influenciados 

pelo gerencialismo público e pelo ajuste fiscal. A seguir, apresentaremos as ideias 

principais do modelo tipo da política pública e do ciclo da política, pois percebemos a 

possibilidade de estabelecer relações entre esses modelos e o objeto de nosso 

estudo - a política pública para a juventude no Brasil. 

 O primeiro modelo explicativo é o tipo da política pública desenvolvido por 

Thedor Lowi (1964, 1972), que apresenta como característica principal a ideia de 

que independente do tipo da política pública ela vai ter formas de apoio e rejeição 

diferentes, e que as disputas que giram em volta de suas decisões acontecem em 

espaços diferentes. Segundo Souza (2007), a política pública para Lowi poderá 

assumir quatro formatos, são eles: distributivas, regulatórias, redistributivas, 

constitutivas. O modelo das políticas distributivas apresenta como características as 

decisões adotadas pelo governo sem levar em consideração os recursos limitados, 

                                                 
16 Dos oito modelos explicativos apresentados pela autora, cada um traz, de maneira geral, uma certa 

especificidade que se diferencia entre eles priorizando, dessa forma, uma determinada perspectiva 
de explicação e análise da política pública. O primeiro modelo, o tipo de política pública vai ter 
apoio ou rejeições que giram em torno de suas decisões e opções podendo acontecer em quatro 
formatos diferentes, são eles os distributivos, as regulatórias, as redistributivas e as constitutivas. O 
incrementalismo defende a ideia de que uma política pública não parte do ponto zero, ao contrário, 
são frutos de decisões marginais e incrementais, não apresentando por parte dos seus autores a 
crença em modificações substantivas pela política. O ciclo de política pública percebe a política 
como um ciclo deliberativo, composto de várias etapas e onde existe um processo dinâmico de 
aprendizagem constante. O modelo gargage can, ou “lata de lixo” como o próprio nome já aponta, 
traz como princípio que as opções de políticas públicas são feitas como se as possibilidades de 
resolução dos problemas estivem em uma lata de lixo, sendo assim existiriam muitos problemas e 
poucas soluções. Já o modelo de coalizão de defesa vê a política pública como um conjunto de 
subsistema, articulado com fatos externos, e que as crenças, os valores e as ideias são elementos 
presentes no processo de formulação da política pública. O modelo das arenas sociais entende que 
a política pública recebe influências da comunidade política de forma geral e que tem um peso 
significativo na definição da mesma. O modelo do equilíbrio interrompido parte do pressuposto que 
toda vez que o Estado passa por momentos de instabilidades ocasionando a interrupção do 
equilíbrio se faz necessário realizar mudanças profundas tendo como referência a experiência de 
implementação e avaliação da política pública. Finalizando, estão os modelos do gerencialismo 
público e da política de fiscal, que têm como meta o alcance da eficiência. Sendo assim, para a 
autora a política pública possibilita diferenciar entre aquilo que o governo pretende realizar e o que, 
de fato, realizou. 



 60
 

proporcionando benefícios mais individuais do que universais, pois apresenta 

privilégios a certos grupos sociais ou mesmo regiões em detrimento do todo. Já as 

políticas de características regulatórias se apresentam de forma mais visíveis à 

população, tendo o envolvimento direto de políticos, grupos de interesse e a própria 

burocracia. O modelo das políticas redistributivas tem como características atingir o 

maior número de pessoas, impondo perdas concretas no período curto para 

determinados grupos sociais e ganhos sem muita certeza e o próprio futuro para 

outros. “São em geral, as políticas sociais universais, o sistema tributário, o sistema 

previdenciário e são as de mais difícil encaminhamento” (SOUZA, 2007, p. 73). Por 

fim, o quarto modelo é o da política constitutiva que tem como característica lidar 

com procedimentos. 

Souza (2007) enfatiza que cada um desses modelos de política pública tem 

uma aceitação ou rejeição de grupos diversos e os mesmos se processam dentro de 

um sistema político de forma diferente. Além disso, o governo ao realizar 

determinada política pública estará de alguma forma utilizando um determinado 

formato que irá dar uma amplitude diferenciada à política pública. 

Novaes (2009), ao trabalhar especificamente com políticas públicas voltadas 

para juventude, contribui com o debate sobre o formato em que a política pública 

pode ser utilizada, e apresenta como referência os direitos e as redes de proteção 

social em vigor, e leva em consideração as diversas demandas de juventude que 

são exigidas do Estado. Dessa forma, classifica as políticas públicas para a 

juventude em três modelos: as universais, as atrativas e as exclusivas. 

As políticas classificadas como universais são aquelas políticas setoriais que 

são direcionadas a toda a população, sendo os jovens também contemplados com 

as mesmas, tendo como exemplo as políticas educacionais, de trabalho e emprego, 

de assistência social de cultura, de combate à violência e etc. Segundo a autora, as 

políticas universais,  

  
Via de regra, consideradas estruturais, implicam sistemas 
duradouros e instituições públicas dotadas de orçamentos. 
Historicamente, constituem-se como direitos de cidadania, motivo 
pelo qual destas se espera hoje que incorporem as especificidades 
do recorte etário – direitos difusos – e, assim, incorporem questões 
singulares da atual geração juvenil (NOVAES, 2009, p. 16). 
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Ao reivindicar que as políticas universais possam ampliar seu leque de 

atuação ao contemplar as especificidades do recorte etário, a autora procura de tal 

forma cobrar um débito histórico que o próprio Estado brasileiro tem com o 

segmento da juventude. 

 Já as políticas atrativas na compreensão da autora são aquelas que não são 

direcionadas apenas para os jovens, porém incidem sobre eles, podendo ser 

contemplados pela afinidade da própria natureza da política. A autora apresenta 

como exemplo os pontos de cultura em que os jovens fazem parte, ou mesmo, 

quando as políticas são voltadas para os espaços territoriais, que não levam em 

consideração as faixas etárias, como por exemplo as políticas de segurança e 

combate à violência que visam atingir jovens, adultos e crianças independente de 

faixa etária. As políticas atrativas apresentam como particularidades terem um 

caráter emergencial ou mesmo experimental, podendo apresentar uma combinação 

das duas. É comum percebemos que nos documentos que constam a 

fundamentação dos programas e projetos voltados para a juventude encontrarmos 

essas duas categorias presentes, isso porque, de maneira geral, o Estado tenta agir 

sobre determinadas demandas que fazem parte do contexto socioeconômico e que 

historicamente têm sido negligenciadas por parte do mesmo. 

 Por fim, a política exclusiva é aquela voltada especificamente para uma faixa 

etária definida, que, no caso da política pública atual para os jovens brasileiros, 

compreende entre 15 a 29 anos. Tal política pode ser dirigida para uma diversidade 

de áreas, seja na educação, no trabalho, na saúde, na cultura, na segurança, mas 

“via de regra, constituem-se em programas e ações emergenciais para jovens 

excluídos ou em situações de exclusão desfavorável” (NOVAES, 2009, p. 20). A 

política exclusiva vai na mesma direção da política atrativa, de forma que a partir de 

setores sociais específicos o Estado procura atender ao segmento de jovens pobres 

e excluídos socialmente, necessitando de ações emergenciais. 

  Para Souza (2007), o ciclo de política pública, como modelo explicativo de 

formulação e análise de políticas públicas,  
 

[...] vê a política pública como um ciclo deliberativo, formando por 
vários estágios e constituindo um processo dinâmico e de 
aprendizado. O ciclo da política pública é constituído dos seguintes 
estágios: definição de agenda, identificação de alternativas, 
avaliação das opções, seleção das opções, implementação e 
avaliação (SOUZA, 2007, p. 74). 



 62
 

 A autora enfatiza que o ciclo de política pública dá ênfase à definição da 

agenda e problematiza em cima do porquê de alguns temas entrarem para agenda 

política e outros não serem levados em consideração. Além disso, o ciclo de política 

pública apresenta vertentes que centram o foco nos participantes do processo de 

decisão e outras no próprio processo de formulação da política pública, podendo os 

mesmos atuarem como elementos de incentivos ou mesmo como ponto de veto. 

Para a resposta sobre como os governos definem suas agendas, são apresentadas 

três possibilidades. A primeira que tenta responder o porquê da escolha por parte do 

governo tem como foco principal a questão do problema, ou seja, o problema passa 

a fazer parte da agenda quando o governo assume que deve tomar providências 

sobre ele, dessa forma o mesmo passa a ser reconhecido e entendido como uma 

questão a ser solucionado entrando assim na agenda da política. 

A segunda possibilidade está focalizada na própria esfera da política (que é 

distinta da esfera da sociedade civil) na qual vai haver a necessidade de convencer 

os atores envolvidos na política que o problema deve ser enfrentado. O 

convencimento é feito por diversas estratégias que passam pelo caminho do 

processo eleitoral, por mudanças de partidos que estão governando ou mesmo pelo 

caminho das mudanças ideológicas, contando ainda com o apoio dos grupos 

interessados na questão. Nessa perspectiva, a construção do convencimento a partir 

da consciência coletiva passa a ser uma arma poderosa e eficaz para que 

determinado problema possa entrar na agenda. 

Souza (2007) critica esse formato da política, pois  
 
Quando o ponto de partida da política pública é dado pela política, 
o consenso é construído mais por barganha do que por 
persuasão, ao passo que, quando o ponto de partida da política 
pública encontra-se no problema a ser enfrentado, dá-se o 
processo contrário, ou seja, a persuasão é a forma para a 
construção do consenso (p. 74). 

 

Por fim, a terceira possibilidade de responder como uma determinada questão 

entra na agenda tem os participantes como foco principal, tais participantes podem 

ser visíveis ou invisíveis. Como visíveis ela destaca os políticos, a mídia, os partidos 

políticos, os grupos de pressão entre outros, que têm o papel de definir a agenda. 

Os acadêmicos e a burocracia são classificados como os participantes invisíveis que 
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são vistos como aqueles responsáveis em propor as alternativas para a resolução 

do problema. 

Para discutir a colocação de problemas na agenda política, Azevedo (2001) 

parte da compreensão de que o modelo das sociedades modernas/industrializadas 

se apresenta de forma setorizada. A partir dessa divisão por setores, percebemos 

como acontece o processo em que se estabelecem as diretrizes de uma política e 

como o Estado stritu sensu exprime um modo específico de articulação e de 

normatização das diversas demandas. Ela destaca que o surgimento de uma política 

setorial tem como ponto inicial a presença de determinado problema para o setor 

específico, que, se reconhecido pelo próprio Estado, deverá intervir para solucioná-

lo.  
 
Com efeito, pode-se afirmar que um setor ou uma política pública 
para um setor, constitui-se a partir de uma questão que se torna 
socialmente problematizada. A partir de um problema que passa a 
ser discutido amplamente pela sociedade, exigindo a atuação do 
Estado (AZEVEDO, 2001, p. 61). 
 
 

 A autora apresenta como outra possibilidade do surgimento da política pública 

está ligada diretamente aos grupos que atuam e integram cada setor específico, pois 

segundo ela, os mesmos “vão lutar para que suas demandas sejam atendidas e 

inscritas na agenda dos governos. E estas lutas serão mais ou menos vitoriosas, de 

acordo com o poder de pressão daqueles que dominam o setor em cada momento” 

(op. cit., p. 62). 

 Azevedo enfatiza ainda que,  
 
Na sociedade, portanto, a influência dos diversos setores, e dos 
grupos que predominam em cada setor, vai depender do grau de 
organização e articulação destes grupos com ele envolvidos. Este é 
um elemento chave para que se compreenda o padrão que assume 
uma determinada política e, portanto, porque é escolhida uma 
determinada solução e não outra, para a questão que estava sendo 
alvo da problematização (ibidem, p. 63). 
 

 

 Desta forma, fica evidente o papel dos diversos atores no processo de 

construção da política pública setorial, que de acordo com o nível de organização e 

articulação dos grupos a política deverá ser realizada ou não. 
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Dentre os modelos explicativos existentes, o do ciclo da política (SOUZA, 

2007), especificamente na primeira fase onde se define a agenda, apresenta uma 

certa semelhança em relação à forma como foi constituída a política pública para a 

juventude no Brasil, especificamente no primeiro mandato do governo do Presidente 

Lula. Isso porque ao contemplar na agenda política do governo as questões 

referentes à juventude, as três possibilidades de respostas apontadas pela autora 

(problema, política e os participantes como foco principal) para que determinada 

temática pudesse entrar na agenda se aproximaram da realidade do governo Lula. 

Um dos motivos levantados está no próprio débito histórico que o Estado brasileiro 

tem para com a juventude, e como vimos anteriormente, a juventude sempre foi vista 

por parte do Estado como um problema social, o que se intensificou a partir da 

segunda metade do século passado. 

A juventude entra na agenda no primeiro momento como um problema a ser 

solucionado, pois até 2004 as ações destinadas aos jovens, em sua grande maioria, 

estavam dispersas em bloco pouco orgânico de programas e projetos, além de não 

existir um quadro de avaliação sistemática sobre tais programas e seus resultados. 

Como visto anteriormente, a segunda possibilidade para que um tema passe 

a compor a agenda é o elemento político, no caso da política de juventude no 

primeiro governo Lula, existiu tanto por parte do governo como também da sua 

composição política uma intencionalidade de aprofundar o debate a partir de várias 

ações que vão desde a realização de diagnóstico, a partir de um amplo programa de 

estudos e pesquisas sobre a realidade da situação da juventude brasileira, intitulado 

Projeto Juventude elaborado pelo Instituto Cidadania, até a constituição de uma 

ampla frente de trabalho composta por um grupo interministerial, secretarias e 

órgãos técnicos especializados. A terceira forma são os participantes envolvidos 

diretamente, tanto os visíveis como a sociedade civil, os movimentos sociais, as 

organizações não governamentais, como por exemplo, o Instituto Cidadania, os 

partidos políticos e a própria mídia, escrita, falada e televisada. Já nos participantes 

“invisíveis”, damos destaque à presença dos especialistas e também dos próprios 

pesquisadores que, de maneira geral, contribuíram com suas pesquisas para a 

emergência do problema social das juventudes brasileiras. 

No entanto, estes são apenas cotejamentos iniciais que problematizam a 

política para juventude no governo brasileiro. Resta-nos questionar: como surgem as 
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políticas para a área da juventude? A seguir, apresentaremos como foi constituída a 

política pública para a juventude no Brasil.  

 

2.2 Construção da Política Pública para juventude no Brasil do século XIX ao 
século XXI 

 

A juventude brasileira se constitui num segmento que foi negligenciado 

historicamente pelas políticas públicas no nosso país. Só a partir da década de 90 

do século XX esse quadro começou a apresentar um novo formato, já que podemos, 

a partir dessa data, delinear melhor um quadro de ação do Estado brasileiro para 

este segmento social. Tendo como referência as contribuições teóricas de Frontana 

(1999), Moura (1999), Abad (2002), Hüning e Guareschi (2002), Novaes (2003), 

Romanelli (2003), Sposito e Carrano (2003), Belluzo e Victorino (2004), Frigotto 

(2004), Novaes (2009) e Silva e Andrade (2009), apontaremos alguns fatos que 

servem para localizar o processo de construção da política pública para juventude 

no Brasil, que, no primeiro momento, teve como objeto central as crianças e os 

adolescentes e, só num segundo, a juventude propriamente dita foi tomada como 

objeto de ação de políticas públicas. 

Na literatura que trata historicamente do atendimento da juventude brasileira 

pelas políticas públicas, existe uma tendência a apresentar como referência inicial as 

ações desenvolvidas para atendimento às crianças e adolescentes, demonstrando 

que existe uma carência de informações sobre a gênese da construção da política 

pública para a juventude, ou mesmo que essas ações voltadas para as crianças são 

analisadas pelos autores como a própria gênese da política pública para juventude.  

Segundo Moura (1999), a problemática do abandono e criminalidade 

relacionadas a crianças e adolescentes remonta ao século XIX, onde a sociedade e 

o poder público passaram a apresentar preocupações sobre esse fenômeno, como 

nos relata a autora: 

 
[...] o chefe da política da cidade de São Paulo fez menção aos 
mendigos e “as crianças abandonadas que, em grande número 
vagam pelas ruas, maltrapilhas e famintas esmolando às vezes 
por conta de outrem, na mais triste degradação”, crianças que 
constantemente figuram em casos policiais como auxiliares de 
gatunos ou autores de pequenos furtos (MOURA, 1999, p. 04). 
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Dessa forma, o poder público se viu obrigado a intervir em ações sociais que 

estavam ligadas inicialmente às crianças abandonadas e órfãs17. Hüning e 

Guareschi (2002) nos chamam a atenção para o fato do Estado a partir desse 

período “voltasse à produção de técnicas, políticas e instituições direcionadas ao 

enfrentamento da “questão do menor” (p. 48), ou seja, esse período passa a ser um 

marco para o surgimento mesmo de forma primária para a política pública voltada às 

questões infanto-juvenis. 

Corrobora com essa ideia Frontana (1999), ao afirmar que o Estado passou a 

ter preocupações voltadas aos menores, tanto no que diz respeito à tentativa de 

solucionar questões relacionadas à assistência de crianças e adolescentes 

desamparadas, como também com o crescimento da criminalidade infanto-juvenil, 

que ameaçava a ordem social. 

Belluzo e Victorino (2004) esclarecem que em relação às questões voltadas 

ao abandono infantil, suas ações tiveram inspiração em mecanismos usados na 

Europa, denominado “roda dos enjeitados” ou “roda dos expostos”. 

 
[...] sistema criado no século XVII na França, em que recém-
nascidos eram abandonados pelos pais para que fossem criados 
por alguma família ou instituição. A criança era colocada em uma 
“roda” existente na porta de muitos orfanatos e Santa Casas de 
Misericórdia, em seguida girava-se a roda de forma a deixar a 
criança no interior da instituição. Nesse caso, o anonimato dos 
pais era resguardado (BELLUZO; VICTORINO, 2004, p. 09). 
 

 
Ainda segunda as autoras, participava desse processo a Igreja que era 

apoiada pelo Estado e tinha a execução por intermédio das Santas Casas de 

Misericórdia e também dos orfanatos. Ou seja, a forma como as primeiras ações 

exercidas por parte do Estado brasileiro em relação às políticas sociais demonstrou 

uma influência externa ao copiar o sistema existente na Europa o que naquele 

momento era uma coisa normal, principalmente porque vários intelectuais, políticos 

e empresários realizavam viagens constantes ao continente europeu e traziam 

informações e novidades para o Brasil.  
                                                 
17 Belluzo e Victorino (2004) esclarecem que neste período os filhos ilegítimos na grande maioria 

mestiços recebiam a denominação de “mulatinhos”, eram assistidos de alguma forma pela 
comunidade, através do compadrio, “maneira informal de assistir às crianças das famílias pobres, e 
de instituir uma co-responsabilidade (moral e financeira) na criação destas, os genitores, homens 
brancos ricos, apadrinhavam seu filhos ilegítimos, furtando-se dessa maneira, do reconhecimento 
legal dessa paternidade. Esse mecanismo era efetivado no seio da Igreja e até incentivado por ela, 
como forma de absorver socialmente essas crianças” (p. 09). 
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As autoras enfatizam que as crianças que entravam nessas instituições eram 

tratadas de forma jurídica como órfãs, e ficavam na mesma até atingirem a idade 

adulta, pois esse tipo de procedimento tinha um amparo legal. Dessa forma, a 

entrada das crianças nos orfanatos ou instituições religiosas acontecia pela 

aceitação social de práticas de abandono, seja porque os pais não tinham condições 

materiais de sustentar os filhos ou mesmo por desamparo por parte da mãe oriundo 

de questões sociais (como as mães solteiras). 

Belluzo e Victorino (2004) resumem os papéis ocupados pelas instituições 

nas ações iniciais da sociedade voltada para as crianças abandonadas:  
 

Em síntese, à Justiça cabia definir quais crianças eram órfãs, à 
Medicina, analisar e diagnosticar as condições físicas das crianças, 
declarando-as aptas ou não para futuro ingresso no mundo do 
trabalho. A igreja era responsável por formá-las moral e 
intelectualmente e o Estado, por custear todo o processo de formação. 
Definia-se assim o conjunto de regras que regulamentavam o acesso 
e a permanência nas instituições de assistência à infância 
desamparada, colocando em ação objetivos que se mostravam menos 
permeáveis aos ideais de recuperação e formação integral dessas 
crianças do que a à realização de valores destinados à manutenção 
do convívio social (p. 10). 
 

 

As autoras enfatizam, ainda, que os direitos reservados às crianças e aos 

adolescentes eram restritos, além disso, os mesmos sinalizavam para ações que 

faziam com que as crianças e os adolescentes fossem estigmatizados pela 

sociedade por frequentar locais que tinham como características atenderem aos 

segmentos juvenis que eram vistos como excluídos, desamparados e etc., tendo, 

por exemplo, as Companhias de Aprendizes Menores dos Arsenais de Guerra18, 

onde eram recebidos e tinham direito a uma formação militar. Desta forma, 

percebemos que as primeiras iniciativas públicas voltadas às crianças órfãs e pobres 

apresentaram uma marca que perdurou durante vários anos como ação do Estado, 

atendendo os segmentos que faziam jus à política social não como um sujeito de 

direito, mas como um problema social que necessitava de solução imediata. 

Ratificam essa afirmação Belluzo e Victorino (2004), quando relatam que,  
 

                                                 
18 Essas Companhias tinham por objetivo a formação militar dos jovens carentes, que eram mantidos 

pelo Estado. Era responsável por essa ação a Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra, sob a 
Lei Federal n. 243 de 30 de novembro de 1841, e atendia os segmentos em situação de 
vulnerabilidade Social (BELLUZO; VICTORINO, 2004). 
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Historicamente, as intervenções públicas no Brasil voltadas à área 
social pouco falam dos – e aos – sujeitos aos quais se destinam. 
Esses permanecem na posição de beneficiários, esperando a 
contemplação com serviços ou bens que lhes são reservados e, 
por conseqüência, pouca ou nenhuma expressão lhes é conferida. 
As políticas destinadas aos jovens não fugiram a esse padrão, 
sendo marcadas por ações que oscilaram entre o controle e a 
assistência social. Esse padrão revela a baixa permeabilidade 
social às noções de respeito à cidadania, sobretudo no tocante 
aos direitos desse segmento (p. 08). 

 

O que chama atenção nesse momento em que se constituiu a própria gênese 

da política pública é que a maior preocupação por parte do Estado não foi 

oportunizar a cidadania para as crianças e jovens órfãs, mas, pelo contrário, o que 

se viu foi a intenção de resolver o problema social ocasionado pelo abandono, dessa 

forma evitar a vadiagem e preparar as crianças para o mundo do trabalho foram por 

parte do Estado as grandes preocupações. 
 As autoras esclarecem que na relação estabelecida entre o Estado, através 

da prestação de serviços, e a coletividade está presente a forma como a instituição 

concebe as crianças e os adolescentes, ou seja, o Estado pode percebê-los como 

sujeitos de direito e que compete a ele oportunizar possibilidades para o exercício de 

sua cidadania ou, como foi visto e esteve presente durante várias décadas, onde a 

coletividade era vista como problema social. “Tal ação reflete a concepção do 

sujeito-alvo e a forma de se lidar com ele, sendo, no plano mais amplo, respaldada 

pelo modelo político-institucional vigente no pais (BELLUZO; VICTORINO, 2004, p. 

08). 

 Destacam as autoras que o crescimento das cidades e seus problemas 

sociais, no início do século XX, agravou o quadro de abandono das crianças e dos 

adolescentes, ficando os mesmos perambulando nas cidades, instaurando um 

dilema que exigia uma nova ação por parte do Estado. Nesse caso, o debate girava 

em torno do papel do Estado: se deveria dilatar a tutela sobre os menores, aumentar 

a assistência social ou intensificar a repressão sobre os mesmos. Belluzo e Victorino 

(2004) esclarecem que, da tensão,  

   
Resultou desse processo a noção da necessidade de uma 
legislação especial para crianças e adolescentes, sob a “tutela 
oficial” do Estado e a ampliação do papel da Justiça, tanto como 
protagonista na formulação do problema quanto como agente 
responsável pela elaboração e aplicação de medidas basicamente 
penais, destinadas às crianças e adolescentes abandonados ou em 
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situação de delinqüência, vistos com mais clareza como agentes 
potenciais de ações criminosas (datam desse período a criação do 
Juizado de Menores, em 1923, e do Código de Menores, em 1927). 
Tratava-se da prevalência da abordagem repressiva em detrimento 
do amparo e reconhecimento dos direitos infanto-juvenis (p. 10). 
 

 
 E assim, foi sendo constituída a relação entre o Estado e as políticas públicas 

para os jovens e adolescentes, durante o início do século XX, isso porque, de 

maneira geral, os mesmos eram desprovidos do capital econômico e ficavam à 

mercê das ações do Estado, eles eram vistos como problema social e não eram 

reconhecidos como sujeitos de direito. Observamos isso na forma de atuação do 

Estado e, vale salientar, que nem sempre isso acontecia. Isso pode ser constatado, 

por exemplo, quando se sabe que no início do século passado era grande a 

exploração de crianças e adolescentes que eram obrigadas a trabalharem em 

situações insalubres, jornadas noturnas e excessivas, além de sofrerem acidentes 

durante o trabalho19. O que se admira é que “a despeito da gravidade do quadro e 

das manifestações de entidades vinculadas às organizações trabalhistas, não houve 

ações sistemáticas por parte do Estado visando regular ou limitar o ingresso desse 

segmento social no mercado de trabalho” (BELLUZO; VICTORINO, 2004, p. 10). 
 Segundo as autoras, esse quadro apresenta uma pequena modificação a 

partir dos anos 30 com o governo de Getúlio Vargas, período em que o Estado adota 

uma postura mais assistencialista para com as crianças e adolescentes pobres. É 

importante destacar que a mudança não se deu por causa de um avanço na 

concepção/entendimento do Estado em relação às políticas públicas para esse 

segmento, mas sim pelo viés mais assistencialista que foi uma das marcas do 

próprio governo Vargas. Belluzo e Victorino (2004) enfatizam que,  
 
De qualquer modo, a situação de carência infanto-juvenil passa a 
ser tratada de forma integrada ao quadro de pobreza da família. 
Assim, à abordagem predominantemente jurídica e de controle 
social acrescentava-se a assistencial, voltada ao amparo à 
maternidade, à infância e a adolescência (p. 10-11). 
 

 

                                                 
19 Segundo Belluzo e Victorino (2004), em março de 1917 foi criado o Comitê Popular de Agitação 

Contra a Exploração de Menores nas Fábricas, em decorrência do expressivo número de 
ocorrências de ferimentos, mutilações e mortes de crianças nas fábricas. 
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Hüning e Guareschi (2002) apontam para a criação nos anos 40 de várias 

instituições que tinham por finalidade solucionar os problemas ocasionados pelos 

jovens pobres que ocupavam os espaços urbanos das grandes cidades, surgindo 

assim, a criação do Serviço de Assistência ao Menor (SAM), em 1940, instituição 

responsável pela tutela de menores abandonados e/ou infratores. É desse período 

também o surgimento da Legião Brasileira de Assistência LBA (1942) responsável 

por promover a assistência e o amparo do menor. Foram criados, ainda, o Serviço 

Nacional de Aprendizagem industrial – SENAI (1942)20, o Serviço Social da 

Indústria, - SESI e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, em 

1946. Esses últimos tiveram como foco a formação profissional de crianças e jovens 

com vista à inserção no mercado de trabalho. 

Especificamente em relação à criação do SENAI, Romanelli (2003) enfatiza 

que a partir do Decreto-Lei 4.048, de 22 de janeiro de 1942, o Governo criou um 

sistema de ensino paralelo ao oficial,  
 

o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários, mais tarde 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), destinado a 
organizar e administrar escolas de aprendizagem industrial em todo 
o país, podendo também manter, além dos cursos de aprendizagem, 
que eram mais rápidos, segundo a Lei Orgânica do Ensino 
Industrial, e tinham por objetivo a preparação dos aprendizes 
menores dos estabelecimentos industriais “curso de formação e 
continuação para trabalhadores não sujeitos à aprendizagem” (p. 
166). 

 

 Como vimos acima, existiu uma preocupação por parte do Governo em 

preparar os menores abandonados para uma profissionalização, dessa forma, 

percebemos que uma das saídas pensadas para resolver a questão das crianças 

pobres foi inseri-las no mundo do trabalho. Isso se confirma no decreto 4.481 de 16 

de julho de 1942 que 
 

dispôs sobre a obrigação de os estabelecimentos industriais 
empregarem aprendizes e menores num total de 8% correspondente 
ao número de operários neles existentes e matriculá-los nas escolas 
mantidas pelo SENAI. Neste caso, a Lei ainda exigia prioridade para 
os filhos, inclusive os órfãos e irmãos, de seus empregados 
(ROMANELLI, 2003, p. 166). 

 
                                                 
20 O sistema S foi criado nesse período com a finalidade de contribuir para a qualificação da mão de 

obra com vista a ampliação do desenvolvimento industrial do país. Como nos mostram os autores, 
teve uma grande importância na formação profissional de crianças e jovens naquele período 
(HÜNING; GUARESCHI, 2002; ROMANELLI, 2003). 
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 No ano de 1946, a partir do Decreto-lei 6.621, de 10 de janeiro de 1946, foi 

criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, que apresentava a 

mesma estrutura do SENAI, se diferenciando apenas por suas ações estarem 

voltadas ao comércio, sendo também imposta por parte do governo a obrigação das 

empresas comerciais empregarem os menores e efetuarem suas matrículas nas 

escolas de onde ocorriam as aprendizagem do SENAC (ROMANELLI, 2003). 

É importante destacar que essas ações realizadas por parte do Estado não 

estavam só relacionadas com a preocupação com os desprovidos de capital 

econômico, ou mesmo com o segmento infanto-juvenil que se encontra abandonado; 

foi também fruto da própria exigência do mercado de trabalho que reivindicava 

formação e qualificação da força de trabalho. Assim, “pela primeira vez, o Estado 

apoiava ações destinadas à formação dos segmentos jovens para o trabalho 

técnico, ainda que mantivesse intervenções destinadas ao controle e amparo de 

parcelas dessa população” (BELLUZO; VICTORINO, 2004, p. 11). 
No Brasil, a passagem da década de 40 para 50 é marcada pela influência 

dos debates externos travados internacionalmente relacionados às crianças e aos 

adolescentes contribuindo de maneira efetiva para as disputas internas em relação à 

própria concepção da condição infantil quando entra em debate a questão do que é 

“ser de menor”. Alguns juristas percebiam a questão do menor como objeto de 

direito penal, já outros conseguiam ter uma compreensão mais avançada tratando 

os mesmos como sujeitos de direito. “Duas abordagens diversas expressavam essa 

dicotomia, uma tratando o problema social dos jovens apenas juridicamente, a partir 

da formulação e aplicação de legislação penal e medidas repressivas, e outra 

buscando na sociedade o compromisso com a proteção à infância” (BELLUZO; 

VICTORINO, 2004, p. 11). É importante frisar que a partir dessa disputa surge um 

avanço para a discussão sobre a condição de ser menor principalmente em relação 

ao aspecto legal que foi projeto de Lei Federal nº 1.000-56 intitulado “Novo Código”. 

Segundo Belluzo e Victorino, o mesmo reconhece  

 
[...] os direitos especiais dos menores e descrevendo os direitos 
indispensáveis à sua “dignidade e ao livre desenvolvimento de sua 
personalidade”, bem como buscando o comprometimento da 
sociedade como o problema da infância marginalizada (2004, p. 11). 
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A partir do novo código, as questões relacionadas ao menor garantiram 

legalmente no campo dos direitos formais novos avanços para essa fase da vida, 

fazendo com que houvesse por parte do próprio Estado um novo olhar para esse 

segmento.  

 Hüning e Guareschi (2002) afirmam que a questão do menor teve uma grande 

dimensão de problema social em nível nacional a partir do Golpe de Estado de 1964. 
 

Houve, naquele período, uma convocação de técnicos como 
psicólogos, antropólogos, sociólogos e pedagogos para pesquisar e 
produzir técnicas que legitimassem a ação estatal, fundamentada 
nos princípios da doutrina de segurança nacional, base do regime 
militar (ibidem, p. 48). 

 
 
 As autoras enfatizam ainda que existiam dois movimentos bastante 

diferenciados por parte do Estado, um relacionado às políticas econômicas que 

objetivava a aceleração do aumento e promoção do capital e outro oposto 

relacionados a políticas sociais onde seus investimentos eram de caráter 

compensatório contemplando os diversos setores que sofriam rebatimentos da 

política econômica e intencionava reprimir e abrandar as tensões sociais produzidas 

pelo modelo de desenvolvimento. Hüning e Guareschi (2002) destacam que 
 
é nessa lógica que a “questão do menor” ganha importância nesse 
período, correspondendo à concepção da Escola Superior de 
Guerra (ESG) de que todo problema social capaz de pôr em risco a 
ordem e o desenvolvimento da nação deveria ser alvo de ações 
preventivas e controladoras” (p. 49). 
 
 

É neste clima que em 1964 é extinto o SAM, ficando em seu lugar a 

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem), Lei Federal nº 4.513 de 01 

de dezembro de 1964, tendo por finalidade estabelecer e implantar a Política 

Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBEM). Segundo Frontana (1999), a política 

resultou em um sistema “centralizado de controle e assistência voltado para a 

vigilância, a educação e a reintegração desse segmento da sociedade” (p. 87). 

Além disso, um dos resultados negativos da materialização da política pública 

foi a atribuição de determinados estigmas e rótulos aos jovens excluídos, como por 

exemplo, dizer que os mesmos tinham desvio de conduta, eram delinquentes, 

tinham um envolvimento com a criminalidade, ou mesmo tinham desorganização 

familiar, estabelecendo dessa forma uma ligação com a marginalidade social, sendo 
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respaldadas através dos argumentos científicos e fundamentados a partir de 

profissionais de várias áreas (HÜNING; GUARESCHI, 2002). 

Mesmo estando o Estado brasileiro sob o domínio da ditadura militar, a 

década de 70 é lembrada pela instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPI) do Menor em 1976 e pela criação da Pastoral do Menor no ano de 1978. A CPI 

foi fruto de pressão da própria sociedade civil juntamente com parlamentares e 

integrantes da Igreja, que mesmo estando em uma situação política regida pela 

ditadura militar não deixou de chamar atenção da sociedade para os problemas da 

infância e adolescência. 
 

Essas ações encontravam respaldo em proposições de organismos 
internacionais, como as Nações Unidas. Esta elegeu 1979 como 
Ano internacional da Criança, reforçando a urgência de respostas 
adequada às demandas específicas da infância e chamando a 
sociedade e o Estado a cumprirem suas responsabilidades diante 
das questões identificadas. Assim, politizou-se a discussão voltada 
aos problemas dos segmentos menos favorecidos socialmente 
(BELLUZO; VICTORINO, 2004, p. 12). 

 
  
 Na década de 80, com a abertura democrática e início da reorganização dos 

movimentos sociais, uma das grandes bandeiras de luta foi levantada em prol das 

crianças e adolescentes. Esse movimento junto à sociedade civil garantiu que no 

texto constitucional de 1988 fossem reconhecidas por parte do Estado brasileiro as 

crianças e os adolescentes como sujeitos de direito. Isso possibilitou que na década 

seguinte, mais precisamente no ano 1990, fosse aprovado um importante 

instrumento legal com a função de garantir um conjunto de direitos para as crianças 

e os adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), constituído de 07 

Títulos e 267 Artigos. A sua promulgação representou a esperança de se ter os 

direitos básicos à cidadania assegurados e mais a garantia de proteção para as 

crianças e os adolescentes. O ECA apresenta diversos avanços em relação ao 

papel do Estado com as crianças e os adolescentes, principalmente ao assegurar 

responsabilidades do Estado brasileiro para com esse segmento. Isso acontece em 

primeiro lugar quando aponta que o mesmo deve fornecer garantias de proteção às 

crianças e aos adolescentes; em segundo lugar, deve realizar modificações voltadas 

para a valorização dos direitos e realização das potencialidades dos mesmos. Isso 

fez com que fosse quebrado o paradigma até então vigente que via nas políticas 

voltadas para as crianças e os jovens uma forma de resolução de problemas sociais, 
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pois assim eram vistos os mesmos. Mesmos tendo clareza dos avanços presentes 

no arcabouço legal, Belluzo e Victorino (2004) apresentam preocupações em 

relação à própria materialização das leis presentes no próprio Estatuto, pois, como 

afirmam,  

  
As conquistas formais representam a possibilidade de novo 
tratamento às demandas de crianças e adolescentes, de sua 
valorização como sujeitos, rompendo com a tradição histórica de 
tutela sobre esse segmento. A despeito de tais conquistas, o Brasil 
vive o dilema de possuir, por um lado, um arcabouço legal de 
garantias e, por outro, a permanência de situações e 
comportamentos sociais que negligenciam ou ferem os direitos da 
infância e adolescência (ibidem, p. 12). 

 
 
 As preocupações citadas se apresentam como relevantes principalmente 

quando percebemos que existem várias leis que garantem diversos direitos aos 

cidadãos brasileiros e estão presentes na própria Carta Magna (1988). Tomamos 

como exemplo a educação, cuja normatização está presente na citada Carta e na 

LDB e que prevê educação para todos, com igualdade de acesso e permanência. 

Porém, como sabemos, em boa parte do território nacional, os serviços educacionais 

são ofertados de forma precária pelo Estado brasileiro, isso faz com que a própria 

cidadania seja vivenciada de forma precarizada ou mesmo que nem exista no seu 

sentido amplo. Não desconhecemos que a educação pública brasileira foi acometida 

de muitos avanços nas últimas décadas, inclusive com a universalização do ensino 

fundamental, fruto das lutas sociais e de articulações políticas. No entanto, boa parte 

dos nossos jovens ainda sofrem por não terem acesso à educação de qualidade.  

 Como vimos antes, um grupo específico de jovens foi sendo beneficiado a 

partir da política voltada para as crianças e os adolescentes. Novaes (2003) chama 

atenção para a lacuna deixada pelo Estado no que se refere à política pública para a 

juventude. 

 
A Constituição de 1988 e, sobretudo, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente foram e ainda são importantes parâmetros para a 
elaboração de políticas públicas no Brasil. Por outro lado, há um 
vazio muito grande no Brasil em termo de políticas públicas para a 
juventude brasileira. O país está atrasado, inclusive no 
conhecimento da juventude. O que não deixa de ser um contra-
senso em um país formado por uma parcela expressiva e importante 
de jovens. O Brasil conhece pouco os seus jovens e praticamente 
não tem políticas públicas de grande dimensão para eles. As 
políticas públicas sobretudo de garantia de renda, se encerram na 
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faixa etária de 17 anos. A partir daí e até os 66 anos, não há política 
pública especificamente no Brasil (ibidem, p. 130). 
 

 
 Ou seja, para a autora, a própria falta de política pública para a juventude 

representa o desconhecimento do país sobre os seus jovens, e que a ausência das 

mesmas representa um grande atraso.  

A juventude21 brasileira é apresentada como um dos segmentos que 

historicamente tem sido negligenciado por parte do Estado. Como afirmam Sposito e 

Carrano (2003, p. 17),  
 

[...] no Brasil os jovens são abrangidos por políticas sociais 
destinadas a todas as demais faixas etárias e tais políticas não 
estariam sendo orientadas pela idéia de que os jovens 
representariam o futuro em uma perspectiva de formação de valores 
e atitudes das novas gerações. 

  

Dessa forma, a juventude é contemplada com ações destinadas a outros 

segmentos e outras faixas etárias, restando para os mesmos apenas ficar à mercê 

das sobras ou dos encaixes das políticas públicas para os outros segmentos. 

 Crítica similar é feita por Novaes (2009, p. 16) ao enfatizar que, no final do 

século XX, a juventude como um segmento específico “não encontrava seu lugar 

tanto no âmbito das políticas de proteção social quanto entre aqueles que visavam à 

transferência de renda” (p. 16). Dessa forma, a juventude, mesmo tendo questões 

específicas que fazem parte da sua condição, ainda permanecia invisível perante o 

próprio Estado. Ainda segundo a autora, tanto o direito à escola como a própria 

formação para o trabalho são vistos como um remédio para a violência e a própria 

fragmentação da sociedade e não como direito dos jovens. 

Contrariamente ao que aconteceu no Brasil, a juventude na América Latina 

teve um olhar diferenciado em relação às políticas públicas. Vemos isso a partir de 

Abad (2002) que apresenta um breve caminho histórico em que as políticas públicas 

para a juventude presentes na América Latina foram construídas, tendo como 

referência duas finalidades: os problemas de exclusão dos jovens e os desafios de 

passar do processo de transição e de integração ao mundo adulto. Dentro desse 

resgate, o autor destaca quatro modelos distintos para as políticas para a juventude. 
                                                 
21 O Estatuto da Criança e do Adolescente Lei 8.069 de 13/07/1999 no seu Art. 2º considera criança, 

para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 
doze e dezoito anos de idade. Entretanto, como vimos anteriormente, o critério de faixa-etária é 
insuficiente para definir e problematizar a juventude como categoria social. 
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O primeiro modelo foi entre o período de 1950 e 1980, em que a finalidade era a 

ampliação da educação e a utilização do tempo livre. O segundo modelo, entre 1970 

e 1985, apresentava a preocupação com o controle social de setores da juventude 

mobilizados. Entre 1985 e 2000, ocorreu o terceiro modelo, que tinha como objetivo 

o enfrentamento da pobreza e a prevenção dos delitos. O último modelo, entre 1990 

e 2000, trazia a preocupação com a inserção laboral de jovens excluídos. 

Esse quadro das políticas públicas para a juventude não se diferencia muito 

da situação de outros segmentos da sociedade brasileira. Na verdade, observamos 

que a grande maioria dessas políticas foi desenvolvida a partir de uma dualidade 

que reproduzia as desigualdades sociais existentes: de um lado, uma política de 

educação que privilegiava na sua maioria os jovens das classes médias e altas. De 

outro, as políticas assistencialistas para jovens em situações de abandono que 

apresentavam desvios e marginalidade, em quase sua maioria das classes 

populares. Durante algumas décadas, as políticas públicas implantadas para os 

jovens tinham em sua maioria o caráter de ocupação do tempo livre, principalmente 

para aqueles jovens em situação de risco22 e que apresentavam uma ameaça para a 

sociedade. Isso mostra que o contexto sócio-político influenciou a constituição das 

políticas públicas para os jovens. As políticas quando assistencialistas ou de 

ocupação do tempo livre trazem implicitamente a ideia do jovem pobre como 

“problemático” socialmente, e que por isso deve apenas ser amparado socialmente.  

 Sposito e Carrano (2003) estabelecem um conjunto de críticas à forma como 

se deu a constituição da políticas públicas para os jovens pois para eles o caminho 

da política pública feito para os jovens no Brasil se diferenciam do próprio conjunto 

realizado na América Latina, e predominou a forma de ver a política como estado de 

coisas do que como problemas que têm uma natureza política.  
 

Vale ressaltar que a expressão “os jovens como problema social” 
tem um estatuto diferente da noção de que políticas públicas 
ocorrem quando jovens deixam de ser “estado de coisa” para 
aparecerem como “problemas políticos” . Nesse último caso, tanto 
pode estar presente a idéia de “proteção” da sociedade diante do 
risco iminente provocado por seus segmentos jovens, como a 
percepção de que atores juvenis podem estar contemplados nas 
políticas enquanto expressão de um campo ampliado de direitos 
reconhecidos pela democracia (p. 17). 

                                                 
22 No texto intitulado Jovens em situação de risco social, Reis (2000, p. 93) chama atenção para a 

amplitude do termo situação de risco, entendendo-o como “as diferentes situações de risco de 
exclusão social a que estariam expostos os sujeitos”.  
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 O final da década de 90 é vista como um marco para a construção das 

Políticas Públicas para a Juventude, isso porque começam a ser observadas 

diversas iniciativas voltadas para a juventude envolvendo instituições públicas, 

juntamente com parcerias com instituições da sociedade civil, e mais o próprio Poder 

Executivo, seja nas instâncias federal, estadual ou mesmo municipal. Mais 

precisamente a partir de 1997, as ações do Estado brasileiro se deram de forma 

emergencial, tendo como referência  
 

[...] a repercussão nacional do assassinato em Brasília do índio 
pataxó, Galdinho Jesus dos Santos, que foi incendiado enquanto 
dormia em uma parada de ônibus, por cinco jovens de classe média, 
constituiu elementos importante para a formação de uma opinião 
pública sensível ao tema juventude. Este assassinato, que 
configurou o evento culminante de uma série de outros episódios, 
como o de adolescentes na igreja da Candelária no Rio de Janeiro e 
as rebeliões no interior de vários unidades socioeducativas, 
favoreceu o desencadeamento de algumas ações públicas 
especialmente dirigidas para os segmentos juvenis (SILVA; 
ANDRADE, 2009, p. 48). 
 

 
 É importante destacar que a movimentação para a construção de políticas 

públicas para a juventude se deu a partir da necessidade do Estado de responder a 

diversos fatos que tiveram dimensão nacional envolvendo jovens em situação de 

agressão e violência, passando uma imagem bastante contraproducente dos 

mesmos. Esses fatos ocasionaram uma percepção muito negativa por parte da 

sociedade que passou a associar mais do que nunca a juventude a questões de 

violência, a comportamentos de riscos e também a transgressões. Além disso, a 

própria estratégia presente nos conteúdos das políticas se utilizou dessas 

percepções para serem construídas. Como nos mostram Silva e Andrade (2009), os 

programas de maneira geral contemplavam como foco principal os jovens excluídos, 

ou no termo que ficou comum em denominar como jovens em situação de risco 

social,  
 
e que em muitas de suas formulações a condição juvenil era 
apresentada como um elemento problemático em si mesmo, 
demandando, dessa forma, estratégias de enfrentamento dos 
problemas da juventude. Assim, algumas propostas foram guiadas, 
sobretudo, pela idéia de prevenção, de controle ou de efeito 
compensatório de problemas que atingiriam a juventude, 
transformada, esta em um problema para a sociedade. Como 
exemplo, cita-se a grande proliferação de programas esportivos, 
culturais e de trabalho orientados para o controle social do tempo 
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livre dos jovens e destinados particularmente para os moradores dos 
bairros pobres das grandes cidades (p. 48/49). 

 
 
 A política passa a ser direcionada mais especificamente para esses jovens, o 

que mais uma vez mostra certo caráter de classe, pois a mesma passa a ser 

pensada não como uma política pública para os jovens de maneira geral, mas sim 

uma política para jovens desprovidos de capital econômico e cultural, ou seja, os 

excluídos que vivem nas grandes periferias, classificados como um grupo de risco e 

vulnerabilidade social23. Dessa forma, o próprio formato da política pensada para a 

juventude é fruto das representações normativas que são feitas dos mesmos,  

  
[...] a idéia de que qualquer ação destinada aos jovens exprime 
parte das representações normativas correntes sobre a idade e os 
atores jovens que uma determinada sociedade constrói; ou seja, 
as práticas exprimem uma imagem do ciclo de vida e seus 
sujeitos... (SPOSITO; CARRANO, 2003, p. 08). 
 

 
Os autores chamam atenção para a importância de se reconhecer que existe 

uma interconexão entre as representações normativas24 e a própria forma como a 

sociedade percebe os jovens, pois demonstra o modo como foi criada a política 

pública para os jovens naquele momento, ou seja, estando contida em suas 

representações normativas a ideia de uma juventude específica que está ligada a 

problemas sociais como violência, drogas, desemprego, furtos, ou seja, são os 

excluídos da sociedade, “[...] a conformação das ações e programas públicos não 

sofre apenas os efeitos de concepções, mas pode, ao contrário, provocar 

modulações nas imagens dominantes que a sociedade constrói sobre seus sujeitos 

jovens” (SPOSITO; CARRANO, 2003, p. 08). Além disso, é importante frisar que as 

representações normativas e sua relação com a construção da política não 

acontecem de forma unânime e sem embate, ao contrário, são fruto da disputa de 

interesses e da própria compreensão que os formadores da política têm sobre a 

juventude. 

                                                 
23 Vulnerabilidade social pode ser entendida como o resultado negativo da relação entre a 

disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou grupos, e 
o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas, culturais que provêem do Estado, do 
mercado e da sociedade. Esse resultado se traduz em debilidades ou desvantagens para o 
desempenho e a mobilidade social dos atores (ABRAMOVAY et al., 2002). 

24 Ainda em relação às representações normativas, Sposito e Carrano (2003) enfatizam que mesmo 
elas estando focadas nos jovens não incidem apenas sobre eles de forma isolada, pelo contrário, 
tratam principalmente de universos relacionais, como por exemplo jovem e mundo adulto. 
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Nesse sentido, Sposito e Carrano, além de apresentarem a interconexão 

existente entre os referenciais normativos da política e a forma como ela foi 

materializada, chamam atenção para outro elemento fundamental da construção da 

mesma, que é o campo de disputa em que estão inseridas as políticas públicas e 

que se materializa na maneira como são concebidas as relações entre o Estado e a 

própria sociedade civil na acomodação da esfera pública. 

Este enfoque faz referência a três elementos 
 
As formulações diferenciais que pressupõem formas de interação 
com os atores jovens não são construídas apenas com base em 
uma imagem do que se pensa sobre a juventude na sociedade, 
mas decorrem, também, de uma clara concepção de modos de 
praticar a ação política, do exercício do governo (abertura ou não 
de canais de participação dos atores/formas de parcerias etc.) e 
das relações com a sociedade civil na construção da esfera 
pública (SPOSITO; CARRANO, 2003, p. 20). 
 

 
 Assim, a política para juventude é construída e pensada de forma 

diversificada e apresenta orientações diferentes, além disso, a mesma participa de 

um campo de disputa de recursos com outras políticas, onde a partir do confronto 

das forças políticas são definidas que ações são prioritárias. Dessa forma, as 

políticas públicas 

 
Podem estar mais próximos de modelos participativos e 
democráticos ou serem definidos com base no que, no Brasil, 
tradicionalmente foi designado como cidadania tutelada, ou 
apenas como forma de assistência e controle do Estado sobre a 
sociedade, sobretudo para os grupos que estão na base da 
pirâmide social (SPOSITO; CARRANO, 2003, p. 20). 

 
 Constata-se, assim, que o processo de construção da política pública para 

juventude é fruto da disputa política dentro de campos específicos: o das 

representações normativas da política, e o da forma como são arquitetadas as 

relações entre o Estado e a sociedade civil na conformação da esfera pública.  
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2.3 A Política Pública para a Juventude no Governo Fernando Henrique 
Cardoso  

 

O que vimos na política pública para a juventude no final da década de 90 

reflete a própria compreensão que o Estado brasileiro tinha dos jovens, e também a 

forma como estavam estabelecidas as relações entre o Estado e a sociedade civil, 

ou seja, as políticas estavam voltadas para uma juventude em situação de risco e 

vulnerabilidade social. 

Sposito e Carrano (2003, p. 21) reconhecem nas formulações da política 

pública para a juventude nesse período a compreensão da condição juvenil sendo 

vista como um elemento problemático, estando contidas na política para juventude 

estratégias para o enfrentamento dos problemas da juventude. 
 
Isso se expressa, por exemplo, na criação de programas esportivos, 
culturais e de trabalho orientados para o controle social do tempo 
livre dos jovens, destinados especialmente aos moradores dos 
bairros periféricos das grandes cidades brasileiras (SPOSITO; 
CARRANO, 2003, p. 21).  
 

Durante esse período vários programas foram pensados não como política 

estratégica para os jovens, mas sim com a ideia de prevenção, de controle de ações 

compensatórias para o segmento juvenil. 

Sposito e Carrano (2003) apresentam um quadro analítico sobre as políticas 

públicas construídas pelo governo federal no período de 1995 a 2002, descrevendo 

programas e projetos, seus objetivos e metodologias anunciadas, e puderam 

identificar as principais tendências dos mesmos. Resgatar essas informações se faz 

necessário, pois além de apresentar um quadro geral das ações governamentais 

que foram realizadas especificamente para os jovens durante esse governo, 

demonstra também que o governo Lula, ao assumir o mandato, não foi o primeiro a 

investir de forma efetiva em política para o segmento juvenil. É claro que as críticas 

apresentadas pelos estudiosos da política, de forma geral, apontam um conjunto de 

fragilidades presente nas mesmas. O primeiro problema apresentado pelos autores 

no seu artigo está relacionado à dificuldade de ter acesso às informações sobre os 

programas e projetos, sendo apresentado como um primeiro diagnóstico a ausência 

de registro sobre a avaliação e o acompanhamento gerencial das políticas 

realizadas. Ao todo os autores identificaram 30 programas/projetos governamentais, 
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que abrangiam a faixa etária de 15 a 25 anos, e mais três ações sociais de caráter 

não governamental que tiveram amplitude nacional; são eles: o Programa da 

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

mesmos surgem a partir do Programa Comunidade Solidária. 

Como está presente no quadro 01 abaixo, no período que vai de 1995 a 2002 

a distribuição dos 30 programas/projetos aconteceu em 11 (onze) instâncias 

responsáveis, sendo assim distribuídas: 05 (cinco) no Ministério da Educação, 06 

(seis) no Ministério de Esporte e Turismo, 06 (seis) no Ministério da Justiça, 01 (um) 

no Ministério de Desenvolvimento Agrário, 01 (um) no Ministério da Saúde, 02 (dois) 

no Ministério de Trabalho e Emprego, 03 (três) no Ministério de Previdência e 

Assistência Social, 02 (dois) no Ministério de Ciência e Tecnologia, 02 (dois) no 

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, 01 (um) no 

Gabinete do Presidente da República (Projeto Alvorada), e, por último, 01 (um) de 

caráter interministerial com função de realizar a integração das ações de 11 

projetos/programas focados em jovens, localizado no Ministério de Planejamento, 

Orçamento e Gestão. Um destaque apresentado pelos autores do artigo está 

relacionado ao número de programas/projetos em um mesmo ministério, pois eles 

apontam que isso não proporcionou nenhuma garantia de uma maior atenção e nem 

uma ação mais eficiente nas questões relacionadas à juventude25.  

Quadro 01  
Localização dos programas/projetos do governo FHC por instâncias 

responsáveis  
 

INSTÂNCIA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº DE PROGRAMAS
Ministério da Educação 05 

Ministério de Esporte e Turismo 06 
Ministério da Justiça 06 

Ministério de Desenvolvimento Agrário 01 
Ministério da Saúde 01 

Ministério de Trabalho e Emprego 02 
Ministério de Previdência e Assistência Social 03 

Ministérios de Ciência e Tecnologia 02 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 02 

Gabinete do Presidente da República 01 
Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão 01 

Fonte: Quadro criado a partir dos dados disponibilizados por Sposito e Carrano (2003) 
                                                 
25 Sposito e Carrano (2003) apresentam como exemplo a presença de apenas um único programa no 

Ministério, que tem uma longa duração que apresenta ações institucionais orgânicas, focalizadas, 
com uma reflexão teórica e com articulação com redes governamentais e com a sociedade civil, 
diferente dos seis programas presentes no Ministério dos Esportes, que demonstravam baixa 
capacidade de coordenação de suas ações, quase nenhuma reflexão sobre a problemática da 
juventude e pouca articulação com os atores da sociedade civil. 
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Em uma distribuição temporal, em relação aos dois mandatos do presidente 

FHC e os programas e projetos em tela, vale destacar que 03 (três) programas são 

anteriores à sua gestão, tendo sido confeccionados na gestão do Presidente Itamar 

Franco. São eles: Programa Saúde do Adolescente e do Jovem (Ministério da 

Saúde); Programa Especial de Treinamento (PET – Ministério da Educação); e 

Prêmio Jovem Cientista (Ministério da Ciência e Tecnologia). Além disso, como 

consta no quadro abaixo, no primeiro mandato da gestão de FHC, que foi de 1995 a 

1998, foram criados seis programas: Jogos da Juventude e Esporte Solidário 

(Ministério dos Esportes e Turismo); PRONERA (Ministério do Desenvolvimento 

Agrário); PLANFOR (Ministério do Trabalho e Emprego); Capacitação Solidária e 

Alfabetização Solidária (Gabinete do Presidente da República/Conselho 

Comunidade Solidária). 

Mesmo tendo clareza de que a quantidade de programas não deve servir de 

referência para avaliarmos a ação do governo, consideramos uma intervenção 

bastante tímida por parte da gestão ao realizar durante os quatro anos de mandato 

apenas seis programas, tendo como princípio que havia uma carência significativa 

nas áreas de educação, saúde, lazer e formação para o trabalho. Além disso, os 

programas criados não demonstravam apresentar uma ação articulada entre si e 

nem tão pouco com os ministérios em que eles faziam parte. 

 
Quadro 02 

Programas governamentais realizados na gestão do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso – período de 1995 a 1998 - primeiro mandato 

INSTÂNCIA RESPONSÁVEL 
PELO PROGRAMA 

NÚMERO DE 
PROGRAMAS 

NOME DOS PROGRAMAS 

Ministério de Esporte e Turismo 02 Jogos da Juventude; 
Esporte Solidário 

Ministério de Desenvolvimento 
Agrário 

01 PRONERA 

Ministério de Trabalho e 
Emprego 

02 PLANFOR 

Gabinete do Presidente da 
República 

01 Capacitação Solidária e 
Alfabetização Solidária 

Total  06  
Fonte: Quadro criado a partir dos dados disponibilizados por Sposito e Carrano (2003).  
  

Diferentemente da primeira gestão, o segundo mandato de FHC (1999 a 

2002) apresentou um aumento significativo de programas, o que representa um 

quadro diferente relacionado às ações governamentais voltadas para a juventude, 
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isso porque a gestão ampliou de 6 para 18 a quantidade de programas, “[...] 

representando uma verdadeira explosão da temática juventude e adolescência no 

plano federal, ainda que esta tenha ocorrido num quadro de grande fragmentação 

setorial e pouca consistência conceitual e programática” (SPOSITO; CARRANO, 

2003, p. 22). 

Foram criados os seguintes programas: Projeto Escola Jovem, Financiamento 

Estudantil e Programa Recomeço (Ministério da Educação – 03 projetos); 

Olimpíadas Colegiais, Projeto Navegar e Esporte na Escola (Ministério do Esporte e 

Turismo – 03 projetos); Serviço Civil Voluntário, Plano Nacional de Enfrentamento da 

Violência Sexual, Programa de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e 

Programa Paz nas Escolas (Ministério da Justiça - 04 projetos); Jovem 

Empreendedor (Ministério do Trabalho e Emprego - 01 projeto); Centro da 

Juventude e Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano (Ministério da 

Previdência e Assistência Social - 02 projetos); Prêmio Jovem Cientista do Futuro 

(Ministério da Ciência e Tecnologia – 01 projeto); PIAPS e CENAFOCO (Gabinete 

de Segurança Institucional da Presidência da República – 2 projetos); Brasil em 

Ação (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 1 projeto); Projeto 

Alvorada (Presidência da República - 01 projeto).  

 
Quadro 03 

Programas governamentais realizados na gestão do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso – período de 1999 a 2002 - segundo mandato 

 
INSTÂNCIA RESPONSÁVEL 

PELO PROGRAMA 
NÚMERO DE 
PROGRAMAS

NOME DOS PROGRAMAS 

Ministério da Educação 03 Projeto Escola Jovem, 
Financiamento Estudantil e 
Programa Recomeço 

Ministério de Esporte e Turismo 03 Olimpíadas Colegiais, Projeto 
Navegar e Esporte na Escola 

Ministério da Justiça 04 Serviço Civil Voluntário, Plano 
Nacional de Enfrentamento da 
Violência Sexual, Programa de 
Defesa dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e Programa 
Paz nas Escolas 

Ministério de Trabalho e 
Emprego 

01 Jovem Empreendedor 

Ministério de Previdência e 
Assistência Social 

02 Centro da Juventude e Agente 
Jovem de Desenvolvimento 
Social e Humano 
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Ministérios de Ciência e 
Tecnologia 

01 Prêmio Jovem Cientista do 
Futuro 

Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da 

República 

02 PIAPS e CENAFOCO 

Gabinete do Presidente da 
República 

01 Projeto Alvorada 

Ministério de Planejamento, 
Orçamento e Gestão 

01 Brasil em Ação 

Total  18  
Fonte: Quadro criado a partir dos dados disponibilizados por Sposito e Carrano (2003). 
 

No tocante à análise das políticas públicas voltadas para a juventude 

realizadas pelo governo federal do período citado, Sposito e Carrano (2003) 

apresentaram as seguintes constatações: primeiro que os programas em sua grande 

maioria eram recentes, tendo sido a maior parte implantado nos últimos cinco anos 

de governo, o que explica em parte a incipiente institucionalização e fragmentação 

da política, pois, para os autores, “as ações desarticuladas e a superposição de 

projetos com objetivos, clientela e área geográfica de atuação comum, exprimem a 

frágil institucionalidade das políticas federais de juventude” (p. 30). Os autores 

percebem isso ao afirmarem que dependendo do local em que partiam os 

programas e projetos, existiam mudanças nos sentidos políticos e sociais das ações, 

no recorte etário do público-alvo, sendo assim, “[...] alguns ministérios se dedicam à 

assistência, alguns pretendem a inclusão dos “jovens carentes” e outros dão um 

caráter profilático às suas ações, implementando medidas saneadoras pra evitar a 

violência” (p. 30-31).  

 O segundo aspecto localizado no estudo é que em alguns programas foi dada 

ênfase a uma fetichização da capacitação dos jovens, sem levar em consideração o 

momento conjuntural que apresentava um mercado de trabalho que sofria de 

momento de instabilidade por causa da recessão e oferecendo pouquíssimas 

oportunidades de emprego para os jovens.  

 A presença dos conceitos de protagonismo juvenil e jovens em situação de 

risco social aparece como o terceiro aspecto, isso porque os mesmos estão 

presentes em documentos de órgãos do governo federal e organizações não- 

governamentais referentes a projetos e programas relacionados à juventude.  
 

Aliás, essas idéias foram marcadas mais por apelo social do que 
conceitos ancorados em diagnósticos sociais e reflexões analíticas 
sobre o tema da juventude. Na grande maioria dos casos, 



 85
 

representam simplificações facilitadoras do entendimento de 
realidades sociais e culturais complexas e também códigos de 
acesso para financiamentos públicos orientados por uma tão nova 
quanto frágil conceituação de projeção social e cidadania 
participativa. Estimular o protagonismo juvenil, expressão tantas 
vezes encontrada em texto de projetos variados, parecer ser auto-
explicativa até o momento em que nos perguntamos sobre o seu 
verdadeiro significado (SPOSITO; CARRANO, 2003, p. 31). 

 
 

 Os autores ainda vão afirmar que nas ações relacionadas às políticas 

públicas para a juventude no governo FHC predominou a política de focalização no 

combate à pobreza em detrimento de políticas para juventude em caráter universal. 

Isso porque as ações buscaram atender jovens considerados carentes ou em 

situação de risco social, pertencentes a municípios de baixo IDH.  

 Dessa forma, Sposito e Carrano (2003) concluem que 
  

[...] O diagnóstico que emerge dos dados empíricos, ainda que 
preliminar, indica que o Brasil, do ponto de vista global, optou por 
um conjunto diversificado de ações muitas delas efetivadas na base 
do ensaio e do erro – na falta de concepções estratégicas que 
permitam delinear prioridades e formas orgânicas e duradouras de 
ação institucional que compatibilizem interesses e responsabilidades 
entre organismos do Estado e da sociedade civil. Nesse sentido, é 
possível afirmar que a herança deixada pelo governo incide mais 
sobre projetos isolados, sem avaliação, configurando a inexistência 
de um desenho institucional mínino que assegure algum tipo de 
unidade que nos permita dizer que caminhos na direção da 
consolidação de políticas e formas democráticas de gestão (p. 31). 
 

 
A partir dos argumentos que foram evidenciados acima, é possível pressupor 

que uma política pública para o segmento da juventude surge a partir de duas 

possibilidades: uma relacionada com a problemática da inserção social dos jovens 

excluídos, onde a gestão a partir dessa problemática vai contemplar em sua agenda 

ações voltadas aos jovens, e a outra possibilidade surge através da organização dos 

diversos segmentos sociais, que lutam pela inserção das questões ligadas aos 

jovens nas agendas públicas, pressionando, desta forma, o poder público para que 

venha a inserir em sua agenda ações direcionadas à construção de políticas 

públicas para a juventude, possibilitando assim a inserção social.  

 Após a apresentação de alguns aspectos relacionados ao debate sobre a 

juventude e as políticas públicas concernentes, é necessário desenharmos com 

mais detalhes o nosso objeto empírico de pesquisa: o ProJovem, a política para 
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juventude foco desse estudo. Para tanto, reportaremos à política para juventude no 

Governo Lula, momento em que tal política é instituída.  
 
2.4 A Gênese da Política Pública para a Juventude no Governo Lula 

 

Ao falar da política pública para juventude no governo Lula se faz necessário 

resgatar várias ações por parte de diversos segmentos da sociedade 

compromissados com as questões da juventude que antecederam o lançamento da 

mesma. Desta forma, o ano de 2004 se apresenta como um marco inicial para o 

fortalecimento da política pública para juventude. Segundo Novaes (2007, p. 12), 

neste ano houve “uma forte convergência de iniciativas, pesquisas e mobilizações 

que, partindo da sociedade civil, encontrou no governo federal o ambiente favorável 

à articulação e formalização de uma política pública voltada para os jovens”.  

A partir de então o governo federal vai se armar de diversas ações de 

atendimento ao problema da juventude brasileira. Tais ações vão se diferenciar do 

governo anterior especialmente porque o governo Lula se propôs a construir uma 

Política Nacional para Juventude. 

Para tanto, uma importante providência foi reunir as diversas contribuições 

para compor um banco de informações que foi utilizado posteriormente pelo Grupo 

de Trabalho Interministerial de Juventude (GTI), que objetivou elaborar propostas 

para uma política nacional para a juventude (BRASIL, 2007).  

Este Grupo foi constituído por representantes de 19 ministérios e mais 

secretarias e órgãos técnicos especializados sendo coordenado 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 Juventude26.  

Formular uma Política Nacional de Juventude é um fato inédito e relevante na 

condução das ações voltadas para a juventude no nosso país, pois se evidencia 

uma vontade política de articular diversas ações para o atendimento a esse grupo 
                                                 
26 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. Consultar: <www.presidencia.gov.br/estrutura_ 
presidencia/sec_geral/> 



 87
 

específico. Ao se usar o termo “Política Nacional”, o impacto discursivo leva ao 

entendimento de uma estratégia que além da implantação de um rol de ações 

isoladas remete também à assunção por parte do governo de uma ação articulada. 

A própria configuração do GTI remete a esse entendimento, ou seja, há, pelo menos 

no discurso governamental, a intenção de atuar a partir de ações integradas. 

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 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 da Juventude, a 

Secretaria Nacional de Juventude e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – 

ProJovem27, 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 Conselho Nacional 

de Juventude, destacamos dos documentos que o mesmo  
 
tem a participação do governo, especialmente das áreas que 
desenvolvem ações voltadas para a população jovem, de 
organizações e personalidades identificadas com a juventude e com 
políticas públicas voltadas para a população jovem. É composto de 
60 membros, sendo 40 da sociedade civil e 20 do governo federal. 
Foi implantado em agosto de 2005, em solenidade realizada no 
Palácio do Planalto. O Conselho tem como 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, 2005). 
 
 

A Secretaria Nacional de Juventude, integrante da estrutura da Secretaria 

Geral da Presidência da República, além do papel de integrar programas e ações do 

governo federal, serve de referência para a população jovem no Governo Federal, 

como ocorre em vários estados e municípios do Brasil. Além disso, é responsável 

por iniciativas do governo relacionadas à população jovem, levando em conta as 

características, as especificidades e a diversidade da juventude. 
                                                 
27 O ProJovem foi implantado inicialmente em todas as capitais e no Distrito Federal, e posteriormente 

foi implantado nas cidades que têm mais de 200 mil habitantes. Durante sua implantação o 
programa atendeu a moças e rapazes com 18 a 24 anos de idade que terminaram a quarta série, 
mas não concluíram o Ensino Fundamental e que não tinham emprego com carteira profissional 
assinada. O Programa na sua versão original tinha a duração de um ano. Apresentava enquanto 
finalidade proporcionar aos jovens a conclusão do ensino fundamental, o aprendizado de uma 
profissão e o desenvolvimento de ações comunitárias. Cada participante recebeu uma ajuda de 
custo mensal de R$ 100,00 reais. 
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 Segundo o relatório de atividades do ProJovem 2006, as ações do governo 

federal em implantar simultaneamente o Programa, a Secretaria e o Conselho, 

representaram um novo patamar de política pública que apresenta como principal 

objetivo “criar as condições necessárias ao rompimento do ciclo de reprodução das 

desigualdades e restaurar na sociedade especialmente em seu segmento juvenil, a 

esperança em relação ao futuro do País” (BRASIL, 2007, p. 15). Apesar de 

percebermos que a iniciativa surge como um paradigma diferenciado em relação ao 

que já se tinha no tocante à política pública para juventude até aquele momento, 

essa afirmação passa a ser no mínimo ousada e audaciosa, pois acreditamos ser 

necessário mais do que essas ações focalizadas para que o ciclo de reprodução das 

desigualdades relacionadas ao segmento juvenil viesse realmente a ser 

interrompido. Nesse sentido, concordamos com Frigotto (2004, p. 208), ao afirmar 

que 
 
Sem atacar as mudanças estruturais resta a adoção de políticas 
focalizadas de inserção social atacando-se pelos efeitos (Castell, 
1997). Tais medidas, contraditoriamente, são emergencialmente 
necessárias, mas insuficientes. O risco é reeditar um traço de nossa 
cultura política, o de transformar a exceção em regra e numa 
permanente descontinuidade. 
 

 

 Como se vê, os jovens aparecem nos documentos como ‘esperança de futuro 

do País’, o que nos leva a relacionar essa concepção social de juventude àquela que 

ressalta o período produtivo em que os jovens devem contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico do País.  

 Dentre as ações articuladas dessa Política Nacional, nos interessa 

particularmente analisar o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem). 

De início, pode-se dizer que esse Programa se propõe a congregar elementos para 

reduzir a exclusão social e contribuir com o futuro do país, já que o mesmo visa 

colocar o jovem de volta na escola e promover sua inserção qualificada no mundo 

do trabalho, conforme veremos mais adiante. 

Novaes (2007) destaca a importância desse Programa para a política de 

juventude, pois foi a primeira ação da Secretaria Nacional de Juventude. 
 

Era urgente devolver a milhares de jovens em todo o país a 
oportunidade de retomar o seu itinerário formativo, de prosseguir 
nos estudos, desenvolver aptidões e exercer a cidadania. Essa 
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intervenção precisava ser rápida, ter um formato atraente para os 
jovens, e ser eficaz como concretização de um processo educativo 
comprometido com a transformação social (p. 11).  

 

Novaes apresenta o Programa como uma grande medida relacionada aos 

jovens que foram historicamente excluídos da sociedade, pois representa 
 

uma política pública nascida do compromisso de proporcionar 
conhecimentos, ampliar as oportunidades e promover a inclusão 
social de milhares de jovens, especialmente dos que têm de 18 a 24 
anos de idade, que foram excluídos da escola e residem nas 
capitais e suas áreas metropolitanas (NOVAES, 2007, p. 11). 
 

 
Para a autora, o Programa tem ampla abrangência e seus benefícios atingem 

diversos aspectos, isso graças ao seu modelo inovador e audacioso.  
 

O ProJovem não diz respeito apenas aos seus beneficiários 
imediatos, mas é parte constitutiva da disputa por um novo 
paradigma de educação integral. Por seu caráter pedagógico 
inovador, pelo compromisso com o resgate social, pelo modelo de 
gestão compartilhada, desafia os jovens, os educadores, os 
gestores do Programa e das políticas públicas de juventude, em 
todos os níveis, em todos os lugares (NOVAES, 2007, p. 13). 
 
 

Vale ainda destacar que o Programa foi proposto em caráter emergencial 

para atender aos jovens que necessitam chegar ao nível médio e também em 

caráter experimental28, por ter como base novos paradigmas e por propor um 

currículo integrado que articula três grandes áreas, formação geral, qualificação 

profissional e ação comunitária. Apresenta como finalidade ofertar a formação 

integral dos jovens, a partir da associação entre a elevação da escolaridade, a 

qualificação profissional, o desenvolvimento das ações comunitárias e a re-inserção 

e manutenção do jovem na escola (BRASIL, 2007). 
Ainda segundo o mesmo relatório, os jovens que participam do ProJovem 

apresentam traços comuns que foram levados em consideração para a 

implementação do programa. São jovens:  

 
Que moram nas periferias das grandes cidades; Excluídos da escola 
e do trabalho; Marcados por processos de discriminação étnica e 
racial, de gênero, geracional e de religião, entre outros; Que 

                                                 
28 O Artigo 81 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 9394/96 estabelece que é permitida a 

organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde que obedecidas as 
disposições desta Lei (BRASIL, 1996). 
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vivenciam experiências geracional inédita que os conecta a 
processos globais de comunicação e, ao mesmo tempo, a 
complexas realidades locais de exclusão; Que apresentam 
especificidades quanto a linguagens, motivações, valores, 
comportamentos, modos de vida e, ainda, em relação ao trabalho, 
escola, saúde, religião, violência, questões sexuais etc; E que 
revelam trajetórias pessoais bastante diferenciadas entre si, 
marcadas pelos ditames da sociedade de consumo, por 
experiências de risco e por situações de violência, mas também por 
novas formas de engajamento social geradora de autovalorização e 
construtoras de identidades coletivas (BRASIL, 2007, p. 25). 

  
 
 Os traços comuns apresentados acima pela autora definem o perfil dos jovens 

participantes do programa, ratificam o que está posto nas Diretrizes e 

Procedimentos Técnico-Pedagógicos para a Implementação do ProJovem, 

publicadas no Diário Oficial da União do dia 16 de agosto de 200529, confirmado no 

Artigo 8º. Isso define alguns elementos que compõem o referencial normativo da 

política, pois como vimos anteriormente em Sposito e Carrano (2003, p. 08), “[...] a 

idéia de que qualquer ação destinada aos jovens exprime parte das representações 

normativas correntes sobre a idade e os atores jovens que uma determinada 

sociedade constrói; ou seja, as práticas exprimem uma imagem do ciclo de vida e 

seus sujeitos”, ou seja, a política pública para a juventude no governo Lula 

especificamente foi voltada para jovens pobres e miseráveis, que não terminaram a 

educação básica, não estão inseridos no mercado formal de trabalho, sendo 

desprovidos de capital econômico e cultural, fazem parte do grande grupo de 

excluídos socialmente e que habitam as grandes periferias das cidades brasileiras, 

classificados como um grupo de risco e vulnerabilidade social. 

Desta forma, resgatamos o debate apresentado anteriormente por Novaes 

(2009), que toma como referência os direitos e as redes de proteção social em vigor 

para classificar as políticas públicas para juventude. Inferimos assim que a política 

pública para a juventude materializada no ProJovem se trata de uma política 

exclusiva, por estar voltada especificamente para uma faixa etária definida, que no 

caso da política pública para os jovens brasileiros entre 15 a 24 anos, “via de regra, 

constituem-se em programas e ações emergenciais para jovens excluídos ou em 

situações de exclusão desfavorável” (NOVAES, 2009, p. 20). 

                                                 
29 Diretrizes e Procedimentos Técnico-Pedagógicos para a Implementação do ProJovem se 

constituem em um dos documentos que regulamentam a implementação desse programa, 
conforme detalharemos mais adiante (BRASIL, 2005). 
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Identificadas as primeiras ações relacionadas à política pública para 

juventude e explicitadas de forma mais geral as ideias sobre o ProJovem, 

analisaremos a seguir esse Programa de forma mais sistematizada.  

 
2.5 ProJovem: estrutura, possibilidades e limites  

 

O ProJovem, como uma política pública direcionada à juventude, se 

apresentou até então com um formato diferenciado das políticas já existentes, 

especificamente em dois aspectos: o da gestão do programa e o da proposta 

pedagógica. 

Com a intenção de analisar a estrutura e a organização do Programa, e 

problematizar as questões presentes no mesmo, estabelecemos um debate com 

autores que nos ajudam a apontar seus avanços e limites. O ProJovem – Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens: educação, qualificação e ação comunitária foi 

implantando em 200530, sendo executado através da parceria com as prefeituras das 

27 capitais brasileiras e das 34 cidades das regiões metropolitanas. Além disso, 

podiam se integrar ao Programa outros participantes locais como governos 

estaduais, CEFETs, Universidades, unidades operacionais do Sistema S, 

organizações da sociedade civil, igrejas etc. 

Apresentando-se como um componente principal da Política Nacional de 

Juventude no governo do presidente Lula, o Programa apresentou a característica 

diferenciadora por ter sido um programa emergencial, pois buscou atuar na 

realidade em que estão inseridos os jovens pobres, desempregados e com 

insucessos no processo de escolarização. Além disso, coloca-se também como um 

programa experimental a partir do dispositivo presente no artigo 81 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conforme está presente nas Diretrizes e 

nos procedimentos técnico-pedagógicos para a implementação do ProJovem no 

artigo 6º:  

 
é um componente da Política Estratégica de Juventude do Governo 
Federal, implantado como programa emergencial e experimental, 
voltado especificamente para o segmento juvenil mais vulnerável e 
menos contemplado por políticas públicas vigentes: jovens entre 

                                                 
30 No dia 05 de outubro de 2005, o Presidente Luis Inácio Lula da Silva publicou o Decreto n° 5.557 

que regulamentou o ProJovem (Decreto N° 5.557, de 05 de outubro de 2005).  
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dezoito e vinte e quatro anos, que cursaram o Ensino Fundamental, 
no mínimo, até a 4º série, mas não concluíram seus estudos nesse 
nível de ensino, e que não possuem vínculo formais de trabalho.  

 

Em relação à sua finalidade, segundo os documentos norteadores31 do 

programa (Decreto nº 5.557/2005; Lei nº 11.129/2005), o ProJovem  

 
deverá contribuir especificamente para a re-inserção do jovem nas 
atividades escolares, a identificação de oportunidade de trabalho e 
sua qualificação inicial para o exercício profissional, a elaboração de 
planos e o desenvolvimento de experiências de ações comunitárias e 
a inclusão digital como instrumento de inserção produtiva e de 
comunicação.  

 

A finalidade a que se propõe o programa mostra-se bastante ousada e 

ambiciosa, pois em um único ano pretende fazer com que os jovens participantes do 

programa possam participar de forma efetiva em quatro áreas fundamentais para a 

sua inserção na sociedade, o que, como sabemos, não é uma ação fácil de realizar 

por entender que as mesmas estão interligadas a outros fatores que independem do 

próprio programa. 

No que diz respeito ao tempo de duração do Programa, o mesmo foi pensado 

inicialmente para ter o prazo de 2 anos, passando por um processo de avaliação no 

segundo ano, podendo ser ampliado de acordo com a disponibilidade do orçamento 

e finanças da União32. Em relação às suas metas, inicialmente o Programa 

aconteceu em todas as 26 capitais do Brasil, no Distrito Federal e nas cidades com 

mais de 200 duzentos mil habitantes das regiões metropolitanas. 

Como vimos anteriormente, o Programa se destinou a jovens de ambos os 

sexos, de 18 a 24 anos que terminaram a quarta série, porém não concluíram o 

ensino fundamental e que não apresentavam vínculos formais de trabalho. Esta 

especificação está presente nos seguintes documentos oficiais: Medida Provisória nº 

238 de 01 de fevereiro de 2005; Lei nº 11.129 de 30 de junho de 2005, nas Diretrizes 

e procedimentos técnico-pedagógicos para a implementação do ProJovem, 

publicadas no Diário Oficial da União do dia 16 de agosto de 2005 e no Decreto nº 

5.557 de 05 de outubro de 2005. 

                                                 
31 Diretrizes e procedimentos técnico-pedagógicos para a implementação do ProJovem, publicadas 

no Diário Oficial da União do dia 16 de agosto de 2005. 
32 Como sabemos de fato a ampliação aconteceu de forma que sua continuidade foi garantida. 
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Dessa forma, a gestão da política de juventude ao estipular a faixa etária de 

18 a 24 anos de idade não incluiu os jovens de 25 a 29 anos de idade, que poderiam 

ser, naquele momento, contemplados com a mesma. Ao fazer esta escolha deixou 

de considerar três importantes aspectos: os jovens não contemplados fazem parte 

do mesmo universo de jovens excluídos que pertencem à classe trabalhadora, não 

têm profissão definida e sem ocupação no mercado de trabalho formal e não 

apresentam um capital cultural33 elevado, ou seja, apresentam perfil concernente ao 

exigido nos documentos normativos que regulamentam o Programa; torna-se 

contraditório, pois a faixa etária até os 29 anos de idade é reconhecida oficialmente 

pelo governo como pertencente ao universo da juventude, pois está contemplado na 

Lei nº 11.129 de 30 de junho de 2005, no seu artigo 11º, quando coloca como 

atribuição da Secretaria Nacional de Juventude ser responsável pela articulação de 

todos os programas e os projetos destinados em âmbito federal aos jovens na faixa 

etária entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos. 

Por fim, ainda no que se refere à questão de faixa etária, o Programa vai de 

encontro ao Projeto de Lei nº 4.529 de 2004 que se encontra em tramitação no 

Congresso onde define a faixa etária da juventude entre os 18 até 29 anos de idade. 

No entanto, a questão da faixa etária vai ser solucionada com a reformulação do 

programa, que seu deu em 2008, quando o mesmo passa a ser chamado de 

ProJovem Urbano. 

Outro dado presente no referencial normativo da política que chama atenção 

é que, mesmo se propondo a ser uma política de caráter inclusivo, apresenta 

limitações no processo de inclusão dos referidos jovens, especificamente na entrada 

do jovem no programa. Isso porque no que se refere ao processo de entrada, 

podemos perceber que não houve garantia de vagas para todos os jovens que se 
                                                 
33 Segundo Bourdieu, o Capital representa um poder sobre um campo (num momento) e, mais 

precisamente, sobre o produto acumulado do trabalho passado (em particular sobre o conjunto dos 
instrumentos de produção), logo sobre os mecanismos que contribuem para assegurar a produção 
de uma categoria de bens e, deste modo, sobre um conjunto de rendimentos e de ganhos 
(BOURDIEU, 2007, p. 134). Entre os vários capitais presentes no seio do espaço social existem 
alguns que merecem destaque por aparecerem com bastante frequência nos textos do autor. São 
eles: capital econômico, relacionado aos produtos da economia, renda, imóveis, salários etc; o 
capital social, que são recursos que podem ser utilizados através das relações sociais e são 
utilizados com elementos de dominação; capital cultural que se refere ao conjunto de recursos 
disponíveis e mobilizáveis em matéria de cultura dominante e legítima, que engloba, 
prioritariamente, a variável educacional mesmo não se limitando a ela; o capital simbólico está 
relacionado à esfera dos signos, dos símbolos e da própria posição dos agentes presentes no 
campo social. Segundo Nogueira e Catani, o Capital Cultural poderá existir em três formas: 
objetivado, incorporado, institucionalizado (NOGUEIRA, Maria Alice; CATANI, Afrânio (org.). 
Escritos de Educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998). 
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interessaram pelo mesmo. Ou seja, mesmo os jovens preenchendo os critérios 

estabelecidos pelo Programa em relação ao perfil, ele não garantirá a sua presença 

se por acaso a quantidade de interessados passar do estipulado para a entrada; 

vemos isso no Artigo 2º, inciso I que afirma: “quando o número de inscritos superar o 

de vagas oferecidas pelo programa, será realizado sorteio público para preenchê-

las, com ampla divulgação do resultado”. Sendo assim, o Programa não apresentou 

outra possibilidade de resolução do problema que pudesse contemplar a todos os 

jovens que viessem a se inscrever, podendo em determinados casos os mesmos 

ficarem sem garantir a sua entrada. 

Mesmo apresentando em seus documentos normatizadores uma intenção de 

inclusão social, a política pública para juventude realizou uma ação de exclusão ao 

deixar de contemplar uma parcela da juventude por conta de não adequação de 

faixa etária. Além disso, o Programa não conseguiu atender a todos os jovens que 

apresentavam o perfil exigido na matrícula, por não haver vagas suficientes. Essas 

opções do programa, além de ratificarem a própria exclusão social sofrida pelos 

jovens historicamente, apresentam certa fragilidade na política exclusiva para jovens 

apontada por Novaes (2009).  

A proposta de formação integral tem carga horária de 1600 horas, das quais 

1200h deveriam ser presenciais e 400h não presenciais, desenvolvidas em 12 

meses consecutivos, constituída por unidades formativas que foram desenvolvidas 

em doze semanas e meia de trabalho, num total de 50 (cinquenta) semanas no final 

do curso. Cada semana era estruturada de modo a incluir ao longo de todo o curso 

24 horas presenciais teórico-práticas, sendo assim distribuídas: 10 horas para 

elevação de escolaridade; 5 horas para a qualificação profissional; 1 hora para ação 

comunitária; 2 horas para as aulas de informática; 6 horas estudos/trabalhos 

interdisciplinares. No que se refere às atividades não presenciais foram reservadas 

08 horas para acompanhamento do professor orientador. Sendo assim, o tempo total 

de atividades realizadas pelos jovens era de 32 horas semanais.  

O curso era formado de disciplinas do ensino fundamental, aulas de inglês, de 

informática, de aprendizado de uma profissão e mais atividades sociais e 

comunitárias de forma integrada. O aluno participante do Programa que tivesse 75% 

de frequência nas aulas e cumprisse as atividades programadas receberia um 

incentivo de R$ 100,00 (cem reais) por mês. 
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O ProJovem, do ponto de vista organizacional, foi desenvolvido em núcleos 

compostos de 5 turmas de 30 jovens. Funcionou diariamente em locais diversos, 

onde uma das exigências presentes nos documentos oficiais era de que os espaços 

fossem adequados e disponíveis para as aulas, além disso, serem se possível 

próximos às residências dos estudantes. Essa abertura em não determinar que as 

aulas fossem realizadas nas próprias escolas das redes públicas permitiu por um 

lado a possibilidade de que as aulas pudessem ser realizadas em vários espaços, 

como associação de moradores, espaço paroquial, clubes e ligas de dominó etc, 

sendo assim, o critério de localização do espaço físico não seria determinante para a 

abertura/criação do núcleo. Por outro lado, essa não determinação do espaço físico 

não garante um mínimo de rigor em relação à qualidade da sala de aula, podendo 

acontecer em qualquer espaço disponível o que interferiria na qualidade das aulas. 

Uma das particularidades do programa é que as turmas do mesmo núcleo não 

poderiam ficar separadas fisicamente, segundo os documentos de orientação do 

Programa, pois isso fundamenta o trabalho coletivo dos docentes.  

Outro elemento que merece destaque se refere às funções desenvolvidas 

pelos docentes no programa, pois exerceram duas funções: a de especialista em 

sua área de graduação, seja no ensino da matemática, ciências sociais, ciências da 

natureza, língua portuguesa, língua inglesa em todas as turmas do núcleo que ele 

participou, como também a de professor orientador do núcleo em apenas uma 

turma; essa função estava ligada ao trabalho pedagógico, que foi dirigida a uma 

determinada turma. O professor tinha a função de participar de todas as atividades 

ligadas aos jovens e promover um trabalho interdisciplinar, que integrasse todas as 

ações curriculares. Isso incluía também as aulas de informática que eram 

ministradas por ele semanalmente. É importante salientar que os respectivos 

núcleos estavam vinculados a uma Estação da Juventude. 

A Estação da Juventude (EJ) tinha por função ser o pólo aglutinador de 

diversas ações desenvolvidas nos núcleos. Cada Estação era responsável por 8 

(oito) núcleos, e servia como um espaço de referência para os alunos do programa. 

Entre as várias atribuições, a Estação deveria servir como um local de encontro, de 

informações e de orientações, de estudo, atividades em grupos, local de realização 

de eventos culturais etc. Cada Estação contava com oito educadores da área de 

qualificação profissional e mais quatro de assistência social, que eram responsáveis 

em desenvolver ações dessas áreas nos núcleos. Estavam presentes ainda nas 
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Estações um coordenador pedagógico que tinha a função de desenvolver ações 

curriculares nos núcleos, um coordenador administrativo, responsável por articular e 

realizar as ações administrativas no âmbito dos oito núcleos e mais um profissional 

de apoio administrativo. Além disso, “esses espaços servem, também, como 

ambiente de reunião, de formação dos gestores e docentes e de avaliação do 

Programa. Neles, foram instalados acervos multimídia e equipamentos que servem 

aos gestores e coordenadores do ProJovem, bem como ao pessoal de apoio 

administrativo” (BRASIL, 2007, p. 29). 

 De acordo com os documentos oficiais, estavam presentes na Estação da 

Juventude computadores com acesso à rede de dados do Programa, com diversos 

sistemas para atendimentos às necessidades da administração e da gestão 

pedagógica. Constava ainda que as Estações da Juventude eram equipadas com 

laboratório de informática para serem usados pelos alunos e educadores.  

As diretrizes e os procedimentos técnico-pedagógicos para a implementação 

do ProJovem e o Relatório das Atividades do Programa 2006 enfocavam que o 

programa trouxe um formato diferenciado para a política pública direcionada à 

Juventude, estando essa diferenciação pautada, segundo os mesmos, em dois 

aspectos específicos: o da gestão do programa e o da proposta pedagógica.  
 

O ProJovem inaugura um novo tempo. Inovador em suas 
concepções pedagógicas e no corajoso formato de seu sistema de 
gestão, baseado na integração de ações de diversas áreas da 
administração federal e na parceria como governos municipais e 
distritais, universidades e organizações do terceiro setor (BRASIL, 
2007, p. 27)  

 

Essa diferenciação na estrutura e na concepção da política para a juventude 

foi um dos motivos que nos levou a estudá-lo e utilizá-lo com objeto de pesquisa 

para nosso trabalho. 

O primeiro aspecto se refere à gestão do programa. O ProJovem propõe um 

modelo de gestão estabelecendo parcerias entre o governo federal e os municípios 

na implementação da política. Ou seja, segundo a proposta, o governo federal e os 

governos municipais necessitavam estar em sintonia, se completando, dividindo 

responsabilidades e contrapartidas, representando dessa forma um acordo de 

cooperação que possibilita a atuação dos entes federativos de forma conjunta e 

articulada para a resolução das questões relacionadas à problemática da juventude. 
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Coordenado pela Secretaria Geral da Presidência da República, apresentou 

como integrantes os Ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego, e do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, formando assim uma gestão 

compartilhada tanto nos aspectos gerais como também operacional34. Segundo o 

relatório do ProJovem (2007, p. 40), “o modelo de organização e de gestão do 

ProJovem é inédito na administração pública federal: é a primeira vez que um 

Programa é executado com base em ações articuladas de vários ministérios, sob a 

coordenação de um deles”.  

Esses três ministérios mais a coordenação da Secretaria Geral da 

Presidência têm responsabilidades específicas dentro do Programa dividindo várias 

ações que vão deste a implementação até a avaliação final do mesmo, compondo, 

dessa forma, uma Comissão Técnica que trabalha como um suporte operacional ao 

Comitê Gestor. Segundo o ProJovem (2007), 

 
a Secretaria-Geral da Presidência da República coordena o programa 
e a execução física e financeira, contanto para isto com o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) – ligado ao 
Ministério da Educação, que estabelece convênios com as prefeituras 
para repasse de recursos e prestações de contas, realiza licitações e 
contratos de aquisição de bens equipamentos e serviços. O Ministério 
do Trabalho e Emprego cuida, por exemplo, da elaboração de material 
didático e orientações técnicas para a formação profissional dos 
alunos do ProJovem, enquanto o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome assume, entras outras, a responsabilidade 
pelo pagamento do auxílio financeiros aos alunos (BRASIL, 2007, p. 
40) 

 

Percebemos desta forma que existiu uma divisão entre os entes envolvidos, 

onde cada ministério assumiu um papel de acordo com sua área de competência. 

Essa distribuição de papéis deu-se também na relação do governo federal com os 

municípios e o Distrito Federal. De acordo com o contrato que estabeleceu as 

parcerias, coube aos municípios e ao Governo do Distrito Federal se responsabilizar 

pelo processo de seleção e contratação dos educadores, fornecer as instalações 

para o desenvolvimento do Programa estando incluídos os locais onde serão 

instalados os laboratórios de informática e também efetuar o pagamento das 

despesas de manutenção com os Núcleos e Estação da Juventude.  

                                                 
34 A execução orçamentária e financeira foi de responsabilidade dos três Ministérios responsáveis 

pela gestão do programa. 
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Já o Governo Federal foi responsável pelo pagamento dos salários dos 

educadores, fornecer os equipamentos para instalação dos laboratórios de 

informática (que após o Programa passaram a pertencer ao município), sendo 

responsável também pelo pagamento do auxílio financeiro aos alunos, produzir e 

distribuir o material didático e também transferir os recursos financeiros para custeio 

do lanche dos alunos. 

Destacamos como elemento de reflexão para análise dessa tentativa de 

construção de um novo modelo da construção da política para a juventude o artigo 

3º das diretrizes e procedimentos técnico-pedagógicos para a implementação do 

ProJovem: 
 

No âmbito federal, a gestão da execução e da avaliação de qualidade 
do ProJovem será exercida de forma compartilhada, por um Comitê 
Gestor coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da 
República, observada a intersetorialidade, conjugando esforços com 
Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e Emprego e o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (BRASIL, 
2007, p. 40). 

 

Percebemos a partir dessa organização da gestão da execução e da 

avaliação do programa um elemento novo presente na política para a juventude até 

então, ao dar destaque à importância da observação da intersetorialiade35. Isso fez 

com que os Ministérios pudessem participar conjuntamente, contribuindo com seus 

saberes em áreas específicas, para um programa comum a todos eles, sendo o 

objeto principal e central a problemática da juventude. Inojosa e Junqueira (1997) 

têm apresentado a intersetorialidade como um novo modelo no processo de 

construção, de materialização e de avaliação para a política pública, isso porque a 

intersetorialidade é entendida 

 
como a articulação de saberes e experiências no planejamento, 
realização e avaliação de ações, com o objetivo de alcançar 
resultados integrados em situações complexas, visando um efeito 
sinérgico no desenvolvimento social. Visa promover um impacto 

                                                 
35 Não faz parte do nosso estudo aprofundar o debate sobre a questão da intersetorialidade. Sobre a 

intersetorialidade ver em: JUNQUEIRA, Luciano A. Prates. Novas formas de gestão na saúde: 
descentralização e intersetorialidade. Revista Sociedade e Saúde 6(2):31 – 46, 1997; 
GUILAMELON, Lucimari Frankenberg; GROSSI, Patrícia Krieger. Intersetorialidade na política de 
saúde do idoso. Revista Virtual Textos & Contextos, nº 6, dez. 2006; INOJOSA, Rose Marie. 
Sinergia em políticas e serviços públicos: desenvolvimento social com intersetorialidade. Cadernos 
Fundap, n.22, 2001, p. 102- 110. 
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positivo nas condições de vida da população, num movimento de 
reversão da exclusão social (INOJOSA; JUNQUEIRA, 1997, p. 27). 
 

  
 Sendo assim, percebemos de forma positiva essa organização, pois ao tentar 

tratar da questão da problemática da juventude de forma intersetorial, a política 

pública para a juventude reconhece que a mesma é complexa e não pode ser 

resolvida por um único setor, seja através do Ministério da Educação, do Trabalho e 

Ação Social. Ou seja, as ações desenvolvidas pretenderam dessa forma quebrar 

com o paradigma da setorialidade que esteve e ainda está presente nas políticas 

públicas como um todo. Isso porque nessa nova lógica de intervenção da política 

pública o objeto de intervenção da ação pública passa a ser visto de forma coletiva e 

participativa, onde cada segmento envolvido é co-responsável pelo sucesso da 

ação, sua contribuição acontece de forma integrada e coletiva buscando a partir de 

suas especificidades alcançar os resultados almejados.  

 A inovação no modelo de planejamento, execução e avaliação através da 

perspectiva da intersetorialidade como um elemento novo da política pública para a 

juventude é vista de forma positiva por Novaes (2009), quando afirma que a opção 

de localizar o órgão de juventude na Presidência da República, e não em um 

ministério de forma setorizada, foi uma opção estratégica que teve por objetivo 

promover a integração e a transversalidade das políticas, dos programas e das 

ações.  

Por outro lado, existem várias críticas em relação à sua materialização no 

ProJovem, isso porque na concepção de vários autores, ela de fato não conseguiu 

sair do papel e ser vivenciada na prática. Novaes (2009) enfatiza que  

 
é preciso salientar que o prestígio do espaço institucional criado, por 
si, não é garantia para que se ultrapasse a cultura de políticas 
setoriais, com suas resistências históricas a modelos de gestão 
compartilhada e efetiva integração de programas e ações. Ainda são 
muitas as dificuldades para integrar programas e ações, para 
promover a esperada transversalidade do tema juventude, assim 
como para garantir as previsões orçamentárias e o desenvolvimento 
de metodologias que permitam o cálculo do gasto público com as 
juventudes brasileiras (2009, p. 20). 

 

Dessa forma, a autora afirma que o projeto de se implantar uma política que 

tivesse um caráter transversal e que integrasse programas a partir de ações 

intersetoriais, tendo como coordenação a Secretaria Geral da Presidência da 
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República, não consegue ser materializado, pois teve como resistência a cultura da 

setorização da política, que faz parte dos modelos até hoje existentes.  

 Silva e Andrade (2009) corroboram com a crítica em torno da não realização 

do projeto intersetorial; eles são enfáticos ao afirmar que “a intersetorialidade na 

implantação do ProJovem, que, em sua concepção inicial, visava ir além de sua 

gestão compartilhada e alcançar efetiva integração das ações promovidas por cada 

um dos ministérios parceiros, ainda não ocorre” (p. 59). Isso porque na 

compreensão deles, que se juntam à própria percepção de Novaes (2009), existe 

um ambiente de resistência a mudanças e inovações em relação ao esforço de 

integração dessas ações. Segundo Silva e Andrade (2009),  
 

A Secretaria Nacional de Juventude, responsável por articular as 
modalidades do ProJovem e também os demais programas e projetos, 
em âmbito federal, tem apresentado grandes dificuldades em sua 
capacidade de produzir transversalidade no interior da maquina 
pública em torno de ações destinadas aos jovens. O comitê gestor do 
programa, com caráter intersetorial, logrou alcançar, até o momento, o 
objetivo importantes, mas ainda pontuais, como a distribuição de 
recursos (p. 59). 

 

Assim, os autores identificam dificuldades apresentadas pela Secretaria 

Nacional de Juventude, especificamente em relação à coordenação de programas e 

projetos em nível federal que apresentem um modelo de transversalidade que iria 

interligar os setores que realizam a política para a juventude. O destaque dado pelos 

autores está no avanço alcançado, porém de forma pontual relacionado às questões 

de distribuição de recursos. 

Outro aspecto presente no Programa está relacionado às parcerias efetivadas 

com diversas entidades governamentais e não governamentais. No que se refere às 

não governamentais, fizeram parte da construção do Programa a Fundação Darcy 

Ribeiro, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a 

Fundação Roberto Marinho.  

No quadro 04 abaixo, seguem as atividades realizadas por cada instituição 

junto ao Programa.  
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Quadro 04 
Atividades executadas pelas instituições parceiras não governamentais no 

ProJovem  
 

 
Instituição  

 

 
Atividade 

Fundação 
Darcy Ribeiro 

Formação inicial e continuada dos docentes selecionados para 
atuação no Programa;  
 
Formação dos formadores das instituições escolhidas pelas 
prefeituras conveniadas; 
 
Preparar os especialistas indicados pelas universidades para 
atuarem na formação dos professores, orientadores profissionais e 
assistentes sociais que trabalham no Programa. 

Programa das 
Nações 
Unidas para o 
Desenvolvim
ento (PNUD) 

Através de um acordo de cooperação técnica foi desenvolvido e 
implantado um sistema informatizado de registro e processamento de 
dados para produzir e integrar informações necessárias ao 
acompanhamento das ações do Programa;  
 
O desenho e a implementação de um sistema informatizado de 
gestão compartilhada; a capacitação e a estruturação da equipe do 
Programa; cursos e seminários de capacitação para educadores e 
coordenadores; elaboração, impressão e distribuição de materiais 
instrucionais e técnico-pedagógicos, além da avaliação e 
disseminação do projeto de apoio ao Programa.  

Fundação 
Roberto 
Marinho  

Propôs desenvolver ações para dinamizar as atividades 
pedagógicas extracurriculares no âmbito das Estações da 
Juventude. A estratégia proposta foi a de formar articuladores 
sociais utilizando a dinâmica de vincular as temáticas trabalhadas no 
Programa e as situações de vida dos jovens, e criar ferramentas e 
mecanismos com os quais o jovem possa atuar, utilizando códigos e 
linguagens apropriadas. 

Fonte: Relatório de atividades – 2006 . Programa Nacional de Inclusão de Jovens 
 
 Em relação às instituições governamentais, fizeram parte da construção do 

Programa o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd), ligado à 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e o COPPE (Coordenação dos 

Programas de Pós-graduação de Engenharia da Universidade Federal de do Rio de 

Janeiro).  

No quadro 05 abaixo, seguem as atividades realizadas por cada instituição 

junto ao Programa.  
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Quadro 05 
Atividades executadas pelas instituições parceiras governamentais no 

ProJovem 
 

Instituição  
 

 
Atividade 

Centro de Políticas 
Públicas e Avaliação da 
Educação (CAEd), 
ligado à Universidade 
Federal de Juiz de Fora 
(UFJF) 

Responsável pela coordenação do Sistema de 
Monitoramento e Avaliação do ProJovem e pelo 
processamento das informações obtidas durante os 
processos de acompanhamento da implantação, das 
ações e da gestão do Programa nos municípios, Núcleos 
e Estações da Juventude. 
 
Manter um sistema informatizado de registro e 
processamento de dados, em especial os referentes à 
frequência dos alunos e ações curriculares; 
 
Avaliação dos alunos por meio da aplicação de testes 
destinados a identificar o nível de aprendizagem dos 
alunos ao ingressarem no Programa, na fase 
intermediária e no final do curso. Nesses casos, o órgão 
elabora as provas, aplica diretamente ou por meio dos 
demais parceiros do Sistema de Monitoramento e 
Avaliação, e faz a correção das respostas por meio de 
leitura ótica.  
 
Aplicação de questionários e entrevistas com gestores, 
educadores e alunos e passam a compor relatórios 

COPPE (Coordenação 
dos Programas de Pós-
graduação de 
Engenharia da 
Universidade Federal 
do Rio de Janeiro) 

Responsável pela produção do material didático da 
qualificação profissional do Programa. 

Fonte: Relatório de atividades – 2006. Programa Nacional de Inclusão de Jovens 
 

Como exposto acima, as entidades envolvidas contribuíram de maneira 

significativa dentro de suas especificidades para a elaboração e a materialização do 

programa. Esse movimento aponta por parte da gestão para certo esforço na 

perspectiva de construção de um trabalho de forma compartilhada e coletiva.  

O segundo elemento apontado como inovador por parte da gestão da política 

pública do Programa de Inclusão de Jovens36 estava relacionado à sua proposta 

pedagógica.  

                                                 
36 Segundo o relatório de atividades 2006, “O Conselho Nacional de Educação, por meio de sua 

Câmara de Educação Básica, analisou toda a proposta pedagógica do ProJovem, em março de 
2005, e a aprovou sem restrições como um projeto experimental e com validade nacional. Dessa 
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[...] o programa buscou seus fundamentos principais nos novos 
paradigmas da educação para o século XXI e estruturou-se como 
experiência inovadora, unindo a educação formal com a qualificação 
profissional e a preparação para os desafios do mundo do trabalho, 
com as ações de interesse público e os compromissos da cidadania 
(BRASIL, 2007, p. 11). 

 

Tal Proposta teve como eixo condutor o Projeto Pedagógico Integrado, 

apresentando uma articulação entre as disciplinas do curso, a formação inicial ao 

trabalho e a ação comunitária. Ou seja, apresentou como proposta inovadora a 

integração em um mesmo currículo da educação básica, a qualificação profissional e 

a ação comunitária. Segundo o relatório de avaliação do ProJovem,  
 
O Projeto Político Pedagógico Integrado do ProJovem (PPI) foi 
elaborado no início do ano de 2005, a partir de um conjunto de 
oficinas de trabalho com a participação de pedagogos e 
especialistas em educação. O PPI define os princípios político-
pedagógicos e a forma de implantação do Programa, suas 
diretrizes curriculares e metodológicas visando a orientar a 
elaboração dos materiais didáticos e complementares, a 
organização do trabalho pedagógico e a avaliação dos processos 
de ensino e aprendizagem (BRASIL, 2007, p. 27). 

 

O Projeto Político Pedagógico Integrado determina que a formação básica 

ofertada aos alunos do ProJovem visou garantir a aprendizagem como determinam 

as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, juntamente com os 

fundamentos da formação profissional inicial e da ação comunitária. Ainda em 

relação ao PPI, é ressaltado no programa que 

 
O princípio fundamental do projeto pedagógico é a integração das 
ações de educação básica, de qualificação profissional e de ação 
comunitária, adotando uma nova perspectiva de cooperação 
interdisciplinar e interdimensional, com o objetivo de desenvolver 
saberes, conhecimentos, competências, valores e práticas de 
solidariedade, compatíveis com a vida moderna (BRASIL, 2007, p. 
28).  

 

Sendo assim, o Programa ousou ao afirmar em seu Projeto Político Integrado 

que pretendeu estabelecer uma ação interdisciplinar com as disciplinas presentes no 

curso relacionando com as experiências de vida dos jovens participantes, como 

                                                                                                                                                         
forma, ficou garantida a emissão de certificação final do ensino fundamental para os alunos 
aprovados, conferida por escola pública do ensino regular reconhecida pelo Ministério da 
Educação, bem como o certificado do curso de qualificação profissional em nível de formação inicial 
(BRASIL, 2007, p. 27). 
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também interdimensional ao articular as dimensões da formação básica, da iniciação 

à qualificação profissional e ação comunitária. 

No que se refere à Qualificação Profissional, ficou a cargo dos municípios 

participantes oferecerem quatro opções de cursos de formação inicial, que foram 

escolhidas de acordo com o perfil produtivo e potencial dos mesmos. Vale destacar 

que ao todo foram ofertados pela Coordenação Nacional 23 (vinte e três) arcos 

ocupacionais37 para serem escolhidos.  

Já a Ação Comunitária apresentou como objetivo  
 
promover a inserção dos jovens no processo de participação 
social e criar oportunidades de utilização de conhecimentos 
adquiridos para desenvolver ações de interesse coletivo. Por meio 
destas ações, os alunos incorporam as noções de direitos dos 
cidadãos em geral e a experiência particular dos jovens desta 
geração (ProJovem, 2007, p. 13). 
 

 
Estando presente no Programa mais um desafio que é o de inserir os jovens 

de forma participativa em ações em suas comunidades voltadas ao interesse 

coletivo.  

De forma geral, o Programa apresentou por finalidade proporcionar formação 

integral ao jovem, através da associação entre elevação da escolaridade (o aluno ao 

término do curso concluirá o ensino fundamental); qualificação profissional com 

certificação de formação inicial; e desenvolvimento de ações comunitárias de 

interesse público. Dessa forma, o mesmo se predispõe a contribuir para a re-

inserção do jovem na escola, a identificar oportunidades de trabalho e capacitar os 

jovens para o mundo do trabalho, identificar e elaborar planos e a desenvolver 

experiências de ações na comunidade. Além disso, apontou a inclusão digital como 

instrumento de inserção produtiva e de comunicação. 
Outro elemento que se apresentou de forma diferenciada e que foi 

identificado no próprio Programa como inovador para a implantação, 

acompanhamento e avaliação da política está relacionado ao Sistema de 

Monitoramento e Avaliação (SMA) do programa. Assim, a avaliação é vista de forma 

permanente,  
 

                                                 
37 Os arcos ocupacionais oferecidos pelo ProJovem têm como referência os estudos do Ministério do 

Trabalho e Emprego sobre os sistemas de formação profissional no país. 
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feita por instituições especializadas e universidades atuando com 
autonomia e em integração com os executores locais dos 
programa. Esta é outra inovação introduzida pelo Programa e que 
tem o objetivo de acompanhar as ações, a gestão e execução do 
Programa, levantar e analisar dados e fornecer subsídios para o 
planejamento e tomada de decisões (BRASIL, 2007, p. 45). 

 

O SMA foi estruturado tendo como base a organização de grupo de trabalho 

(GT), sendo constituído da seguinte forma: grupo de trabalho de Supervisão, grupo 

de trabalho de Avaliação Externa e grupo de trabalho de Avaliação do Programa. Os 

grupos se encontravam sistematicamente duas vezes por mês para definir os 

procedimentos e estratégias em suas áreas de atuação. A partir de suas atividades 

são produzidas diversas informações que são sistematizadas gerando relatório de 

avaliação.  

O processo de operacionalização do SMA se apresenta da seguinte forma. As 

universidades realizavam as rotinas de supervisão do programa (ao todo eram seis), 

efetuavam a aplicação dos exames externos (um exame nacional final e a segunda 

chamada do exame nacional final), também realizavam a aplicação da avaliação do 

Programa38. Todas essas ações eram coordenadas pelo Centro de Avaliação de 

Políticas Públicas de Educação – CAEd, da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF). 

O SMA foi constituído no ProJovem por sete instituições universitárias, sendo 

cada universidade responsável por um conjunto de municípios e Distrito Federal, 

como nos mostra o quadro a seguir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 A Avaliação do Programa era realizada partir da metodologia definida pelo Conselho Técnico que 

integra o SMA. 
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Quadro 06 
Universidades presentes no Sistema de Monitoramento e Avaliação do 

ProJovem  
 

Regional 
Norte 

Regional 
Nordeste I 

Regional 
Nordeste II 

Regional 
Centro 
Oeste 

Regional 
Sudeste I  

São 
Paulo 

Regional 
Sul 

UFPA  
 
Belém, 
Manaus, Rio 
Branco, 
Macapá, 
Porto Velho, 
Boa Vista e 
regiões 
Metropolita-
nas 

UFBA  
 
Salvador, 
Maceió, 
Aracaju, 
São Luis, 
Teresina 

UFPE  
 
Recife, 
Fortaleza, 
Natal, João 
Pessoa, 
regiões 
Metropolita-
nas 

UnB –  
 
Brasília, 
Goiânia, 
Campo 
Grande, 
Cuiabá  

UFMG –  
 
Belo 
Horizonte, 
Rio de 
Janeiro, 
Vitória e 
regiões 
Metropolita
nas  

UFJF/C
AEd  
 
São 
Paulo e 
regiões 
Metropoli
-tanas  

UFPR  
 
Curitiba, 
Florianópo
lis, Porto 
Alegre e 
regiões 
Metropoli-
tanas 

Fonte: Relatório de atividades – 2006 . Programa Nacional de Inclusão de Jovens 
 

No que se refere à participação dos jovens no ProJovem, foram inscritos 

383.657 alunos em todo o Brasil. Desse quantitativo foram matriculados 163.201. No 

que se refere especificamente ao Estado de Pernambuco, o número de inscritos ao 

todo foi 35.701, sendo matriculados ao todo 13. 333, conforme quadro 07.  

 
Quadro 07 

Número de inscritos / matriculados no ProJovem  
2005 e 2006 - em todo Brasil e no Estado de Pernambuco 

  
PROJOVEM ( 2005 E 2006) EM TODO 

O BRASIL 
PROJOVEM (2005 E 2006) NO 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

Inscritos no 
Programa  

Alunos 
Matriculados no 
Programa 

Inscritos no 
Programa  

Alunos 
Matriculados no 
Programa 

384.657 163.203 35.701 13.333 
Fonte: Relatório de atividades – 2006. Programa Nacional de Inclusão de Jovens. 
 
 
 A participação dos municípios do Estado de Pernambuco no ProJovem 

aconteceu em dois momentos. Inicialmente no ano de 2005, o município de Recife 

participou da implantação inicial do Programa a partir do Projeto Piloto, juntamente 

com os municípios de Salvador, Fortaleza e Porto Velho. No ano de 2006, através 

da ampliação do programa as cidades da Região Metropolitana que apresentavam 

mais de 200 mil habitantes participaram: nesse momento os municípios de Olinda, 

Jaboatão dos Guararapes e Paulista.  
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 Como mostra no quadro 08, Recife apresentou o maior número de inscritos 

no Programa do Estado, ao todo foram 29.785, onde desse universo realizaram 

matrículas 10.412 alunos. O segundo município do Estado de Pernambuco a ter 

alunos inscritos foi Jaboatão dos Guararapes com 2.237, onde realizaram matriculas 

1.169, seguido de Olinda com 2.048 inscritos e 1.148 alunos matriculados, e 

finalmente o município de Paulista com 1.631 inscritos e 604 alunos matriculados.  

 
Quadro 08  

 
Número de inscritos / matriculados no ProJovem  

2005 e 2006, por município do Estado de Pernambuco 
  

MUNICÍPIOS  INSCRITOS NO PROGRAMA ALUNOS MATRICULADOS 
RECIFE  29.785 10.412 

JABOATÃO DOS 
GUARARAPES  

2.237 1.169 

OLINDA 2.048 1.148 
PAULISTA 1.631 604 

Total  35.701 13.333 
Fonte: Relatório de atividades – 2006. Programa Nacional de Inclusão de Jovens 
 
 Desta forma, os municípios do Estado de Pernambuco, representados por 

Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Olinda, participaram do programa de 

forma efetiva, onde nos dois primeiros anos apresentaram um número de matrícula 

bem significativo para o estado como um todo.  

Quadro 09 
Número de alunos matriculados no ProJovem  

2005 a 2008, por município do Estado de Pernambuco 
  

MUNICÍPIOS  ALUNOS MATRICULADOS 
RECIFE  17.953 

JABOATÃO DOS GUARARAPES   1.465 
OLINDA 1. 381 

PAULISTA 1. 048 
Total do Estado de Pernambuco  21.847 

Fonte: Relatório final de Avaliação do ProJovem de 2005 a 2008 
 

Os dados conclusivos presentes no Relatório final de Avaliação do ProJovem 

2005 a 2008 registraram que o programa matriculou durante esse período em todo 

país 241.235 alunos, superando a perspectiva inicial que era de atingir 200.000 

alunos. Como consta no quadro 09 acima, o Estado de Pernambuco a partir de seus 

4 (quatro) municípios conseguiu matricular ao todo 21.847 alunos. A partir desses 
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dados percebemos que o programa teve uma receptividade muito boa por parte dos 

municípios brasileiros, e em especial pelo município de Recife que matriculou ao 

todo 17.953 alunos.  

Acreditamos que isso se deu por vários fatores, porém gostaríamos de 

chamar atenção para dois que merecem destaque. O primeiro está relacionado à 

ausência por parte dos municípios de elaboração e materialização de políticas 

públicas direcionadas especificamente à juventude, pois, como vimos no decorrer 

desse capítulo, o Estado brasileiro de forma geral negligenciou a juventude como 

sujeito de direito e por tratá-la como um problema social deu pouca importância para 

a questão da problemática dos jovens. Nessa perspectiva, os municípios por terem 

uma demanda reprimida de jovens que se enquadravam no perfil do Programa 

(jovens de 18 a 24 anos, considerados excluídos, ausentes do sistema regular de 

ensino, do mercado de trabalho formal e sem profissão) aderiram ao Programa 

como uma das formas de atender a esse público específico. 

O segundo fator se relaciona à forma como foi estabelecida a contrapartida 

entre os municípios e a União. Atuando a partir do regime de colaboração, o governo 

federal responsabilizou-se pela maior parte do financiamento específico do 

Programa, viabilizando um conjunto de elementos que serviram como facilitadores 

para a adesão dos municípios por não acarretar um envolvimento da receita do 

mesmo, como exemplo: o pagamento dos salários dos educadores, a aquisição dos 

equipamentos para o laboratório de informática, o pagamento do auxílio financeiro 

aos alunos, a produção e a distribuição do material didático e o lanche dos alunos, 

cabendo ao município a responsabilidade de fazer o processo seletivo dos 

educadores e executar a sua contração, oferecer as instalações para que 

acontecessem as aulas, o local para a instalação do laboratório de informática, e 

também ficou a cargo se responsabilizar pelo pagamento da manutenção dos 

Núcleos e das Estações da Juventude. Desta forma, percebemos que coube aos 

municípios a responsabilidade com a gestão local do Programa, sem um maior 

dispêndio de receitas. 

Após essa discussão, que envolveu o debate sobre política pública e políticas 

para juventude, adentrando num desenho analítico do nosso objeto de estudo, o 

ProJovem, daremos continuidade à nossa discussão teórico-metodológica 

apresentando, a seguir, a metodologia desse estudo.  
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CAPÍTULO 3 CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 
 

Como havíamos anunciado na introdução, discutir e analisar a implementação 

de uma política pública para a juventude constituiu o desafio central desse estudo, 

portanto, torna-se indispensável o diálogo com o campo de avaliação de políticas 

públicas buscando, pois, trilhar um caminho de coerência entre a concepção 

metodológica da pesquisa e o aporte teórico adotado.  

A complexidade que sugere a análise de uma política pública está colocada 

nos trabalhos de diversos autores, como Muller e Surel (2002), Worthen, Sanders e 

Fitzpatrick (2004), Azevedo (2001), Belloni et al. (2001), dentre outros. Esses 

autores, ao considerarem as políticas públicas como o “Estado em ação”, nos 

fornecem uma série de referências para construirmos nossos caminhos de pesquisa. 

Belloni et al. (2001), por exemplo, sistematizam uma abordagem de análise da 

política pública considerando suas especificidades. Os autores partem da concepção 

de que uma política pública se constitui numa ação intencional do Estado junto à 

sociedade. “Assim, por estar voltada para a sociedade e envolver recursos sociais, 

toda política pública deve ser sistematicamente avaliada do ponto de vista de sua 

relevância e adequação às necessidades sociais” (p. 44). Complementarmente, 

esses autores vão advogar que a avaliação de políticas públicas, entendida como 

pesquisa na área de ciências sociais, deve se pautar em dois princípios básicos: 

contribuir para o avanço do conhecimento em relação ao objeto de estudo e 

submeter-se ao rigor metodológico. 

Considerando que, em grande parte, a política pública toma contornos a partir 

da sua materialização em programas e projetos sociais, observamos que tais 

programas e projetos têm sido transmutados em objetos de estudo e amplamente 

analisados, fortalecendo a área de pesquisa sobre política social. No nosso caso, 

tomamos especificamente uma política setorial como objeto de estudo, uma política 

educacional para juventude, materializada em forma de programa: o ProJovem.  

Sublinha-se que uma avaliação de políticas públicas deve considerar alguns 

parâmetros de análise: primeiramente, a premissa de que os programas e projetos 

tratam de uma ação do Estado; segundo, que essas ações são permeadas por 

conceitos, ideologias, escolhas teóricas e práticas que constituem o corpo estrutural 

da política; por fim, deve-se considerar o que cada projeto e/ou programa tem de 

específico em seu processo de materialização. Como destaca Zaoual (2006), esse 
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movimento analítico precisa compreender as distintas relações, os distintos 

contornos que uma ação estatal (planejada, muitas vezes, nos gabinetes da 

burocracia governamental) tem no momento em que é colocada em prática, em 

interação com os atores locais que, de certa forma, são os beneficiários da política.  

Em outros termos, entendemos que avaliação de políticas públicas consiste 

num processo sistemático de análise de um programa, que permite compreendê-lo 

de forma contextualizada. Esta sistemática envolve instrumentos e critérios 

coerentes com o objeto da avaliação. Belloni et al. (2001) indicam que a avaliação 

pode envolver diferentes momentos do processo de execução da política, tomando 

em consideração três períodos distintos: formulação, implementação e resultados.  

Seguindo essa linha de análise, uma de nossas estratégias na pesquisa foi, 

primeiramente, situar o ProJovem no contexto das demais políticas governamentais 

na gestão do Presidente Lula, considerando os elementos presentes nos 

documentos oficiais que delimitaram o campo de atuação do programa. Em um 

segundo momento, buscamos focar a materialização do ProJovem considerando a 

visão dos atores sociais envolvidos com o programa no município do Recife. 

Acompanhando esses dois momentos, buscamos nos apoiar nas discussões atuais 

que embasam os estudos sobre as políticas públicas para juventude, incluindo 

nesse cômputo uma delimitação da discussão sobre a juventude, buscando delimitar 

as categorias teóricas fundamentais para a análise do referencial normativo que 

embasa o Programa em estudo.  

Nesse estudo, os dados trabalhados foram coletados durante o momento de 

implementação do Programa. Contudo, não é nosso objetivo apontar elementos 

problemáticos para a possível correção por parte dos gestores do ProJovem, tal qual 

sugere o processo de avaliação formativa. Procuramos, pois, compreender não só a 

percepção que os atores (professores, alunos matriculados) tiveram do processo de 

implementação da política, mas também as suas expectativas em relação à 

contribuição do Programa para o futuro dos alunos.  

Frente à complexidade das questões acima aludidas, que implicam em buscar 

um caminho metodológico coerente, optamos por uma abordagem metodológica 

quali-quantitativa, isso porque concordamos com Worthen et al. (2004, p. 468), ao 

afirmarem que a maioria dos avaliadores de política concordam que nenhum método 

ou abordagem isolada é sempre apropriada. “Além disso, como muito dos 

fenômenos são amorfos ou difíceis de medir diretamente, esses fenômenos vão 
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exigir múltiplas medidas para estudar adequadamente a questão”. Dessa forma, a 

utilização de uma metodologia quali-quantitativa, ao permitir o uso de diferentes 

métodos, favorece uma análise do fenômeno sob diferentes perspectivas.  

A partir dessas considerações iniciais, apresentaremos a seguir os 

procedimentos e os instrumentos que utilizamos para organização e sistematização 

da pesquisa.  

 

3.1 Procedimentos de pesquisa, definição do corpus e instrumentos de coleta 
dos dados 

 
Os próximos tópicos apresentarão as principais ações que orientaram nossa 

pesquisa. Primeiramente, o processo de pesquisa bibliográfica e documental, que 

precedeu as demais atividades. Em seguida, a caracterização do campo de estudo e 

a escolha dos atores participantes. Finalizaremos com a justificativa do questionário 

como instrumento escolhido para o processo de coleta de dados.  

 

3.1.1 Pesquisa bibliográfica e documental 
 

É importante destacar que a atividade de pesquisa é, em si, um ato 

contextualizado, situado em um determinado tempo histórico que, de uma forma ou 

de outra, dialoga com o passado e com o presente. Portanto, qualquer atividade de 

investigação requer o debate com a literatura específica, com os estudos e as 

pesquisas que constituem o campo de conhecimento. Em nosso caso, a literatura 

escolhida tratou principalmente dos conceitos sociológicos que envolvem a categoria 

juventude. Também focamos o processo de implementação das políticas para 

jovens em nosso país, principalmente a partir dos anos de 1990. 

No que se refere ao ProJovem, levantamos textos oficiais e documentos que 

nos indicam os rumos propostos pelos formuladores da política, entendendo que o 

documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da 

sociedade que o fabricou segundo as forças que aí detinham o poder. Só a análise 

do documento como monumento permite à memória coletiva recuperá-lo e ao 

historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa (LE 

GOFF, 1994). 
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Dentre os documentos pesquisados, destacamos no primeiro momento a 

legislação do Programa. São eles:  

 

- A Medida Provisória nº. 238 de 01 de fevereiro de 2005 (BRASIL, 2005) que cria 

conjuntamente o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) e o 

Conselho Nacional de Juventude (CNJ), com seus respectivos cargos e comissões. 

Tanto o ProJovem quanto o Conselho estão ligados diretamente à Secretaria Geral 

da Presidência da República. Esta MP é constituída de 20 artigos, os 8 primeiros 

estão relacionados aos objetivos, estrutura e funcionamento do ProJovem. Os 

artigos 9º e 10º tratam especificamente da criação e estruturação do CNJ. O artigo 

11º está ligado à criação dos cargos comissionados da Secretaria Geral da 

República. Do Artigo 12º ao 20º trata de outras questões que não estão relacionados 

ao Programa;  
 
- A Lei nº 11.129 de 30 de junho de 2005 (BRASIL, 2005) que institui a política de 

Juventude do Governo Lula, formada por 21 (vinte e um) artigos, dos quais 11 

(onze) estão ligados diretamente às três ações voltadas especificamente para a 

política de juventude. Os 8 (oito) primeiros artigos apresentam de forma detalhada a 

estrutura e o funcionamento do ProJovem. O artigo 9º e o 10º tratam das atribuições 

e do funcionamento do CNJ e o artigo 11º que cria e trata das atribuições da 

Secretaria Nacional da Juventude (SNA). Os outros artigos versam sobre as 

questões relacionadas às ações de concessão de programas de bolsas e estágios 

ligados ao Ministério da Saúde;  

 

- O Parecer da Câmara de Educação Básica do CNE de 02/2005 de 16 de março de 

2005 (BRASIL, 2005), que aprova o Programa como Projeto Experimental. Neste 

mesmo documento constam as Diretrizes e Procedimentos Técnico-Pedagógicos 

para a Implementação do ProJovem. Tais Diretrizes se constituem por 64 artigos e 

pelos seguintes títulos: da Instituição, Organização, Comunidade Educacional, 

Organização do Processo Educacional, Regime Educacional e Disposições Gerais.  

 

- O Decreto nº. 5.557 de 05 de outubro de 2005 (BRASIL, 2005), que regulamenta a 

Lei nº 11.129, formado por 5 capítulos que tratam das disposições preliminares, da 
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gestão e da execução, do funcionamento, dos beneficiários, do monitoramento, da 

avaliação e do controle do Programa, totalizando 37 artigos.  

Além dos documentos supracitados, também exploramos os seguintes 

relatórios oficiais: Relatório de Atividade 2006 do Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens; O Relatório Parcial de Avaliação do ProJovem 2007 e o Relatório Final de 

Avaliação do ProJovem 2005 a 2008.  

No estudo destes documentos, procuramos compreender a concepção de 

juventude presente no discurso oficial, o referencial normativo da política de 

juventude, a estrutura do programa, os resultados parciais e finais que foram 

expostos nos relatórios acima citados. Ressalta-se que os resultados de nossas 

análises foram diluídos ao longo do estudo, especialmente nos capítulos dois, 

quatro, cinco e seis. Portanto, elementos de caracterização do programa (baseado 

na legislação estudada) e os dados obtidos dos relatórios do ProJovem não estão 

concentrados em apenas um capítulo, mas permeiam as argumentações centrais 

que procuramos desenvolver ao longo desta tese. 

 

3.1.2 Delimitação do campo da pesquisa 
 

O nosso segundo passo metodológico foi definir o campo empírico da 

pesquisa. Como já anunciamos, dada a relevância que o ProJovem teve como 

política pública no Brasil, escolhemos a cidade do Recife como campo de pesquisa. 

Tal escolha repousou nos seguintes critérios: o município apresentava uma sintonia 

com as políticas públicas para a juventude apresentadas pelo governo federal (vale 

destacar que as duas esferas de governo estavam sob a gestão do Partido dos 

Trabalhadores); Recife adotou o ProJovem desde seu início, sendo, inclusive, uma 

das cidades-piloto do Programa.  

Localizada no Nordeste do Brasil, Recife é uma cidade litorânea com uma 

área de 217,949 km2. A cidade faz fronteiras com 5 (cinco) municípios da região 

metropolitana: Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço de Mata, Camaragibe, 

Paulista e Olinda. O município é a capital do Estado de Pernambuco com uma 

população estimada no ano de 2010 de 1.537.704 pessoas. 

Em relação à organização político-administrativa, Recife, a partir de uma 

coligação de diversos partidos políticos, tem à frente de sua administração nos 

últimos 12 anos (de 2001 a 2012) o Partido dos trabalhadores (PT). Durante dois 
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mandatos consecutivos de 2001 a 2008 ficou à frente da prefeitura o Prefeito João 

Paulo, e de 2009 a 2012 vem tendo como gestor o Prefeito João da Costa. 

O município do Recife foi um dos primeiros39 a aderir ao Programa Nacional 

de Inclusão dos Jovens, inicialmente em 2005, quando participou da implantação 

inicial do projeto piloto. Posteriormente expandiu sua participação nos anos de 2006 

e 2007. Em 2005 e 2006 foram 29.785 inscritos no ProJovem (BRASIL, 2007). 

Desse universo realizaram matrículas 10.412 alunos. Ainda em relação ao número 

de alunos matriculados no ProJovem Original, de acordo com o relatório Final do 

programa (BRASIL, 2010), o município do Recife matriculou durante todo o 

ProJovem Original 17.953 alunos. 

 
3.1.3 Atores da pesquisa  

 

Uma terceira delimitação consistiu na escolha dos atores envolvidos em 

nossa pesquisa. Vale ressaltar que nossas preocupações se voltaram para a escuta 

dos participantes que vivenciaram a política em ação. Com base nesse critério, 

definimos dois sujeitos centrais: professores e alunos. Ressaltamos que no quarto 

capítulo desta tese faremos uma caracterização dos jovens participantes, baseados 

nas questões socioeconômicas dos mesmos. Os professores participantes do 

estudo são da área de matemática, ciências sociais, ciências da natureza, língua 

portuguesa, língua inglesa, isto porque essas áreas fazem parte do currículo do 

ensino fundamental. Além disso, responderam aos questionários os professores de 

qualificação profissional e ação comunitária40. A caracterização geral dos docentes 

será apresentada no quinto capítulo.  

 

3.1.4 Instrumentos de coleta de dados: o questionário 
 

Utilizamos para a coleta dos dados primários 560 questionários 

confeccionados e estruturados pelo Conselho Técnico do Sistema de Monitoramento 

e Avaliação do Programa. Os questionários fizeram parte do Survey II, realizados de 

                                                 
39 Participaram também do Projeto Piloto para a implantação do ProJovem os municípios de 

Salvador, Fortaleza e Porto Velho.  
40 Os professores de qualificação profissional e de ação comunitária constituem especificidade desse 

Programa. 
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abril a maio de 2008 e aplicados a alunos regulares41 e professores, conforme 

detalharemos adiante. 

A relevância de utilização do questionário se dá em função do seu papel de 

descrever as características de indivíduos ou grupos e medir variáveis de 

determinados grupos sociais (RICHARDSON, 1999). Outros autores que atribuem 

objetivos para o questionário são Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004). Para eles, 

esse instrumento contribui para “avaliar atitudes, opiniões, comportamentos, 

particularidades da vida (renda, tamanho da família, condições de moradia etc.) ou 

outras questões” (p. 484). Ainda segundo os autores, em relação às perguntas 

presentes nos questionários, elas podem ser  

  
perguntas abertas com as quais se trabalha a análise de conteúdo; de 
perguntas abertas que contemplem respostas breve e objetivas (como 
o número de filhos, por exemplo); de questões de múltiplas escolha; 
de questões com respostas adjetivadas (como classificação de tópicos 
usando-se excelentes, muito bom, regular, ruim, muito ruim); de 
questões com respostas adverbiais (sempre, frequentemente nunca 
etc.); e de questões que usam a escala Likert, que vai ser discutida 
mais à frente nesta mesma seção (WORTHEN; SANDERS; 
FITZPATRICK, 2004, p. 484). 

 

Os questionários utilizados foram constituídos por perguntas fechadas e 

abertas. O questionário destinado aos alunos regulares foi composto por perguntas 

fechadas; já os questionários aplicados aos professores foram constituídos por 

perguntas fechadas e abertas. Segundo Richardson (1999), no que se refere aos 

questionários com perguntas fechadas e abertas,  

 
As perguntas fechadas, destinadas a obter informação 
sociodemográfica do entrevistado (sexo, escolaridade, idade 
etc.) e respostas de identificação de opiniões (sim – não, 
conheço – não conheço etc.), e as perguntas abertas, 
destinadas a aprofundar as opiniões do entrevistador (p. 192). 
 

 
 Outro aspecto a ser observado no uso dos questionários, enfatizado por 

Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 485), é o cuidado na criação dos tópicos 

e/ou perguntas. Para os autores, “ao selecionar um tipo de tópico, considere que 

muitas variáveis podem ser aferidas com vários formatos diferentes desses tópicos”. 

                                                 
41 Denominamos alunos regulares aqueles que estavam, no momento da pesquisa, participando 

efetivamente como alunos do Programa. 
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Dessa forma, as perguntas presentes nos questionários levam em consideração as 

observações dos autores.  

 
 

[...] Talvez a maneira mais adequada de julgar atitudes sejam os 
tópicos da escala de Likert. Eles consistem em frases que refletem 
uma atitude sobre o tema de interesse. As respostas são dadas por 
um continuum de “concordo inteirametne- discordo inteiramente”. 
Talvez a melhor forma de julgar comportamentos seja com tópicos de 
múltipa escolhas (selecione um comportamento) ou adverbiais (definir 
a freqüência dos comportamentos), ao passo que o melhor modo de 
julgar opiniões talvez seja o uso de tópicos adjetivados (para que se 
tenha idéia do grau em que a pessoa é favorável a certa opinião) ou 
de tópicos de múltipla escolha (para detectar a preferência por 
opções). A melhor forma de julgar as informações relativas às 
condições de vida talvez seja com tópicos de múltiplas escolhas 
(apresentação de amplitudes numéricas, alternativas ou respostas 
sim-não) ou tópicos em que não há uma resposta certa, mas breve 
(ibidem, p. 485). 

 
 

 Assim, o questionário considerou diferentes variáveis que serviram para a 

realização do mapeamento das informações básicas para a realização dessa 

pesquisa, conforme pode ser constatado nos modelos de questionários utilizados 

que se encontram em anexo.  

 Cabe esclarecer que no período em que foi realizada a aplicação do Survey II, 

fazíamos parte da pesquisa Avaliação Processual do Programa Nacional de Inclusão 

de Jovens - ProJovem42, que favoreceu o contato com os instrumentos acima 

citados e nos levou a optar por utilizá-los na presente tese. Isso porque, em uma 

observação preliminar, percebemos a riqueza dos dados coletados e a possibilidade 

da análise do Programa em nível local, sem perder de vista sua origem como uma 

política nacional.  

 
3.2 Procedimentos para coleta dos dados/aplicação dos questionários  
 

Os dados primários deste estudo foram colhidos pelo Sistema de 

Monitoramento e Avaliação (SMA) do ProJovem, realizado pela Coordenação 

Nacional do Programa conjuntamente com as universidades responsáveis. Nos 

                                                 
42 A pesquisa Avaliação Processual do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem foi 

implementada no âmbito do SMA - ProJovem - Nordeste II, Núcleo de Políticas e Gestão da 
Educação do Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - UFPE, no período 2005 a 
2008, sob a coordenação da Profa. Dra. Márcia Ângela da Silva Aguiar. 
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meses de abril e maio de 2008 foi aplicada uma série de instrumentos para alunos, 

professores e evadidos, denominados de Survey II. O Survey II foi constituído de 2 

(dois)43 instrumentos de coletas de dados. O primeiro deles consiste no questionário 

sobre o Projeto Pedagógico Integrado (PPI) aplicados aos jovens participantes do 

programa, contendo questões relacionadas à vida escolar, profissional e social-

econômica dos alunos, bem como suas avaliações sobre o ProJovem. No 

questionário dos Educadores, as questões versaram sobre a formação dos 

docentes, o seu processo de ingresso no programa, a avaliação de sua prática 

pedagógica juntamente com os recursos utilizados nas aulas. Foram levantadas 

ainda nesse instrumento questões relacionadas às dificuldades para que os jovens 

permanecessem no programa.  

Os alunos participantes da pesquisa iniciaram suas aulas em julho de 2007, 

fizeram parte das 05 (cinco) Estações da Juventude (X, XI, XII, XIII, XIV), que 

agregavam 41 núcleos. Os alunos foram distribuídos em 194 turmas, totalizando 

7.150 matrículas. A coleta dos dados foi feita de forma amostral onde foram 

contemplados todos os núcleos e Estações da Juventude. 

Foram aplicados ao todo 560 questionários, com a seguinte distribuição: 392 

(trezentos e noventa e dois) foram destinados aos alunos regulares do Programa, 

esse instrumento foi constituído de 51 questões fechadas; 168 (cento e sessenta e 

oito) questionários foram aplicados aos professores contendo 82 questões, sendo 80 

fechadas e duas abertas.  

O quadro abaixo sintetiza as informações quantitativas de aplicação dos 

questionários. 

Quadro 10 
Atores envolvidos no ProJovem que fizeram parte da coleta dos dados da 

Pesquisa 
 

ATORES QUE VIVENCIARAM O 
PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE 
JOVENS – PROJOVEM 

TOTAL DE ATORES PESQUISADOS

Alunos regulares 392 
Professores  168 
TOTAL 560 

Fonte: elaborado pelo autor 

                                                 
43 Além desses dois instrumentos, o Survey II é composto de mais um instrumento denominado de 

Avaliação Intermediária, que tem por finalidade avaliar o desempenho dos alunos em relação aos 
conteúdos de Português e Matemática. Por não fazer parte de nosso objeto de estudo, esse 
instrumento não foi analisado. 
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Há de se destacar que, conforme a orientação da aplicação dos instrumentos, 

houve uma proporcionalidade no peso de cada Estação da Juventude na 

composição da amostra. Em outros termos, respeitando variações ligadas ao 

percentual de respondentes, cada Estação da Juventude contribuiu com cerca 20% 

do total de aplicações, nos três instrumentos que analisamos. Explica-se pelo fato de 

não haver substantivas diferenças de número de alunos matriculados por Estação, o 

que permitiu uma aproximação do peso de cada unidade na composição final da 

amostra, conforme tabela abaixo.  

 

Tabela 1 
Amostra da pesquisa considerando a distribuição de questionários por 

Estação da Juventude (EJ) 
 

EJ Questionário do PPI Questionário dos Educadores 
 Nº absoluto de 

questionários 
aplicados

% de questioná-
rios aplicados 

Nº absoluto de 
questionários 

aplicados

% de questionários 
aplicados 

EJ X  75 19 30 18
EJ XI 77 20 30 18
EJ XII 77 20 39 23
EJ XIII 88 22 35 21
 EJ XIV 75 19 34 20
TOTAL 392 100 168 100

 

A aplicação dos instrumentos de coleta de dados (os questionários) foi de 

responsabilidade da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)44, realizada em 

diversas etapas: organização e planejamento da aplicação, capacitação para os 

aplicadores e realização da ação.  

No intuito de padronizar os procedimentos de aplicação da pesquisa, a 

Coordenação Nacional do Programa confeccionou um manual denominado de 

“Manual do Aplicador do Survey II”, que teve por finalidade instruir os aplicadores 

para todo o processo de aplicação dos questionários.  

 

                                                 
44 Como falado anteriormente, a UFPE (Núcleo de Estudos e Pesquisas em Política Educacional, 

Planejamento e Gestão da Educação) é integrante do Sistema de Monitoramente e Avaliação 
(SMA), sendo responsável por atividades de Supervisão do Programa através das aplicações das 
rotinas de supervisão, de Aplicação das Avaliações Externas realizadas pelos alunos (Avaliação 
Diagnóstica, Exame Nacional Externo, e 2 chamada do Exame Nacional Externo), e mais as 
aplicações das Avaliações do Programa que se materializam a partir das diversas pesquisas onde a 
metodologia a ser aplicada é definida pelo Conselho Técnico que faz do SMA. 
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3.3 Análise dos dados 
 

A análise do material colhido no campo considerou as advertências de Minayo 

(1998) que aponta três grandes obstáculos encontrados no processo de tratamento 

dos dados empíricos. O primeiro, que chamaria de “ilusão da transparência”, está 

relacionado ao perigo de compreender espontaneamente os dados como se o real 

estivesse claro, nítido ao pesquisador. O segundo é o que leva o pesquisador a 

sucumbir à magia dos métodos e das técnicas, deixando de levar em conta o 

essencial, que é ser fiel às significações constantes no material e que estão 

relacionadas diretamente com as relações sociais. O terceiro é a dificuldade de se 

juntar teorias e conceitos muito abstratos com o material extraído no campo. Para 

Minayo, a análise dos dados busca atingir três objetivos: a ultrapassagem da 

incerteza, o enriquecimento da leitura e a integração das descobertas. 

Assim, com a finalidade de compreender a política pública para a juventude, 

fizemos uma análise contextualizada dos dados, com a tentativa de conhecer o que 

está por trás das palavras. É importante destacar que, independente do tipo de 

mensagem que possa ser interpretada dos instrumentos, ela tem um vínculo com as 

condições contextuais dos agentes que a produzem, estando essas condições 

relacionadas à evolução histórica da humanidade, às condições econômicas e 

socioculturais em que os sujeitos estão inseridos.    

Ao falar da análise dos dados da pesquisa, precisamos ter clareza de que as 

diversas ações que envolvem o tratamento dos dados coletados, mesmo sendo 

listadas de forma separada, fazem parte de um processo contínuo e complementar, 

como nos alerta Laville e Dionne (1999, p. 198): “[...] para melhor descrever as 

diversas operações, distinguem-se, às vezes, preparação, análise e interpretação 

dos dados, deve-se ao mesmo sempre convir que as demarcações entre elas não 

são estanques, nem mesmo sempre claramente discerníveis”. O estreitamento entre 

esses três momentos contribui para que possamos aprofundar a nossa análise. 

Além do mais, corroboramos com Laville e Dionne (1999, p. 196) quando assinalam 

que existe a ligação íntima entre a análise e a interpretação dos dados, “de hábito, 

fazem-se paralelamente, conjuntamente, em uma operação em que a fronteira entre 

as duas é muitas vezes impossível de traçar com precisão”. Isso faz com que 

percebamos que esse momento da pesquisa aconteça de forma conjunta e 

concomitante, completando-se a partir do avanços dessas etapas. 
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A tarefa de tratar os dados coletados a partir dos questionários nos 

encaminhou para a utilização de instrumentos estatísticos, isso porque, como nos 

lembram Laville e Dionne, 

 
a forma numérica permite o tratamento e a análise com a ajuda dos 
instrumentos estatísticos. Procede-se assim, mais freqüentemente, 
com os dados obtidos por instrumentos estruturados ou padronizados 
como os testes, grades de observação ou questionários com opções 
de respostas... (1999, p. 198).  

 

Assim, optamos por trabalhar os dados dos questionários através do 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), que tem como função 

realizar testes estatísticos, como os de correlação, multicolinearidade e de 

hipóteses. Este programa também é útil para ajudar o pesquisador nas contagens de 

frequência, na ordenação e reorganização de dados (BISQUERRA et al., 2004). 

Com esse recurso estatístico, procuramos estabelecer diversas relações entre as 

respostas dos sujeitos pesquisados. Usamos também os recursos do SPSS para 

mapear as frequências de respostas nos questionários, contribuindo para a 

compreensão da opinião dos respondentes.  

Laville e Dionne chamam a atenção para as dificuldades encontradas na 

organização dos dados brutos, isso porque não é possível ver muitas informações 

nesse momento do tratamento dos dados. Ele aponta alguns cuidados que são 

essenciais para que o pesquisador possa realizar essa atividade. Colocar os dados 

em ordem é a primeira ação, fazendo com que as informações possam estar 

organizadas de forma a serem analisadas e interpretadas. A segunda ação 
Será seguida da própria análise estatística, que é habitualmente 
realizada em dois tempos: um primeiro em que se descrevem e 
caracterizam os dados e um segundo em que se estudam os nexos 
e as diferenças, em que se fazem inferências, etc. Como tais 
análises tomam a forma de cálculos matemáticos, a interpretação 
delas se distinguem mais do que na análise de conteúdo (LAVILLE; 
DIONNE, 1999, p. 199) 

 

Sendo assim, Laville e Dionne (1999) afirmam que os instrumentos da 

estatística devem ser usados conjuntamente com a reflexão sobre o material a ser 

analisado, auxiliando o pesquisador a ter a melhor compreensão e explicação dos 

fenômenos, colaborando com a construção de novos conhecimentos.  
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Os testes estatísticos são apenas aplicações de procedimentos e de 
fórmulas que, de números, tiram outros números: estes últimos 
traduzem-se, em enunciados de caráter probabilísticos, enunciados 
preferentemente simples, que constatam a presença de relações 
estatisticamente significativas e que apreciam sua intensidade. Mas se 
contribuem desse modo, para a elucidação de fenômeno ou situações, 
esses instrumentos não possuem senão um poder limitado. [...] Para 
interpretar tais resultados, o pesquisador deve ir além da leitura 
apressada, para integrá-los em um universo mais amplo em que 
poderão ter um sentido. Esse universo é o dos fundamentos teóricos 
da pesquisa e o dos conhecimentos já acumulados em torno das 
questões aí abordadas (ibidem, p. 213). 

 
  
 O papel dos instrumentos estatísticos está em possibilitar ao pesquisador a 

leitura dos resultados presentes na pesquisa e a partir dos mesmos realizar as suas 

interpretações sobre o fenômeno. Nesse sentido, algumas etapas devem ser 

seguidas como a codificação, a transferência e a verificação dos dados, vindo 

posteriormente a análise propriamente dita. 

Seguindo as orientações acima, buscamos no processo de análise 

correlacionar os dados coletados a partir dos questionários com os documentos 

utilizados e com as referências teóricas construídas no processo da pesquisa, 

conforme a organização e a seleção abaixo explicitadas. 

Trabalhamos com os 560 questionários e organizamos a análise de acordo 

com os grupos de sujeitos que responderam os mesmos: alunos regulares e 

professores. Em alguns momentos foi possível estabelecer relações entre algumas 

respostas dos diferentes sujeitos. Esclarecemos que optamos por não analisar todas 

as questões presentes nos questionários e sim aquelas que tinham uma relação 

com os nossos objetivos de estudo. 

O primeiro grupo foi composto pelos alunos que estavam em situação regular 

no Programa, sendo constituído de 392 (trezentos e noventa e dois questionários). O 

segundo grupo era formado pelos 168 (cento e sessenta e oito) questionários que 

foram aplicados aos professores responsáveis em executar a proposta pedagógica 

do Programa.  

A análise dos 392 questionários destinados aos alunos regulares foi iniciada 

com a caracterização do grupo. Essa, por sua vez, foi dividida em três tópicos: o 

primeiro tópico refere-se às condições socioeconômicas dos alunos matriculados 

regularmente. Foram organizadas questões relacionadas ao sexo dos alunos, idade, 

raça/etnia, se os alunos tinham filhos e quantos eram e rendimento mensal dos 
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mesmos. O segundo tratou das questões relacionadas à vida escolar dos alunos. 

Questões relacionadas à última série e à quantidade de escolas em que o aluno 

havia estudado; quantidade de vezes em que o aluno havia iniciado os estudos e 

que por algum motivo parou de estudar; o motivo pelo qual o aluno deixou a escola; 

quantas vezes o aluno foi reprovado e se antes do Programa ele já frequentava 

alguma instituição de Ensino Fundamental. O terceiro e último tópico está 

relacionado ao envolvimento dos alunos com o mundo do trabalho. As questões 

levantadas trataram da remuneração recebida pelos jovens do Programa que 

trabalhavam, idade em que começaram a trabalhar, se trabalhavam sem carteira 

assinada, se trabalham em mais de dois turnos, se tinham vínculo empregatício, se 

haviam participado de curso de qualificação profissional. Foram exploradas questões 

relacionadas às maiores dificuldades para que os jovens pudessem entrar no mundo 

do trabalho, e se essas dificuldades estavam relacionadas aos seguintes motivos: 

ausência de vagas e oportunidade de trabalho, ausência de escolaridade exigida, 

qualificação profissional, conhecimento de informática adequado, experiência de 

trabalho, dentre outras dificuldades.  

Além da caracterização dos 392 alunos participantes, foram analisadas 

questões relacionadas à avaliação do programa: materiais didáticos (linguagem, 

pertinências dos exemplos usados nas lições, qualidade e eficiência dos exercícios e 

atividades, presentes no material didático); recursos didáticos (material didático 

produzido pelo ProJovem, quadro negro, material extra preparado e reproduzido 

pelo educador, jornais e revistas, filmes, excursões e visitas, dramatização, debate 

em grupo, jogos em sala de aula, atividades no computador); elementos de 

implementação do programa (o pagamento do benefício, os laboratórios de 

informática, o material didático, a disponibilidade e a pontualidade da entrega de 

materiais de trabalho). Se o Programa havia atendido às expectativas dos alunos 

como também quais as contribuições, e por fim, quais os problemas apresentados 

pelos alunos que dificultam sua permanência no Programa.  

O outro grupo formado por 168 (cento e sessenta e oito) questionários 

aplicados aos professores foi estruturado da seguinte forma: inicialmente uma 

caracterização do grupo de professores, com questões como: componente curricular 

ministrado, raça/etnia, sexo, idade, nível máximo de escolaridade, se tinham curso 

superior, tempo de formação, se havia estudo em instituição pública (federal ou 

estadual) ou privada, nível de formação, tempo de experiência na docência. Foram 
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identificados, ainda, os motivos que levaram os professores a trabalharem no 

ProJovem.  

O segundo momento da análise das respostas desse grupo está relacionado 

especificamente à avaliação do Projeto Pedagógico Integrado realizada pelos 

professores. Aqui se tratou de questões relacionadas aos materiais didáticos usados 

pelos professores, a pertinência dos conteúdos selecionados e a adequação dos 

materiais à realidade dos alunos, os recursos didáticos e sua relação com a 

proposta do Programa, e por fim os elementos de implementação do Programa. 

Buscamos analisar, ainda, quais as expectativas que os professores apresentavam 

em relação ao futuro dos alunos; os principais problemas apontados pelos 

professores para a permanência dos jovens no Programa.  

Dessa forma, buscamos através dessas estratégias metodológicas a 

obtenção de elementos fundamentais para desvelar os meandros da política pública 

para a juventude no município do Recife. Contudo, é importante advertir que a 

análise mais abrangente e aprofundada dos dados coletados em todo o país foi 

efetivada pelas universidades integrantes dos subsistemas do SMA do Projovem 

Urbano, ou seja, Subsistema de Monitoramento, Subsistema de Avaliação Externa 

de Alunos, Subsistema de Supervisão e Subsistema de Avaliação de Programa, 

conforme relatórios de pesquisas e publicações específicas do Projovem Original e 

do Projovem Urbano, que se encontram à disposição dos pesquisadores na 

Secretaria Nacional da Juventude.  Os próximos capítulos destinam-se a apresentar 

nossas observações e os resultados das análises a partir dos dados levantados, 

buscando dar conta das questões e dos objetivos dessa pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 OS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA E A EXCLUSÃO 
SOCIAL NO BRASIL 

 

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens pela sua própria denominação 

sugere/aponta um compromisso de incluir socialmente um conjunto de jovens que 

estiveram “excluídos historicamente” da sociedade. Essa preocupação de realizar o 

processo de inclusão vai de acordo com o que aponta Gouveia (2011), ao afirmar 

que o debate em torno da inclusão social teve início no Brasil a partir dos anos 2000, 

passando esse tema a fazer parte de vários programas e projetos, no campo das 

políticas sociais e educacionais. A autora enfatiza que “compreender o conceito de 

inclusão requer que identifiquemos quem não está incluso, isto é, quem está fora e 

por que está fora” (ibidem, p. 97).  

Não podemos deixar de enfatizar a complexidade que está presente em torno 

das questões relacionadas à polarização entre os fenômenos da inclusão social X 

exclusão social. Temos clareza da necessidade de não naturalizarmos esses 

fenômenos, pois comungamos das ideias de autores como Martins (2002) e Oliveira 

(2010), que veem esses fenômenos como elementos da própria contradição inerente 

à sociedade capitalista, devendo, portanto, ser analisada dentro de uma perspectiva 

dialética. Oliveira (2010) apresenta um conjunto de questionamentos que colocam 

em “xeque” essa polaridade,  

 
[...] como será possível falar em excluídos, “apartados”, pessoas que 
estão “fora” etc., se elas estão, por vias transversas, “integradas” ao 
sistema econômico? Dito de outra forma: qual o sentido de falar em 
duas ordens de realidade, dos “incluídos” e dos “excluídos”, se ambas 
são produzidas por um mesmo processo econômico, que de um lado 
produz riqueza e, do outro, miséria? E, mais que isso, se a miséria 
assim produzida se torna, ao que tudo indica, funcional para a 
acumulação de riquezas no pólo oposto? (OLIVEIRA, 2010, p. 02). 
 

 
Martins (2002, p. 1) argumenta que “a concepção de "exclusão" é 

antidialética. Ela nega o princípio da contradição, nega a história e nega a 

historicidade das ações humanas. Ou seja, ambas fazem parte de um todo, não 

podendo ser vistas como estando em pólos diferentes e antagônicos. 

Gouveia (2011) enfatiza que a inclusão e a exclusão fazem parte de um 

mesmo processo, não existindo a exclusão social e sim uma forma de inclusão 

precarizada. Como afirma Martins (2002), o que existe são “formas anômalas e 
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injustas de inclusão”. O autor enfatiza ainda que a concepção de exclusão serve 

para mascarar as formas perversas de inclusão social, “que decorrem de um modelo 

de reprodução ampliada do capital, que, no limite, produz escravidão, 

desenraizamentos, pobreza e também ilusões de inserção social” (MARTINS, 2002, 

p. 01). 

Oliveira (2010) identificou dois traços que estão presentes na forma 

contemporânea de exclusão. O primeiro está relacionado a um conjunto de pessoas 

que não são absorvidas nos novos processos produtivos de trabalho. O segundo 

revela uma situação sub-humana dessas pessoas e que estão ligadas à sua 

sobrevivência. 

Concordando com a complexidade do debate e nos aproximando da 

perspectiva apresentada acima, não podemos deixar de trazer para o debate outras 

contribuições de autores que dão um destaque maior para o fenômeno da exclusão 

social presente na sociedade capitalista. Novaes (2003), por exemplo, chama a 

nossa atenção para o papel do sistema capitalista no processo de exclusão; ela 

enfatiza que o capitalismo é uma máquina de exclusão social, porém a autora é 

enfática ao afirmar que, mesmo assim, não devemos pensar no processo de 

desigualdades e exclusão social tendo como única referência o paradigma da classe 

social, pois para ela o debate de classe não consegue dar conta do todo.  

 
Enfim, os recortes de classe, cor, gênero, local de moradia, acesso a 
projetos sociais são constitutivos da dinâmica social que produz 
distintas formas de desigualdades sociais geradoras de processos de 
exclusão social. Frente a esse cenário, são falaciosas as demandas 
de escolha entre o recorte de classe e os demais recortes geradores 
de preconceitos e discriminação, entre pobreza e desigualdade 
sociais, entre focalização e universalização (NOVAES, 2003, p. 141). 

 
 

No que se refere à exclusão social propriamente dita, vamos encontrar 

diversos interlocutores que problematizam e aprofundam a discussão. Entre eles 

Campos (2004, p. 29), que localiza duas características que fazem parte do processo 

de exclusão social, pois, segundo ele, a exclusão 

 
assume características de natureza política e econômica, fazendo 
com que alguns segmentos sociais sejam algo porque têm, 
enquanto outros não sejam porque não têm e, possivelmente, 
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jamais serão, pois nunca terão. Em síntese, as raízes da exclusão 
social encontram-se inseridas nos problemas gerais da sociedade.  

 

Sendo assim, fica evidenciado que uma parcela significativa da população 

brasileira, entre eles os jovens, encontra-se nesse universo das pessoas que sofrem 

por estarem excluídas política e economicamente do restante da sociedade. 

Nesse sentido, sem poder aprofundar o debate mais amplo sobre a relação 

entre exclusão e inclusão na sociedade capitalista, aqui optamos por utilizar o termo 

“exclusão social” a partir da conotação dada por Novaes e Campos. Ou seja, 

entendemos esse fenômeno como inerente à sociedade em que vivemos. Esse é um 

recurso teórico-metodológico necessário já que o Programa que estamos analisando 

trata os termos (exclusão e inclusão) a partir de uma conotação de polaridade. 

Assim, tendo uma compreensão ampla dos processos sociais, tentaremos abordar a 

juventude e sua relação com a exclusão social a partir das contribuições de outros 

autores, como Campos (2004) e Pochmam (2004) que trabalham com os conceitos 

de ‘nova’ e ‘velha’ exclusão.  

Especificamente discutindo a relação entre juventude e exclusão social, 

Carrano (2003) coaduna com a compreensão de que a juventude não pode apenas 

ser entendida a partir da perspectiva de classe social mesmo passando pelo 

processo de exclusão social, isso porque para ele existe uma heterogeneidade 

presente no grupo, “os jovens na sociedade não constituem uma classe social, ou 

grupo homogêneo como muitas análises permitem intuir. Os jovens compõem 

agregados sociais com características continuamente flutuantes” (p. 110). Existe, 

dessa forma, certa concordância entre os autores ao perceberem que os jovens 

brasileiros sofrem um processo de desigualdade e exclusão, fruto do sistema 

capitalista que por si só já é excludente. Para Carrano, aqueles que fazem a 

unificação dos sentidos dos movimentos sociais dos jovens têm a tendência a serem 

superados pelo próprio movimento da realidade. Aqui, então, enfatizamos nossa 

concordância com os autores citados e estamos compreendendo que a exclusão 

das juventudes acontece em um contexto social mais amplo.  

Dados interessantes sobre a exclusão podem ser extraídos do Atlas da 

Exclusão Social no Brasil45, lançado em 2004, composto de dois volumes: o volume 

                                                 
45 Para a referida pesquisa foi constituído um Índice de Exclusão com a finalidade de sintetizar alguns 

dos principais atributos da exclusão social em todo o território nacional, enfatizando as dimensões 
relacionadas à vida econômica e social. Sendo assim estabeleceram-se três dimensões/temáticas: 
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1 organizado por Márcio Pochmann e Ricardo Amorim e o volume 2 intitulado 

Dinâmica e Manifestação Territorial organizado por André Campos et al. A obra é 

fruto de uma pesquisa que teve como objetivo identificar o nível de desigualdade 

social existente nas diferentes regiões brasileiras. O estudo constata que 21% da 

população brasileira vive em situação de exclusão. Campos (2004) ressalta que 

cada vez mais a exclusão social vem se apresentando sob múltiplos aspectos e em 

várias dimensões no nosso pais;  
 

nota-se que, ao longo da segunda metade do século XX, de maneira 
sempre reiterada, quase metade das 27 unidades federativas 
brasileiras apresentou índices aflitivos de pobreza, sendo que a 
mesma quantidade exibiu índices sofríveis de assalariamento formal. 
Mais de um terço mostrou índices inaceitáveis de desigualdade de 
rendimentos, enquanto dois terços revelaram índices precários de 
alfabetização e escolaridade. Finalmente, cerca de metade 
apresentou índices preocupantes de violência e, como síntese, igual 
número revelou índices críticos de exclusão (p. 12). 

 

Fica evidenciado a partir da citação acima que a exclusão em nosso país, 

além de fazer parte do processo histórico em que foram construídas as relações 

sociais, atinge, até hoje, não só as questões econômicas que ocasionam a pobreza 

e a miséria, como também se expressa no próprio processo de escolarização 

fazendo que ele fique cada vez mais precarizado.  

Campos (2004) e Pochmann (2004) reconhecem na pesquisa dois tipos de 

exclusão social: a velha e nova exclusão. Para eles, a velha exclusão social é vista 

“como a forma de marginalização dos frutos do crescimento econômico e da 

cidadania, expressa pelos baixos níveis de renda e escolaridade, incidindo mais 

freqüentemente sobre os imigrantes, analfabetos, mulheres, famílias numerosas e a 

população negra” (p. 43). Portanto, ela é caracterizada pela baixa escolaridade, 

pobreza absoluta no interior das famílias numerosas e da desigualdade nos 

rendimentos. Já a nova exclusão social está caracterizada pelo desemprego 

generalizado, pelo isolamento juvenil, da pobreza no interior de famílias 

monoparentais, da ausência de perspectiva para parcela da população com maior 

                                                                                                                                                         
a primeira intitulada Padrão de Vida digna, seu foco era verificar o bem-estar material da 
população, tendo como referência três indicadores, pobreza, emprego e desigualdade. A segunda 
dimensão definida como Conhecimento apresentou como objetivo mensurar o acúmulo simbólico 
e cultural da população. Fizeram parte dele dois indicadores, alfabetização e o estudo dos chefes 
de família. A terceira dimensão, chamada Vulnerabilidade juvenil, voltou-se para a avaliação da 
exposição da população jovem a situações caracterizadas pela violência. Teve dois indicadores: a 
presença juvenil e mortes violentas. 
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escolaridade, aumento do crescimento de moradores de rua e da explosão da 

violência. Segundo Campos (2004, p. 49), “entende-se por nova exclusão um 

fenômeno de ampliação de parcelas significativas da população em situação de 

vulnerabilidade social, e também as diferentes formas de manifestação da exclusão, 

abarcando as esferas cultural, econômica e política”. 

Os autores enfatizam ainda que a exclusão social faz parte de um processo 

histórico presente na sociedade e que com o passar dos tempos vem se tornando 

cada vez mais complexo o seu entendimento, surgindo de forma diferenciada a partir 

do próprio avanço do capitalismo.  
 

... o fenômeno da exclusão surge não apenas para aqueles 
segmentos sociais que já estiveram incluídos em algum momento do 
tempo, mas também para aqueles que jamais passaram pela condição 
de inclusão. Nesse sentido, a exclusão passa a reunir tanto 
segmentos sociais deserdados de alguma condição de vida digna, que 
numa situação anterior tinham um emprego adequado e renda 
decente e agora convivem com o desemprego e a ausência de renda, 
como segmentos sociais despossuídos de situação prévia de inclusão, 
ou seja, que nunca tiveram acesso, por exemplo, a um emprego 
adequado (POCHMAN, 2004, p. 10). 
 

 

Desta forma, compreendemos que a exclusão social acontece de várias 

formas, seja pelo não acesso ou mesmo pelo acesso e não permanência a 

determinados direitos garantidos pela Constituição Federal, como educação, 

segurança, moradia, transporte e mesmo pela possibilidade de conquistar um 

trabalho remunerado que possa garantir a renda necessária ao seu sustento. Ou 

seja, dentro do processo de exclusão vamos encontrar aqueles que em algum 

momento tiveram acesso a uma vida digna e que pelo próprio processo de mudança 

das relações do capital perderam trabalho, moradia e etc., como também uma boa 

parte da população brasileira que não chegou a ter a oportunidade de tê-la ou 

mesmo teve em parte, como é o caso dos jovens que fazem parte de nossa 

pesquisa. Fica evidenciado que a velha e a nova exclusão estão presentes em uma 

parcela significativa da população que, de uma maneira ou de outra, sofre por fazer 

parte da mesma. Campos (2004) enfatiza que  
 
em síntese, a exclusão social manifesta-se crescentemente como 
um fenômeno transdisciplinar que diz respeito tanto ao não acesso a 
bens e serviços básicos como à existência de segmentos sociais 
sobrantes de estratégias restritas de desenvolvimento 
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socioeconômico, passando pela exclusão dos direitos humanos, da 
seguridade pública, da terra, do trabalho e da renda suficiente 
(2004, p. 32-34). 

    
  

 Enfatiza ainda o autor que algumas regiões metropolitanas do país, entre elas 

a do Recife, aumentaram consideravelmente a sua participação na pobreza 

brasileira entre os anos de 1980 a 2000. “Em outras palavras, mesmo onde o 

capitalismo mais avançou na segunda metade do século XX, a exclusão social se 

fez cada vez mais presente, seja sob suas formas novas ou antigas (CAMPOS, 

2004, p. 13).  

 A partir desses pontos levantados sobre a exclusão social no Brasil, podemos 

retomar alguns resultados apresentados pelos Atlas da Exclusão Social do Brasil, 

buscando identificar como ficam os jovens dentro desse processo social.  

 A primeira constatação presente na pesquisa é que existem no Brasil alguns 

“acampamentos de inclusão social em meio a uma ampla “selva” de exclusão que se 

estende por quase todo o território brasileiro” (CAMPOS, 2004, p. 21). Ou seja, a 

grande parte da população brasileira faz parte do processo de exclusão, seja da 

velha ou mesmo da nova exclusão social.  

Outro elemento destacado pela pesquisa é que existe uma disparidade em 

relação à presença da exclusão social nas diversas regiões do País, tendo uma 

predominância acentuada dos excluídos principalmente nas regiões Norte e 

Nordeste do Brasil, sendo localizada nessas regiões uma quantidade menor de 

‘acampamentos de inclusão social’, o que não é de fato um dado novo, já que temos 

conhecimento do histórico processo de desigualdade que marca as diferentes 

regiões do nosso País.  

No entanto, como estamos realizando um estudo cujo campo empírico 

encontra-se no Nordeste, queremos destacar que, segundo Campos (2004, p. 21), 

“nessa área, a ‘selva’ da exclusão configura-se intensa e generalizada, expressando 

o que se poderia identificar como a manifestação de uma ‘velha’ exclusão social”.  

O estudo que tomou como base o Índice de Exclusão Social concluiu que 
 

41,6% das cidades do Brasil apresentam os piores resultados neste 
indicador, quase todas elas situadas nas regiões Norte e Nordeste. 
Mais uma vez, isso reforça a constatação de que a “selva” da 
exclusão mostra-se aí intensa e generalizada, com poucos 
“acampamentos” de inclusão social, pontuando uma realidade 
marcada pela pobreza e pela fome, que atingem famílias extensas, 
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jovens, população pouco instruída e sem experiência assalariada 
formal (CAMPOS, 2004, p. 25). 

 
 

O autor enfatiza ainda que as regiões Centro-Sul também são afetadas pela 

exclusão social, porém, a configuração familiar se diferencia por apresentar uma 

redução de crianças e jovens, com um nível de escolarização maior, além de terem 

uma maior experiência de trabalho assalariado formal.  

No que se refere especificamente à juventude, segundo o estudo, os jovens 

são acometidos pela violência, em especial, “aquele que ainda sofre os efeitos da 

velha exclusão e encontra-se na periferia das grandes cidades, achando-se 

pressionado, de um lado, pela falta de oportunidades do mercado de trabalho e, de 

outro, pelos apelos de uma sociedade monetizada e consumista” (CAMPOS, 2004, 

p. 51). Dessa forma, os jovens, em sua grande maioria, além de não serem 

reconhecidos socialmente, por não possuírem moradia digna, não terem acesso à 

saúde e à educação de qualidade que contribuiria para sua cidadania ainda ficam 

excluídos do acesso ao emprego ficando, assim, sem poder ingressar na população 

economicamente ativa, pois em sua grande maioria não apresenta formação para o 

trabalho.  

 Podemos dizer que os jovens participantes do ProJovem fazem parte ainda 

do modelo da velha exclusão social, mostrado anteriormente, pois apresentam baixa 

escolaridade, pobreza absoluta e miséria além das desigualdades nos seus 

rendimentos, ou seja, estão localizados dentro dos segmentos da sociedade que se 

encontram excluídos do próprio processo de escolarização da educação básica, 

sendo este um dos motivos pelos quais eles participaram do Programa, ou seja, por 

não conseguirem êxito no sistema escolar regular, ficaram excluídos do mesmo.  

A seguir iremos caracterizar os jovens participantes do Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens, nos aspectos socioeconômicos, sua vida escolar e sua relação 

com o mundo do trabalho.  

 

4.1 Os Jovens participantes do ProJovem em Recife: caracterizando os 
aspectos sócio econômicos  
 

Com o intuito de identificar, analisar e comparar o perfil dos alunos 

participantes do Programa com o apresentado pelos documentos oficiais, optamos 
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por fazer uma caracterização do grupo de alunos participantes da nossa pesquisa. 

Apresentamos, inicialmente, os dados relativos aos aspectos socioeconômicos.  

Como já anunciamos, o Programa foi pensado para um público específico, 

jovens da classe trabalhadora, de 18 a 24 anos, que não terminaram o ensino 

fundamental, que não tinham vínculo empregatício formal, e que necessitam de uma 

formação profissional. Dessa forma, com o intuito de melhor conhecermos os alunos 

participantes de nosso estudo, foram levantadas as seguintes questões: o sexo dos 

participantes, idade, raça, se tinha filhos, e rendimento mensal dos alunos.  

O grupo de alunos participantes da pesquisa que estavam regularmente 

matriculados participando do ProJovem foi ao todo de 392 alunos; desse número 

232 eram do sexo feminino, perfazendo um total de 59,2%, já os alunos do sexo 

masculino em menor quantidade foram 160, um total de 40,8%. Ou seja, o sexo 

feminino compunha a maioria dos alunos que frequentavam o Programa naquele 

momento.  

 O segundo item presente na caracterização está relacionado à idade dos 

alunos participantes do Programa; o critério de referência foi o universo que vai de 

18 anos ou menos a 25 anos ou mais. Os alunos participantes apresentam as 

seguintes faixas etárias: a maioria dos alunos 93 (23,7%) tem 19 anos, seguidos por 

81 (20,7%) alunos com 20 anos; em terceiro lugar são os jovens que têm 25 anos ou 

mais, 52 (13,3%), em quarto lugar vêm os jovens com 21 anos que somam ao todo 

46 (11,7%), em quinto são 44 jovens (11,2%) que têm 22 anos. Em sexto lugar 

aparecem 38 (9,7%) com 24 anos, em sétimo 33 (8,4%) jovens com 23 anos de 

idade e por fim 5 alunos (1,3%), com 18 anos de idade.  

Chama-nos atenção uma ligeira predominância dos alunos com 19 anos de 

idade, um total de 93 alunos (23,7%), seguido de 81 alunos com 20 anos (20,7%). 

Os alunos com 25 anos ou mais somam ao todo 52 (13,3%), nesse caso 

identificamos uma distorção em relação ao que preconiza o Programa pois na Lei nº 

11.129 de 30 de junho de 2005 e na resolução do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Básica nº. 3/200646 está estipulado que a faixa 

etária para participar do Programa deve ser de 18 a 24 anos de idade. No entanto, 

um dos motivos para que isso aconteça é que os alunos poderiam ter feito 25 anos 

depois de terem entrado no Programa, pois a exigência é que eles tenham até 24 

                                                 
46 Documentos oficiais que contêm as Diretrizes legais do ProJovem Original.  



 132
 

anos no dia da matrícula. Ao localizar a faixa etária dos jovens participantes do 

ProJovem Original se faz necessário chamar atenção para o debate em torno de: 

qual seria a idade estipulada para ser jovem47? Diversos autores vêm acumulando 

uma reflexão sobre essa questão, entre eles Carrano (2003), que nos lembra que  
 

a noção de juventude é resultado da experiência social de 
determinado tempo histórico; entretanto, a maneira mais simples de 
uma sociedade definir o que é um jovem é estabelecer critérios para o 
situar numa determinada faixa de idade, na qual se circunscreve o 
grupo social da juventude. De fato esse princípio é utilizado na 
realização de estudos estatísticos, na definição da idade de 
escolarização obrigatória, na formação de políticas de compensação 
social, na atribuição de idades mínimas para o início do trabalho 
profissional, na idade para a responsabilização penal, na classificação 
de programas televisivos etc. As idades não possuem um caráter 
universal. A própria noção de infância, juventude e vida adulta é 
resultante da história e varia segundo as formações humanas (p. 109-
110).  

 

Dessa forma, a própria noção de juventude faz parte de um momento 

histórico construído pela própria sociedade e que o período etário que é estipulado 

nos dias atuais pode não ser em outro momento.  

Carrano (2003) ainda destaca que existe uma predominância nas sociedades 

ocidentais que ao definirem a categoria juventude usam como critério as ideias que 

ligam a irresponsabilidade, a cronologia etária e a falta de maturidade psicológica. 

Para o autor, seria mais apropriado compreender a juventude como “uma 

complexidade variável, que se distingue por suas muitas maneiras de existirem nos 

diferentes tempos e espaços sociais” (p. 110). 

Ainda segundo o autor, a própria ambiguidade e a falta de definição sobre um 

conceito próprio sobre jovem fazem parte da situação de complexidade,  
 

as estatísticas oficiais convencionalmente consideram como jovem os 
que superaram a idade de obrigação escolar os que ainda não 
conseguiram encontrar colocação no mercado de trabalho. Entretanto, 
se tal critério pode fixar a porta de entrada oficial na condição social 
de jovem, a superação de certos limites de idade e a colocação 
garantida no mercado de trabalho não asseguram, necessariamente, 

                                                 
47 Encontra-se no Congresso Nacional desde 2004 o Projeto de Lei nº 4.529 de 2004 que institui o 

Estatuto da Juventude. Atualmente o documento encontra-se na Comissão Especial destinada a 
proferir Parecer ao Projeto de Lei nº 4.529 de 2004. O referido Estatuto apresenta uma 
classificação para a juventude brasileira e tem como referência a faixa etária compreendida entre 
os jovens de quinze a vinte e nove anos de idade, com as seguintes subdivisões etárias: jovens 
adolescentes entre quinze e dezessete anos; jovem-jovem entre dezoito e vinte e quatro anos; 
jovem-adulto entre vinte e cinco e vinte e nove anos. 
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o ingresso naquilo que é considerado como vida adulta (CARRANO, 
2003, p. 115). 
 

 
Miguel Abad (2002) apresenta uma importante proposição entre o que seria a 

condição de ser jovem, ou seja, a maneira que uma determinada sociedade constitui 

e dá significado ao momento de vida do jovem. E a situação juvenil, que demonstra 

os diversos caminhos que esta condição vivencia, apresentando-se com diversos 

recortes, seja de classe, gênero e etnia etc.  

Como vimos no caso do ProJovem Original, foi estipulada a faixa etária de 18 

a 24 anos de idade48, isso porque esse universo fazia parte naquele momento dos 

jovens que se encontravam em sua grande maioria sem terem terminado o ensino 

fundamental, estavam desempregados e não tinham iniciado a formação 

profissional.  

Havemos de concordar que há de fato a necessidade de um recorte que 

defina de que jovens uma política está se referindo ou quer em seu benefício, dado 

a complexidade que o próprio termo “jovem” insere. Como já dissemos, o 

entendimento de juventude/jovem é algo polissêmico e cultural ao ponto de ouvirmos 

expressões como “sou jovem de espírito”. É certo que uma medida de política 

buscou referências estatísticas, históricas e culturais para definir os seus jovens. 

Além disso, o próprio Programa nos mostrou que os conceitos ou variáveis podem 

ser alterados dentro de uma política pública, já que o ProJovem ampliou a faixa 

etária de atendimento.  

Ao estabelecermos uma comparação entre o sexo e a idade dos alunos 

participantes do ProJovem49, percebemos que não existe um distanciamento entre 

os sexos, em relação aos alunos que tinham 18 ou menos, 19, e 23 anos, a 

diferença apresentada é bastante insignificante das garotas em relação aos rapazes. 

A diferença começa a se ampliar quando estabelecemos uma comparação entre os 

alunos de 20, 21, 22 e 24 anos no tocante à categoria sexo, pois a quantidade de 

alunas do sexo feminino é superior em relação aos alunos nestas faixas etárias. Um 

dado que chama atenção está relacionado com os alunos matriculados e que têm 25 
                                                 
48 A partir de 2008 foi implantado ProJovem Integrado, formado pelo ProJovem do Campo, ProJovem 

Adolescente, ProJovem Trabalhador e ProJovem Urbano. A idade estipulada para a entrada no 
ProJovem Urbano foi ampliada passando até os 29 anos, ou seja, vai dos 18 a 29 anos. 

49 Salientamos que não é objetivo deste estudo aprofundar um debate sobre as questões de gênero, 
porém sentimos a necessidade de estabelecermos em determinadas situações uma comparação 
dentre os sexos feminino e masculino, tentando ter o entendimento como se processa essa relação 
no ProJovem. 
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ou mais anos, pois percebemos um crescimento bastante acentuado das alunas, no 

total de 38 em comparação com os alunos (14 matriculados). Conforme podemos 

ver no quadro número 12 abaixo, há uma quantidade bastante acentuada de alunas 

que têm de 25 anos ou mais e que ainda não terminaram o ensino fundamental.  

 
Quadro 11 

Relação entre idade e sexo dos alunos participantes do ProJovem  
 

 Idade dos alunos(a) Total 
 
Sexo  

18 anos 
ou menos 

19 
anos 

20 
anos 

21 
anos 

22 
anos 

23 
anos 

24 
anos 

25 anos 
ou mais 

 

Masc 2 46 36 18 16 15 13 14 160 
Fem 3 47 45 28 28 18 25 38 232 
Total 5 93 81 46 44 33 38 52 392 

 

A relação entre idade e sexo mostra que o número de alunas que procuram o 

ProJovem é maior que o número de alunos na mesma condição e que essa 

diferença se da à medida que a idade aumenta, revelando que a trajetória escolar 

das alunas, em especial daquelas pertencentes às classes populares, é muitas 

vezes interrompida por situações decorrentes das questões de gênero. Segundo 

Aquino (2009, p. 32), “as desigualdades entre jovens do sexo masculino e do 

feminino, de todas as faixas etárias, no que diz respeito à condição de atividade e de 

estudo refletem, de um lado, a manutenção dos papéis tradicionais de gênero”. 

Dessa forma, entre as razões da descontinuidade na trajetória escolar das alunas 

destaca-se a necessidade de estas assumirem o cuidado com os irmãos para que 

as mães trabalhem, as expectativas em torno do casamento e da constituição de 

uma família, segundo o modelo mais conservador. Mesmo apresentando um 

conjunto de fatores que dificultam o processo de escolarização das jovens, a procura 

pelo término da escolarização por parte delas tem sido visto como um elemento 

diferenciado, pois as jovens têm se destacado em relação aos jovens no que se 

refere ao acesso à educação escolar (CORBUCCI et al., 2009). Os autores utilizam 

essa afirmação tendo como referência os dados de 2007 da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio (PNAD)/IBGE.  

 
(...) verifica-se que as mulheres têm se sobressaído em relação aos 
homens, sobretudo no acesso à educação escolar. Em 2007, a taxa 
de freqüência líquida no ensino médio atingia 53,8% entre as 
mulheres, ou seja, mais de 11 pontos percentuais (p. p) acima da taxa 
média registrada entre os homens. Se, no passado, o sexo feminino 
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evidenciava defasagens educacionais em relação ao masculino, 
atualmente verifica-se o contrário (CORBUCCI et al., 2009, p. 99). 

  
  
 Com isso, observa-se um comportamento diferenciado por parte das jovens 

no sentido do acesso ao processo de escolarização. Não sabemos ao certo o motivo 

pelo qual isso acontece, porém, percebemos que existe uma busca cada vez maior 

por parte das jovens pela conquista da igualdade de direitos, pela sua emancipação 

dentro da sociedade, seja no lar, no trabalho ou mesmo na própria escola.  

Outro item presente na caracterização de nosso estudo está relacionado às 

questões étnicas/raciais50. Do montante de alunos que fizeram parte de nossa 

pesquisa, 186 alunos (47,4%), se declaram pardos. A cor negra aparece em 

segundo lugar com 105 alunos (26,8%). A cor branca aparece em terceiro lugar com 

68 alunos se declarando (17,3%). Um ponto que chama atenção é a presença de 19 

alunos se identificando como índios (4,8%), isso porque o Programa estudado 

acontece no meio urbano na capital do Recife, distante das reservas indígenas 

presentes no Estado. Por último aparecem os alunos que se identificam com a cor 

amarela 13 (3,3%). Não respondeu a questão 01 aluno (0,3%). Quando somamos51 

o número de jovens identificados como pardos e negros temos um total de 291 

jovens (74,2%) negros ou de ascendência africana, que se encontram participando 

do Programa. Esses dados tendem a confirmar os estudos e as pesquisas que 

apontam que a raça negra se encontra em sua grande maioria excluída do sistema 

educacional (BENTO; BEGHLIN, 2005).  

Ainda no que se refere à questão da identidade étnico/racial, alguns autores 

lembram (HENRIQUES, 2002; SILVÉRIO, 2002; SCHWARCZ, 1994) que a 

construção da identidade negra no Brasil se coloca como um processo complexo.  

Corroborando com esses autores, ressaltamos que, 

  

                                                 
50 Não é objetivo deste estudo aprofundar o debate em torno das questões étnicas/raciais, porém 

sentimos a necessidade de apresentar algumas reflexões que estão presente no campo 
acadêmico. 

51 Coadunamos com a perspectiva de pesquisadores de diversas áreas que somam os dados 
relativos a pretos e pardos na mesma categoria de negro, isso porque segundo o Movimento Negro 
Unificando (MNU), ambas reconhecem sua ascendência africana. Reforçam essa perspectiva o 
parecer 3/2004 aprovado em 10 de março de 2004, sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana, quando destaca que ser negro no Brasil não fica limitado às características físicas, e sim 
faz parte de uma opção política. 
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Processo esse, marcado por uma sociedade que, para discriminar os 
negros, utiliza-se tanto da desvalorização da cultura de matriz africana 
como dos aspectos físicos herdados pelos descendentes de africanos. 
Nesse processo complexo, é possível, no Brasil, que algumas 
pessoas de tez clara e traços físicos europeus, em virtude de o pai ou 
a mãe ser negro(a), se designarem negros; que outros, com traços 
físicos africanos, se digam brancos. É preciso lembrar que o termo 
negro começou a ser usado pelos senhores para designar 
pejorativamente os escravizados e este sentido negativo da palavra se 
estende até hoje (BRASIL, 2004, p. 09).  

 

Ou seja, para que as pessoas, de forma geral, possam se assumir como 

negras em uma sociedade onde historicamente foram perseguidas e excluídas, se 

faz necessário resgatarmos um conjunto de valores que foram apagados durante o 

passar dos tempos.  

Como vimos anteriormente, a problemática da exclusão social não é uma 

coisa nova em nosso país, dos diversos grupos de excluídos, a raça negra vem 

sendo vítima das desigualdades extremas em todos os setores da sociedade. Como 

destaca Aquino (2009, p. 32), “as desigualdades entre jovens brancos e negros 

(pretos e pardos) fazem-se refletir nos mais diferentes aspectos da vida social, 

configurando menores oportunidades sociais para a juventude negra”. 

 Corroborando com a ideia de que existe em nossa sociedade desigualdade 

em relação a raça negra, Silva et al. (2009) afirmam que  

 
A juventude negra no Brasil enfrenta um importante conjunto de 
problemas que vem limitando seu acesso a oportunidades sociais, 
restringindo o desenvolvimento de suas capacidades e as chances 
de construção de uma trajetória ascendentes. Entre os inúmeros 
dados que evidenciam a configuração de menores oportunidades 
para a juventude negra no país, pode-se lembrar o fato de os jovens 
negros estarem sobrerrepresentados no segmento de jovens que 
não trabalham nem estudam, além de sua inserção no mercado de 
trabalho estar caracterizada por condições de maior precarização do 
que a dos jovens brancos (p. 261). 
 

 
Ainda segundo Silva et al. (2009), o quadro de desigualdades raciais no Brasil 

se reflete no próprio quadro de conflitos existentes, tendo como exemplo a própria 

questão da violência urbana, onde a mesma é vista como um grande problema da 

juventude negra principalmente pelos altos índices de taxa de mortalidade dessa 

parte específica da população.  
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 Entre os vários espaços em que acontecem as desigualdades o campo 

educacional tem sido um dos locais onde isso acontece com forte incidência.  
 
No campo da educação, por exemplo, constata-se que o número de 
jovens negros analfabetos, na faixa etária de 15 a 29 anos, é quase 
duas vezes maior que o de jovens brancos. A taxa de freqüência 
líquida (estudantes que freqüentam o nível de ensino adequado a 
sua idade) dos jovens negros é expressivamente menor que a dos 
jovens brancos, tanto no ensino médio como no superior (AQUINO, 
2009, p. 32). 

 

 Os dados apresentados por Aquino confirmam o quadro de desigualdade 

presente no nosso sistema educacional, desigualdade que se materializa em todos 

os níveis de ensino entre os brancos e negros que de maneira geral vai se 

ampliando a partir do ensino médio e tem a sua maior discrepância no ensino 

superior. Desta forma Silva et al. (2009) é enfático ao afirmar que  
 
(...) a persistência da desigualdade racial no sistema educacional 
brasileiro configura-se como limitador de acesso a oportunidades 
sociais para a juventude negra, ao mesmo tempo em que restringe a 
construção de uma sociedade mais equânime e democrática. 
Revela-se, assim, ser dramático que os estudos realizados, ao longo 
das últimas décadas, tenham constantemente reafirmado que, no 
campo da educação, os negros estão em desvantagem em 
praticamente todos os aspectos observados. A título de exemplo, 
pode-se lembra que a proporção de analfabetos, assim como a e de 
crianças e jovens que não freqüentam a escola, é maior entre 
negros. Estes também detêm as maiores taxas de repetência, 
defasagem idade/série e abandono escolar (p. 263). 
 

  
 A desigualdade racial presente no nosso sistema educacional, acarretando 

um conjunto de prejuízos aos jovens negros no nosso País, começa a ter certa 

atenção por parte do Estado brasileiro principalmente nos últimos anos. Podemos 

afirmar dada as medidas que se materializam de forma mais concreta através de 

políticas afirmativas, que tem como uma das finalidades reparar os prejuízos 

causados ao povo negro no Brasil. No entanto, tais políticas são, em sua maior 

parte, voltadas para o ensino superior. E o que vimos, inclusive com os dados do 

ProJovem, é que há uma necessidade de atuação na educação básica com vistas a 

proporcionar melhores condições de acesso e permanência desses jovens na 

escola.  

Outro item presente no instrumento de coleta de dados está relacionado ao 

papel de maternidade/paternidade dos jovens participantes do Programa. A 
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constatação de que os jovens já possuem filhos no levantamento feito nos chama 

atenção, pois, como podemos ver no quadro 12, dos 392 alunos que participaram da 

pesquisa, 197 (50,3%) informaram ter filhos. No que se refere ao quantitativo de 

filhos pelos jovens participantes existe uma variação onde 119 alunos (30,4%) 

apresentaram ter apenas 1 filho. Os jovens que têm dois filhos somam ao todo 56 

alunos (14,3%). Identificamos que a existência de mais de 3 a 5 filhos está presente 

entre os alunos pesquisados, porém em menor número. Com 3 filhos aparecem 15 

alunos (3,8%). Já com 4 filhos, 6 alunos (1,5%), e com 5 filhos ou mais aparece 

apenas 1 aluno (0,3%). A presença de filhos cada vez mais cedo na vida dos jovens 

tem sido um fato bastante constante em nossa sociedade.  

 
Quadro 12 

Quantidade de filhos dos alunos matriculados no ProJovem 
 
 

 Freqüência Percentual 
Não tem filhos 190 48,5 
1 Filho 119 30,4 
2 Filhos 56 14,3 
3 Filhos 15 3,8 
4 Filhos 06 1,5 
Mais de 5 Filhos 01 0,3 
Não respondeu 05 1,3 
Total 392 100,0 

 

O novo desenho dos jovens pais/mães é responsável por uma modificação na 

estrutura de vida dos jovens, antecipando de forma geral responsabilidades, fazendo 

com que em alguns casos os mesmos tenham que sair de casa, trabalhar e muitas 

das vezes interromper os estudos. Camarano (2009) enfatiza que os números vêm 

apresentando o aumento na gravidez na adolescência, e que isso tem repercutido 

nas discussões acadêmicas e na mídia nos últimos anos. 
 

Uma das razões deste debate é que as maiores taxas de fecundidade 
das adolescentes brasileiras são observadas entre as jovens de 
camadas mais baixas de renda e de menor escolaridade. Isto leva à 
preocupação em relação ao futuro destas mulheres, homens e de 
seus filhos. No entanto, este debate não leva em consideração se a 
fecundidade na adolescência é resultado da pobreza ou é um 
elemento desencadeador da pobreza. Além disso, esta questão 
envolve aspectos tais como prejuízos à saúde da mãe e de seus 
filhos, interrupção dos estudos, entrada precoce e em piores 
condições no mercado de trabalho e maior vulnerabilidade social 
(CAMARANO, 2009, p. 81). 
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Desta forma, percebemos que existe uma preocupação acentuada em 

relação à precocidade com que os jovens iniciam suas atividades sexuais como 

também ao desdobramento que essa ação normalmente desencadeia. Ou seja, a 

maternidade/paternidade traz aos jovens responsabilidades socioeconômicas 

prematuras, o que os leva a evadir das escolas para tomar conta dos filhos e ou 

entrar precocemente no mercado de trabalho. No caso dos nossos jovens, isso é 

uma realidade constatada já que muitos vão afirmar (especialmente as mulheres), 

que deixam a escola quando engravidam, tendo que parar os estudos para tomar 

conta dos filhos, ter que trabalhar de forma precarizada para dar o sustento pois em 

sua maioria os mesmos são oriundos das camadas mais pobres da população. 

Aquino (2009) vai na mesma direção apontando que é cada vez mais precoce 

a aproximação dos jovens para o formato da vida dos adultos pela via das 

experiências sexuais. O interessante nessa aproximação é que isso não faz com 

que os jovens passem ou queiram assumir uma vida de adulto, como nos mostra 

Aquino.  
 
É curioso observar, contudo, que a iniciação precoce da sexualidade 
não representa, em si, uma forma de passagem para a vida adulta; 
talvez possa ser mais bem entendida como outra forma de 
“experimentar” vivências do mundo adulto, sem assumi-lo 
completamente. Assim, jovens casais vivendo junto sem casamento, 
jovens que criam seus filhos na casa dos pais ou mesmo jovens que 
moram com os pais depois de já serem financeiramente 
independentes são fenômenos cada vez mais comuns que 
desorganizam a compreensão tradicional de transição para a vida 
adulta, evidenciando o exercício de vários “papéis adultos” por 
indivíduos que ainda se identificam como jovens (AQUINO, 2009, p. 
28). 

 
O que chama a atenção na observação feita pela autora é que de maneira 

geral a aproximação com a iniciação precoce na vida sexual não quer dizer que os 

jovens estão assumindo ou mesmo querendo passar para a vida adulta, e sim 

experimentando um conjunto de experiências presente neste momento da vida. Por 

outro lado, percebemos de maneira geral uma incidência bastante significativa de 

jovens que já assumem a maternidade ou a paternidade, mesmo continuando 

residindo na própria casa. Esse dado aponta para um novo formato na constituição 

das famílias, pois na sua grande maioria os jovens mesmo com prole permanecem 

em seus lares. Carrano (2003) denomina esse fenômeno social de geração canguru,  
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 [...] jovens que seguem morando com os pais e não vêem 
perspectivas de sair de casa, mesmo com a união conjugal ou a 
gravidez – evidencia o quadro de restrição “voluntária” da autonomia 
(...) A consciência da realidade desse mundo do (não) trabalho tem 
levado a que um número cada vem maior de jovens mantenham 
física e afetivamente os vínculos familiares, consolidando uma 
relação de dependência que retarda ou inviabiliza o afastamento do 
núcleo familiar em quase todas as classes sociais (p. 74). 

 

Ao analisarmos a relação entre os sexos dos alunos e a quantidade de filhos, 

presente no quadro 13, percebemos que as alunas do ProJovem apresentam uma 

quantidade de filhos que triplica em comparação com os alunos, ao todo são 150 

alunas que têm filho, diferente dos alunos que responderam os questionários que 

apresentam apenas 47 alunos. Essa diferença não se expressa de forma tão díspare 

em relação aos alunos e às alunas que não têm filhos, pois 110 alunos 

apresentaram não ter filhos e contra 80 alunas. É importante chamar atenção que 

nesse caso estariam também incluídas as situações de gravidez na adolescência, 

conforme sugerem os dados relativos ao número de filhos por sexo, quando os 

indicadores das mulheres com filhos representam três vezes os números apontados 

para os homens cuja paternidade foi assumida.  

Ainda no sentido ao estabelecermos uma relação comparativa, ao cruzarmos 

os dados entre a quantidade de filhos e o sexo dos alunos participantes, 

percebemos mais uma vez que as alunas apresentam uma quantidade de filhos que 

dobra em relação à quantidade dos alunos. Esses valores se expressam em grande 

maioria nas quantidades de filhos que vão de 1 a 4 filhos. A única exceção é em 

relação a 5 filhos ou mais quando temos apenas 1 aluna. Da mesma forma, 

percebemos esse mesmo quadro na literatura que trata das questões de gênero, 

quando se observa a distribuição do quantitativo de filhos, constata-se que os 

indicadores referentes às mulheres são sempre maiores. Registra-se, por exemplo, 

que o número de mulheres com dois filhos corresponde a quatro vezes o número de 

homens com a mesma prole. 
 

Quadro 13 
Relação entre o sexo e presença de filhos nos alunos do ProJovem  

 
 Existência de filhos  Total 

 Não respondeu Não  Sim  

 Sexo Masculino 3 110 47 160 
Feminino 2 80 150 232 

Total  5 190 197 392 
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Os dados analisados apresentam uma sintonia em relação à presença de 

filhos no sexo feminino, no período da juventude, como nos mostra Camarano 

(2009, p. 74): “os nascimentos têm progressivamente se concentrado entre mulheres 

menores de 30 anos, ou seja, na faixa que se convencionou chamar de juventude”. 

Ainda segundo a autora,  
 

[...] no Brasil, em 2007, aproximadamente 71% dos nascidos vivos 
eram filhos de mulheres entre 15 a 29 anos, estando quase a metade 
concentrada em mulheres de até 24 anos. Os filhos nascidos vivos 
das mulheres de 15 a 19 anos respondiam por cerca de 16% do total 
de nascimentos (2009, p. 74). 
 

 
Ainda em relação à grande parte das jovens iniciarem as atividades sexuais 

de forma antecipada, Camarano (2009) percebe modificações presentes na 

concepção que se tinha da família e da quebra de tabus em relação à sexualidade e 

à mulher como um dos motivos para essas modificações.  

 
Estas modificações se relacionam, em particular, à dissociação entre 
sexualidade e reprodução, influenciada pela disseminação de 
métodos hormonais de contracepção, à revolução sexual, que 
separou a sexualidade do casamento, e às mudanças no papel social 
da mulher. Um dos resultados destes processos foi a antecipação da 
idade à primeira relação sexual (CAMARANO, 2009, p. 81). 
 
 

Outra importante contribuição ao debate em torno da relação da gravidez na 

vida das jovens vem a partir de Fontoura e Pinheiro (2009), que nos chamam 

atenção em relação à necessidade de fazermos uma análise cuidadosa e criteriosa 

sobre a questão pois existem diversas percepções e informações divulgadas que se 

encontram difundidas e assentadas mais em preconceitos do que em fatos. Para 

Fontoura e Pinheiro (2009),  
 
 

[...] analisar o fenômeno da gravidez na adolescência implica 
distinguir o contexto em que ocorre. Não pode ser interpretado da 
mesma maneira para adolescentes moradores das grandes cidades 
e adolescentes das zonas urbanas ou cidades pequenas, para 
moças e rapazes, para adolescentes pobre e de classe média e alta, 
entre outros recortes fundamentais. A gravidez na adolescência é 
marcada pela heterogeneidade: pode-se dar no âmbito de uma 
relação estável ou não; pode gerar distintos arranjos familiares; 
pode alterar o percurso profissional ou não etc (p. 155).  
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 Como percebemos, as autoras problematizam a questão da gravidez na 

adolescência chamando atenção para o fato de não podermos generalizar as 

transformações e os problemas na vida das jovens a partir do nascimento dos filhos. 

Mesmo concordando com elas no sentido de termos cuidado com a generalização e 

as mudanças na vida das jovens que precocemente tornam-se mães, divergimos por 

acreditar que na grande maioria a precocidade da maternidade na vida das jovens 

pobres gera prejuízos que vão se materializar em diversos âmbitos, seja na 

escolarização, na entrada no mundo do trabalho de forma precarizada, ou mesmo 

colocando a responsabilidade da criação dos filhos para os pais.  

 Por outro lado, corroboramos com o princípio de que a questão da gravidez 

entre os jovens deve ser tratada de forma mais ampla e dentro do campo do debate 

sobre as próprias questões de gênero,  
 

Por fim, pode-se destacar que o debate da gravidez na adolescência 
implica também analisar os papéis de gênero existentes em nossa 
sociedade, que podem explicar não somente a assimetria na vivência 
da sexualidade entre jovens, mas também as diferentes cobranças 
sobre meninos e meninas, após o nascimento do filho. No caso da 
prevenção, os estudos apontam que tanto meninas quanto meninos 
acreditam ser responsabilidade feminina o cuidado com a 
contracepção. São as meninas que devem se preocupar com isto e 
buscar evitar a gravidez (FONTOURA; PINHEIRO, 2009, p. 157). 
 
 

Dessa forma, se faz necessário um amplo debate em torno das questões 

relacionadas à precocidade vivenciada pelos jovens nas experiências sexuais, pois 

essa antecipação acarreta de forma geral dois grandes problemas em que envolve 

os mesmos, que são a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis (DST) e 

a gravidez indesejada. Temos clareza que esse momento será fundamental para 

todos de forma geral, e sendo assim, é imprescindível a participação das instituições 

de saúde, das famílias, do Estado através dos seus representantes e é claro da 

presença dos jovens. 

 Havemos de destacar que as jovens e os jovens que fazem parte do nosso 

estudo, mesmo já tendo filhos, voltaram a estudar, o que pode ser analisado como 

um ponto positivo do Programa que abre oportunidades para essa parcela da 

juventude. Mas é importante destacar que o retorno aos estudos se dá de forma 

diferenciada entre os jovens do sexo diferente. Isso porque muitas vezes as jovens 
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mães precisam levar seus filhos para a sala de aula, já que não têm onde deixar 

seus filhos no horário das aulas.  

O último item dos aspectos socioeconômicos está relacionado ao rendimento 

mensal dos alunos. Como consta no nosso quadro 14 abaixo, não responderam a 

questão uma quantidade bastante elevada, 186 alunos (47,4%). Esse fato poderá 

estar relacionando ao medo de perder a bolsa que é oferecida pelo Programa. Por 

outro lado, 153 alunos (39,0%) responderam ter a renda mensal de até meio salário 

mínimo, seguidos por 44 alunos (11,2%) que afirmaram receber mais de meio e até 

um salário mínimo. Só 6 alunos (1,5%) afirmam receber de 1 até 3 salários mínimos 

e por fim 3 alunos (0,9%) afirmaram receber mais de três salários mínimos.  

 
Quadro 14 

Rendimento mensal dos alunos 
 

Respostas  Frequência  Percentual 
Não respondeu 186 47,4 
Até meio salário mínimo 153 39,0 
Mais de meio até 1 salário mínimo 44 11,2 
Mais de 1 até 3 salários mínimos 06 1,5 
Mais de 3 salários mínimos 03 0,9 
Total 392 100,0 

  
Os dados levantados demonstram que os jovens participantes do Programa 

em sua maioria recebem de meio a um salário mínimo fazendo parte em sua grande 

maioria do extrato social das pessoas pobres presente no nosso país. Esses dados 

demonstram que o Programa conseguiu atingir um segmento que se encontra na 

linha da pobreza e que necessita da ajuda financeira oferecida pelo mesmo. Além 

disso, apresentam certa sintonia com o perfil levantando por Aquino (2009) no que 

se refere aos jovens pois segunda ela existe uma certa pluralidade de situações.  
 

Essa pluralidade de situações deriva da combinação das várias 
dimensões sócio econômicas e evidencia-se na análise dos 
indicadores sociais dos jovens brasileiros. Segundo os dados de 2007 
de Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) IBGE, 
30,6% dos jovens podem ser considerados pobres, pois vem em 
famílias com renda domiciliar per capta de até meio salário mínimo 
(SM). De outra parte, apenas 15,7% são oriundos de famílias com 
renda domiciliar per capita superior a dois SMS e aproximadamente 
53,7% pertencem ao extrato intermediário, com renda domiciliar per 
capita entre meio e dois SMS (p. 31). 
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 Mesmo sabendo que não podemos generalizar, temos clareza que em sua 

grande maioria os jovens brasileiros encontram-se no estado de pobreza, e que de 

maneira geral necessitam de algum tipo de atividade financeira para contribuir com 

os rendimentos do lar, tendo muitas das vezes de deixar os estudos pois a forma de 

trabalho precarizada atrapalha o desenvolvimento do mesmo. Dessa forma, 

percebemos, por um lado, que a quantia de 100 reais oferecida pelo Programa, 

mesmo sendo pouca, ajuda a minimizar a situação de carência material dos 

mesmos.  

 Após a apresentação de forma geral e ampla dos dados coletados juntos aos 

392 alunos que estavam regularmente matriculados e comparecendo às aulas no 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens, vamos apresentar de forma mais 

específica a caracterização socioeconômica do grupo pesquisado.  

 O grupo foi constituído de 392 alunos e alunas, sendo que 232 pertencem ao 

sexo feminino e 160 do sexo masculino. Com uma predominância etária dos 19 aos 

20 anos de idade, tendo ainda uma quantidade bastante significativa, 52 alunos e 

alunas com 25 anos ou mais. Identificamos nessa situação uma distorção em 

relação ao que preconiza Programa pois na Lei nº 11.129 de 30 de junho de 2005 e 

na resolução do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica nº 

3/2006, documentos oficiais onde estão as diretrizes legais do ProJovem, estipulam 

que a faixa etária entre 18 a 24 anos de idade para participantes do mesmo. No 

entanto, um dos motivos para que isso aconteça é que os alunos poderiam ter feito 

25 anos depois de terem entrado no Programa, pois a exigência é que eles tenham 

até 24 anos no dia da matrícula. Destacamos ainda que no caso dos 52 alunos que 

se encontram com 25 anos ou mais, existe um predomínio bastante significativo do 

sexo feminino que soma um total de 38, em detrimento do sexo masculino com 

apenas 14 alunos com essa faixa etária. Isso indica uma quantidade bastante 

acentuada de alunas que têm de 25 anos ou mais e que ainda não terminaram o 

ensino fundamental.  
 Os alunos e as alunas matriculados se consideram em sua grande maioria, 

186 alunos, pardos, seguidos por 105 alunos que se intitulam negros e por alunos 68 

alunos e alunas que se consideram brancos. Quando somamos os alunos pardos e 

negros chegamos a 291, quantidade essa que reflete a realidade da exclusão social 

dos jovens negros presentes em nosso país.  
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Constatamos que os jovens participantes do Programa em sua maioria já são 

pai ou mãe, demonstrando assim não terem uma preocupação com a questão da 

prevenção podendo ser visto como uma falta de maturidade e de educação sexual, 

pois dos 382 alunos participantes mais da metade, 197, afirmaram possuir filhos. 

Desse universo, 119 alunos e alunas apresentam ter um filho, seguidos de 56 alunos 

e alunas que têm dois filhos. O restante dos jovens 26 alunos e alunas afirma ter de 

três a cinco filhos. Outro dado bastante significativo está em relação à quantidade de 

filhos por sexo onde as alunas do ProJovem que têm filho são 150, ou seja, o triplo 

em comparação com os alunos que somam ao todo 47.  

Ao levantarmos o rendimento mensal dos alunos participantes, percebemos 

que em sua grande maioria, 197, pertencem aos grupos socioeconômicos dos 

jovens pobres do nosso país por receberem até 1 salário mínimo, demonstrando 

dessa maneira atender aos requisitos do próprio Programa, e que a bolsa auxílio 

mesmo sendo em um valor aquém da necessidade dos jovens, tem uma 

contribuição a dar para os mesmos. Ou seja, o perfil socioeconômico desses jovens 

de fato mostra-se em sintonia com o esperado por um Programa como o ProJovem.  

Com o objetivo de conhecermos melhor o percurso escolar dos alunos 

participantes do ProJovem, a seguir apresentaremos a caracterização dos jovens 

participantes.  

 
4.2 Aspectos caracterizadores da vida escolar dos alunos do ProJovem em 
Recife  
 

 O segundo tópico a ser analisado dentro da caracterização dos jovens 

participantes do Programa Nacional de Inclusão dos Jovens está relacionado com a 

vida escolar dos mesmos. Pois, como sabemos, os jovens participantes não tiveram 

uma vida escolar exitosa, não conseguiram concluir a educação básica no período 

estimado, ficando em sua maioria excluída do sistema educacional regular. Temos 

clareza que diversos fatores são responsáveis por esse fenômeno, dessa forma 

percebemos ser necessário compreender um pouco da vida escolar dos referidos 

alunos com o objetivo de tentar entender melhor essa realidade. Buscamos 

esclarecer as seguintes questões: qual foi a última série e a quantidade de escolas 

em que o aluno havia estudado; quantidade de vezes em que o aluno havia iniciado 
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os estudos e que por algum motivo parou de estudar; o motivo pelo qual o aluno 

deixou a escola; quantas vezes o aluno foi reprovado e se antes do Programa eles já 

frequentavam alguma instituição de Ensino Fundamental. 

Dentro desse aspecto, o primeiro item a ser analisado está relacionado à 

última série em que os jovens estudaram. Conforme quadro 15, dos 392 alunos 

entrevistados, 133 alunos (33,9%) haviam terminado a 7ª série do ensino 

fundamental. Já 104 alunos (26,5%) estudaram somente até a 5ª série. Em terceiro 

lugar aparecem 80 alunos (20,4%), que estudaram até a 6ª série do ensino 

fundamental. Estudaram até a 4ª série 26 alunos (6,7%) e não responderam 5 

alunos (1,3%). Um dado que chama atenção está relacionado ao item outros 

presente no instrumento pois 44 alunos (11,2%) marcaram este item, o que não fica 

claro sobre qual a última série estudada pelos alunos participantes. Percebemos que 

o tempo que os jovens passaram na escola foi um período curto, a série em que os 

mesmos conseguiram mais progredir no ensino fundamental foi a 7ª série; se 

convertidos em anos de escola, teremos 7 anos de escolarização, se caracterizando 

dessa forma uma não vivência por parte dos jovens de um direito adquirido pela 

própria Constituição Federal que é o direito à educação básica. 

Por outro lado, temos clareza que os dados podem ser analisados de várias 

formas. Aqui optamos por inferir que esse quadro representa o retrato da juventude 

brasileira que evade precocemente da escola por diversos motivos e que na grande 

maioria não retorna, por muitas vezes não acreditar mais no próprio sistema 

educativo vigente. Sendo assim, podemos ver que de fato o ProJovem é um 

Programa que veio atender a uma realidade escolar excludente, e que de alguma 

forma auxilia na formação dos jovens que foram excluídos do sistema educacional. 

Temos clareza de que a situação de exclusão desses jovens não se deve 

simplesmente à escola ou ao sistema educacional, mas é ocasionado por diversos 

fatores que emergem da própria sociedade capitalista.  

Ainda é preciso evidenciar que esses dados se configuram como um desafio 

para o próprio Programa principalmente do ponto de vista pedagógico, pois como 

ficou evidenciado de maneira geral as turmas eram formadas com um nível de 

heterogeneidade grande, onde os jovens estudavam em turmas de até 30 alunos 

que frequentaram diversas séries que iam da 5ª a 7ª sem terem concluído. Temos 

clareza que essa heterogeneidade em alguns momentos se torna bastante positiva 

pela questão da troca que se estabelece entre os alunos. Por outro lado, sabemos 
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que o professor terá a missão de coordenar o processo de ensino-aprendizagem 

com alunos de níveis de conhecimento bastante diferenciados o que faz com que a 

atividade docente tenha que ser diversificada e específica de acordo com as 

necessidades dos mesmos.  

A segunda questão está relacionada à quantidade de escolas que os jovens 

haviam estudado. A partir dos dados percebemos que existe uma rotatividade 

grande pois, dos 392 alunos entrevistados, 104 (26,5%) estudaram em três escolas. 

Em duas escolas estudaram 90 alunos (23,0%), em terceiro lugar vêm 81 alunos 

(20,6%), que estudaram em quatro escolas. Em cinco escolas ou mais aparecem 73 

alunos (18,6%) e por fim 43 alunos (11,0%) declaram estudar apenas em uma 

escola. Não respondeu a questão 01 aluno (0,3%). Com um percentual tão grande 

em termos de rotatividade, nos vêm os seguintes questionamentos: o que faz o 

jovem mudar tantas vezes de unidades escolares? Será a escola responsável por 

tamanha rotatividade? Será que da forma em que está estruturada a escola pública 

hoje, ela consegue dar contar da diversidade presente nos jovens? O que será 

necessário para que essa realidade venha a ser modificada? Assim com a resposta 

da questão anterior, temos clareza que são vários os motivos que fazem com que os 

jovens saiam da escola em que estavam estudando sem terem concluído os seus 

estudos. Os motivos vão desde a distância do seu lar, a ter que sustentar a casa, ou 

mesmo por que os professores, colegas e a própria escola não conseguem 

estabelecer um vínculo com o jovem, etc. Com tantas mudanças de escola, o jovem 

deixa de criar possibilidades de envolvimento com os participantes da mesma, seja 

com os professores, funcionários, colegas de turma, de outras turmas ou mesmo 

como outras escolas. Além disso, essa grande quantidade de mudanças não permite 

ampliar o seu capital cultural que é tarefa da própria escola.  

Quadro 15 
 

Quantidade de escolas que os alunos do ProJovem haviam frequentado antes 
de entrar para o programa 

 
 Frequência Percentual 

Não respondeu 01  0,3% 
Uma escola 43 11,0% 
Duas escolas 90 23,0% 
Três escolas 104 26,5% 
Quatro escolas 81 20,6% 
Cinco ou mais escolas 73 18,6% 
Total 392 100,0% 
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O terceiro item relacionado à vida escolar dos jovens participantes da 

pesquisa se refere à quantidade de vezes em que os alunos haviam iniciado os 

estudos e que por algum motivo pararam de estudar. Dos 392 alunos que 

participaram da pesquisa, 113 alunos (28,8%) iniciaram o ensino fundamental 

apenas 1 (uma) vez e parado. Não se distanciam muito os que iniciaram 2 (duas) 

vezes os estudos, ou seja, 100 alunos (25,5%) no total. Iniciaram 3 (três) vezes e 

pararam 81 alunos (20,7%). Já os alunos que iniciaram 5 (cinco) vezes ou mais e 

pararam de estudar são ao todo 26 alunos (6,6%). 23 alunos (5,9%) iniciaram os 

estudos e pararam 4 vezes. Um dado interessante que aparece neste item é que 41 

alunos (10,5%) afirmaram não terem iniciado e parado de estudar durante o ano, 

não responderam a questão 08 alunos (2,0%). 

Percebemos que os percentuais apresentados estão muito próximos uns dos 

outros, principalmente nos alunos que iniciaram o ano e pararam, durante 1 e 2 

vezes, se distanciando dos alunos que começaram e pararam 3 vezes. Já 4 e 5 

vezes ou mais aparecem com percentuais baixos se compararmos aos dados 

restantes.  
 Esses dados podem ser analisados como certo processo de descrença por 

parte dos alunos em relação ao próprio sistema escolar. Descrença essa que se 

materializa de duas formas, na não conclusão do término do ensino fundamental 

como também na não procura por outras escolas para fechar o processo de 

escolarização. Por outro lado, percebemos também uma quantidade grande de 

alunos que mudam com frequência de escola, demonstrando de certa forma uma 

falta de adaptação à escola em que estava matriculado, e uma própria tentativa de 

achar aquilo que seria a escola “ideal” para ele.  

A partir desses três itens iniciais analisados, percebemos que a forma como 

está estruturado o sistema educacional fica cada vez difícil os jovens permanecerem 

e terminarem os seus estudos, por isso corroboramos com a perspectivas 

apresentadas por Corbucci et al. (2009), que atribuem ao sistema escolar uma 

parcela de responsabilidade pelo fracasso escolar de um segmento específico ou 

seja a juventude pobre. Para eles, o insucesso de forma geral acontece seja pela 

não entrada dos jovens na escola, seja pela não permanência e até mesmo pela 

aprovação e término da educação básica dos jovens sem os mesmos estarem em 

condições de aprendizagem para o mesmo. Nesse sentido, Corbucci et al. (2009) 

apontam aquilo que seria uma das causas desse processo: 
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Em linhas gerais, pôde-se concluir que o incipiente nível de 
escolaridade dos jovens brasileiros resultou, em grande medida, das 
insuficientes condições de acesso e permanência à educação infantil 
e ao ensino fundamental, que resultam em sucessivas reprovações e 
evasão escolar, temporária ou definitiva. Com isso, parcela 
considerável das crianças ingressa na juventude com elevada 
defasagem educacional, tanto do ponto de vista quantitativo quanto 
em termos qualitativo (p. 91).  

  
Dessa forma, o processo do fracasso escolar dos jovens da classe 

trabalhadora inicia já na base, ou seja, na própria educação infantil, e vai se 

aprofundando em outros níveis de ensino, tornando-se a escola incapaz de construir 

condições para que os alunos além de entrarem na escola possam permanecer com 

qualidade.  

O quarto item a ser investigado tem como objetivo compreender o motivo pelo 

qual os alunos deixaram a escola; foram colocados 7 (sete) motivos onde os alunos 

apontaram o nível de importância pelo qual saíram da escola. Os motivos foram: 

dificuldade de aprender, necessidade de trabalhar, tomar conta dos irmãos, tomar 

conta dos filhos, distância da escola em relação à residência, não gostava da escola, 

não gostava da professora.  

 A questão relacionada à dificuldade de aprender dos 392 alunos, 161 (41,1%) 

afirmaram não ser esse o motivo, ou seja, não tem nenhuma importância. Já 87 

alunos (22,2%) apresentaram ter dificuldade de aprender, colocando ser muito 

importante. 40 alunos (10,2%) disseram ter pouca importância esse item. Um dado 

importante é que 104 alunos (26,5%) não responderam a questão. Esses dados 

trazem uma reflexão interessante no que se refere à própria avaliação que é feita 

por parte do aluno ao afirmar que ele não se percebe com dificuldades para adquirir 

o conhecimento que é tratado na escola; dessa forma esse não é real motivo 

apontado por ele para que viesse a sair da escola, ou seja, o jovem não vê como 

problema o processo de ensino aprendizagem que é implementado nas escolas por 

onde passou.  

 A necessidade de trabalhar foi vista pelos 392 alunos da seguinte forma: 159 

alunos (40,6%) afirmaram ser um motivo muito importante para sair da escola. 114 

alunos (29,0%) declararam não ter nenhuma importância. Já 34 alunos (8,7%) 

mostraram ter pouca importância. Por fim, 85 alunos (21,7%) não responderam a 

questão. Esse dado vem a confirmar aquilo que de maneira geral encontramos na 

literatura, quando apontam que os jovens da classe trabalhadora de maneira geral 
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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, 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. 

Ou seja, essa necessidade de trabalhar, que inicialmente parece ser boa para os 

jovens, faz com que posteriormente o próprio jovem venha a ficar prejudicado por 

não ter conhecimento suficiente para desempenhar uma atividade mais qualificada.  

Outro item relacionado aos motivos para sair da escola foi tomar conta dos 

irmãos. Dos 392 alunos pesquisados, 217 alunos (55,4%) colocaram não ter 

nenhuma importância para eles terem saído da escola. Em segundo lugar, com um 

percentual bastante baixo, aparecem 30 alunos (7,7%) que apontaram ser muito 

importante. Já 24 alunos (6,0%) colocaram ser pouco importante sair da escola. 

Mais uma vez 121 alunos (30,9%) não responderam a questão. A questão da 

relação familiar, em especial o trabalho no lar, muitas vezes faz com que o jovem 

venha a ter problemas de conciliar as tarefas em prol da família e a escola. Ao nosso 

ver, esses dados mostram que os jovens já conseguem dentro do próprio lar, 

conquistar o seu espaço no momento de estudar; isso faz com que tomar conta dos 

irmãos passe a não ser mais um problema para não mais estudar.  

Tomar conta dos filhos, como um dos motivos para sair da escola, foi visto da 

seguinte forma: dos 392 alunos que fizeram parte da pesquisa, 161 (41,1%) 

afirmaram não ter importância para deixar sair da escola. Já 105 (26,8%) declararam 

ser muito importante esse motivo. 24 alunos (6,1%) apontam ser pouco importante e 

102 alunos (26,%) não responderam a questão. Assim, como a questão anterior, a 

responsabilidade em tomar conta do filho não é um motivo apontado como essencial 

para que os jovens deixem a escola. Como sabemos, em alguns casos, na chegada 

de um filho não desejado, os avôs em sua grande maioria arcam com as 

responsabilidades de fazer a própria criação do mesmo, fazendo com isso que os 

pais possam procurar trabalho e em algumas situações dar continuidade aos seus 

estudos. Desta maneira, esse não passa a ser motivo para que os alunos não saiam 

da escola.  

A distância da escola em relação à casa do aluno foi vista da seguinte forma: 

dos 392 alunos entrevistados, 180 alunos (45,9%) responderam não ter nenhuma 

importância, não sendo esse o motivo para sair da escola. 50 alunos (12,8%) 
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responderam ser muito importante e 50 alunos (12,8%) responderam ser pouco 

importante como motivo para sair da escola. 04 alunos (1,0%) afirmaram estar 

frequentando classe de aceleração, 112 alunos (28,5%) não responderam a 

questão. Esse item é interessante, pois a distância da sua casa em relação à escola 

não se apresenta por parte da maioria como um problema. Nas respostas acima, 

esse é mais um dos motivos que não tem nenhuma importância por parte dos alunos 

entrevistados. Na nossa compreensão além de demonstrar certa disposição por 

parte dos alunos de estudarem, mostra também que os mesmos podem apresentar 

algumas estratégias que facilitam a sua ida para a escola, como por exemplo, ir 

conversando com os amigos, ter um meio de transporte como a própria bicicleta, 

pegar uma carona na bicicleta dos amigos, etc.  

 Ao ser indagado se o motivo de sair da escola foi não gostar dela, os alunos 

entrevistados responderam da seguinte forma: 176 alunos (44,9%) responderam não 

ter nenhuma importância. Já 58 alunos (14,8%) afirmaram ser muito importante 

como motivo para sair da escola. 34 alunos (8,7%) disseram ser pouco importante. 

124 alunos (31,6%) não responderam a questão. A relação entre o não gostar da 

escola e ter que sair da mesma não tem importância por parte dos alunos 

entrevistados; isso para a grande maioria não é um problema. Ao mesmo tempo, 

esse tipo de respostas mostra certa maturidade por parte dos jovens, pois sinaliza 

para a própria opção em ficar na escola independente de gostar ou não; por outro 

lado mostra também que o gostar estaria em um segundo plano, o que para nós se 

torna complicado, pois partimos do pressuposto de que é fundamental gostarmos do 

local onde estamos para podermos nos sentir bem; dessa forma, indagamos: como 

poderá ficar o jovem na escola local que, de maneira geral deveria passar uma boa 

parte de sua vida vivenciando o seu processo de formação, se não gosta dela?  

 Quando perguntado se o motivo para sair da escola foi não gostar dos 

professores, os alunos responderam da seguinte forma: 196 alunos (50%) afirmaram 

que esse motivo não tem nenhuma importância. Já 44 alunos (11,2%) disseram ser 

muito importante, como um motivo para sair da escola. 29 alunos (7,4%) veem como 

pouca importância não gostar dos professores. Não responderam a questão, 123 

alunos (31,4%). Mais uma vez, a resposta apresentada demonstra certo 

estranhamento e ao mesmo tempo certa maturidade por parte da grande maioria 

dos alunos entrevistados. O permanecer na escola, mesmo sem gostar do 

professores, parece ser uma atitude de quem sabe o que quer em relação à sua vida 
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educacional; por outro lado vemos de forma estranha a opção do aluno em ficar 

estudando com o professor que não gosta; talvez aí esteja a ação dos pais que 

exigem a presença do filho na escola. 
Como vimos nas questões apresentadas sobre os motivos pelos quais os 

alunos deixaram de estudar, houve variações significativas em relação a 7 (sete) 

motivos (dificuldade de aprender, necessidade de trabalhar, tomar conta dos irmãos, 

tomar conta dos filhos, distância da escola em relação à residência, não gostava da 

escola, não gostava da professora) apresentados. Em uma tentativa de síntese 

constatamos que dos 392 alunos entrevistados, em sua grande maioria afirmaram 

que não deixaram a escola pelos seguintes motivos: ter dificuldade de aprender, 

tomar conta dos irmãos, tomar conta dos filhos, distância da residência do aluno em 

relação à sua casa, não gostar da escola, e não gostar dos professores. Para nós é 

um fato representativo pois os motivos apresentados acima, de uma maneira ou de 

outra, fazem com que o aluno se sinta motivado a deixar o sistema regular de 

ensino, isso principalmente porque esses motivos interferem diretamente na 

dinâmica dos jovens estudantes, seja na parte da operacionalização de ir para a 

escola e depois ficar estudando em casa, como também em relação à própria 

relação de empatia com a escola e o gostar dos professores.  

Por outro lado, o único motivo que, segundo os alunos, os levou ao deixar a 

escola foi a necessidade de trabalhar. Pensamos que como o trabalho se apresenta 

de forma tão significativa, se faz necessário que seja repensada a própria estrutura e 

o funcionamento da escola para os jovens oriundos da classe trabalhadora, isso 

porque na sua grande maioria os jovens são obrigados a abandonar a escola para 

irem ao mundo do trabalho de forma desqualificada e sem condições de conquistar 

um trabalho digno. Os que planejam e materializam as políticas voltadas para as 

maiorias excluídas não podem continuar apresentando uma formação de 

escolarização como se todos os jovens fossem iguais e tivessem as mesmas 

condições socioeconômicas. Como sabemos a solução para resolver esse problema 

não é fácil dentro da nossa sociedade, pois a mesma não apresenta possibilidades 

de redistribuição de renda para os mais necessitados. Talvez uma das alternativas 

seja uma contribuição financeira aos familiares desses jovens, para que as 

necessidades básicas sejam atendidas, minimizando assim, o estado de miséria 

absoluta em que está imersa a grande parte das famílias do nosso país. 
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 Ao serem perguntados sobre quantas vezes foram reprovados, como consta 

no quadro 16, dos 392 alunos participantes da pesquisa, 101 alunos (25,8%) 

responderam terem sido reprovados 2 vezes. 92 alunos (23,5%) falaram terem sido 

reprovados apenas 1 vez. Em seguida aparecem 68 alunos (17,3%) que afirmam 

terem sido reprovados 3 vezes. Reprovados 4 vezes aparecem 27 alunos (6,9%) e 5 

vezes aparecem também 27 alunos (6,9%). Não responderam 4 alunos (1,0%). 

Salientamos ainda que 73 alunos (18,6%) afirmaram não terem sido reprovados 

nenhuma vez, o que para nós parece uma contradição, ou uma surpresa, já que os 

alunos participantes do Programa encontram-se em uma faixa etária em que já 

deveriam ter terminado o ensino médio.  

 
Quadro 16 

Quantidade de vezes em que os alunos foram reprovados 
 

Respostas  Frequência Percentual 
Não respondeu 04 1,0% 
Nenhuma vez 73 18,6% 
1 vez 92 23,5% 
2 vezes 101 25,8% 
3 vezes 68 17,3% 
4 vezes 27  6,9% 
5 ou mais vezes 27  6,9% 
Total 392 10,0% 

 

O que podemos inferir é que esses alunos, mesmo sem reprovação, evadem 

do sistema escolar, o que pode ser mais um índice dos problemas socioeconômicos 

que afetam essa parcela da população, o insucesso poderia ter levado os mesmos a 

não terem frequentado mais a escola. Percebemos também que existe uma 

ampliação no número dos reprovados por parte dos jovens que aumentam de 3 a 5 

vezes, o que demonstra na nossa visão uma necessidade de repensar o próprio 

processo de ensino e aprendizagem e também a própria avaliação dos alunos das 

camadas pobres, que, como mostram os dados, em sua grande maioria tiveram uma 

má formação em sua escolarização que se inicia desde a educação infantil e vai se 

ampliando na educação fundamental.  
Castro et al. (2009) são enfáticos ao afirmarem que o modelo escolar 

presente não atende às necessidades e à demanda dos jovens de forma geral, por 

isso eles propõem que 
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(...) o país precisa de uma escola de qualidade que prepare os 
jovens para o mercado de trabalho, mas isto não é suficiente. O 
jovem brasileiro hoje precisa sim, de uma escola que estimule o 
desenvolvimento de suas habilidades, de modo a permitir sua 
inserção autônoma e com segurança nos vários espaços da vida 
social - o trabalho, a vida comunitária, a cena política, a cidadania. 
Não basta romper o círculo viciosos entre inserções precárias, 
abandono da escola e desalento, que marcam a trajetória de parte 
significativa deste segmento do mundo do trabalho, é necessário 
também promover condições que respeitem as especificidades do 
trabalho juvenil, compatíveis com as outras dimensões relevantes 
desta e para esta etapa da vida, com suas respectivas 
peculiaridades (CASTRO et al., 2009, p. 10). 
 

 
 Como sabemos, uma educação de qualidade é fundamental para que 

possamos oportunizar aos nossos jovens a possibilidade de ter acesso a uma 

formação ampla e diversificada, contudo se faz necessária uma avaliação criteriosa 

do próprio sistema escolar para que a partir dos achados avaliativos essa escola 

possa de fato ser construída.  

 Quando perguntados aos alunos participantes, se antes do Programa eles já 

frequentavam alguma instituição de Ensino Fundamental, veremos no quadro 17 que 

dos 392 alunos entrevistados, 210 alunos (53,6%) afirmaram não estarem 

frequentando nenhuma instituição de ensino fundamental. Frequentavam a escola 

regular 110 alunos (28,1%). 35 alunos (8,9%) afirmaram estarem no ensino 

supletivo. Já 24 alunos (6,1%) estavam frequentando a Educação de Jovens e 

Adultos. 5 alunos (1,3%) afirmaram estarem frequentando outros tipos, e 4 alunos 

(1,0%) não responderam a questão. Percebemos com estes dados que 174 jovens 

estavam frequentando alguma instituição de ensino, em diferentes modalidades, e 

que desse universo uma quantidade significativa, 110 alunos, estava matriculada na 

escola regular. Isso faz com que possamos inferir que mesmo com as dificuldades 

apresentadas pelo sistema regular de ensino, os jovens ainda continuam tentando 

construir seu capital cultural no seio da escola pública, apresentando dessa forma 

uma disposição para persistir mesmos com todas as dificuldades. Vemos também 

um aspecto que para nós passa a ser positivo pois a existência do Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens teve um papel importante pois possibilitou resgatar 

aqueles jovens que estavam à margem do sistema educacional, sem frequentar 

nenhuma instituição de ensino regular possibilitando a oportunidade de voltar a 

estudar. Mesmo percebendo diversas limitações presentes no programa como, por 
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exemplo, o processo de enxugamento/resumo do conhecimento que deveria ser 

trabalhado em 4 anos e que foi sintetizado para apenas um, ainda assim, percebo 

uma contribuição por parte do mesmo ao trazer esses jovens para próximo de uma 

formação que, mesmo não sendo a ideal, contribui de alguma forma.  

 
Quadro 17 

Instituições de ensino fundamental frequentadas pelos alunos antes do 
ProJovem  

 
Respostas  Frequência Percentual 

Não respondeu 4 1,0% 
Não estava frequentando  210 53,6% 
Frequentava supletivo 35 8,9% 
Frequentava EJA 24 6,1% 
Frequentava classe de aceleração 4 1,0% 
Frequentava escola regular 110 28,1% 
Frequentava outro(s) tipo(s) 5 1,3% 
Total 392 100,0% 

 
 

Após a apresentação dos dados acima, tentaremos de forma mais sistemática 

sintetizar a vida escolar dos alunos que participaram do nosso estudo. Como 

falamos anteriormente, foram levantadas questões como a última série e a 

quantidade de escolas em que o aluno havia estudado; quantidade de vezes em que 

os alunos haviam iniciado os estudos e que por algum motivo pararam de estudar; o 

motivo pelo qual os alunos deixaram a escola; quantas vezes os alunos foram 

reprovados; e se antes do Programa eles já frequentavam alguma instituição de 

Ensino Fundamental.  

As constatações vindas das análises dos dados em relação às séries 

frequentadas são que dos 392 alunos que participaram da pesquisa existe uma 

diversificação em relação à série estudada, onde os maiores quantitativos se 

concentram na 7ª e 5ª séries, seguidas pelos alunos que estudaram a 6ª e 4ª séries. 

Como havíamos enfatizado anteriormente, os dados demonstram que existe por 

parte dos jovens uma vivência ínfima na educação fundamental, que se materializa 

no pouco tempo de sua permanência estudando, como também nas séries que eles 

conseguiram avançar.  

A quantidade de escolas em que os participantes haviam estudado 

apresentou uma rotatividade significativa no número; a maioria, 104 alunos, estudou 

em três escolas. Em segundo lugar aparecem 90 alunos que estudaram em duas 
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escolas, a quantidade de alunos que estudaram em quatro e cinco escolas soma ao 

todo 153 alunos, o que demonstra de forma geral uma mudança significativa de 

escolas por parte dos alunos.  

Esses dados constatam que o nosso sistema educacional encontra-se 

impotente para lidar com a complexidade presente na juventude pobre de maneira 

geral, construindo certo distanciamento entre os jovens e a escola, fazendo com que 

eles cada vez mais se sintam fracassados e sem capacidade de luta. Pois como 

falamos anteriormente tanto o período de permanência em termos de séries 

estudadas como também em relação aos anos presentes na escola, e mais a 

quantidade de vezes em que mudaram de escolas, fazem com que os alunos não 

tenham construído o capital cultural suficiente para poder conquistar o seu espaço 

dentro da própria sociedade brasileira. Pois como sabemos os alunos oriundos das 

camadas mais abastardas iniciam o processo de construção desse capital no próprio 

seio de sua família desde os primeiros meses de vida. Já os jovens da classe 

trabalhadora, por não terem acesso ao habitus que possibilite a construção de seu 

capital cultural, vão sofrendo com o passar dos anos na escola o processo de 

desencanto e insucesso que vai resultar no seu afastamento desse espaço de 

formação o que vai cada vez ratificando a sua condição de excluído socialmente. 

Dessa forma, se faz necessário serem pensadas ações para a permanência com 

qualidade dos jovens pobres nas escolas públicas, isso porque as constantes 

mudanças de unidades escolares fazem com que cada vez mais os jovem deixem 

de investir na construção do seu capital cultural, que é uma das peças fundamentais 

para a sua inserção em uma determinada inclusão social. 

Em relação aos alunos que haviam iniciado os estudos e que por algum 

motivo pararam de estudar, verificamos mais uma vez um quadro bem aproximado 

em relação aos alunos que haviam iniciado e parado 1 (uma vez), 113 alunos, dos 

que iniciaram 2 (duas vezes) os estudos, ou seja, 100 alunos no total, ficando a 

diferença em torno de 13 alunos. Uma maior diferenciação e um maior número de 

vezes em que começaram e pararam de estudar acontece a partir dos alunos que 

iniciaram e pararam 3 (três) vezes no total de 81 alunos, seguido dos que iniciaram 5 

(cinco) vezes ou mais; são ao todo 26 alunos, e por fim 23 alunos iniciaram os 

estudos e pararam 4 vezes. Percebemos duas reações por partes dos jovens: a 

primeira negativa, onde os jovens tentaram entrar na escola no máximo duas vezes, 

não lutaram o suficiente e nem persistiram para se manterem no sistema escolar, 
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contribuindo, assim, para o seu fracasso escolar. A outra reação na nossa 

compreensão aconteceu de forma positiva onde a insistência de uma parte 

significante dos jovens em iniciar o processo de escolarização e mesmo tendo que 

parar não desistindo de tentar. Infelizmente o sistema educacional mais uma vez foi 

ineficiente ao ponto de não perceber o esforço desses jovens de tentarem continuar 

no processo de sua formação, não possibilitando nenhuma estratégia que garantisse 

sua permanência no mesmo.  
 Os níveis de importância relacionados aos diversos motivos para que os 

alunos deixassem a escola nos trouxeram um quadro bastante interessante, pois os 

mesmos apresentaram que dificuldade de aprendizagem, tomar conta dos irmãos, 

tomar conta dos filhos, a distância da escola em relação à sua casa, não gostar da 

escola e não gostar dos professores não são motivos importantes para que eles 

deixassem a escola. Por outro lado, o único motivo apontado por eles como muito 

importante para que deixassem a escola foi a necessidade de trabalhar. 

 Em relação à quantidade de vezes em que os alunos tinham sido reprovados, 

dos 392 alunos participantes da pesquisa, 101 alunos foram reprovados 2 vezes, 

seguidos por 92 alunos que foram reprovados apenas 1 vez. 68 alunos foram 

reprovados 3 vezes; 27 alunos, 4 vezes. Um dado que chamou atenção foi que 73 

alunos afirmaram não terem sido reprovados nenhuma vez.  
O último item relacionado à vida escolar dos alunos que participaram do 

Programa foi verificar se os mesmos estavam participando de alguma Instituição de 

Ensino Fundamental, dos 392 alunos entrevistados, em sua grande maioria, 210 

alunos, não estavam frequentando nenhuma Instituição de Ensino Fundamental. 

Frequentando a escola regular estavam 110 alunos. O restante dos alunos estava 

frequentando as seguintes instituições: 35 alunos estavam no Ensino Supletivo, 24 

alunos estavam frequentando a Educação de Jovens e Adultos, 5 alunos estavam 

frequentando outros tipos.  

Na tentativa de entendermos o motivo pelo qual os jovens tiveram tão pouco 

tempo de educação escolar e não chegaram a concluir ensino fundamental, 

poderíamos elencar vários motivos, alguns já identificados na própria caracterização 

socioeconômica, como os jovens que pertenciam em sua grande maioria à classe 

trabalhadora precisando trabalhar para contribuir em casa, ou para dar sustento aos 

filhos que chegaram de forma precoce, ou mesmo por serem negros e estarem 

excluídos do próprio sistema educacional. Além dessas possibilidades que podem 
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representar os motivos pelos quais os jovens não conseguiram finalizar a educação 

básica e nem mesmo o ensino fundamental, tem outro que merece destaque e que 

nos auxiliou na análise dos dados; esse motivo está relacionado ao sistema 

educativo no qual, na maioria das vezes, os jovens fazem parte, pois não podemos 

pensar no fracasso escolar, que na nossa concepção acontece de diversas formas, 

seja pela repetência de ano, evasão/abandono da escola, ou mesmo pela aprovação 

dos alunos sem os mesmos estarem em condições para tal. Ou seja, a não 

conclusão da educação básica de qualidade implica em diversos prejuízos para a 

juventude, prejuízos estes que serão sentidos na própria formação profissional e que 

trarão diversas sequelas para a vida dos mesmos. Corbucci et al. (2009), ao 

analisarem a situação educacional dos jovens no Brasil, apontam várias distorções 

que para eles estão relacionadas ao processo educativo como um todo, citam como 

exemplo a “existência de quase 1,5 milhões de analfabetos; persistência de elevado 

distorção idade – série, o que compromete o acesso ao ensino médio na idade 

adequada; baixa frequência ao ensino superior; e restritas oportunidades de acesso 

à educação profissional” (p. 92). Um quadro como esse confirma o que os dados 

presentes nos questionários analisados vêm mostrando, que os jovens da classe 

trabalhadora estão presentes no ProJovem por não terem tido possibilidades de 

completarem sua formação educacional e, por isso, tentam retomar o processo por 

via de um programa que se apresenta como uma alternativa ao se propor a fazer a 

iniciação profissional, a dar continuidade ao ensino fundamental, e possibilitar a 

inserção com a comunidade a que fazem parte.  

 A seguir, apresentaremos o nosso último tópico da caracterização que está 

relacionada ao envolvimento do jovem com o mundo do trabalho. 

 

4.3 Envolvimento e atuação dos jovens no mundo do trabalho  
 
 Finalizando a caracterização dos alunos matriculados no Programa que 

fizeram parte deste estudo, resgatamos elementos presentes na vida dos mesmos 

relacionados com o mundo do trabalho. Isso porque, como sabemos, os jovens da 

classe trabalhadora são impulsionados pela necessidade material a terem que entrar 

no mundo do trabalho de maneira cada vez mais precoce e de forma a exercer 

funções cada vez mais precarizadas. As questões levantadas giram em torno da 

remuneração recebida pelos jovens do Programa que trabalham, idade em que 
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começaram a trabalhar, se trabalhavam sem carteira assinada, se trabalham em 

mais de dois turnos, e se têm vínculo empregatício, se haviam participado de curso 

de qualificação profissional. Além disso, buscamos compreender quais as maiores 

dificuldades para que os jovens pudessem entrar no mundo trabalho. Dessa forma, 

perguntamos se as dificuldades estavam relacionadas: a não terem vagas e nem 

oportunidade de trabalho, não terem escolaridade exigida, não terem qualificação 

profissional exigida, não terem conhecimento em informática adequado, não terem 

experiência exigida, mesmo sabendo desenvolver atividade profissional, porém não 

têm certificado/diplomas, seus contatos não conseguem arrumar emprego, ser vítima 

de preconceito, outras dificuldades.  

 A primeira questão presente na caracterização dos alunos entrevistados está 

relacionada à remuneração recebida pelos participantes do ProJovem, isso porque 

dos 392 alunos que estavam frequentando o Programa, 267 jovens (68,1%) 

afirmaram receber remuneração através do trabalho. Só 111 alunos (28,3%) 

afirmaram não estar recebendo remuneração pelo trabalho. É importante enfatizar 

que do universo dos alunos que estavam recebendo remuneração por estar 

trabalhando, a maior quantidade, 142, era do sexo feminino, enquanto do sexo 

masculino só existam 125 jovens, o que demonstra certa predominância por parte 

das jovens em relação ao trabalho remunerado. Uma das possibilidades de tentar 

interpretar esse fato está no campo dos trabalhos informais que se materializam 

como serviços domésticos nos lares, que são realizados pelas garotas, pois na 

maioria das vezes elas começam a trabalhar e não existe a legalidade através da 

carteira assinada por parte dos patrões. O recebimento de remuneração por parte 

dos alunos do Programa não passa a ser uma desobediência, pois como consta nos 

documentos oficiais, Lei nº 11.129 de 30 de junho de 2005 e na resolução do 

Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica nº 3/2006, que são 

documentos oficiais onde estão as diretrizes legais do ProJovem, não existe nenhum 

artigo que fale sobre o recebimento de remuneração. O que consta nas diretrizes é 

que os alunos não poderão ter vínculo empregatício, ou seja, emprego formal.  

Ao resgatarmos um pouco da vivência em relação ao mundo do trabalho dos 

alunos que fizeram parte da pesquisa, percebemos que a maioria dos jovens, 110 

(28,0%), começou a trabalhar entre os 16 e 18 anos, seguidos por 93 jovens (23,7%) 

que começaram a trabalhar entre 13 e 15 anos. Em terceiro lugar, aparecem os 

jovens entre 19 a 21 anos no total de 47 jovens (12,0%). No quarto lugar aparecem 
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os jovens entre 10 a 12 anos, ao todo 31 jovens (7,9%). Começaram a trabalhar 

antes dos 10 anos 18 (4,6%) jovens. 14 jovens (3,6%) começaram a trabalhar 

depois dos 21 anos; não responderam a questão 79 (20,2%) jovens. Quando 

agrupamos os quantitativos dos alunos que iniciaram a sua vivência no mundo do 

trabalho de forma irregular por não ter ainda a idade permitida52 para isso, chegamos 

ao total de 142 alunos que iniciaram essas atividades entre antes dos 10 anos de 

idade até 15 anos de idade. Dentro dessa perspectiva é interessante destacar que 

de maneira geral a qualidade dos locais de trabalho que os jovens ocupam é muito 

diversificado, “(...) os postos que podem ser ocupados por trabalhadores muitos 

jovens são aqueles com menores exigências de qualificação e de pior qualidade, o 

que se reflete nas principais posições ocupadas pelo grupo etário mais jovem 

considerado” (GONZALES, 2009, p. 119), implicando, dessa forma, em ocupações 

em que o jovem além de não ter carteira assinada, ainda recebe uma remuneração 

bastante inferior, sem contar nas péssimas condições de trabalho, isso tudo como 

fruto da própria falta de experiência. Esses dados confirmam a ideia de que os 

jovens que iniciam suas atividades no mundo do trabalho com tanta precocidade 

fazem parte de uma classe social dos menos favorecidos. São aqueles que foram 

excluídos historicamente e que não dispõem de condições materiais para estudar ou 

continuarem os estudos e que necessitam trabalhar para garantir o seu sustento, 

como nos esclarece Novaes: 
 

A desigualdade mais evidente remete à classe social. Esse recorte se 
explicita claramente na vivência da relação escola/trabalho. Quando e 
como um jovem começa a estudar ou trabalhar? A resposta a essa 
questão expõe as fissuras de classe presentes na sociedade. O 
“quando” e o “como” revelam acessos diferenciados a partir das 
condições econômicas dos pais (2003, p. 122).  

 
Mesmos sabendo que ao refletirmos sobre a categoria juventude o debate de 

classe não consegue dar conta de toda sua complexidade, não poderíamos deixar 

de ressaltar também sua importância no que se refere ao estado da desigualdade 

social presente em nossa sociedade. Os jovens das classes mais favorecidas, em 

sua grande maioria, têm sua entrada no mundo do trabalho de forma mais 
                                                 
52 A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 7º XXXIII, determinou a proibição de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre para menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de 
quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Em 1998, a partir da Emenda Constitucional número 
20 de 15 de dezembro de 1998, houve a modificação no texto da lei, passando de quatorze anos 
para dezesseis a idade proibida para qualquer tipo de trabalho, com exceção na forma de aprendiz 
que poderá ser a partir dos quatorze anos. 
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retardada, muitas vezes isso acontece após eles terem finalizado o ensino superior. 

Além de tudo, o que preocupa é que, na grande maioria, os trabalhos conquistados 

por parte dos jovens da classe trabalhadora são desqualificados e precarizados, 

desta forma “(...) a realidade do trabalho precário, em suas distintas formas, reserva 

para o jovem o forte vínculo entre trabalho e incerteza” (CARRANO, 2003, p. 136). 

Ainda segundo Carrano (2003, p. 135), a precarização do trabalho vivenciado 

pelos jovens é fruto do capitalismo através da ideologia neoliberal “que se funda pelo 

sentido da precariedade do trabalho, da informalidade e da aceitação tácita da 

economia submersa, não se cansa de repetir que a saída para a desocupação 

estaria na possibilidade do microempresariamento da juventude”. 

Ainda em relação à precocidade em que os jovens pobres são obrigados a 

entrar no mundo do trabalho, Sposito é enfática ao afirmar que essa entrada não 

contribui para estruturar a identidade do próprio jovem pois, 

  
O mundo do trabalho, quando é precocemente introduzido no universo 
do jovem pobre, nem sempre estrutura sua identidade de forma nítida. 
Ao que tudo indica, a sociabilidade tecida pela mediação dos vínculos 
com o mundo do trabalho tende a exercer menor força na 
conformação da identidade do jovem. Ao que parece, o trabalho torna-
se mais fonte de renda, ou seja, um mero emprego, do que o exercício 
de um ofício que ofereça realizações pessoais (SPOSITO, 2006, p. 
100-101). 

 

Assim, o trabalho deixa de contribuir para a construção da identidade do 

jovem e passa a servir de mero instrumento de sobrevivência por parte da juventude 

de classe social desprovida do capital econômico. Novaes chama atenção para o 

fato de que nos países ditos avançados existe uma tendência a retardar a entrada 

dos jovens no mercado de trabalho; segundo ela,  
 

Nos países avançados, cada vez é mais tardio o ingresso do jovem 
no mercado de trabalho. Na França, de cada dez jovens na faixa 
etária de 15 a 24 anos, apenas dois estão no mercado de trabalho. 
Oito estão inativos, ou seja, estudam para ingressar mais tarde no 
mercado de trabalho e em melhores condições de competição 
(NOVAES, 2003, p. 136). 

 
 

É importante ressaltar que na nossa compreensão os jovens aos quais 

Novaes se refere acima, não são os jovens da classe trabalhadora, e sim, 

representantes da classe média/alta que por apresentarem uma situação 
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socioeconômica diferenciada permite a eles só entrarem no mercado de trabalho 

após terem terminado os estudos ou mesmo o ensino superior.  

Assim, percebemos que o Programa assume uma responsabilidade 

significativa para os jovens da classe trabalhadora, pois ao admitir a iniciação à 

formação profissional dos participantes, ele cria nos jovens um conjunto de 

expectativas que vão além da própria condição do Programa, pois a formação inicial 

além de ser um primeiro passo para a construção de uma determinada profissão não 

garante uma vaga no mercado de trabalho.  

Dos 392 alunos matriculados, 123 alunos trabalhavam sem carteira assinada 

em algum turno, seja manhã, tarde ou noite. Já 193 alunos responderam que não 

trabalhavam em nenhum turno. Assim, como na questão anterior, a quantidade de 

alunos que não responderam a questão foi elevada, 76 alunos (19,4%). Na nossa 

compreensão, um dos motivos para o não preenchimento da resposta poderá estar 

relacionado ao medo de responder a questão e se prejudicar não recebendo mais a 

bolsa, o que seria um erro de interpretação por parte deles, pois o que consta como 

pré-requisito para receber a bolsa é não ter vínculo empregatício formal. Outro dado 

que chama atenção está relacionado com os alunos que trabalham em mais de dois 

turnos, 67 jovens (17,1%), o que demonstra uma grande carga de trabalho mesmo 

sendo do tipo informal, para compartilhar com os estudos. Nesse caso, podemos 

inferir que na nossa sociedade não há uma preocupação dos empregadores em 

relação à formação acadêmica dos jovens, isso porque como vimos no estudo, na 

maioria das vezes os trabalhos oferecidos aos jovens apresentam uma estrutura 

bastante precarizada, não exigindo dos jovens uma base de conhecimento 

especializado para realizar as tarefas presentes no mesmo, o que passa a ser 

bastante cômodo, pois o processo de remuneração passa a ser também precário por 

se tratar de valores abaixo do exigido pelo próprio Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

Ao verificarmos se os alunos matriculados tinham algum vínculo empregatício, 

percebemos no quadro 18 mais uma vez uma quantidade bastante alta, 176 alunos 

(44,9%), que não responderam a pergunta. Nesse caso mais do que nunca 

acreditamos que essa ausência de resposta está ligada ao medo da perda ou 

suspensão do auxílio financeiro, pois no artigo 2 inciso II das Diretrizes e 

procedimentos técnico-pedagógicos para a implementação do ProJovem, aprovado 

na resolução CNC/CEB n. 3/2006 de 16 de agosto de 2006, entre as condições para 
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fazer parte do Programa está a de não ter vínculo empregatício formal. Entendemos 

como vínculo empregatício qualquer situação em que o aluno esteja em atividade 

profissional com carteira de trabalho assinada. Mesmo tendo como pré-requisito 

esse item, 17 alunos (4,3%) afirmaram ter emprego com carteira assinada, o que vai 

de encontro aos documentos oficiais e que demonstra uma certa fragilidade no 

acompanhamento e controle dessa exigência. Dentro das possibilidades que temos 

de interpretar esses dados está a de que os alunos poderiam ter conseguido 

emprego formal depois de estarem matriculados no Programa, e que depois de 

matriculados não existiu por parte da organização administrativa do mesmo 

nenhuma fiscalização para verificar se os alunos conseguiram algum trabalho 

remunerado formal. No que se refere ao restante do universo dos alunos 

pesquisados, 69 alunos (17,6%) afirmaram trabalhar por conta própria. Já 60 alunos 

(15,3%) afirmaram trabalhar sem carteira assinada e 29 alunos (7,4%) informaram 

trabalhar nos negócios da família.  

 
Quadro 18  

Vínculo empregatício dos participantes dos ProJovem  
 

  Frequência  Percentual 
Não respondeu 176 44,9% 
Trabalho por conta própria 69 17,6% 
Trabalho em "negócios da família" 29 7,4% 
Emprego sem carteira assinada 60 15,3% 
Emprego com carteira assinada 17 4,3% 
Outros 41 10,5% 
Total 392 100,0% 

 
Esse quadro impõe alguns limites ao sucesso do Programa, pois outras 

pesquisas mostram que a evasão do ProJovem acontece também quando o aluno 

arranja emprego. No entanto, como sabemos, essa situação vai ser alterada na 

reformulação do ProJovem que na sua versão ProJovem Urbano vai permitir ao 

aluno matriculado ter vínculo empregatício, o que mostra a dinâmica que sofre as 

Políticas Públicas. Há de se ressaltar, novamente, o papel que esse Programa 

exerceu ou deveria exercer na formação profissional dos jovens, já que tal formação 

em tese possibilitaria uma melhoria nas condições de entrada no mercado de 

trabalho por parte dos jovens.  

Ainda no que se refere à sua relação com o mundo do trabalho, perguntamos 

se os participantes da pesquisa haviam participando de algum curso de qualificação 
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profissional. Dos 392 alunos participantes, 170 alunos (43,4%) afirmaram não terem 

feito curso de qualificação profissional. 95 alunos (24,2%) afirmaram terem feito pelo 

menos um curso de qualificação profissional. 68 alunos (17,3%) afirmaram não 

terem feito o curso de qualificação profissional, mas que haviam aprendido uma 

ocupação “pela prática”. Já 53 alunos (13,5%) disseram terem feito dois ou mais 

cursos. Não responderam a questão 6 alunos (1,5%). 
 Buscou-se apreender dos alunos elementos relacionados às dificuldades para 

arrumar trabalho; foi perguntado se as mesmas estavam relacionadas a não terem 

vagas e nem oportunidade de trabalho, não terem escolaridade exigida, não terem 

qualificação profissional exigida, não terem conhecimento em informática adequado, 

não terem experiência exigida, mesmo sabendo desenvolver atividade profissional 

porém não têm certificado/diploma, seus contatos não conseguem arrumar emprego, 

ser vítima de preconceito, outras dificuldades. 

A primeira questão relacionada à dificuldade para arrumar trabalho é não ter 

vagas e nem oportunidade de trabalho; dos 392 alunos entrevistados, 227 alunos 

(57,9%) disseram que este não é um elemento para não arrumar trabalho. Já 159 

alunos (40,6%) afirmaram ser essa a dificuldade para arrumar trabalho.  
 No que se refere à dificuldade em arrumar trabalho por não ter escolaridade 

exigida, dos 392 alunos entrevistados, 235 alunos (59,9%) afirmaram ser este o 

maior problema para não arrumar trabalho. Já 153 alunos (39,1%) disseram não ser 

esse o problema para arrumar trabalho. 4 alunos (1%) não responderam a pergunta. 

Corroboram que a perspectiva de que a escola é peça fundamental para não só a 

entrada no mercado de trabalho como também com sua própria permanência, “(...) 

em grande medida, o que ocorre é que os jovens que saem da escola encontram 

dificuldade tanto em se empregar como em manter o emprego” (GONZALES, 2009, 

p. 115). 

 Silva et al. (2009) vão mais além em relação ao papel da educação como uma 

dimensão central em relação a oportunidades, pois colocam como uma própria 

exigência do mercado de trabalho a qualificação do trabalhador que acontece pelo 

próprio caminho da educação.  

 
A educação constitui uma dimensão central para ampliar as chances 
de uma inclusão promissora no mercado de trabalho. Ela é fator 
particularmente relevante para o acesso a um mercado de trabalho 
que, cada vez mais, requer trabalhadores qualificados, capazes de 
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fazer frente à competitividade entre empresas e indivíduos, à 
demanda crescente de aumento da produtividade e à complexidade 
dos processos produtivos, incluindo os relacionados à oferta de 
serviços (SILVA et al., 2009, p. 262). 

 
 

Nessa perspectiva, a preocupação apresentada por parte dos alunos é 

relevante, pois como sabemos o mercado de trabalho se encontra cada vez mais 

exigente em relação aos profissionais que buscam se inserir.  

A formação escolar, então, pode ser apontada como um dos motivos que 

levam o jovem a entrar no Programa. Isto porque eles próprios sentem que a falta de 

escolarização limita as oportunidades de trabalho, assim como a qualidade do 

trabalho a ser exercido. Nesse caso, o que podemos inferir é a necessidade de êxito 

do ProJovem no que diz respeito à formação escolar dos alunos. Mas também 

entendemos que só isso não é suficiente para dar conta dessas questões ao nosso 

País. Várias pesquisas e dados estatísticos mostram que aqueles que possuem 

maior capital cultural, incluída uma escolarização formal, vão conseguir melhores 

postos de trabalho. Daí advém a necessidade de uma política pública estruturante e 

não apenas paliativa como o ProJovem.  

Em relação à dificuldade em arrumar trabalho por não ter qualificação 

profissional exigida, dos 392 alunos entrevistados 231 alunos (58,9%) afirmaram não 

ser esse o problema para não conseguirem arrumar trabalho. Já 157 alunos (40,1%) 

disseram que esse é o motivo para não conseguirem emprego. 4 alunos (1%) não 

responderam a questão.  

 O conhecimento de informática foi visto pelos alunos entrevistados como não 

ser um problema para arrumar emprego, por parte de 272 (69,4%) dos alunos 

entrevistados. Já 116 alunos (29,6%) dos alunos afirmaram ser esse um dos motivos 

para terem dificuldades para arrumar emprego. 4 alunos (1%) não responderam a 

questão.  

 A experiência exigida foi vista por parte da maioria dos alunos entrevistados, 

como não sendo um dos elementos que traz dificuldade para arrumar emprego, pois 

dos 392 alunos entrevistados, 241 (61,5%) afirmaram não ser esse um dos motivos 

para não arrumar emprego. Por outro lado, 147 alunos (37,5%) disseram ser este o 

motivo pelo qual não conseguem arrumar emprego. 4 alunos (1%) não responderam 

a questão. 
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 A dificuldade em arrumar trabalho mesmo sabendo desenvolver a atividade 

profissional, porém não tendo certificado nem diploma, não é vista como uma 

dificuldade para arrumar trabalho por 292 alunos (74,5%) entrevistados. Já 96 

alunos (24,5%) percebem com um elemento dificultador para arrumar emprego. 4 

alunos (1%) não responderam a questão. 

 A dificuldade para arrumar trabalho, através dos contatos que não conseguem 

arrumar emprego, é vista por 343 alunos (87,5%) como não sendo o maior 

problema. Já 45 alunos (11,5%) afirmaram ser esse um elemento que dificulta a 

procura de emprego. 4 alunos (1%) não responderam a questão. 

 Ser vítima de preconceito, como um elemento que dificulta os alunos 

arrumarem trabalho, foi visto por 372 alunos (94,9%) dos alunos entrevistados como 

não sendo o motivo pelo qual eles não conseguem trabalho. Já 16 alunos (4,1%) se 

vêem como vítima de preconceito e por isso sentem dificuldade para arrumar 

trabalho. 4 alunos (1%) não responderam a questão. 

Por fim, foi visto por parte dos 392 entrevistados se existiam outras 

dificuldades para arrumar trabalho. 353 alunos (90,1%) afirmaram não existirem 

outras dificuldades para arrumarem trabalho. Já 35 alunos (8,9%) disseram terem 

outras dificuldades. 4 alunos (1%) não responderam a questão.  

 Quando analisamos as respostas dos 392 alunos que participaram da 

entrevista relacionada à dificuldade de encontrar trabalho, identificamos que na 

compreensão deles a dificuldade de não encontrar trabalho não está na falta de 

vagas nem oportunidade; não ter qualificação profissional exigida; o não 

conhecimento de informática; falta de experiência exigida; que mesmo sabendo 

desenvolver a atividade profissional, porém não tendo certificado nem diploma; a 

dificuldade para arrumar trabalho, através dos contatos que não conseguem 

arrumar; ser vítima de preconceito, ainda não existir outras dificuldades para 

arrumarem trabalho. 

 Na visão deles, o maior problema está relacionado à ausência de 

escolaridade exigida durante o processo seletivo, ou seja, os alunos ainda percebem 

que o processo de escolarização é peça fundamental para a aquisição do próprio 

trabalho.  

Mas isso não quer dizer que esses motivos não estejam, o tempo todo, 

incidindo sobre a problemática do trabalho formal para a juventude brasileira. Na 

verdade, a visão dos jovens tem uma carga de ingenuidade grande. Isso é possível 
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perceber especialmente na questão do preconceito, ponto que a maioria negou ser 

vítima.  

Na tentativa de sintetizarmos as respostas dos alunos e chegarmos a um 

melhor entendimento sobre sua relação com o mundo do trabalho chegamos aos 

seguintes dados: dos 392 alunos entrevistados, 267 afirmaram receber algum tipo 

de remuneração pelo trabalho, desse universo, a maior quantidade, 142, era do sexo 

feminino enquanto do sexo masculino foram 125 jovens, o que demonstra certa 

predominância por parte das jovens em relação ao trabalho remunerado. Uma das 

possibilidades de tentar interpretar esse fato está na questão dos trabalhos informais 

que se materializam como serviços domésticos nos lares, que são realizados pelas 

garotas, pois na maioria das vezes elas começam a trabalhar de forma ilegal sem 

carteira assinada. O recebimento de remuneração por parte dos alunos do Programa 

não passa a ser uma desobediência por parte dos mesmos já que como consta nos 

documentos oficiais Lei nº 11.129 de 30 de junho de 2005 e na resolução do 

Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica nº 3/2006 que são 

documentos oficiais onde estão as diretrizes legais do ProJovem, não existe nenhum 

artigo que fale sobre o recebimento de remuneração. O que consta nas diretrizes é 

que os alunos não poderão ter vínculo empregatício, ou seja, emprego formal. 

Os alunos entrevistados em sua maioria, 110, começaram a trabalhar entre os 

16 e 18 anos, seguidos por 93 alunos que começaram a trabalhar entre 13 e 15 

anos e por 47 alunos que começaram entre 19 a 21 anos de idade e por fim 31 

alunos que começaram entre 10 a 12 anos. Quando agrupamos os quantitativos dos 

alunos que iniciaram a sua vivência no mundo trabalho de forma irregular por não ter 

ainda a idade permitida, chegamos ao total de 142 alunos que iniciaram essas 

atividades entre antes dos 10 anos até 15 anos de idade. Como já vimos 

anteriormente, essa precocidade em relação à entrada dos jovens no mercado de 

trabalho ocasiona diversas sequelas que vão prejudicar os mesmos no restante de 

suas vidas, pois como sabemos, em sua grande maioria, os jovens ao anteciparem 

suas atividades de trabalho prejudicam a sua formação educacional seja tendo que 

estudar e trabalhar de forma precária e desorganizada ou parando de estudar por 

não permanecer realizando as duas atividades ao mesmo tempo. Na maioria das 

vezes ao interromper os estudos não conseguem voltar para concluir pois se sentem 

desmotivados e a própria escola não apresenta atrativos para o seu retorno. Por 

outro lado, não podemos esquecer que mesmo sabendo que a remuneração 



 168
 

recebida pelos jovens é também precária e abaixo do salário mínimo, ela tem uma 

importância grande para a sua vida, pois contribui de forma efetiva para o seu 

sustento e dos familiares, ou seja, existe um ciclo que só poderá ser interrompido 

quando houver uma maior distribuição de renda, fazendo com que os jovens possam 

ter o direito de terminar os seus estudos sem ter que interromper para poder 

trabalhar e contribuir com o seu sustento, e que, sem querer ser pessimista, 

infelizmente não visualizamos a curto, médio e longo prazo o término do mesmo. 

As alunas iniciaram as atividades no mundo trabalho antes que os rapazes. 

Isso, já a partir dos 10 anos de idade onde as garotas aparecem com o dobro (12) 

em comparação com os rapazes (6), acontecendo também com a idade entre 19 a 

21 anos, onde as garotas somam ao todo 31 contra 16 dos rapazes. Só observamos 

uma diferença maior nessa comparação por parte do sexo masculino nas idades 

entre 16 a 18 anos, onde o sexo masculino aparece em número de 59 que iniciaram 

as atividades no mundo do trabalho contra 51 do sexo feminino.  
Os alunos entrevistados que trabalhavam sem carteira assinada em algum 

turno, seja manhã, tarde ou noite, somam 123 alunos. Mais uma vez, chama a nossa 

atenção a quantidade de alunos (76) que não responderam a questão; como 

falamos anteriormente um dos motivos para o não preenchimento da resposta 

poderá estar relacionado ao medo de responder a questão e se prejudicar, não 

recebendo mais a bolsa, o que seria um erro de interpretação por parte deles, pois o 

que constava como pré-requisito para receber a bolsa era não ter vínculo 

empregatício. Existiram 67 alunos que trabalhavam em mais de dois turnos, o que 

demonstra uma grande carga de trabalho por parte desses jovens.  

  Os alunos participantes do Programa, em sua grande maioria (176 alunos), 

não quiseram responder se tinham vínculo empregatício; já 17 alunos afirmaram ter 

vínculo empregatício com carteira assinada, demonstrando por parte do Programa 

uma falha no processo de acompanhamento dos alunos, pois segundo os 

documentos oficiais não seria permitido. O restante dos participantes afirmou terem 

algum tipo de trabalho só que de maneira informal.  

 Em relação à qualificação profissional, dos 392 alunos que participaram da 

pesquisa, 170 afirmaram não terem feito nenhum tipo de qualificação profissional. 95 

alunos afirmaram terem feito pelo menos um curso. 53 alunos disseram ter feito dois 

ou mais cursos. 68 alunos disseram não ter realizado nenhum processo de formação 

profissional.  
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 Por fim, os alunos que participaram da pesquisa afirmaram que o único 

problema para que eles pudessem arrumar emprego está relacionado à não 

aquisição da escolaridade. Dessa forma, na visão dos alunos participantes da 

pesquisa, a aquisição de emprego não está relacionada a problemas como não ter 

vagas e nem oportunidades de trabalho, não ter qualificação profissional, não terem 

conhecimento de informática, ausência de experiência exigida, por não ter 

certificado ou diploma mesmo sabendo desenvolver as atividades, os contatos não 

conseguem arrumar trabalho, ser vítima de preconceito, ou mesmo outras 

dificuldades.  

 Acreditamos que as caracterizações dos jovens participantes do nosso 

estudo, relacionadas às questões socioeconômicas, à história de vida escolar, como 

também a relação com o mundo do trabalho, nos possibilitam inferir duas 

constatações. A primeira, que os participantes do estudo apresentam o perfil 

necessário e exigido pelo Programa para participarem dele, ou seja, são jovens da 

classe trabalhadora excluídos socialmente, que iniciaram suas atividades no mundo 

do trabalho de forma precária para poderem contribuir com o seu sustento e de sua 

família e por isso tiveram problemas com a formação educacional tendo iniciado e 

parado de estudar várias vezes. Por isso, não conseguiram terminar os seus 

estudos e se encontrando ainda no ensino fundamental, necessitando de um auxílio 

financeiro para que possa ajudar em suas necessidades básicas. A outra 

constatação está relacionada aos desafios que o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens deve encontrar. Para nós, são dois grandes desafios que são difíceis e 

complexos de serem vencidos. O primeiro grande desafio está relacionado à 

permanência com qualidade dos jovens participantes do Programa, pois como ficou 

evidenciado existe uma linha tênue em relação a ficar no Programa e sair para o 

mundo do trabalho, pois, como vimos, a possibilidade de arrumar um trabalho faz 

com que os jovens deixem o mesmo. O segundo grande desafio está articulado com 

o primeiro e está relacionado à questão da qualidade em que está inserido o 

processo de formação desses jovens, pois como foi evidenciado anteriormente, a 

estrutura do programa, por se apresentar com um formato que se diferencia da 

escola regular seriada, se torna bastante ambiciosa, ao tentar possibilitar aos alunos 

um conjunto de ações que possibilitem sua formação em três âmbitos: o da 

formação educacional, o da formação inicial e o da ação comunitária. Sabemos que 

essa ação não é fácil é requer todo um processo de construção e compromisso que 
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vai além do que foi planejado e que consta nos documentos legais. Pois caso o 

mesmo não consiga oferecer aquilo que se propôs vai mais uma vez fazer com que 

os jovens pobres de nossa sociedade tenham a confirmação de que o Estado a 

partir de suas políticas governamentais, além de privilegiar uma determinada classe 

social, oferece uma falsa ilusão que tem preocupações e que deseja intervir na vida 

dos mesmos para reverter o quadro de miséria do qual eles fazem parte. 

Após termos apresentado as características socioeconômicas, um recorte da 

história de vida escolar e como seu deu a relação dos alunos com o mundo do 

trabalho, vamos apresentar a seguir o que pensam os alunos participantes da 

pesquisa sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens.  
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CAPITULO 5 ELEMENTOS INOVADORES E A MATERIALIZAÇÃO DO 
PROJOVEM: avaliando a percepção de professores e alunos 

 

O caráter inovador do ProJovem está relacionado ao sistema de gestão do 

Programa e também às características pedagógicas, e se propõe a uma abordagem 

interdisciplinar e interdimensional. O Programa e sua proposta pedagógica partem 

de um conjunto de críticas ao sistema educacional vigente, afirmando que tal 

sistema não atende às expectativas e ao perfil da diversidade das juventudes 

contemporâneas, criticando, por exemplo, as limitações presentes na estrutura do 

currículo escolar, principalmente ser caracterizado pela desarticulação, 

disciplinarização e fragmentação.  

O Projeto Pedagógico Integrado (PPI) se propõe a apresentar-se como um 

desenho inovador para o processo de formação dos jovens. 

 
Com isso, não só se institui uma nova arquitetura quanto às 
possibilidades de incluir este jovem em uma ação escolarizante para a 
qual o mesmo traz um histórico de exclusão, como também se acena 
para uma reconfiguração dos paradigmas clássicos que têm pautado, 
no país, as ações da Educação de Jovens e Adultos (EJA) (BRASIL, 
2008, p. 69). 

 
 

Com a proposta do PPI, o ProJovem tem a pretensão de romper com a 

tradição pedagógica cartesiana quando tenta inovar metodológica e 

pedagogicamente na oferta do ensino fundamental, na iniciação à qualificação 

profissional e na ação comunitária para os jovens que se encontram excluídos do 

ensino regular. O processo de avaliação do PPI é apontado nos Relatórios de 

Avaliação do Programa 2006, 2007 e 2008, como uma dimensão particular do 

Programa, podendo sua avaliação servir como indicadores fundamentais e 

estratégicos para verificar o sucesso ou não do programa (BRASIL, 2007, 2008, 

2010). 

Diante da importância que é atribuída à materialização do PPI, como uma 

estratégia fundamental para o sucesso do Programa, sentimos a necessidade de 

identificar e analisar como alunos e professores percebem os elementos inovadores 

presentes no PPI e que caracterizam o ProJovem, além de analisar a percepção dos 

mesmos sobre o programa e sua materialização. Dessa forma, indagamos: como 
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será que os professores e alunos participantes avaliam os elementos constitutivos 

do programa? Será que existe uma percepção diferente entre os professores e os 

alunos sobre os elementos que compõem o Programa? Tais questões estão 

articuladas a dois dos nossos objetivos específicos: analisar como alunos e 

professores percebem os elementos inovadores que caracterizam o ProJovem e 

analisar a percepção dos alunos e professores sobre o programa e sua 

materialização. 

Para dar conta dessa etapa do estudo estabelecemos duas estratégias de 

análise: a primeira foi realizar um cruzamento entre alguns blocos de respostas, 

onde alunos e professores puderam avaliar o mesmo objeto presente no PPI. A 

segunda estratégia foi analisar algumas questões específicas para professores e 

alunos, na medida em que há elementos que são específicos de cada ator. Neste 

caso, escolhemos fazer uma análise diferenciada considerando as especificidades 

ora citadas. Optamos por analisar os seguintes itens: os materiais didáticos usados 

pelos professores, os recursos didáticos e sua relação com a proposta do programa, 

e por fim os elementos de implementação do Programa. 

Antes de analisarmos os dados da pesquisa, apresentamos a caracterização 

dos professores participantes do nosso estudo. Ao todo foram 168 professores, 

63,7% eram do sexo feminino, o que correspondia a um total de 107 docentes. Em 

contrapartida, 36,3%, 61 professores, eram do sexo masculino. As idades dos 

professores variavam entre 24 a 55 anos, sendo que 41% tinham de 30 a 34 anos, 

seguidos de 37% dos professores que tinham de 35 a 39 anos. Se reconheciam 

como pardos 79 professores (47,0%) e negros, 30 professores (17,9%). Já 49 

(29,2%) afirmaram serem brancos.  

Os professores tinham formações diversas, uma vez que 53 (31,5%) eram 

licenciados em letras, seguidos por 39 (23,2%) com licenciatura em ciências 

naturais, 24 (14,3%) com licenciatura em matemática e 24 (14,3%) em história e 

geografia. Tinham o curso superior em pedagogia 7 (4,2%). Dos professores 

entrevistados, 17 (10,1%) informaram que tinham outras graduações. Já 2 

professores (1,2%) só tinham o ensino médio. Não responderam a questão 2 

professores (1,2%). Chama-nos atenção a presença de 17 professores que tinham 

outras graduações e mais 2 professores que só tinham o nível médio. Esse fato se 

tornar normal no Programa por sabermos que os professores ministram outros 

componentes curriculares além dos presentes no ensino fundamental. Acreditamos 
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que os 19 professores fazem parte das áreas específicas do ProJovem, como a 

qualificação profissional que contempla vários arcos ocupacionais e também a ação 

comunitária.  

Outro aspecto que chama a nossa atenção são as instituições de ensino em 

que foram feitas as formações dos professores participantes do Programa. 91 

professores (54,2%) estudaram em instituição de ensino particular, já 58 professores 

(34,5%) fizeram sua formação em instituição de ensino público federal e 17 

professores (10,1%) em instituição de ensino público estadual. Não responderam a 

questão 2 professores (1,2%). Como vemos existiu uma predominância dos 

professores que tiveram sua formação nas instituições de ensino privado o que não 

chega a ser um fato novo. Como sabemos entre os vários problemas existentes para 

que a grande maioria da população venha a ter a sua formação nas instituições 

públicas está o número inferior de instituições públicas se comparadas com as 

particulares, como também a dificuldade das pessoas de serem aprovadas no 

processo de seleção das instituições públicas. No que se refere à pós-graduação, 90 

professores (53,6%) tinham curso de especialização latu sensu, 6 professores 

(3,6%) tinham curso de mestrado. Não tinham pós-graduação 55 (32,7%). Não 

responderam a questão 17 professores (10,1%). Quando utilizamos a pós-

graduação como uma das possibilidades para avaliar a qualidade do quadro de 

professores participantes do Programa, constatamos que o grupo por ter 57,2% dos 

professores com pós-graduação apresenta um bom nível de qualificação. Além 

disso, no coletivo dos professores consta a presença de 6 professores com 

mestrado o que indica um nível de qualificação diferenciada.  
 Em relação aos componentes curriculares ministrados pelos docentes, eles 

eram distribuídos da seguinte forma: os professores de língua portuguesa, 36 

(21,4%) e de ciências humanas, 36 (21,4%), foram os componentes de maior 

frequência em nosso estudo, seguidos por 31 professores (18,5%) que ministraram 

a disciplina de matemática, e mais 30 professores (17,9%) dos componentes 

curriculares das ciências da natureza. Lecionavam língua estrangeira 28 professores 

(16,6%). Participaram ainda 2 professores (1,2%) da ação comunitária. Não 

responderam a questão 5 professores (3,0%).  

 A maioria dos professores ministrantes das disciplinas tinham se formado de 

2 a 5 anos, 62 (36,9%), seguidos por 44 (26,2%) que se formaram de 10 a 20 anos e 

37 (22,0%) se formaram de 6 a 9 anos. 12 professores (7,1%) tinham mais de 20 
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anos de formado. Apenas 8 professores (4.8%) tinham se formado há menos de 2 

anos. Não possuíam graduação 4 professores (2,4%) e não respondeu 1 professor 

(0,6%).  

Em relação ao tempo em que os professores estão lecionando, 47 

professores (28,0%) lecionam de 6 a 9 anos, seguidos de 46 professores (27,4%) 

que lecionam de 10 a 20 anos, 37 professores (22,0%) lecionam de 3 a 5 anos, e 22 

professores (13,1%) lecionam há mais de 20 anos. O tempo mais baixo lecionando, 

1 a 2 anos, foi apresentado por 12 professores (7,1%). Lecionavam há menos de 2 

anos 2 professores (1,2%). Nunca lecionou antes 2 professores (1,2%). A 

experiência profissional dos professores participantes do programa é vista por nós 

como relevante pois acreditamos que esse aspecto é positivo na medida em que os 

docentes por apresentarem certa experiência na docência podem, além de 

minimizar as dificuldades presentes na sala de aula, contribuir de diversas formas 

para o processo de formação dos jovens participantes.  

Questionados sobre os principais motivos que os levaram a aceitar o trabalho 

no ProJovem, a maioria dos docentes afirmou que o caráter inovador do programa 

(31,5%) e a possibilidade de realizar um trabalho de transformação social (40,55%) 

foram os dois motivos em destaque. Elementos ligados ao salário, condições 

materiais de trabalho, local e horário de funcionamento do núcleo não tiveram 

destaque nas respostas dos referidos docentes. Fica difícil para nós podermos 

analisar esses dados pois não foi possível aprofundarmos as questões para 

podermos constatar realmente se esses foram os verdadeiros motivos para entrarem 

no programa.  

 
5.1 Utilização, diversidade e avaliação do uso dos materiais didáticos  
  

O material didático foi o primeiro item a ser analisado nesse momento, essa 

opção partiu da ideia de que os mesmos são peças fundamentais no processo de 

construção do conhecimento por auxiliar a prática pedagógica desenvolvida no 

interior das salas de aula e também da alusão que os documentos do Programa 

fazem aos mesmos, pois os documentos indicam que seu material didático é 

adequado à proposta inovadora do ProJovem. Além disso, como podemos identificar 

no Relatório de Avaliação do Programa (2007), os mesmos foram concebidos e 

produzidos especificamente para o Programa a partir de uma equipe de 
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especialistas das diversas áreas de conhecimento, levando em conta os elementos 

que fazem parte da problemática da juventude excluída, e também considerando o 

princípio da interdisciplinaridade. 

Os materiais didáticos foram entregues durante o curso aos alunos e 

professores, e são constituídos pelos seguintes volumes: guia de estudo do aluno 

com quatro volumes (um para cada unidade formativa); uma agenda do Estudante; 

um caderno de registro da avaliação; um volume do guia de estudo da formação 

profissional53. Já os professores54 participantes do programa receberam: manual do 

educador com quatro volumes (um para cada unidade formativa); ficha de 

acompanhamento e avaliação; guia de estudo da formação profissional entregue de 

acordo com área de atuação.  

 Sobre esse material didático, buscamos entender qual a percepção de alunos 

e professores sobre os seguintes elementos: linguagem, pertinência dos exemplos, 

qualidade e eficiência dos exercícios e atividades. Os conceitos para avaliação por 

parte dos professores e alunos dos itens referidos podiam variar de acordo com a 

seguinte escala: ótimo, bom, regular e péssimo.  

O quadro nº 19 abaixo apresenta uma síntese descritiva da avaliação 

realizada por professores e alunos sobre os itens acima referidos.  

 
Quadro 19 

  
Avaliação realizada por professores e alunos – linguagem, pertinência dos 

exemplos usados nas lições, qualidade e eficiência dos exercícios e 
atividades, presentes no material didático  

 
Item Avaliado Professores Alunos 

 Ótima/boa regular/ruim ótima/boa Regular/ 
ruim/péssima

Linguagem utilizada no 
material didático 

81.0% 17.9% 77,3% 15.3% 

Pertinência dos exemplos 80.4% 18.5% 75,2% 14,0% 
Qualidade e eficiência dos 
exercícios e atividades 

61.9% 36.9 73.2 16.6 

 

                                                 
53 Segundo o Relatório de Avaliação do Programa 2006, o material didático-pedagógico específico 

para o desenvolvimento dos arcos de qualificação profissional foi construído pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, em parceria como COPPE/UFRJ (BRASIL, 2007). 

54 Além desses materiais, segundo o Relatório de Avaliação do Programa 2006, foram produzidos 
materiais específicos para a formação inicial e continuada dos educadores, Manual do 
Educador/Orientações Gerais, e uma série de cinco vídeos com instrução sobre as funções do 
professor especialista e orientador tendo como referência as três dimensões do currículo do 
ProJovem (BRASIL, 2007). 
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Como falamos inicialmente, o primeiro item a ser avaliado pelos professores e 

alunos foi a linguagem utilizada no material didático. Para melhor entendimento 

podemos detalhar os dados da seguinte forma: 89 professores (53,0%) avaliam 

como boa; 47 professores (28,0%) avaliam como ótima; 29 professores (17,3%) 

avaliam como regular; 1 professor avalia como ruim (0,6%); e não responderam a 

questão 2 professores (1,2%).  

Esses dados apontam para uma aprovação por parte dos professores sobre a 

linguagem que está presente nos materiais didáticos ofertados aos alunos. Isso 

porque a grande maioria (81%) classificou a linguagem como ótima ou boa. Quando 

analisamos os percentuais de respostas que afirmam que a linguagem é regular e 

ruim, 17.9%, percebemos que ela é inferior ao nível de aprovação.  

Em relação às respostas proferidas pelos alunos participantes, a linguagem 

presente no material didático é avaliada como boa segundo 152 alunos (38,8%), 

seguido de ótima por 151 alunos (38,5%). Assim como os professores, houve por 

parte dos alunos participantes da pesquisa uma avaliação positiva da linguagem, 

pois as indicações como boa e ótima representam o maior quantitativo de alunos. 

Por outro lado, 50 alunos (12,8%) avaliam como regular a linguagem usada no 

material, seguido por 6 alunos (1,5%) que disseram ser ruim e mais 4 alunos (1,0%) 

afirmaram ser péssima. Não responderam 29 alunos (7,4%).  

Os dados apontam que os professores e alunos aprovam a linguagem 

presente nos materiais didáticos, o que, ao nosso ver, pode ser considerado um 

fator positivo do ponto de vista pedagógico visto que uma boa linguagem pode 

representar um facilitador para a compreensão dos códigos e conteúdos presentes 

nos materiais. Mesmo assim, chamamos atenção para os percentuais que afirmaram 

que a linguagem é ruim e péssima (2,5%), pois mesmo sendo um baixo percentual, 

apontam para certa dificuldade dos alunos em se apropriarem do conteúdo presente 

nos materiais didáticos a partir de sua linguagem, o que não pode ser deixado de 

lado, pois é de fundamental importância que a mesma possa contemplar a todos de 

forma indistinta.  

A partir dos dados levantados é fácil perceber a existência da aprovação dos 

professores e alunos em relação à linguagem que está presente nos livros didáticos 

que foram ofertados pelo Programa. Por outro lado, mesmo sabendo que as 

avaliações de regular e ruim (17,9%) por parte dos professores, e regular, ruim e 

péssimo (15,3%) por parte dos alunos, trazem percentuais inferiores, não podemos 
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deixar de chamar atenção para esses percentuais, pois os consideramos 

quantitativamente relevantes. Como já indicamos, a linguagem como um meio para 

a compreensão e a interpretação dos itens presentes nos materiais didáticos é uma 

peça fundamental para a apropriação do conjunto de elementos que estão presentes 

nos mesmos. Sendo assim, podemos afirmar que há necessidade de melhoria e 

adequações da linguagem presente nos materiais didáticos. Isso porque os dados 

indicam que um segmento participante do Programa apresenta problemas de 

entendimento, ficando de fora mais uma vez do processo de inclusão do 

conhecimento pela dificuldade de compreensão do mesmo.  

Assim como a linguagem, a pertinência dos exemplos presentes nos materiais 

didáticos é um elemento importante para o processo ensino e aprendizagem, isso 

porque os exemplos fazem parte do processo de fixação dos conteúdos 

apresentados. A pertinência dos exemplos é avaliada como boa por 92 professores 

(54,8%). Avaliam como ótima 43 professores (25,5%). Já 30 professores (17,9%) 

avaliam como regular a pertinência dos exemplos dados aos jovens. Por fim, 

encontramos 1 professor (0,6%) que avalia como ruim a pertinência dos exemplos 

dados aos jovens e 2 professores (1,2%) não responderam a questão. Como se vê, 

há um alto percentual de aprovação por parte dos professores dos exemplos 

presentes nos materiais didáticos, sendo avaliado como boa e ótima (80,4%), sendo 

esse percentual superior quando comparados às indicações de avaliação regular e 

ruim (18,5%).  

 Sobre esse item, os alunos responderam da seguinte maneira: 175 alunos 

(44,6%) conceituaram como bons; seguida de 120 alunos (30,7%) que afirmaram ser 

ótimas; classificaram como regular 49 alunos (12,5%) e como ruim 6 alunos (1,5%). 

Não responderam a questão 42 alunos (10,7%). Mais uma vez identificamos que os 

alunos avaliaram a forma como os exemplos foram usados nas lições de forma 

positiva, sendo aprovado com 75,2% entre os critérios de ótimo e bom, percentual 

esse muito superior aos critérios regular e ruim, que apareceram em apenas 14,0% 

das respostas. Sendo assim, compreendemos que a pertinência dos exemplos 

usados nas lições presente nos materiais didáticos foi avaliada como ótima e boa 

por parte dos professores e alunos que fizeram parte do programa. Dos professores, 

80,4% atribuíram conceito ótimo e bom, e os alunos com 75,2%. Mais uma vez os 

percentuais de regular e ruim são significativamente mais baixos, onde os 

professores apresentam 18,5% e os alunos 14,0%. Esses dados demonstram que 
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os atores que utilizaram os materiais didáticos acharam que os exemplos presentes 

são pertinentes, o que representa um elemento positivo pois, do ponto de vista 

pedagógico, exemplos ajudam a um melhor entendimento dos conteúdos 

abordados. No entanto, como veremos adiante, existem críticas em relação à 

centralização dos mesmos que tomam como base a realidade da região sudeste.  

 Por outro lado, não podemos deixar de enfatizar que os percentuais de 

regular e ruim mesmo sendo baixos, devem ser levados em consideração, pois 

apontam para certa dificuldade de um grupo de alunos em compreender as lições 

que estão presentes no material, dessa forma, não contemplando a todos os 

participantes.  

 O terceiro item a ser analisado conjuntamente nesse bloco de avaliação se 

refere à qualidade e à eficiência dos exercícios e atividades. Esse item foi avaliado 

como bom por 83 professores (49,4%). Já 56 professores (33,3%) avaliam como 

regular a qualidade e a eficiência dos exercícios e atividades. Avaliam como ótima a 

qualidade e a eficiência dos exercícios e atividades 21 professores (12,5%). Já 6 

professores (3,6%) afirmaram que a qualidade e a eficiência dos exercícios e 

atividades é ruim. Não responderam a questão 2 professores (1,2%). Percebemos 

de forma preliminar que houve mais uma vez a aprovação desse item presente no 

material didático que obtive índices de aprovação de 61,9%, em detrimento de 36,9% 

avaliados com regular e ruim.  

Em relação à avaliação dos alunos participantes, a leitura feita através da 

pesquisa aponta para uma aprovação dos mesmos. 144 alunos (36,7%) 

responderam que os exercícios e atividades usadas durante as aulas eram ótimos; 

disseram que eram bom 143 alunos (36,5%). Mais uma vez, o conceito de regular foi 

apresentado em terceiro lugar (56 alunos - 14,3%), ficando mais uma vez isoladas 

as respostas de ruim 9 (2,3%) e 3 estudantes (0,8%) como péssimas. Não 

responderam a questão 37 alunos (9,4%). Esses dados mostram que os alunos 

participantes aprovaram de forma significativa os exemplos e as atividades 

presentes nos livros didáticos.  

Os dados sobre esse item merecem alguns destaques de nossa parte. 

Percebemos que mesmo tendo sido aprovada como ótima e boa pela maior parte 

dos professores (61,9%), o percentual de professores que avaliaram como regular e 

ruim (36,9%) pode ser considerado bastante significativo. Isso nos leva a inferir que 

neste quesito o material didático precisa ser melhor pensado por parte da direção 
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pedagógica do Programa, pois nos parece que eles não conseguiram atender à 

especificidade apontada pelos professores e que são importantes para os jovens 

participantes do Programa em Recife.  

Por outro lado, ao analisarmos os dados apresentados pelos alunos 

participantes, percebemos que o resultado da avaliação dos alunos não vai de 

encontro totalmente às respostas dos professores, o que diferencia são os 

percentuais de aprovação mais significativos entre ótimo e bom que ficaram em 

torno de 73,2%, superando os percentuais verificados na avaliação dos professores. 

Dessa forma, os dados de aprovação pelos alunos se diferenciam em relação a esse 

item, pois, na nossa análise, a compreensão apresentada pelos professores aponta 

para a necessidade desse item ser melhorado. Ainda em relação à avaliação, os 

alunos apontaram os níveis de regular e ruim em torno de 16,6%, quando 

comparados com os percentuais dos professores, percebemos que a aceitação foi 

bem melhor, o que não dispensa a reflexão acima elaborada sobre os termos. 

A qualidade e a eficiência dos exercícios e atividades, para nós, representam 

um item de suma importância, pois o programa atende ao universo amplo de jovens 

que se encontravam em diversos níveis de aprendizagem. Outro aspecto está 

relacionado à questão da própria regionalidade, pois como sabemos o Programa 

tem uma abrangência nacional, o que dificulta a elaboração de atividades que 

considerem as especificidades regionais.  
Ao tentarmos sintetizar a avaliação feita pelos professores e alunos em 

relação ao material didático oferecido pelo programa, nos aspectos que listamos e 

discutimos acima, identificamos que os mesmos tiveram aprovação dos atores 

envolvidos, recebendo em sua grande maioria os conceitos ótimo e bom. Tal 

aprovação revela que o Programa consegue dar conta de uma de suas exigências 

que é possibilitar aos jovens, que estavam fora do sistema regular de ensino, se 

apropriar do conhecimento e prosseguir sua vida escolar, a partir de um conjunto de 

instrumentos didáticos que atendem às necessidades do processo formativo.  

Os resultados apresentados mostram uma proximidade com os apresentados 

no Relatório Parcial de Avaliação do ProJovem 2007, quando avaliam os elementos 

pedagógicos do Programa:  
 

Na avaliação mais detalhada dos itens que compõem o material 
didático, conclui-se que todos eles também tiveram resultados 
bastantes positivos... Destaca-se que o percentual de avaliações 
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como bom ou ótimo está em torno de 80%, demonstrando a boa 
qualidade do material didático oferecido aos jovens atendidos pelo 
Programa (BRASIL, 2008, p. 91). 

 
 

 Como havíamos apontado anteriormente, foram reservadas duas questões 

dirigidas especificamente aos professores responsáveis. Elas se referem à 

pertinência dos conteúdos selecionados presentes nos materiais didáticos e à 

adequação do material à realidade dos jovens. 
Conforme presente no quadro nº 20 abaixo, a pertinência dos conteúdos 

selecionados foi vista como boa por parte de 82 professores (48,8%). 44 professores 

(26,2%) avaliaram como regular e 37 professores (22,0%) avaliaram como ótimo. 

Por outro lado, 3 professores (1,8%) afirmaram ser ruim e 2 professores (1,2%) não 

responderam a questão. Os dados indicam uma aprovação por parte dos 

professores, pois quando juntamos os percentuais de bom e ótimo eles ultrapassam 

os de regular e ruim. No entanto, destacamos que nesse caso o percentual de 

regular 26,2% foi superior ao de ótimo 22,0%, demonstrando que existe por uma 

parte dos docentes uma insatisfação relacionada à pertinência dos conteúdos 

selecionados e que estão presentes nos materiais didáticos. 

 

Quadro 20 
Avaliação realizada por professores – pertinência dos conteúdos selecionados 

e a adequação dos materiais à realidade dos jovens presentes nos materiais 
didáticos 

  
Item Avaliado Professores 

 Ótima/boa regular/ruim 
Pertinência dos conteúdos selecionados 
presentes nos materiais didáticos 

70.8% 28.0% 

A adequação do material à realidade dos 
jovens 

70.8% 28,0% 

 

Esses dados mais uma vez apresentam certa convergência em relação às 

informações presentes no Relatório Parcial de Avaliação do ProJovem 2007, pois 

segundo o relatório, “há criticas pontuais ao conteúdo, seja pela sensação de que o 

que se apresenta no ProJovem é frágil em relação à escola regular, bem com 

críticas a sustância teórica de alguns elementos materiais” (BRASIL, 2008, p. 94). 

Aqui não podemos deixar de ressaltar que tal problema não é uma particularidade 

do ProJovem, mas é próprio dos programas de aceleração da aprendizagem, que, 
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por diversas vezes e em diversas pesquisas, já receberam críticas em relação à 

fragilidade teórica que o aligeiramento do processo de formação desse tipo encerra. 

 Coimbra (2008), discutindo esse assunto, diz que os programas de 

aceleração da aprendizagem pretendem trabalhar os conceitos essenciais dos 

currículos, mas suas pesquisas indicam que sempre há perdas, pois ocorre não 

apenas o aligeiramento do ensino como também o descarte de conteúdos do 

currículo, que dificultam a inserção dos alunos nos níveis subsequentes do ensino.  

O relatório de avaliação parcial de avaliação do ProJovem 2007 apresenta 

diversas críticas nesse sentido, entre elas destacamos as relacionados aos 

conteúdos, apontando para a falta de uma melhor articulação entre as áreas do 

currículo, demonstrando dessa forma certa fragilidade na materialização da relação 

interdisciplinar no programa; certa superficialidade na abordagem dos conteúdos, 

faltando um maior aprofundamento nos mesmos, além do excesso de exemplos 

relacionados à realidade do Sudeste, mais especificamente São Paulo, com 

exagerados recortes de reportagens tirados da Folha de São Paulo, comprometendo 

a dimensão nacional do Programa (BRASIL, 2008, p. 94). Esses comentários 

colocam em relevo a questão da fragilidade de conteúdos e também da dificuldade 

de considerar as dimensões regionais e culturais do nosso País quando se elabora 

um programa nacional.  

Tais críticas indicam a necessidade de aprofundar melhor o debate sobre os 

conteúdos e sua relação com as necessidades curriculares mínimas para formação 

de um aluno em nível de Ensino Fundamental. Isso porque, como o Programa tem 

como um dos objetivos a reinserção dos jovens na escola regular, há a necessidade 

de uma formação básica de qualidade que possa promover essa reinserção com 

sucesso.  

 O outro item avaliado especificamente foi a adequação dos materiais à 

realidade dos jovens. Como se pode ver no quadro nº 20 acima, 75 professores 

(44,6%) avaliam como bom e 44 professores (26,2%) avaliam como ótimo. Já 41 

professores (24,4%) disseram que a adequação dos livros à realidade dos jovens é 

regular. 5 professores (3,0%) avaliam como ruim, 1 professor (0,6%) vê como 

péssima e 2 professores (1,2%) não responderam a questão. Nesse caso houve 

mais uma vez por parte dos professores a aprovação da adequação dos materiais à 

realidade dos jovens, pois a soma dos percentuais de ótimo e bom foram superiores 

(70,8%). 
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 Numa tentativa de construímos uma síntese sobre esse bloco avaliativo, 

acreditamos que o Programa, no caso do universo pesquisado, conseguiu atingir os 

objetivos no que diz respeito aos materiais didáticos que foram elaborados 

especificamente para o ProJovem. Isso porque, ao que parece, os mesmos tiveram 

uma aceitação significativa por parte dos alunos e professores, sendo avaliados de 

forma positiva em todos os itens aqui discutidos. Essa avaliação positiva é relevante 

para pensarmos o sucesso ou o impacto do Programa, já que os materiais didáticos 

parecem cumprir o seu papel que consiste em auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem dos jovens. Acreditamos que essa aprovação deve ser vista como um 

indicativo de que as ações repercutiram de forma positiva perante os atores que 

participaram do Programa no Município do Recife.  

 Por outro lado, a partir dos dados observamos a necessidade de ajustes no 

que diz respeito às questões dos conteúdos e sua relevância para uma formação 

consistente, como também a própria descentralização e ampliação dos exemplos 

específicos, que no momento se apresentam circunscritos a uma determinada região 

do país.  

 
5.2 Recursos didáticos e sua relação com a proposta inovadora do Programa 
 
 Dentro da proposta de avaliação do Programa, optamos por avaliar os 

recursos didáticos utilizados durante as aulas do Programa, e que estão presentes 

no PPI, pois, como sabemos, eles são ferramentas importantes para facilitar o seu 

processo de ensino e aprendizagem. Considerando que o Programa se intitula de 

inovador, inclusive no que se refere aos processos pedagógicos, já que se propõe a 

atuar a partir de uma abordagem interdisciplinar e interdimensional, buscamos 

avaliar os recursos didáticos que podem revelar ou não uma prática inovadora. 

Assim, procuramos saber entre os professores e alunos a frequência de utilização 

dos seguintes recursos: quadro negro, material extra preparado e reproduzido pelo 

educador, jornais e revistas, filmes, excursões e visitas, dramatização, debate em 

grupo, jogos em sala de aula e atividades no computador.  

 Como sabemos, os recursos didáticos são fundamentais, pois servem como 

elementos facilitadores para a construção do processo de ensino e aprendizagem, 

como também mecanismo facilitador desse processo, já que funcionam como 

elementos de mediação no processo de ensino e aprendizagem. Assim, entendemos 
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que para dar conta de uma abordagem inovadora (entendida como uma abordagem 

que busca superar os limites de uma pedagogia tradicional) os recursos didáticos 

precisam ser atrativos, inovadores e eficientes. Temos clareza que os recursos por si 

só não podem representar a assunção de uma postura pedagógica inovadora, no 

entanto, escolheram recursos que, no seu conjunto, podem indicar ações 

pedagógicas que privilegiam diferentes operações de pensamento no processo de 

ensino e aprendizagem, e que também podem indicar ações pedagógicas que 

privilegiam diferentes formas de interação entre professor/aluno e entre aluno/aluno. 

Tais formas de interação podem representar uma postura pedagógica que tira a 

centralidade do processo de ensino da figura do professor e entende que tal 

processo necessita de uma mediação e interação entre os diferentes sujeitos do 

processo de ensino e aprendizagem (ANASTASIOU; ALVES, 2003). Faz-se 

necessário esclarecer que não aprofundamos o debate sobre esses importantes 

instrumentos facilitadores do processo de ensino e aprendizagem, o que fizemos foi 

analisar os dados e identificar até que ponto o uso dos mesmos pode representar 

inovações no cotidiano na sala de aula. 

 No quadro nº 21 abaixo, segue uma síntese das respostas dos professores e 

alunos participantes da pesquisa que indicaram o percentual de vezes que os 

recursos metodológicos foram usados durantes as aulas. 

  

Quadro 21 
Avaliação do programa: recursos didáticos usados durantes as aulas segundo 

professores e alunos participantes do Programa  
 

Recursos didáticos 
usados pelos 
professores  

 
Professores 

 
Alunos 

 Sempre Às vezes Nunca Sempre Às vezes Nunca 
Material didático 
produzido pelo 
ProJovem 

92,3% 6,5% -- 79,3% 14,3% 1,5% 

Quadro negro  74,4% 23,2% 1,2% 59,2% 19, 6% 9,9% 
Material extra 
preparado e 
reproduzido pelo 
educador 

67,9% 31,5% - 34,2% 46,7% 7,9% 

Os jornais e revistas 56,5% 42,3% 0,6% 30,9% 57,4% 3,3% 
Filmes 34,5% 62,5% 2,4% 20,4% 69,4% 2,6% 
Excursões e visitas 14,3% 67,3% 16,7% 14,8% 62,2% 12,8% 
Dramatização 17,3% 68,5% 10,7% 12,2% 45,4% 28,1% 
Debate em grupo 85,7% 11,9% 1,2% 48,7% 37,8% 7,9% 
Jogos em sala de 15,5% 66,7% 14,9% 9,4% 49,7% 27,3% 
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aula 
Atividades no 
computador 59,5% 31,5% - 32,9% 52,8% 7,4% 

 

O primeiro ponto de nossa análise se refere ao material didático produzido 

pelo ProJovem, cuja formulação buscou considerar as características próprias do 

público atendido. Os dados levantados mostram que esse material didático foi usado 

pelos professores durantes as aulas com bastante frequência. Como se vê no 

quadro acima, 156 professores (92,9%) afirmaram usar sempre esse material 

didático. Os alunos confirmam essa informação, pois 311 (79,3%) também disseram 

que os professores usavam sempre esse recurso didático. Para nós, esses dados 

representam certa aceitação por parte dos docentes do material ofertado pelo 

Programa, o que pode demonstrar que o mesmo conseguiu alcançar seus objetivos 

ao confeccionar um material de fácil utilização por parte de professores e alunos.  

Em articulação com essa constatação, percebemos que os dados confirmam 

o que já havíamos identificado anteriormente nesse estudo: a maioria dos 

educadores aprova o material didático. Um aspecto dessa análise que não pode 

deixar de ser considerado é que a nossa tradição pedagógica disciplinar e 

conteudista está marcada pelo uso constante dos livros didáticos, que muitas vezes, 

orientam os planejamentos escolares. No entanto, não podemos deixar de 

considerar que a utilização frequente do material didático pode significar um 

elemento que tende a contribuir para o sucesso do Programa.    

Outro recurso que colocamos à prova foi o quadro negro, que pode ser 

considerado como um dos recursos mais antigos e tradicionais no processo de 

ensino e aprendizagem dentro do ensino formal. Esse foi identificado como o 

segundo recurso didático mais utilizado durante as aulas, pois 125 professores 

(74,4%) afirmaram que usam sempre esse recurso. Essa constatação é confirmada 

também pelos alunos, 232 alunos (59,2%) também afirmaram que o quadro negro é 

sempre utilizado.  

O uso constante do quadro negro por parte dos docentes não representou 

para nós uma novidade, visto que esse recurso é amplamente utilizado no ensino 

regular. Tal constatação pode significar que o processo pedagógico ainda continua 

vinculado ao modelo educativo centrado no professor, e que, mesmo numa proposta 

inovadora, o professor ainda não consegue se desprender totalmente de uma 

postura tradicional de ensino. Isso não quer dizer que estamos defendendo a não 
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utilização desse recurso, mas sim que a sua utilização constante pode representar 

dificuldades de implantação de uma abordagem pedagógica inovadora e 

interdisciplinar como prever o Programa.  

O outro recurso didático analisado foi o material extra preparado e 

reproduzido pelo professor, tal expressão genérica buscou identificar material 

didático que não sejam os produzidos pelo Programa (manual do aluno, caderno de 

avaliação etc.). A primeira observação a ser feita diz respeito à divergência entre as 

respostas de professores e alunos. A maioria dos professores afirmou usar sempre 

esse recurso (114 professores - 67,9%). Como consta no quadro acima, não houve 

essa comprovação por parte dos alunos, visto que a maioria das respostas (183 

alunos – 46,7%) afirmou que esse recurso era utilizado somente às vezes pelos 

professores. Ou seja, as respostas apresentadas por professores e alunos não 

apresentam um consenso em relação à frequência de utilização desse tipo de 

material didático.  

Como sabemos, a ideia de levar para aula material extra é bastante relevante 

principalmente porque essa ação possibilita um atrativo a mais no momento de 

trabalhar os conteúdos de ensino em sala de aula, já que, em tese, tais materiais 

são diferentes dos livros, por exemplo. Por outro lado, temos clareza de que a 

preparação desse material por parte dos professores acarreta um esforço a mais 

para os mesmos, que, em sua maioria, têm outros vínculos empregatícios 

enfrentando jornada de trabalho dupla ou tripla, o que dificulta esse trabalho de 

elaboração devido ao pouco tempo disponível para preparação das aulas.  

Os dados indicam que existiram esforços por parte dos professores para essa 

realização, mas acreditamos que ela não aconteceu sempre, e que os percentuais 

apresentados pelos professores na pesquisa podem indicar que eles tentam passar 

uma imagem de que, apesar das adversidades, estavam atendendo a mais uma 

exigência do próprio Programa. Esses dados nos remetem também à necessidade 

de ampliação do tempo de dedicação do professor para que um Programa desse 

tipo possa dar certo. Isso porque, como se sabe, de uma forma geral o sistema 

educacional brasileiro tem privilegiado formas de contratação de professores que 

não prevêem tempo para planejamento, elaboração de atividades, correção de 

provas, e outras ações que fazem parte das atividades docentes, como pode ser 

constatado nas pesquisas que discutem a valorização do magistério (ROCHA, 2009; 

OLIVEIRA, 2004). Mesmo sabendo que a contratação dos professores do ProJovem 
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em Recife exigia um tempo de dedicação de 30 horas semanais do professor, sendo 

que dessas 20h ele atuava junto aos alunos e 10h eram dedicadas à formação 

continuada e ao planejamento, o que se percebe é que esse tempo ainda é 

insuficiente para dar conta das exigências de formação do ProJovem.  

O quarto recurso que colocamos em xeque foram os jornais e revistas, cuja 

utilização pode possibilitar, entre outras coisas, o acesso a diversas informações e 

notícias que podem ampliar o universo de conhecimento dos alunos, além disso, é 

um recurso didático que serve como uma estratégia diferenciada para a 

aproximação entre o conteúdo formal difundido pela escola e conteúdos culturais 

difundidos por esses tradicionais meios de comunicação. Os dados mostram que 95 

professores (56,5%) afirmaram que usavam sempre esse recurso didático. Aqui 

também encontramos divergências entre os dados obtidos com as respostas dos 

alunos e professores. Isso porque apenas 30,9% dos alunos (121 alunos) afirmaram 

que os jornais e revistas eram sempre utilizados pelo professor. Um dado que 

chama atenção está presente na afirmação que mesmo em percentuais baixos, 1 

educador (0,6%) afirma que nunca usou e de 13 alunos (3,3%) afirmaram que o 

professor nunca usava esse recurso didático. Percebemos por parte dos professores 

certa preocupação de mostrar uma inovação em seu trabalho em sala de aula, que 

ao afirmar estratégias diferentes no processo de ensino aprendizagem se mostra em 

sintonia com a própria proposta do programa. Por outro lado, sabemos também que 

o uso diário de uma mesma estratégia poderá vir a ser cansativa, além de nem 

sempre conseguir contemplar os objetivos desejados. 

Os filmes como recursos didáticos também foram foco da pesquisa, pois 

podem ser considerados uma importante estratégia para dinamizar o processo de 

ensino e aprendizagem em sala de aula, isso porque, de forma geral, os alunos se 

sentem bastante motivados em sala com o uso de filmes, pois eles remetem a uma 

atividade prazerosa. Assim, ele pode se constituir num elemento facilitador do 

processo de ensino, pois ao articular conteúdos curriculares com o conteúdo do 

filme, o professor abre a possibilidade de enriquecimento do processo de 

aprendizado na sala de aula. Percebemos a partir dos dados levantados que esse 

recurso não foi utilizado com frequência por parte dos professores, sendo utilizado 

às vezes durante as aulas do programa. Vemos isso na afirmação dos professores 

pesquisados, pois apenas 58 professores (34,5%) disseram usar sempre os filmes, 

assim como apenas 80 alunos (20,4%) afirmaram que esse recurso era usado 
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sempre. Mesmo entendendo que o filme é um ótimo recurso didático, há que se 

considerar que as condições objetivas dos espaços de aprendizagem nem sempre 

são propícias para essa prática. Isso porque, pelo que podemos identificar, o 

Programa funciona em escolas que nem sempre conseguem garantir equipamento 

tecnológico para o uso constante em sala. Tais observações podem explicar o fato 

de encontrarmos respostas de professores e alunos que afirmaram que nunca 

usaram filmes durante suas aulas.  

As excursões e visitas como recurso didático se apresentam como uma 

estratégia atrativa e enriquecedora para os jovens, pois oportunizam ampliar e 

aprofundar os seus conhecimentos quebrando a rotina da sala de aula, e buscando 

aproximar teoria e prática. Além disso, possuem um atrativo lúdico e motivador na 

medida em que na maioria das vezes possibilita o acesso dos jovens a locais e 

lugares que eles não conheciam. Assim como o recurso anterior (o filme), essa 

estratégia não é usada com frequência no processo ensino e aprendizagem dos 

alunos do ProJovem, sendo usado poucas vezes pelos professores. Constatamos 

isso quando comparamos as respostas dos professores e alunos em relação às 

quantidades de vezes em que foram usados. Afirmaram usar sempre apenas 24 

professores (14,3%), sendo confirmado por 58 alunos (14,8%). Esses dados são 

esperados e até compreensíveis já que há uma dificuldade logística de organizar 

excursões didáticas com frequência, seja no ensino regular, seja no interior de 

Programas e projetos educativos. Isso porque, como sabemos, tal estratégia exige a 

mobilização de recursos financeiros e humanos que, geralmente, são limitados, 

sendo essa uma realidade que marca a educação brasileira de uma forma geral.  

Como no recurso apresentado anteriormente, mais uma vez nos chama 

atenção o número de professores (28) e alunos (50) que afirmaram nunca terem 

usado e vivenciado essa estratégica didático/metodológica. Esse fato pode ser 

considerado uma limitação na organização dos processos pedagógicos no interior 

do Programa, já que está posto nas Diretrizes e Procedimentos Técnico-

pedagógicos para a Implementação do ProJovem a indicação de atividades desse 

tipo. No entanto, podemos inferir que também é possível haver impedimentos 

estruturais nos Núcleos e nas Estações da Juventude, ou inclusive dificuldades na 

coordenação local do Programa para dar conta dessa ação.  

Optamos por analisar a dramatização e os jogos conjuntamente por 

entendermos que essas estratégias didático/metodológicas trazem como inovação 
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para o processo ensino e aprendizagem do programa elementos lúdicos que, na 

nossa compreensão, servem como facilitadores para que os conteúdos/conceitos 

possam ser trabalhados de forma dinâmica e prazerosa. Conforme afirma França 

(2008, p. 37),  

 
A prática docente, como uma das dimensões da prática pedagógica, 
pode configurar-se como uma prática que privilegie atividades 
criativas, intensamente ricas de conhecimentos, com liberdade, 
seriedade, prazer de estar e ser um ator do mundo e para o mundo, 
desde que haja o engajamento dos seus atores. É nessa 
perspectiva que apresentamos a prática docente expressa com 
ludicidade, reconhecendo que versar sobre ludicidade não é uma 
tarefa fácil, tanto por ser uma expressão da subjetividade humana 
quanto pelas amplas discussões no seio acadêmico acerca da 
manifestação desse fenômeno, cujo estudo, por muito tempo, esteve 
associado à idéia de relaxamento, de dispersão de energia e de 
objetivos pedagógicos pré-determinados. 

 

Chamamos atenção para o fato de esses processos terem sido utilizados de 

forma mais pontual, sem muita frequência. Pois os dados revelam que a 

dramatização foi usada sempre por apenas 29 professores (17,3%) e os jogos por 

apenas 26 professores (15,5%). A pequena regularidade de utilização de jogos e 

dramatização, expressas no grande percentual de resposta para a classificação às 

vezes, pode revelar resistência ou dificuldades em utilizar recursos inovadores no 

processo de ensino e aprendizagem, o que denuncia que nem sempre é fácil aliar 

elementos lúdicos a processos regulares de ensino.  

Especificamente, em relação à dramatização como recurso didático, existe 

uma aproximação dos entrevistados professores e alunos quando os alunos afirmam 

que os professores usavam sempre (48 alunos - 12,2%). Por outro lado nos chama 

atenção mais uma vez o percentual elevado de 110 alunos (28,1%) que afirmaram 

que o professor nunca usou este recurso nas aulas, ficando evidenciado a não 

existência de uma homogeneização em relação aos recursos didáticos utilizados 

pelos professores no programa, pois a quantidade de alunos que afirmaram que 

nunca vivenciaram a dramatização foi bastante significativa. Fato parecido em 

relação aos jogos, pois houve também por parte de um grupo de 107 alunos (27,3%) 

a afirmação de que nunca o jogo foi usado em sala de aula como recurso didático. 

Acreditamos que o programa necessitava pensar em novas possibilidades de 

sensibilizar os educadores para a importância de atividades como essas para o 
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processo de ensino e aprendizagem que se voltem para um trabalho inovador e 

interdisciplinar, pois os alunos que afirmaram não terem participado de 

dramatizações e jogos deixaram de vivenciar mais essa possibilidade de 

aprendizagem que se dá de forma prazerosa e lúdica o que na nossa compreensão 

se constitui em uma grande perda. Pois, concordamos com França (2008, p. 35) 

que, 

 
O trabalho escolar deveria ser mais lúdico, uma vez que o 
conhecimento provém da interação entre sujeito e objeto. Essa 
interação não necessariamente tem que acontecer num clima de 
tarefas árduas e de cobranças descabidas. Antes, ao contrário, 
aprendem-se com mais facilidade as coisas que dão prazer e nisso 
incluem-se também a submissão e o respeito às regras: é só do 
prazer que surgem a disciplina e a vontade de aprender.  

 

Os debates em sala de aula foram considerados outra estratégia didático-

metodológica importante para a pesquisa. Os dados revelaram que o mesmo se 

apresentou como a segunda estratégia usada com mais frequência pelos docentes, 

pois 144 professores (85,7%) afirmaram usar sempre. As respostas apresentadas 

pelos alunos também confirmaram esses dados, pois 191 alunos (48,7%) afirmaram 

que os professores sempre usaram o debate. Essa estratégia como um recurso 

didático é peça fundamental para romper com a perspectiva do monólogo 

estabelecido entre o professor e os alunos, cuja diretividade fica centrada no 

primeiro. Esse tipo de relação entre o professor e o aluno faz parte do método 

tradicional, e que cada vez mais tem recebido críticas de diversos especialistas da 

área educacional. O debate implica a assunção de uma perspectiva dialógica onde 

professor e aluno interagem, respeitando as opiniões e as concepções dos atores 

envolvidos, além de contribuir de forma significativa com a ampliação do 

conhecimento a partir da abertura para o diálogo em sala de aula, representa um 

importante recurso para a construção da desenvoltura, da criticidade e da autonomia 

do aluno.  

Podemos considerar esse recurso didático como um elo necessário ao 

processo de humanização amplamente discutido na pedagogia da autonomia 

freireana, a qual se centra num debate em torno das exigências quanto ao lidar com 

os saberes necessários para que o ato de ensinar seja compreendido como um 

conjunto de experiências respeitosas de liberdade e promotoras de diálogos entre os 
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saberes construídos pela humanidade, os quais devem ser observados pelos 

profissionais da educação. A boniteza da prática docente se compõe do anseio vivo 

de competência do docente e dos discentes e de seu sonho ético. “Este é outro 

saber indispensável à prática docente. O saber da impossibilidade de desunir o 

ensino dos conteúdos da formação ética dos educandos. De separar prática de 

teoria, autoridade de liberdade, ignorância de saber, respeito ao professor de 

respeito aos alunos, ensinar de aprender” (FREIRE, 1996, p. 106-107). Nesse 

sentido, consideramos que os dados podem revelar um processo relevante no 

interior das práticas pedagógicas do ProJovem. 

O último elemento a ser analisado é o computador como recurso didático-

metodológico, pois, como sabemos, nos dias atuais este recurso representa uma 

importante ferramenta para o trabalho docente. Os dados mostraram que 100 

professores (59,5%) afirmaram que usavam o computador sempre. No entanto, os 

mesmos não foram confirmados pelos alunos, já que apenas 32,9% (129 alunos) 

afirmaram o uso constante do computador em sala de aula. Como sabemos, de 

acordo com o objetivo a ser alcançado pelo professor, esse recurso poderá ser 

utilizado de várias maneiras seja como um meio para trabalhar os conteúdos de 

forma mais dinâmica e atrativa, seja interagindo com outros grupos, cidade ou 

países, ou mesmo como um importante instrumento de pesquisa didática e 

aprofundamento dos conteúdos.  

Por outro lado, sabemos também que não é fácil trabalhar com o computador 

como uma ferramenta didático-metodológica isso porque, em alguns casos, surgem 

dois grandes problemas. O primeiro está relacionado à ausência de uma 

formação/capacitação do professor para manipular e explorar essa ferramenta, pois 

nem todos os professores possuem capacitação suficiente para explorar ou mesmo 

operar os computadores. O segundo grande problema está relacionado ao acesso 

às máquinas e ao laboratório de informática. Isso porque, mesmo o programa 

apresentando como um dos seus objetivos a inclusão digital e disponibilizando os 

equipamentos para o uso nos Núcleos, em alguns locais alguns municípios não 

cumpriram sua contra partida, ou seja, não organizaram as salas e nem montaram 

os equipamentos necessários para essa prática.  
Na tentativa de sintetizarmos as respostas dos atores envolvidos no nosso 

estudo, no tocante especificamente à questão dos recursos didático-metodológicos 

usados pelos professores durante as aulas do ProJovem, chegamos às seguintes 
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inferências: a partir dos dados coletados e analisados constatamos que existiram 

três recursos didáticos que foram apresentados como sendo utilizados sempre pelos 

professores e que tiveram confirmação dos alunos participantes do programa. Foram 

eles: o material didático produzido pelo ProJovem, os debates em grupo e o uso do 

quadro negro. 

É importante enfatizar que esses três recursos também aparecem como 

sendo os mais usados nos dados apresentados pelo Relatório Parcial do ProJovem 

em 2007, o que nos parece ser uma tônica em relação a esses recursos no 

Programa como um todo. O material didático produzido pelo ProJovem foi o recurso 

mais utilizado segundo os professores e confirmado pelos alunos do programa, 

demonstrando dessa forma que o programa conseguiu fazer com que o material 

didático produzido especificamente para programa pudesse ser vivenciado pelos 

professores durante as aulas demonstrando, dessa forma, certa aprovação por parte 

dos mesmos. Por outro lado, isso também pode demonstrar o apego dos 

professores às tradicionais práticas de dependência ao livro didático.  

Os debates em grupo aparecem em segundo lugar como a estratégia que foi 

utilizada pelos professores, esses dados são confirmados mais uma vez pelos 

alunos do programa. Como dissemos, essa prática pode indicar a tentativa de 

romper com o modelo monológico/diretivo presente no ensino tradicional que coloca 

o professor como centro do ensino e abre a possibilidade para uma perspectiva mais 

dialógica no processo ensino e aprendizagem, contribuído para que os alunos 

possam construir mais autonomia, criticidade e desenvoltura durante as aulas.  

O quadro negro aparece em terceiro lugar como o recurso mais usado; nesse 

caso, compreendemos que esse recurso não possibilita enriquecimento nem tão 

pouco inovação didático-metodológica para o programa, porém faz parte dos 

recursos que se fazem presentes na maioria das escolas. 

Percebemos também em nossa análise que os recursos didáticos 

metodológicos, material extra preparado e reproduzido pelo educador, os jornais, as 

revistas e as atividades no computador, foram apontados pelos professores como 

recursos que eram usados sempre durante suas aulas, mas tais dados não foram 

confirmados pelos alunos. Ao tentar entender melhor esse quadro, compreendemos 

que os professores responderam às questões mais com o intuito de mostrar certa 

inovação na sua prática pedagógica, que nem sempre revela o real. Além disso, 
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filmes, excursões e visitas, e jogos em sala de aula ainda são pouco explorados 

como recursos didático-metodológicos.  

Esses dados nos levam a inferir que há certa dificuldade de fazer com que “as 

aulas parecem ser dinâmicas e pedagogicamente diversificadas...” (BRASIL, 2008, 

p. 92) para todos os alunos participantes do Programa. Por outro lado, os dados 

revelaram a busca de ações pedagógicas que levem à qualificação do processo 

ensino e aprendizagem, ou seja, os educadores apresentaram certo esforço para 

romper com os formatos tradicionais característicos do ensino regular. Isso acontece 

principalmente com as tentativas de inovação a partir do momento em que usavam o 

material produzido por eles, uso de jornais e revistas, filmes, excursões e visitas, a 

dramatização, os debates durante as aulas, os jogos e o computador. Temos clareza 

que o termo às vezes pode ser visto como ações pontuais, porém a própria 

possibilidade de sair do tradicional e passar para inovar/renovar os recursos 

didáticos na nossa visão é vista de forma positiva.  

 
5.3 Elementos de implementação do Programa 
 
 Como já mencionamos anteriormente, o Programa apresenta em sua 

estrutura normativa e pedagógica vários elementos que fazem com que ele tenha 

características diferenciadas da educação formal regular pública.  

Essa diferenciação é caracterizada pela indicação do currículo integrado, que 

propõe uma abordagem interdisciplinar e interdimensional. A interdimensionalidade 

se refere a uma articulação entre a educação básica, a formação inicial e a ação 

comunitária, com a inserção digital. Além disso, elementos estruturantes marcam e 

caracterizam esse programa, como o auxílio financeiro e o material didático 

específico para o Programa compõem um conjunto de ações que são anunciadas 

como inovações no processo educacional juvenil (BRASIL, 2007). 

Como destaca o Relatório de Avaliação do ProJovem 2007, “um dos aspectos 

efetivamente distintos do ProJovem reside na integração conceitual e pragmática 

entre os componentes de Currículo, Qualificação Profissional e Ação Comunitária, 

associados a um auxílio financeiro e uma modalidade particular de certificação” 

(BRASIL, 2008, p. 69). Percebemos que esses elementos são essenciais para que o 

Programa possa ser implantado com êxito, dessa forma procuramos verificar junto 

aos professores e alunos, qual a avaliação que eles fazem de cada um desses 
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elementos que estão ligados à implementação do ProJovem. São eles: o pagamento 

do benefício, os laboratórios de informática, o material didático, a disponibilidade e a 

pontualidade da entrega de materiais de trabalho. Além disso, foi elaborada uma 

questão específica para os professores relacionada ao Projeto Pedagógico 

Integrado e outra específica para os alunos que estava relacionada à junção entre 

ensino com formação profissional e ação comunitária.  

 Conforme está apresentado no quadro 22, a avaliação dos itens de 

implementação do programa e que fazem parte dos elementos constitutivos, foram 

todos aprovados em sua maioria como bons e ótimos, por professores e alunos 

participantes; porém, com a intenção de aprofundarmos a avaliação teceremos 

alguns comentários, sobre cada um deles.  

  

Quadro 22 
Avaliação do programa: elementos de implementação  

 
Elementos de implementação 

do Programa 
Professores 

 
Alunos 

 Ótima/boa regular/ruim/ 
péssima 

Ótima/boa Regular/ 
ruim/péssima

Pagamento do benefício 70,3% 28,5% 58,2% 33,6% 
Laboratório de informática 55,4% 44,6% 47,4% 43,4% 
Material didático 76,8% 22,6% 74,6% 18,6% 
A disponibilidade e a 
pontualidade da entrega de 
materiais de trabalho 

60,1% 39,9% 41,3% 36,0% 

Projeto Pedagógico Integrado. 88,1% 11,3%   
Juntar ensino com formação 
profissional e ação comunitária 

  76,0% 16,6% 

 

 A aprovação do pagamento do auxílio financeiro foi feita pela maioria dos 

professores com conceitos que variam de ótimo a bom somando ao todo 70,3% das 

respostas. Quando somamos os percentuais dos conceitos regular, ruim e péssimo 

chegam apenas a 28,6%, onde desses itens o maior percentual apresentado foi o 

regular que chega a 23,2%, dessa forma, constamos que o pagamento foi aprovado 

por parte dos docentes.  

 Assim como os professores, do auxílio financeiro foi aprovada pelos alunos 

em sua maioria por 58,2%, porém o que chama atenção é que os percentuais que 

somam os conceitos regular, ruim e péssimo foram bem mais significativos em 

relação aos percentuais apresentados pelos professores, pois sua soma apresenta 
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33,6% do total. Mesmo observando uma aprovação pela maioria dos alunos, esses 

dados demonstram certa insatisfação por parte dos alunos sobre o auxílio financeiro. 

Tal insatisfação pode estar ligada não ao seu pagamento e sim ao valor que é pago, 

ou mesmo os atrasos verificados no pagamento do auxílio. Como sabemos, o 

pagamento do auxílio financeiro representa um subsídio importante, pois como 

constatamos na análise socioeconômica, boa parte dos jovens participantes (39,0%) 

que trabalham recebem até meio salário mínimo, enquanto outra parte não tem fonte 

de renda. Dessa forma, identificamos que o auxílio serve como um estímulo a mais 

para que o jovem ingresse e permaneça no programa.  

Os laboratórios de informática como um item de implementação do programa 

receberam em nosso estudo os piores índices de aprovação tanto em relação aos 

professores como também aos alunos. Os 168 professores avaliaram da seguinte 

forma: 64 professores (38,1%) avaliaram como bom os laboratórios de informática; 

55 professores (32,7%) como regular; 29 (17,3%) avaliaram como ótimo; 17 

professores (10,1%) avaliaram como ruim e 3 professores (1,8%) como péssimo os 

laboratórios de informática. Mais uma vez quando somamos os conceitos bom e 

ótimo o seu total (55,4%) é superior à soma dos conceitos, regular, ruim e péssimo 

(44,6%). De uma forma geral, os dados indicam certa insatisfação por parte dos 

docentes em relação aos laboratórios. 

 Essa realidade não se diferencia em relação aos alunos pesquisados, a 

avaliação desse segmento se apresenta bem mais negativa em relação aos 

laboratórios de informática. Avaliam como bom 117 alunos (29,8%), muito próximo 

desse percentual ficou o conceito de regular, 110 alunos (28,1%). Apenas 69 alunos 

(17,6%) responderam que os laboratórios de informática são ótimos. Ficaram muito 

próximos os conceitos dos alunos que classificaram os laboratórios como ruim, 32 

alunos (8,2%) e péssimo, 28 alunos (7,1%). Quando somamos os percentuais dos 

conceitos, vemos que são superiores os conceitos de bom e ótimo (47,4%), contra 

43,4% referentes aos conceitos de regular, ruim, péssimo. O que chama atenção 

nesses dados é o nível de avaliação negativa dos alunos, já que imaginávamos que 

os laboratórios de informática consistiriam numa motivação a mais para a prática 

pedagógica dos alunos, ainda mais considerando que a inclusão digital é um dos 

objetivos do Programa (BRASIL, 2007). 

 Destacamos que, ao aderir ao Programa, os municípios receberam por parte 

do Governo Federal um kit de equipamentos de informática para cada Núcleo, sendo 
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constituído de 10 microcomputadores com estabilizadores, uma impressora e um 

switch. Ainda segundo o mesmo Relatório,  
 
Foram adquiridos e entregues pelo ProJovem 19.615 computadores, 
19.615 estabilizadores, 2.154 impressoras a laser e 2.154 switches, 
cabendo aos municípios e ao Distrito Federal a responsabilidade pela 
preparação do espaço físico para instalação dos laboratórios, 
aquisição do mobiliário necessário e a manutenção dos 
equipamentos. Ficou definido, ainda, que os alunos devem ter acesso 
irrestrito aos computadores durante todo o curso (BRASIL, 2007, p. 
50). 

 

 Como vimos, caberia apenas aos municípios participantes do programa se 

responsabilizarem pela instalação e manutenção dos equipamentos, viabilizando o 

bom funcionamento dos laboratórios de informática nos Núcleos. No entanto, os 

percentuais de insatisfação apontados acima mostram que, de fato, esse processo 

não aconteceu na cidade do Recife.  

  Além disso, é importante enfatizar que esse nível de insatisfação apresentado 

por professores e alunos do ProJovem em Recife mais uma vez está de acordo com 

os dados apresentados no Relatório de Avaliação do ProJovem 2007, isso porque 

esse foi um dos itens que segundo o Relatório obteve os menores percentuais de 

sucesso,  

 
As razões para isso se devem, em primeiro lugar, ao enorme atraso 
na chegada dos computadores, seguida da dificuldade que muitas 
escolas apresentaram em adequar um espaço para acomodá-los e, 
mais uma vez, do atraso na instalação dos equipamentos, sistemas 
operacionais e softwares. Durante a aplicação de pesquisa de 
avaliação, foram registrados diversos exemplos dessa situação: 
computadores que tinham acabado de chegar, decorridos oito meses 
do curso; máquinas desligadas, ainda sem instalação, educadores 
sem treinamento para operar o sistema Linux e, principalmente, falta 
de conexão com a internet, o que tornava inviável a exploração do 
sites, realização de pesquisas on-line e atividades interativas 
(BRASIL, 2008, p. 57). 

 
 
 Essa situação acima também expressa o caso do Recife. Com a constatação 

acima, percebemos que o objetivo de realizar “a inclusão digital como instrumento 

de inserção produtiva e de comunicação”, presentes tanto no Decreto nº 5.557, de 

05 de outubro de 2005, como também nas Diretrizes e Procedimentos Técnico-

Pedagógicos para a Implementação do ProJovem, não conseguiu ser alcançado em 
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vários núcleos presentes nos municípios, ficando os jovens participantes do 

programa mais uma vez tolhidos de realizarem a aquisição de um conhecimento 

relevante para o desenho atual da nossa sociedade, especialmente para a inserção 

qualificada no mercado de trabalho, já que no momento atual a sociedade está 

sendo analisada por muitos autores como a sociedade da informação ou do 

conhecimento (WERTHEIN, 2000). 

Como já constatado anteriormente num debate mais detalhado, o material 

didático foi aprovado por professores e alunos. Os resultados mais uma vez 

apresentam uma sintonia em relação aos resultados presentes no Relatório Parcial 

de Avaliação do ProJovem 2007, pois esses itens foram avaliados de forma positiva, 

sendo aprovados tanto por professores como por alunos. Ou seja, em nível nacional, 

segundo o Relatório, “o material didático recebeu avaliações positivas de 76,5% dos 

jovens e 72,9% dos docentes” (BRASIL, 2008, p. 91). Ainda no mesmo relatório é 

dada ênfase ao caráter inovador do material didático, o que segundo o mesmo faz 

com que seja aprovado pelos jovens,  
 

O caráter diferenciado do material didático-pedagógico utilizado pelo 
ProJovem reside não só na forma de agrupamento dos conteúdos em 
eixos temáticos que iniciam uma ruptura em relação às divisões 
disciplinares clássicas, mas também na forma de proposição de 
atividades e reflexões pautadas na produção de analogias e bases 
compreensivas capazes de gerar uma aprendizagem significativa 
(BRASIL, 2008, p. 93). 

 
 Percebemos que existe um reconhecimento por parte dos professores e 

alunos de que o material didático produzido pelo Programa tem uma qualidade boa 

e, por isso, foi aprovado. Tais dados confirmam o panorama encontrado em Recife. 

Por outro lado, no que se refere às inovações presentes nele e à sua 

contemporaneidade em relação à situação dos jovens excluídos, não foi possível 

ratificar essas informações a partir dos instrumentos utilizados.  

 A disponibilidade e a pontualidade da entrega de materiais de trabalho foram 

vistas por 168 professores da seguinte forma: 81 professores (48,2%) avaliaram 

como bom; já 59 professores (35,1%) avaliaram como regular; 20 professores 

(11,9%) como ótimo. Por outro lado, 7 professores (4,2%) avaliaram como ruim e 1 

professor (0,6%) avaliou como péssimo. Os dados apontam uma aprovação nesse 



 197
 

item. Porém chamamos atenção que mesmo aprovado esse item recebeu por parte 

dos professores uma avaliação regular superando o conceito ótimo.  

 Os alunos também aprovaram a disponibilidade e a pontualidade na entrega 

de materiais. Esse item foi avaliado como bom por 142 alunos (36,2%), seguido de 

regular por 111 alunos (28,3%). Já 75 alunos (19,1%) disseram que foi ótimo. 20 

alunos (5,1%) avaliaram como ruim e 10 alunos (2,6%) como péssimo. A soma dos 

percentuais bom e ótimo (41,3%) aponta para uma aprovação dos alunos em relação 

aos percentuais regular, ruim e péssimo (36,0%). Mais uma vez, constatamos que o 

conceito regular recebeu também por parte dos alunos percentuais maiores do que 

ótimo. Inferimos que tanto os alunos como professores aprovaram a disponibilidade 

e a pontualidade na entrega de materiais, porém percebemos que os percentuais do 

conceito regular são bastantes expressivos, o que pode ser entendido como certa 

insatisfação por parte dos professores e alunos sobre esse item. 

 A análise desse ponto é relevante, já que se há a elaboração de um material 

específico entende-se que o mesmo é uma das condições primordiais para o 

sucesso do Programa. Nesse caso, se há atraso na entrega, há atraso ou prejuízo 

para o calendário de execução das unidades formativas, que como já anunciamos, 

tal calendário é bastante justo, pois prevê a execução das quatro unidades em 12 

meses. 

 O último item analisado em relação à implementação do PPI está relacionado 

à avaliação especificamente nas questões que tratam da relação das três dimensões 

do programa: o ensino, a formação profissional inicial e a ação comunitária. 

Procuramos ver qual a avaliação que esses atores fazem desse processo. Como já 

anunciamos anteriormente, o Projeto Pedagógico Integrado é apresentando dentro 

do ProJovem como um dos carros chefes do Programa, sendo destacado pela sua 

estrutura inovadora que relaciona ensino formal, formação profissional inicial e ação 

comunitária, num movimento intitulado interdimensional.  

 Tal organização foi vista como boa por parte de 81 professores (48,2%). Já 67 

professores (39,9%) avaliaram o Projeto como ótimo; 18 professores (10,7%) 

disseram que era regular. Apenas um 1 professor (0,6%) avaliou como ruim. 

Constatamos que houve por parte dos professores uma aprovação de forma 

significativa, pois as somas dos percentuais bom e ótimo chegam a 88,1%. 

 Em relação aos alunos, para que os mesmos tivessem um entendimento 

melhor sobre a questão, foi perguntado sobre a relação entre a junção das três 
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áreas de formação (ensino, formação profissional e ação comunitária). Nesse caso, 

175 alunos (44,6%) avaliaram como ótima a junção, muito próximo também dos que 

viram como bom (123 alunos - 31,4%). Como regular foi vista por 54 alunos (13,8%), 

enquanto que 8 alunos (2,0%) disseram que a junção foi ruim. Apenas 3 alunos 

(0,8%) afirmaram que a junção foi péssima. Não responderam a questão 29 alunos 

(7,4%). Ao somarmos os percentuais de ótimo e bom 76,0%, percebemos que houve 

uma aprovação significativa também por parte dos alunos, pois ao compararmos 

com os percentuais de regular, ruim e péssimo, 16,6% se mostraram inferiores aos 

percentuais de aprovação.  

A aprovação dos elementos que compõem o Projeto Político Integrado por 

parte dos professores e alunos na nossa compreensão representa a confirmação de 

uma ação exitosa por parte do Programa, pois como vimos nos documentos oficiais 

o Projeto Pedagógico Integrado busca restabelecer e ser reconhecido como um 

novo modelo de projeto. Dessa forma, afirma que 
 
 

Há uma expectativa de que esta experiência, dado o seu caráter 
inovador na relação entre currículo, práticas pedagógicas e material 
didático, possa colaborar na reflexão das políticas inclusivas e de 
educação de jovens. Tal fato justifica-se em função de o ProJovem 
reconfigurar uma tendência histórica em termos de política de inclusão 
social e poder servir como elemento reflexivo para outros movimentos 
de escolarização (BRASIL, 2008, p. 70). 

 
 
  Isto demonstra que o Programa pretende servir de referência para outras 

modalidades de ensino em que estão presentes os jovens. Sendo assim, a partir das 

respostas dos entrevistados, inferimos que a avaliação feita pelos professores e 

alunos que fizeram parte dessa pesquisa, nos diversos itens que aqui expusemos 

foram aprovados pelos mesmos, isso porque, quando somamos os percentuais dos 

conceitos de ótimo e bom de todos os itens avaliados, eles são superiores aos 

percentuais de regular, ruim e péssimo. Ressaltamos, ainda, que como já afirmamos 

anteriormente, o item de implantação que recebeu uma pior avaliação por parte dos 

professores e alunos foram os laboratórios de informática, e que esses resultados se 

aproximam das pesquisas de avaliação feita pelo Programa que estão presentes no 

Relatórios de Avaliação Parcial do ProJovem em 2007.  

Por outro lado, temos clareza que essa avaliação, por ser em um município 

específico, não reflete a realidade nacional, pois como sabemos a implementação de 



 199
 

um Programa com tamanha especificidade e detalhamento, em um país com 

dimensões continentais como o Brasil, ao se deparar com as especificidades locais, 

sofre interferências do mesmo.  

De uma forma geral, percebemos diversas dificuldades em materializar em 

sua plenitude um Programa com tamanha complexidade como o ProJovem. Como 

está presente no Relatório de Avaliação Parcial do ProJovem 2007, existem várias 

críticas que estão relacionadas a diversos problemas no processo de implementação 

tais como “pagamento de bolsas que atrasa ou não é feito; computadores que não 

chegam; laboratórios que não são montados; aulas de inglês e informática que não 

acontecem por falta de educadores ou material; material que não é recebido; 

Estação da Juventude que não funciona” (BRASIL, 2007, p. 88). Dessa forma, não 

podemos deixar de ressaltar que essa nossa análise aponta alguns elementos que 

podem ser ressaltados como avanços e limites da implementação de um programa 

educacional como política pública, conforme procuramos destacar durante esse 

capítulo e que daremos continuidade no próximo.  
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CAPÍTULO 6 PERSPECTIVAS, CONTRIBUIÇÕES E PERMANÊNCIA: o que 
pensam os professores e os alunos regulares sobre essas questões 

 
 Como relatamos durante este estudo, o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens se apresenta como uma opção diferenciada para os jovens excluídos da 

sociedade brasileira, que não terminaram a educação básica, não tiveram formação 

profissional e nem um emprego formal com carteira assinada. Sua estrutura se diz 

inovadora, em dois aspectos: tanto nas questões ligadas à gestão do programa, 

quanto na dimensão pedagógica. O programa atribui ao seu Projeto Político 

Integrado o papel diferenciador ao ser comparado à educação regular pública por 

seu caráter interdisciplinar. Apregoa que existe entre seus componentes curriculares 

uma relação que perpassa o campo disciplinar do conhecimento e multidimensional 

por estabelecer uma formação e articulação que vincula a área da educação básica, 

a formação inicial, a ação comunitária e a inclusão digital. O programa tem um 

material didático específico para professores e alunos. Além disso, o mesmo oferece 

um auxílio financeiro de 100 reais para todos os estudantes assíduos e que derem 

conta de suas responsabilidades no curso. 

 Apesar de todos esses elementos, que buscam fazer desse Programa algo 

diferenciado em relação à educação formal e também da própria educação de 

jovens e adultos, partimos da tese que o mesmo é inovador no sentido de que 

aciona um conjunto de dispositivos voltados para a mudança das precárias 

condições de um segmento da juventude brasileira que foi excluído historicamente 

do sistema educacional e do mercado de trabalho; no entanto, consideramos que 

limites estruturais e conjunturais dos participantes e do próprio programa acabam 

por delineá-lo como uma ação governamental restrita e limitada no que se refere aos 

objetivos a que se propõe, ou seja, ofertar a formação integral dos jovens, a partir da 

associação entre a elevação da escolaridade, da qualificação profissional e do 

desenvolvimento das ações comunitárias.  

 Resgatamos esses elementos do Programa na medida em que acreditamos 

ser fundamental o entendimento das seguintes questões: quais as expectativas dos 

professores para com o futuro dos seus alunos? Quais as expectativas dos alunos 

participantes do programa? Quais as contribuições do programa para os jovens 
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participantes? Quais os principais problemas apresentados por professores e alunos 

para que os jovens permaneçam no programa?  

 Para dar conta dessas questões, e como apontado anteriormente na 

metodologia desse trabalho, o total de atores participantes é de 560 (quinhentos e 

sessenta). Sendo 168 (cento e sessenta e oito) professores ministrantes das 

disciplinas, e mais 392 (trezentos e noventa e dois) alunos regulares.  

 Este capítulo está estruturado da seguinte forma: no primeiro momento 

apresentamos as expectativas dos atores sobre o programa; procuramos analisar as 

expectativas dos alunos sobre o programa e mais as contribuições que os mesmos 

afirmam terem recebido do ProJovem, como também, a expectativa do futuro dos 

alunos a partir do olhar dos professores. No segundo momento analisamos os 

principais problemas apresentados pelos atores sobre a questão da permanência 

dos jovens no Programa. Essa análise foi feita a partir dos professores e dos alunos 

que no momento estavam frequentando regularmente o programa.  

 
6.1 Expectativas e contribuições do Programa segundo o olhar dos alunos 
participantes  
 

Uma análise da materialização do Programa através da prática em sala de 

aula é uma das possibilidades que nos permitem verificar se o mesmo realmente 

conseguiu realizar os objetivos anunciados nos documentos norteadores. Como 

sabemos, isso não se constitui uma tarefa fácil visto que existem elementos do 

cotidiano que interferem diretamente na dinâmica do programa. O ProJovem, por 

trazer um conjunto de ações que se diferencia da educação regular pública e 

especialmente do ensino de jovens e adultos, provoca diversas expectativas em 

vários setores: dos que estão realizando a política, dos que a avaliam e dos próprios 

alunos integrantes do programa. No nosso caso, optamos por analisar a percepção 

dos alunos participantes para verificarmos se suas expectativas foram realmente 

atendidas, além de compreendermos as possíveis contribuições do programa para 

as suas vidas.  

Nesse sentido, uma das questões do questionário versou exatamente sobre o 

atendimento das expectativas, conforme podemos ver no quadro 23 abaixo: 
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Quadro 23 
Atendimento das expectativas dos alunos  

Expectativas dos alunos Percentual 
Sim, atende e até supera minhas expectativas 48,2% 
Sim, atende às minhas expectativas 44,1% 
Não, não atende às minhas expectativas 5,9% 
Não respondeu 1,8% 
Total 100,0% 

 

É importante relembrar e destacar que o público atendido pelo programa se 

configura como um segmento de jovens que historicamente foram excluídos 

socialmente, situando-se dentro do formato da velha exclusão social (CAMPOS, 

2004; POCHMANN, 2004). Ao analisarmos as respostas dos 392 alunos sobre o 

atendimento de suas expectativas, percebemos no quadro 23 acima que houve por 

parte dos mesmos um reconhecimento de que o programa atendeu e superou as 

expectativas, isso foi afirmado por 189 alunos (48,2%). Os dados são ratificados por 

mais 173 estudantes (44,1%) ao afirmarem que o Programa atendeu às suas 

expectativas. O percentual de alunos cujas expectativas não foram atendidas é 

baixo, pois apenas 23 alunos se posicionaram nesses termos. 

Como verificamos acima, houve um reconhecimento por parte dos jovens de 

que o programa realmente atendeu às suas expectativas. Sendo assim, no intuito de 

aprofundarmos e buscarmos pistas sobre o tipo de expectativa é que se buscou 

compreender quais as contribuições que o Programa propiciou aos jovens 

participantes.  

Quadro 24 
Contribuições do ProJovem segundo o olhar dos jovens participantes 

  
Contribuições do ProJovem para os alunos  Sim Não 

Obtenção de novos conhecimentos 66,6% 33,2% 
Ajudou a arrumar emprego 10,7% 88,8% 
Possibilitou o término do ensino fundamental 70,9% 28,6% 
A melhoria do seu futuro 59,9% 39,5% 
A possibilidade de conhecer novas pessoas e fazer novos amigos. 55,6% 43,9% 

 

Como consta no quadro 24, as contribuições relatadas pelos jovens na sua 

maioria apontam para um reconhecimento de que o programa contribuiu para o 

processo de escolarização, pois, como vimos, a obtenção de novos conhecimentos 

e a possibilidade do término do ensino fundamental tiveram um destaque por parte 

dos respondentes. Cerca de 261 alunos (66,6%) afirmaram ter obtido novos 

conhecimentos durante o programa, nessa mesma direção, 278 alunos (70,9%) 
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afirmaram que o programa possibilitou a conclusão do ensino fundamental. Mesmo 

assim, não poderemos deixar de destacar os percentuais de jovens que 

apresentaram uma visão pessimista das contribuições educacionais do programa, 

130 alunos (33,2%) disseram que não obtiveram novos conhecimentos; 112 alunos 

(28,6%) apontaram que o programa não contribuiu para o término da conclusão do 

ensino fundamental. 

Em relação à afirmação dos jovens de que o programa não contribuiu para 

obtenção de novos conhecimentos, compreendemos que esses dados são 

significativos e que talvez essa questão tenha uma relação com a própria 

especificidade dos alunos contemplados pelo programa, pois o mesmo atende 

estudantes que transitam dentro de um universo amplo que vai da 4ª série até a 7ª 

série ou 8ª série incompleta, com faixas etárias de 18 a 24 anos e com tempo de 

escolarização diversificado. Esses elementos podem indicar que diversos alunos, 

por já terem passado por outras instâncias formativas, não venham a perceber 

elementos novos durante a sua formação no Programa. Por outro lado, como 

sabemos, muitos jovens se vinculam a programas como esse por estímulos 

exteriores à aquisição de novos conhecimentos, como o recebimento de bolsas e/ou 

o acesso ao campo de trabalho, o que relega para segundo plano a aprendizagem. 

Tomando especificamente esses jovens que não se sentiram contemplados com a 

obtenção da aquisição de novos conhecimentos, podemos dizer que o Programa e a 

própria política pública não conseguiram atingir um dos seus objetivos, que foi 

realizar a formação integral a partir do desenvolvimento de saberes, conhecimentos, 

competências (BRASIL, 2007). 

Por outro lado, mesmo tendo clareza dos problemas surgidos a partir da 

própria especificidade do Programa, não podemos deixar de lembrar que a mesma é 

fruto de um modelo de política pública que se aproxima do que Novaes (2009) 

denomina de uma política com característica atrativa e também exclusiva. No que 

tange ao seu caráter de uma política atrativa, ela tem como elemento diferencial o 

seu caráter emergencial e experimental como se pode ver nos documentos oficiais 

(BRASIL, 2007). Sendo assim, nos possibilita entendermos que esse tipo de política 

pública se volta para problemas que necessitam de soluções urgentes e imediatas, 

podendo ainda na construção da política pública ousar de forma a poder inovar e 

experimentar das diversas estratégias que estão presentes na própria legislação 

educacional, como aconteceu com o ProJovem. 



 204
 

Assim como o programa também se aproxima do modelo de uma política 

exclusiva por atender de forma emergencial a um público específico, ou seja, jovens 

brasileiros que se encontravam em situação de exclusão social, o programa como 

uma política pública se aproxima dos modelos atrativos e exclusivos, que tem por 

objetivo atender tanto a um público mais geral, como também com faixa etária 

definida, e que apresenta um caráter emergencial e experimental. Sendo assim, é 

possível que alguns jovens participantes não consigam ser contemplados com o 

conteúdo ofertado pelo mesmo, pois quando uma política dessa dimensão é 

pensada busca ampliar o foco de atendimento, e, com certeza, nem todos os 

envolvidos vão se enquadrar e aproveitar os benefícios. 

Chama-nos atenção a percepção dos alunos de que o ProJovem não 

contribuiu para que eles viessem a arrumar emprego, isso porque 348 alunos 

(88,8%) pensam assim. A quantidade de jovens que acreditam que o programa 

ajudou a proporcionar um emprego é bem pequena, correspondendo a um total de 

42 alunos (10,7%). Na nossa compreensão mesmo esses dados não colocando em 

“xeque” a contribuição da formação inicial para os jovens que fazem parte do 

programa, precisamos fazer alguns questionamentos que nos ajudarão a refletir e a 

aprofundar o debate sobre as questões acima. O primeiro vai no sentido de entender 

até que ponto a formação inicial do ProJovem instrumentaliza os jovens 

participantes no sentido da aquisição de uma atividade remunerada no mercado de 

trabalho. Nessa mesma direção, podemos questionar o nível de expectativa com a 

formação profissional que um programa como esse gera para os alunos. E, por fim, 

a questão que para nós se torna fundamental: será que o programa deixou claro 

para os jovens que o processo de formação inicial não representa a garantia de sua 

inserção no mercado de trabalho? Essas questões nos levam a refletir sobre a 

própria limitação em que a política pública para juventude está estruturada, pois 

concordamos com Frigotto quando afirma que,  
 

As diferentes possibilidades e o alcance das políticas públicas, para 
fazer face aos problemas acima discutidos em relação aos jovens em 
sua relação com o trabalho e a educação, estão inseridos na 
compreensão da especificidade da fase atual do capitalismo e das 
particularidades históricas do tipo de sociedade que construímos no 
Brasil (2004, p. 194). 
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Ao localizar a problemática da falta de emprego dos jovens no mercado de 

trabalho e sua relação com a crise do capitalismo, não podemos deixar de destacar 

que no período de 2007 e 2008, as taxas de desemprego55 se encontravam de forma 

elevada, dificultando a inclusão dos jovens no mercado de trabalho. Como nos 

mostram Druck et al. (2010), a partir da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) 

e da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), no ano de 2008, as regiões 

metropolitanas mostravam um patamar de 14,1% ou 2.812.000 de pessoas 

desempregadas. Especificamente em relação à cidade do Recife nesse período, 

apresentou 23,2% de pessoas desempregadas, o que equivale a 357.000 (DRUCK 

et al., 2010, p. 109).  

Druck et al. (2010) apresentam ainda os dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), tendo como referência as taxas de desocupação 

mostrando que “a evolução no período de 1992 a 2007 foi mais preocupante ainda, 

pois para pessoas com 16 anos ou mais, saiu de 6,2% em 1992 e atinge 8% em 

2007” (p. 109). Segundo os autores,  

 
Os “sem emprego”, constituídos pelos desempregados e pelos 
trabalhadores informais, são a maioria dos trabalhadores brasileiros 
hoje. No período de 1998-2007, com base na PED, que engloba seis 
regiões metropolitanas, eles chagaram a 62,9% da população 
economicamente ativa em 2003, caindo para 54.4% em 2007 (p. 110).  

 

 Dentro do cenário do desemprego que assola a classe trabalhadora, 

percebemos que a relação entre a juventude e o desemprego56 nesse contexto ainda 

apresenta um quadro mais caótico, como nos mostram Druck et al.,  

                                                 
55 Segundo o relatório World of work Report 2008: Income inequalities in the age of financial 

globalization, realizado pelo Instituto Internacional de Estudios Laborales, da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), no ano de 2007 existiam no mundo 179,5 milhões de trabalhadores 
desempregados, correspondendo a uma taxa de desemprego de 5,7%. O mesmo apresentou 
estimativas ainda preocupantes para o ano de 2008, que poderia atingir 190,2 milhões, ou seja, 
mais 11,3 milhões de desempregados (DRUCK et al., 2010, p. 104). 

56 Os autores destacam que os jovens fazem parte de um dos segmentos que apresentam mais 
vulnerabilidade em relação à problemática do desemprego. “De acordo com os dados publicados 
em estudo da OIT, eles representam 46% do total de desempregados da América Latina. Observa-
se ainda que os jovens latino-americanos enfrentam outros problemas, pois, atualmente, existem 
10 milhões de desempregados, mais de 30 milhões trabalham na informalidade e em condições 
precárias e existem 22 milhões que não estudam, nem trabalham (Organização Internacional do 
Trabalho, 2007). Em estudo recente apresentado pela OIT sobre o trabalho decente e juventude no 
Brasil (OIT, 2009b) com base nos dados da PNAD, em 2006 os jovens de 15 a 24 anos 
representavam 49% do total dos desempregados do pais. Nesta faixa etária havia 3,9 milhões de 
desempregados e 11 milhões ocupados na informalidade, correspondendo a 67,5% da PEA. Além 
disto, 6,5 milhões (18,8%) não estudavam e nem trabalhavam, explicitando o grau de 
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O grau de vulnerabilidade dos jovens torna-se mais grave quando se 
compara com as taxas de desemprego da população adulta (25 ou 
mais) e com a taxa de desemprego total (16 ou mais). Em 2008 a taxa 
de desemprego juvenil (15,7%) era o triplo da taxa de desemprego da 
população adulta (4,8%) e mais que o dobro da taxa de desemprego 
das pessoas de 16 ou mais anos (7,2%) (DRUCK et al., 2010, p. 120). 

 

Os autores ainda apontam a questão do desemprego dos jovens como uma 

das facetas perversas da precarização social do trabalho, que se realiza de forma 

cada vez mais contundente no Brasil, pois em 2008, os jovens representavam 47,3% 

(3,2 milhões) do total dos trabalhadores desempregados (2010, p. 119). Dessa 

forma, mesmo o programa se apresentando como uma política pública específica 

para a juventude de caráter experimental e emergencial e se colocando com uma 

opção de inclusão social apresenta limitações que perpassam a sua instância, ou 

seja, graças às suas condições estruturais não consegue oportunizar aos jovens 

participantes a inserção deles no mercado de trabalho.  

Mesmo assim, o dado que se mostra positivo está na contribuição, segundo 

os jovens, de que o programa ajudou a melhorar o seu futuro. Acreditaram que a 

partir do ProJovem o seu futuro vai ser melhor (235 alunos - 59,9%), porém como 

nos outros dados, essa perspectiva não foi unânime, pois 155 alunos (39,5%) não 

acreditam que o programa vai contribuir para melhorar o seu futuro. Vale ressaltar 

que há um certo grau de subjetividade nessa questão. Afinal, que elementos 

objetivos constituem uma “melhoria de futuro”? Podemos inferir que, por exemplo, 

há nesse quesito a expectativa de que o programa contribua para a entrada no 

mercado de trabalho, o que há bem pouco tempo era entendido como um dos 

caminhos para a boa crença no futuro. Todavia, se confrontarmos esse dado com a 

questão do não emprego após o programa, pode-se supor que o ProJovem causou 

mais um efeito “motivacional” nos estudantes do que, propriamente, efeitos práticos 

ligados às questões como trabalho e renda, por exemplo. Dessa forma 

corroboramos com a perspectiva apresenta por Muller e Surel (2002, p. 28), quando 

afirmam que as políticas públicas “têm como característica fundamental construir e 

transformar os espaços de sentidos, no interior dos quais os atores vão colocar e 

(re)definir os “seus” problemas, e “testar” em definitivo as soluções que eles 

apóiam”. Ou seja, os jovens participantes por estarem fazendo parte da política 
                                                                                                                                                         

vulnerabilidade e o déficit de “trabalho decente” para esse segmento no Brasil (DRUCK et al., 2010, 
p. 114). 



 207
 

acreditam que a mesma possa vir a contribuir de forma positiva com o seu futuro, 

independente dos próprios limites em que a mesma está inserida.  

Por último, a possibilidade do Programa ter contribuído para que os jovens 

viessem a conhecer novas pessoas e fazer novas amizades foi afirmada por 218 

alunos (55,6%). Esses dados apontam para a característica de integração social que 

é própria do espaço de escolarização e que se amplia a partir do cotidiano das 

aulas. Em relação à construção de novas amizades, Soares e Silva57 (2009), em seu 

artigo Sujeitos da Educação e Processos de Sociabilidade: os sentidos da 

experiência, destacam a presença e a importância das redes pessoais58, pois 

 
a vida diária, assim como o cotidiano escolar, se desenvolve e se 
explica por meios dos laços pessoais nas redes pessoais. Essas 
redes pessoais variam de tamanho, de composição, de 
características e são estabelecidas em decorrência de fatores como 
a livre eleição dos indivíduos com quem irá se relacionar (p. 239). 

 
 
 Os autores destacam que as relações pessoais dentro do espaço escolar vão 

se dar com base em processo de interações e intercâmbio, pois “modelo se 

aproxima mais do tipo de relação que os jovens estabelecem, pois os indivíduos 

podem desenvolver certas atividades entre si e fornecer ajuda material e/ou 

emocional um para o outro, com uma típica relação de amizade” (2009, p. 240). 

Especificamente em relação à amizade, os autores a caracterizam como um tipo de 

sociabilidade que é composta de três princípios próprios que são a autonomia, a 

ausência de uma rotina maçante e limitada por tender a ser fechada e não permitir a 

presença e a influência de outras pessoas que não são amigos.  

 Soares e Silva (2009) ainda ressaltam a importância da centralidade da 

sociabilidade para a vida do jovem e também para a sua própria frequência na 

escola; dessa forma se faz necessário reconhecer  

 
a relevância dos laços de amizade no inteiro da escola contribui para 
o reconhecimento de que a aprendizagem na instituição ultrapassa o 
“papel e caneta”, podendo ir além da interferência do docente. [...] A 

                                                 
57 Os autores partem do pressuposto de que “a estrutura social é constituída por um conjunto de 

redes interpessoais, baseada em parentes, amigos, e colegas de trabalho, de lazer dentre outras as 
quais entremeadas, compõem a sociedade”, entre elas as redes sociais e pessoais (SOARES; 
SILVA, 2009, p. 238). 

58 Soares e Silva (2009) classificam as redes pessoais tendo com base três tipos diferentes de 
relações: as relações formais, as relações sentimentais e as relações com base em processo de 
interação e intercâmbio. 
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presença dos laços de amizade torna-se fundamental para a vivência 
do jovem do jovem aluno na vida escolar (p. 261). 
 

 
 Sendo assim, percebemos que o Programa acerta ao estabelecer dentro do 

espaço pedagógico momentos que são reconhecidos pelos alunos como 

possibilidade de ampliação de seu leque de relações pessoais, o que leva à 

construção de novas amizades.  

Compreendemos que os dados apresentados acima apontam para duas 

impressões que têm diferentes percepções. Uma mais negativa, na qual existe um 

reconhecimento por parte dos jovens de que o Programa não ajudou a arrumar o 

emprego. Como vimos, a problemática do desemprego está relacionada a questões 

estruturais que ultrapassam o nível de intervenção do Programa, como a crise em 

que se encontra o capitalismo periférico. Já a percepção positiva dos alunos indica 

que eles têm clareza de que além da sua formação educacional o programa 

possibilita outros elementos que contribuíram para a sua ascensão e melhoria do 

futuro. Essa percepção positiva do programa e do processo de formação apresenta 

uma sintonia com trabalhos de Sposito (2009), Dayrell et al. (2009), que em seus 

trabalhos apontam para uma percepção dos jovens em relação à escola e seu 

processo de escolarização, afirmando que os jovens têm uma representação 

positiva da escola, pois além dos espaços de aprendizagem, atribuem outras 

finalidades como aumento da autoestima, da esperança, da aceitação, da realização 

pessoal e da ascensão social. 

 

6.2 Expectativas dos professores em relação ao futuro dos alunos  
 

No que se refere às expectativas dos educadores para com os jovens, foram 

levantadas questões relacionadas ao desempenho futuro dos alunos nas três áreas 

de abrangência do ProJovem. Tais questões foram estruturadas da seguinte forma: 

na área de formação escolar questionou-se sobre a estimativa de jovens de 

concluírem o Programa com êxito, se os jovens conseguirão concluir o ensino médio 

e se chegarão à universidade. Na área profissional questionou-se a possibilidade de 

inserção no mundo do trabalho, se os alunos conseguirão emprego/trabalho de 

pouca qualificação, média qualificação e/ou excelentes colocações no mercado de 

trabalho. E, por fim, na área de ação social, se os alunos desenvolverão algum tipo 
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de trabalho comunitário em breve, se assumirão responsabilidades sociais em suas 

comunidades e se serão cidadãos conscientes e participativos.  

 
Quadro 25 

 
Expectativas dos educadores para com o futuro dos jovens que participam do 

programa 
 

Expectativa dos educadores em 
relação aos jovens participantes:  

Todos ou 
quase todos 

alunos 

Mais da 
metade 

Menos 
da 

metade 

Poucos 
ou 

nenhum 
Concluirão o programa com êxito  29,8% 64,9% 4.1 0,6% 
Conseguirão concluir o ensino médio 7,7% 48,2% 42,9% 0,6% 
Chegarão à universidade 1,8% 5,4% 48, 2% 42,3% 
Conseguirão emprego/trabalhos de 
pouca qualificação 10,1% 53,0% 32,1% 4,2% 

Conseguirão empregos/trabalhos com 
média qualificação 3,0% 37,5% 45,2% 13,1% 

conseguirão excelentes colocações no 
mercado de trabalho 1,2% 14,3% 33,3% 50,6% 

desenvolverão algum tipo de trabalho 
comunitário em breve, 3,6% 21,4% 43,5% 31,0% 

Assumirão responsabilidades sociais 
em suas comunidades 3,0% 21,4% 47,0% 28,0% 

Serão cidadãos conscientes e 
participativos 25,0% 50,6% 20,8% 3,0% 

 

 Como consta no quadro 25 acima, o nível de expectativa dos professores 

para com os alunos em relação à formação educacional apresenta um “preocupante” 

acanhamento que varia de acordo com o nível de formação. Quando a questão está 

relacionada às possibilidades de conclusão do programa com êxito, existe uma 

expectativa favorável por parte dos professores. Porém quando a questão está 

ligada a um nível de exigência que perpassa o espaço de formação do ProJovem, 

como a conclusão do ensino médio ou mesmo a possibilidade do aluno egresso 

chegar à universidade, aí o professor apresenta uma perspectiva pessimista ou 

mesmo negativa em relação às possibilidades de sucesso dos jovens.  

A expectativa dos professores em relação à conclusão do Programa com 

êxito por parte do aluno pode ser considerada preocupante uma vez que apenas 50 

educadores (29,8%) acreditavam que todos ou quase todos os alunos concluiriam o 

programa. Mesmo sabendo da complexidade em que estão inseridos os jovens 

participantes do curso, acreditamos que o percentual de professores que confiam 

nessa possibilidade é baixo em relação ao total de respondentes. Ainda nesse 
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panorama, 109 (64,9%) professores acreditam que mais da metade dos estudantes 

vai terminar o curso com êxito. Se pensarmos nas finalidades do Programa, nos 

investimentos humanos e financeiros, e na própria expectativa direcionada para a 

política pública, percebemos que esse percentual se torna aquém dos objetivos 

alcançados pela própria política.  

Dessa forma, fica para nós o seguinte questionamento: o que faz com que 

esses professores tenham uma perspectiva tão baixa em relação ao término do 

programa com êxito por parte dos alunos? Há de se considerar que o convívio diário 

dos professores com os jovens gera as expectativas acima expostas, já que os 

professores acompanham sistematicamente os alunos durante o transcorrer de todo 

o curso, observando os diversos problemas que passam os jovens participantes, e 

acabam criando essa visão que, ao nosso ver, é pessimista. Mas, não podemos 

deixar de ressaltar que em todo programa educativo há sempre um percentual de 

evasão e desistência oriundo de diversos fatores, dentre eles fatores que incidem 

diretamente sobre o interesse de concluir ou não determinado curso, o que, com 

certeza, acontece também no ProJovem. Daí que inferimos da impossibilidade de 

êxito de 100% dos alunos, assim como acontece, por exemplo, na escola 

convencional. No entanto, é preciso pensar no tipo de expectativa que um Programa 

como esse deve gerar nos seus professores.  

Esse nível de pessimismo permanece e aumenta quando a questão está 

relacionada à conclusão do ensino médio por parte dos alunos, pois só 13 (7,7%) 

professores afirmaram que todos ou quase todos os alunos chegarão a concluir o 

ensino médio. Vemos também que apesar de 81 professores (48,2%) acreditarem 

que mais da metade dos alunos do programa concluirão essa etapa da educação 

básica, existe um aumento bem significativo dos professores (72 educadores, o que 

corresponde a 42,9%) que é mais pessimista, pois responderam que menos da 

metade farão a conclusão do ensino médio.  

Isso nos leva a questionar os objetivos de longo prazo que um programa 

como o ProJovem congrega, já que imaginamos que tais objetivos não se encerram 

na conclusão do ensino fundamental. É propício imaginar que a própria inovação 

curricular e estrutural do Programa também tem como objetivo implícito gerar nos 

alunos o desejo de continuar sua caminhada de escolarização com vistas a 

fortalecer a sua visão de futuro. No entanto, parece que tal inovação não é suficiente 

para, pelo menos na visão dos professores, fazer com os alunos continuem sua 
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caminhada em escola convencional. Não é à toa que correntemente ouvimos “pelos 

corredores” do Programa os professores levantarem o desejo de ver um ProJovem 

para o ensino médio. Seria isso necessário? Ou a eficácia de um programa como 

esse não estaria sendo posta à prova com a inserção dos jovens no ensino médio?  

 O terceiro item relacionado à questão de formação dos alunos apresenta uma 

visão ainda mais pessimista por parte dos professores, isso porque a questão está 

relacionada à chegada dos alunos egressos do programa à universidade. Apenas 3 

professores (1,8%) responderam que todos ou quase todos chegarão, sendo 

seguida pela opinião de 9 professores (5,4%) que acreditaram que chegarão mais 

da metade. As respostas dos professores que tiveram os maiores percentuais estão 

ligadas a uma visão ainda mais pessimista, pois 81 professores (48,2%) acreditaram 

que chegariam menos da metade como, também, 71 professores (42,3%) 

acreditaram que pouco ou nenhum aluno irá chegar. Ao inferimos que os 

professores apresentam certo pessimismo em relação ao futuro escolar dos jovens, 

atribuímos isso a lacunas presentes no capital cultural dos alunos,59 constatada no 

convívio diário dos professores com os mesmos. Nesse sentido, Bourdieu enfatiza 

que o capital cultural 

 
[...] determina as probabilidades agregadas de ganho em todos os 
jogos em que o capital cultural é eficiente, contribuindo deste modo 
para determinar a posição no espaço social (na medida em que esta 
posição é determinada pelo sucesso no campo cultural) (BOURDIEU, 
2007, p. 134-135). 

 

A construção do capital cultural é um processo que tem início no seio familiar 

a partir do próprio habitus presente na mesma e que se estende posteriormente ao 

espaço escolar, como nos mostra Nogueira e Catani (1998) que atribuem à família a 

função da construção do capital cultural; 

  
na realidade, cada família transmite a seus filhos, mais por vias 
indiretas que diretas, um certo capital cultural em um ethos, sistema 
de valores implícitos e profundamente interiorizados, que contribui 
para definir, entre coisas, as atitudes face ao capital cultural e à 
instituição escolar. A herança cultural, que difere, sob os dois 
aspectos, segundo as classes sociais, é a responsável pela diferença 

                                                 
59 Para aprofundamentos sobre os conceitos de habitus e capital cultural ver em BOURDIEU, Pierre. 

Razões Práticas: sobre a teoria da ação. 6. ed. Campinas, SP: Papirus, 1996. BOURDIEU, Pierre. 
O poder simbólico; tradução Fernando Tomaz (português de Portugal) – 11. ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2007. 
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inicial das crianças diante da experiência escolar e, 
conseqüentemente, pelas taxas de êxito (p. 41). 
 

  
Desta forma, fica claro que a família tem um papel fundamental na construção 

do capital cultural, de forma que sua intervenção direta no processo de construção 

de valores e referências oportuniza o acesso e o consumo aos bens culturais 

necessários à formação das pessoas. Nessa mesma direção e enfatizando um 

conceito presente na teoria bourdieusiana, Seymour (2005) aponta para o papel do 

habitus como elemento fundamental no processo de construção do capital cultural. 

Segundo ela, o capital cultural 

  
é adquirido por meio da imersão em habitus; ele pode ser 
acumulado durante toda uma vida e transmitido de geração em 
geração exatamente da mesma maneira que o capital econômico. 
Pode ser obtido com a posse real de determinados artefatos 
culturalmente valiosos, como as pinturas, o decorrer de atividades 
como ir à opera ou apreciar um vinho fino ou, ainda, do 
conhecimentos dos produtos culturais (p. 05). 

 
 

Como sabemos, os jovens participantes do Programa, pela sua condição 

social, tendem a ter uma formação a partir de vivências e experiências bastantes 

limitadas e reduzidas. Inclusive porque o local privilegiado de acesso à cultura formal 

para esse grupo se dá através da escola, e se eles foram alijados do processo de 

escolarização muito cedo, o processo de formação cultural tende a ficar ainda mais 

fragilizado. A diferença entre os jovens que participam do ProJovem e que 

pertencem ao espaço social dos excluídos para os jovens que têm capital 

econômico e capital cultural diferenciado e que possuem o habitus que reforça cada 

vez mais o seu capital cultural se faz presente na citação de Seymour (2005)  

 
Indivíduos cultos vivem a sua própria distinção como algo normal ou 
natural, como uma marca do seu valor social. Acontece, então, que as 
classes trabalhadoras carecem da natureza necessária a uma devida 
apreciação dos produtos culturais, o que explica suas raras visitas a 
museus e galerias de arte e o consumo de alimentos pesados, entre 
outras coisas. Crescer em um habitus que incute capital cultural é 
claramente uma vantagem em outras esferas (p. 6). 
 

 
A autora (2005, p. 6) enfatiza ainda que, segundo Bourdieu, “o capital cultural 

possuído pelas classes dominantes capacita-as a adquirir capital educacional muito 
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mais facilmente do que as classes mais baixas”. Dessa forma o próprio sucesso 

escolar presente na classe dominante está relacionado com o domínio dos códigos e 

símbolos presentes no próprio sistema educacional.  

Na nossa compreensão, esses dados demonstram que os professores não 

apresentam ter confiança nos jovens participantes do programa, tanto no que se 

refere ao término do programa com êxito, quanto à continuidade do processo de 

escolarização. A nosso ver, esse quadro expressa não apenas a situação dos jovens 

do ProJovem, mas também revela a realidade da educação pública do nosso país, já 

que ainda não temos cobertura nacional para o ensino médio e também ainda temos 

um percentual baixo de acesso ao ensino superior.  

No que se refere à inserção dos jovens no mercado de trabalho, as 

expectativas dos professores na aquisição de trabalho por parte dos alunos, da 

mesma forma que as questões anteriores, podem ser consideradas pessimistas, já 

que as expectativas mais negativas se ampliam de acordo com o nível de elevação 

das dificuldades em relação à aquisição do emprego. Em outros termos, os 

professores têm uma maior expectativa para aquisição de emprego quando este 

está associado a níveis mais elementares e básicos. Como consta no quadro 25 

acima, houve na primeira questão um nível baixo de expectativa por parte dos 

professores, o que nos chamou mais uma vez atenção foi que ela se deu em relação 

a um nível mais baixo e elementar relacionado ao trabalho, pois apenas 17 

professores (10,1%) responderam que todos ou quase todos os alunos conseguirão 

emprego/trabalho mesmo que de pouca qualificação. Mais uma vez, houve um 

aumento de percentual quando 89 professores (53,0%) afirmaram que mais da 

metade dos alunos participantes conseguirão emprego/trabalho de pouca 

qualificação. Esse mesmo pensamento pessimista foi seguido por 54 professores 

(32,1%) que afirmaram que menos da metade dos alunos participantes irão 

conseguir.  

 A baixa expectativa por parte dos professores em relação à aquisição de 

emprego/trabalho por parte dos alunos se amplia quando o nível de 

emprego/trabalho aumenta em relação à exigência média de qualificação, isso 

porque tão somente 5 professores (3,0%) acreditam que todos ou quase todos os 

alunos conseguirão emprego/trabalho. Como vemos, a quantidade de professores é 

pequena, chegando a ser inexpressiva. O nível de baixa expectativa se amplia nas 

respostas seguintes, pois 63 professores (37,5%) afirmaram que mais da metade 
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farão essa conquista. Essa situação se amplia quando 76 professores (45,2%) 

acreditam que menos da metade dos alunos chegarão a conseguir emprego/trabalho 

com média qualificação. 22 professores (13,1%) responderam que pouco ou 

nenhum aluno conseguirá emprego/trabalho com média qualificação.  

 O quadro de pessimismo em torno das expectativas dos jovens conseguirem 

emprego se acentua quando questionados sobre a possibilidade dos jovens 

conquistarem excelentes colocações no mercado de trabalho, pois só 2 professores 

(1,2%) responderam que todos ou quase todos conseguirão realizar esse feito e 24 

professores (14,3%) disseram que mais da metade dos alunos conseguirão. Por 

outro lado, a quantidade de professores que acham que poucos ou quase nenhum 

aluno vai conseguir conquistar excelentes colocações no mercado de trabalho, foi 

bem expressiva uma vez que 85 professores (50,6%) responderam dessa forma. 

Foi, portanto, o maior percentual apresentado no quadro, ou seja, mais da metade 

dos professores. Para nós, esse dado representa uma descrença e uma baixa 

estima dos professores em relação a seus alunos. Vemos esse sentimento também 

em 56 professores (33,3%) que disseram que menos da metade dos alunos 

conseguirão excelentes colocações no mercado de trabalho. 

 Como vimos, a questão da conquista por parte dos alunos de um 

trabalho/emprego é vista com baixa expectativa por parte dos professores. O 

interessante nos dados é que percebemos esse fato mesmo quando se trata de 

trabalho/emprego de pouca qualificação, o que para nós se torna até estranho por 

ser um nível bem elementar de atividade laboral. No momento em que foi 

perguntado aos professores sobre as expectativas de aquisição por parte de seus 

alunos em relação trabalho/emprego com um nível maior de exigência essa situação 

foi cada vez mais ampliada de forma negativa, o que para nós representa uma falta 

de confiança e um pessimismo expressos pelos professores nos seus alunos do 

programa. 

 Compreendemos que esse quadro também está condicionado pelas 

condições socioeconômicas do nosso País, cujo nível de desemprego ainda é 

bastante elevado e cujos dados revelam que as melhores oportunidades de trabalho 

estão ligadas a um maior nível de escolarização. Por esse caminho é fácil entender 

o posicionamento dos professores, no entanto, é preciso refletir sobre o caráter de 

profissionalização do Programa. Isso porque a divulgação do programa (marketing) 

ressaltava a questão da formação profissional, mesmo que os documentos deixem 
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claro que a proposta é de uma iniciação à formação profissional. Mesmo assim, 

entendemos que é necessário algum tipo de articulação política que permita ou 

facilite a inserção dos alunos no mercado de trabalho, já que esse é um dos 

objetivos dessa política, daí a necessidade de garantir sua eficácia e efetividade 

social.  

Por fim, a ação comunitária é a última dimensão em que os professores 

mostram expectativas positivas em relação à perspectiva dos alunos com 

envolvimento e participação na comunidade. Quando perguntado se os mesmos irão 

desenvolver algum tipo de trabalho comunitário em breve, mais uma vez a 

expectativa apresentada pelos professores é baixa, pois só 6 docentes (3,6%) 

acreditavam que todos ou quase todos os alunos iriam fazer essa ação, seguido 

também por outro percentual baixo de 36 professores (21,4%) que acreditavam que 

mais da metade fariam isso. Esses números foram reforçados por 73 professores 

(43,5%) que opinaram que menos da metade dos alunos e 52 educadores (31,0%) 

que acreditavam que pouco ou nenhum aluno desenvolveria algum tipo de trabalho 

comunitário logo após sua saída do ProJovem.  

 O mesmo pensamento pessimista permanece em relação à perspectiva dos 

jovens assumirem responsabilidades sociais em suas comunidades. Apenas 5 

professores (3,0%) acreditaram nessa possibilidade para quase ou todos os 

estudantes. Já 36 professores (21,4%) afirmaram que mais da metade dos alunos 

irá assumir responsabilidades sociais em suas comunidades; mesmo apresentando 

um percentual maior de credibilidade percebemos que ainda é baixa essa 

perspectiva por parte dos professores. Analisamos também que a perspectiva 

pessimista é ampliada quando 79 professores (47,0%) creem que menos da metade 

dos alunos iria assumir responsabilidades em suas comunidades. Indo nessa 

mesma linha, 47 professores (28,0%) acreditam que poucos ou nenhum aluno iria 

realizar essa atividade. 

A expectativa dos professores em relação aos jovens participantes apresenta 

certo aumento quando questionados sobre a relação do jovem com a cidadania. 

Nesse sentido, 42 professores (25,0%) acreditam que todos ou quase todos os 

alunos serão cidadãos conscientes e participativos. Existe também um aumento 

significativo em relação à expectativa dos docentes, pois 85 professores (50,6%) 

afirmaram que mais da metade chegarão a esse nível de cidadania, seguidos de 35 

professores (20,8%) que disseram que menos da metade, e mais 5 professores 
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(3,0%) que responderam que poucos ou nenhum. Nesses últimos dados 

percebemos uma queda no nível de pessimismo e um aumento na crença dos 

professores em relação aos alunos participantes do programa, principalmente no 

item referente à participação de poucos ou nenhum aluno, demonstrando certo 

reconhecimento de que o Programa apresenta uma contribuição para a formação da 

cidadania e da consciência participativa.  

No entanto, podemos perguntar se não haveria uma relação direta entre as 

duas ações. Exercer ação comunitária e ter consciência participativa é algo bastante 

próximo, daí pensarmos: como eles terão consciência participativa sem exercer 

alguma ação comunitária? A questão da ação comunitária é algo realmente 

relevante já que é uma das dimensões inovadoras do Programa, de modo que é 

preciso repensar as estratégias de fortalecimento dessa área.  

Os dados sobre as expectativas dos professores em relação aos seus alunos 

se mostraram com um nível de descrença expressivo, como pudemos ver no 

desenvolvimento desse item. Mais uma vez é apresentado um conjunto de 

inquietações: o que faz com que os professores do programa não acreditem no 

avanço de seus alunos em relação à formação educacional? Por que será que os 

mesmos não acreditam que seus alunos poderão alcançar níveis de ocupação 

profissional mais elevados e terem um sucesso profissional? O que faz com que os 

professores não acreditem que seus alunos terão um envolvimento participativo na 

sua comunidade? Essas questões apontam, em um primeiro momento, para duas 

possibilidades que se tornam bastante emblemáticas. A primeira está relacionada ao 

entendimento por parte dos docentes de que o Programa apresenta limitações 

dentro de sua estrutura nos aspectos de formação educacional, de formação 

profissional inicial, da inclusão digital e de participação na comunidade que 

condiciona e limita os alunos participantes. Seja, quando apontam que a 

participação dos jovens ficará em níveis elementares de formação educacional, 

expressando dessa forma, um pessimismo do professores em relação às 

possibilidades de ascensão ao ensino médio e à universidade, de ocuparem 

atividades profissionais elementares e limitadas, onde mais uma vez o pessimismo e 

a descrença aparecem de forma acentuada, pois os professores na sua grande 

maioria não acreditaram que os alunos iriam ter uma intervenção profissional em 

níveis de média qualificação e excelentes ocupações no mercado de trabalho. E por 

fim, a própria limitação na participação comunitária, onde na nossa visão o único 
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destaque otimista está relacionando à compreensão por parte dos professores de 

que os alunos participantes do programa serão cidadãos participativos e 

conscientes. Desta forma, a partir dessa leitura inferimos que o programa não 

conseguiria alcançar os seus objetivos, como comentamos anteriormente.  
Por outro lado, a outra possibilidade apontada para nós não estaria 

relacionada ao programa propriamente dito, e sim aos alunos participantes do 

programa, que por apresentarem um perfil de alunos historicamente excluídos, 

apresentando difíceis condições socioeconômicas e fragilidades na formação 

educacional, faz com que os professores venham a não acreditar nas possibilidades 

e potencialidades dos mesmos. Tal situação como já ressaltamos anteriormente, se 

vincula às fragilidades do capital cultural dos alunos.  

 
6.3 Principais problemas para a permanência dos jovens no programa  
 

 Procuramos saber dos professores e também dos alunos matriculados quais 

os principais problemas que impactam a permanência dos jovens no programa. 

Achamos importante termos a percepção desses atores pelas seguintes razões: os 

professores por estarem vivenciando a política pública de forma constante, próximos 

aos alunos no contato direto e diário, captando dos alunos de forma mais próxima a 

percepção dos problemas existentes; já os alunos, por usufruírem da política em sua 

totalidade. Foram perguntadas como dificuldades para permanecerem no curso: o 

atraso no pagamento do auxílio, o valor do auxílio, a distância casa-núcleo, o pouco 

acolhimento do núcleo pela escola, o compromisso com a família, o aluno ter que 

trabalhar no horário da aula, a dificuldade na relação professor-aluno, e a dificuldade 

de aprender.  

 
Quadro 26 

Principais problemas para a permanência dos jovens no programa segundo os 
professores e alunos regulares  

 
Principais problemas para permanência no 
Programa  

Alunos 
matriculados  

Professores do 
Programa 

Não respondeu 10,5% 1.2% 
O atraso no pagamento da bolsa 14,5% 25,6% 
O valor do benefício 6,6% 1,2% 
Distância entre a casa e o Núcleo 19,4% 8,3% 
Pouco acolhimento do Núcleo pela 2,6% 3,6% 
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escola/instituição 
Demanda familiares dos jovens 23,5% 26,8% 
Trabalho dos jovens 9,4% 33,3% 
Dificuldade na relação professor aluno  2,0% - 
Dificuldade de aprendizagem 11,5% - 
Total 100% 100% 

 

 Como consta no quadro 26 acima, para os professores os principais 

problemas para que o jovem permaneça no programa são: o trabalho (56 

professores - 33,3%), seguido pelas demandas familiares dos jovens (45 

professores - 26,8%), e em terceiro lugar vem o atraso no pagamento da bolsa (43 

professores - 25,6%). O restante das respostas soma ao todo 13,1%, estando 

relacionadas respectivamente à distância entre a casa e o núcleo (8,3%), o pouco 

acolhimento do núcleo pela escola/instituição (3,6%), o valor do benefício (1,2%). 

Dentre os percentuais apresentados acima pelos docentes, nos chamam a atenção 

os três primeiros problemas.  

 Esses problemas estão relacionados às condições materiais do jovem, que 

acabam sendo fundamentais para a permanência e o bom andamento dos alunos; 

da mesma forma temos as questões relacionadas ao trabalho, que fazem com que 

os jovens optem por trabalhar em detrimento de estudar. Nessa mesma linha são 

apontados os problemas com a família que podem ser diversos como a manutenção 

financeira, o cuidado com os filhos ou mesmo com outros familiares. O outro 

elemento apontado pelos professores está ligado a um dos compromissos 

assumidos pelo programa. Na visão dos docentes, o programa está deixando a 

desejar com o atraso no pagamento da bolsa. Como sabemos esse atraso acarreta 

problemas para os jovens, pois muitos deles só têm essa renda para suprir as suas 

necessidades e de seus familiares, o seu atraso implica em fazer com que os jovens 

tenham que sair para buscar outras fontes de renda.  

 Para Leão e Pires (2009, p. 270), “de maneira geral, os programas sociais 

para jovens apresentam-se como uma das alternativas para combater a situação de 

pobreza e desigualdade em que vive parte significativa da juventude brasileira”. 

Sendo assim, se fazia necessário que o programa pudesse realizar o pagamento do 

auxílio de forma a não acarretar danos aos estudantes participantes. Os autores 

ainda afirmam que ação do poder público de intervir em programa relacionado à 

problemática da juventude, pobreza e escolarização,  
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ocupa lugar de destaque para se compreender a vivência da condição 
juvenil brasileira hoje. Percebe-se não somente maior interesse por 
investigar essa questão, como também a preocupação de diferentes 
atores sociais em se mobilizarem para inserir a temática da juventude 
na agenda política do País (LEÃO; PIRES, 2009, p. 270). 

 
 
 Nesse sentido, os autores enfatizam que a ideia de contrapartida “tende a ser 

assumida como uma orientação legitima e quase natural dos programas destinados 

a jovens pobres” (p. 277). Ou seja, como estratégia para os problemas da condição 

de pobreza dos jovens, a política pública pensada para esse segmento deverá atuar 

de forma a contribuir com auxílios financeiros no intuito de pelo menos minimizar o 

atual estado desse segmento social.  

No que se refere aos problemas apresentados pelos alunos participantes para 

a permanência no programa, como nos mostra o quadro 26 acima, se comparadas 

com os apontados pelos professores, elas apresentam certa aproximação em 

relação a dois itens, só que os mesmos se encontram em ordem de prioridade 

diferentes, além disso, aparece um item diferente em comparação ao apresentado 

pelos professores. O primeiro que aparece como dificuldade para a permanência no 

programa são as demandas relacionadas aos familiares (o compromisso com a 

família) que é apontado por 92 alunos (23,5%) como a maior dificuldade, seguido 

por 76 alunos (19,4%), que afirmaram que a distância casa-núcleo, seria a maior 

dificuldade para a permanência. Só o terceiro item mais apontado pelos alunos é 

semelhante ao listado pelos professores, que é o atraso no pagamento do auxílio, 

pois é visto por 57 alunos (14,5%) como uma dificuldade pelos alunos para 

permanência no programa. Aparecem em seguida 45 estudantes (11,5%), que 

apontaram a dificuldade de aprender. Depois, ter que trabalhar no horário da aula na 

quinta colocação como sendo uma das principais dificuldades apresentadas por 37 

alunos, ou seja, 9,4%. O valor do auxílio é, para 26 alunos (6,6%), a sexta principal 

dificuldade apresentada para permanência no programa. Por último aparece o pouco 

acolhimento no núcleo pela escola (10 alunos, ou 2,6%) e dificuldade na relação 

professor-aluno (8 alunos - 2,0%). Não responderam a questão 41 alunos (10,5%). 

Percebemos nesses dados que houve por parte dos estudantes um olhar 

diferenciado em comparação com os professores principalmente em relação ao 

primeiro e segundo principais problemas para a permanência dos jovens no 

programa.  



 220
 

Ficou evidenciado nos dados apresentados acima, que as principais 

dificuldades ligadas à questão da permanência dos jovens segundo eles, estão 

relacionadas ao compromisso dos mesmos com suas famílias. Entendemos o 

compromisso como a responsabilidade dos jovens em manter a família 

financeiramente, tendo que dar conta das questões relacionadas à alimentação, à 

vestimenta e à moradia, além da própria responsabilidade de ter que cuidar dos 

filhos e familiares mais velhos. Esses dados colocam em relevo a necessidade de 

políticas sistemáticas de atendimento à juventude brasileira, pois como se sabe, 

muitos constituem família muito cedo ou são considerados ‘arrimo de família’ tendo 

que contribuir para a manutenção da mesma. Esse desenho social dificulta a 

continuidade dos estudos desses jovens, fato já comprovado pelos setores 

acadêmicos e políticos do País, e que também foram fatores que contribuíram para 

a elaboração do próprio ProJovem.  

No entanto, como o Programa não conseguiu suprir com recursos financeiros 

suficientes as necessidades dos participantes, os jovens precisam sair do ProJovem 

para dar conta de sua obrigação. Inclusive porque naquele momento não era 

permitido ter emprego formal com carteira profissional assinada e ser aluno do 

ProJovem, o que foi corrigido na segunda versão do Programa, como já 

comentamos anteriormente. 

O segundo item apontado se refere à distância entre o Núcleo que o jovem 

estuda e sua casa. Esse item nos chama atenção, pois uma das preocupações do 

Programa era que os núcleos estivessem próximos da residência dos alunos. 

Quando os estudantes alegam essa dificuldade, fica evidenciado que houve certa 

falha na distribuição dos jovens nos núcleos, acarretando uma possibilidade de 

evasão dada a necessidade de pagar passagens de ônibus, por exemplo.  

O terceiro ponto que merece destaque dentro desse item está relacionado ao 

atraso do auxílio financeiro. Percebemos que é um instrumento importante para que 

o aluno possa, além de estudar, ter uma ajuda de custo para investir em suas 

necessidades pessoais e/ou coletivas. Parece evidente que o atraso gera diversos 

problemas. Essa questão está relacionada, claramente, às dificuldades 

socioeconômicas que marcam a vida desses jovens, sendo o auxilio, inclusive, um 

grande incentivo para a entrada e permanência dos alunos no Programa.  

Outro item que chama atenção é a afirmação dos jovens que colocam como 

um elemento que dificulta a permanência deles no programa a dificuldade de 
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aprendizagem. Destacamos esse dado principalmente porque o programa tenta 

apresentar uma metodologia que atenda a um público específico que são os jovens 

que não tiveram uma vida escolar exitosa, e quando os jovens participantes colocam 

certo peso nesse item, podemos inferir que o programa não está conseguindo dar 

conta totalmente dessa necessidade, o que, para nós, não causa grande surpresa, 

já que vários estudos e pesquisas apontam que não é fácil trabalhar 

pedagogicamente com a heterogeneidade, traço característico do grupo atendido 

pelo Programa.  

Um aspecto que está presente só nas respostas dos professores é a questão 

do problema de permanência por causa de questões de trabalho. Esse item nos 

chama atenção pois sinaliza para a dificuldade apontada pelos professores de 

conciliação entre estudo e trabalho por parte dos discentes. Segundo os 

professores, muitos desses jovens participam do mercado de trabalho de forma 

precoce e desqualificada tendo muitas vezes que trabalhar mais de 8 horas por dia e 

receber abaixo de um salário mínimo. Como eles necessitam do trabalho para 

garantir o seu sustento e em alguns casos o da família, na maioria dos casos eles 

são obrigados a ter que decidir entre renda ou estudo. O interessante nesse item é 

que o mesmo não foi apontado pelos próprios alunos como um problema para sua 

permanência, recebendo destaque apenas dos professores.  

Como havíamos afirmado anteriormente, a partir dos dados analisados nos 

capítulos quinto e sexto desse estudo, acreditamos ter confirmado nossa tese de 

que o Programa Nacional de Inclusão de Jovens é inovador no sentido de que 

aciona um conjunto de dispositivos voltados para a superação das precárias 

condições de um segmento das juventudes brasileiras que foi excluído 

historicamente, no entanto, limites estruturais e conjunturais do público e do próprio 

programa acabam por delineá-lo como uma ação governamental restrita e limitada 

no que se refere aos objetivos a que se propõe. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Ao tecermos as considerações finais desse estudo, que teve por finalidade 

analisar o ProJovem, considerando os atores participantes, chegamos a diversas 

constatações que nos ajudaram a compreender a complexidade em que estão 

inseridas as políticas públicas para a juventude.  

Pontuamos inicialmente que as questões relacionadas à juventude não são 

recentes e tiveram seu início no século XVIII, recebendo contribuições significativas 

do campo da Psicologia com os trabalhos de Stanley Hall, um dos precursores dos 

estudos sobre da infância e juventude, e da Sociologia com os estudos de Flitner 

que percebeu, já naquele momento da história, a importância do meio social para a 

formação dos jovens. Outra importante contribuição foi a de Karl Mannheim que 

trouxe para o debate o conceito de geração e de unidade de geração, além de 

atribuir à juventude o papel de ser uma força de transformação possível de realizar 

mudanças. 

Na contemporaneidade, somam-se outras questões que aprofundam a 

problemática como, por exemplo, a imprecisão em relação aos limites etários, as 

dificuldades na conceituação do termo juventude, a violência, a pobreza, o risco e a 

vulnerabilidade juvenil (Carrano, 2003; Frigotto, 2004; Sposito, 2005; Abad, 2002; 

Novaes, 2003). O que pudemos perceber foi a defesa da ideia de que não se pode 

construir um conceito de juventude como se os jovens fossem um modelo individual 

e único, mas sim devemos compreendê-la no plural, pois é necessário levar em 

consideração o caráter da diversificação social em que essa categoria social está 

inserida. Além disso, a própria conceituação parte de critérios que são estabelecidos 

socialmente. 

Ao situarmos os antecedentes históricos da política pública para a juventude 

no Brasil, percebemos que nas ações do Estado a preocupação em relação às 

crianças e jovens aqui no país surge já no início do século XIX, período em que a 

infância e a juventude passaram a ser observadas como um problema social, 

requerendo ações por parte do Estado.  

O quadro de abandono e negligência realizado pelo poder público começou a 

apresentar um novo formato só a partir da década de 1990, com algumas ações 

voltadas para a juventude. As mudanças tiveram uma maior intensidade a partir das 

duas gestões do presidente Fernando Henrique Cardoso, realizadas no período de 
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1995 a 2002, momento em que a juventude passou a fazer parte da agenda da ação 

pública de forma mais sistematizada. Mesmo assim, observamos que, de maneira 

geral, a preocupação presente no referencial normativo da política estava voltada 

para ações que visavam estabelecer medidas preventivas, de controle e ações 

compensatórias para o segmento juvenil, prevalecendo a preocupação em relação 

ao estado de risco e vulnerabilidade social em que estavam inseridos os jovens 

brasileiros. Percebemos algumas críticas estabelecidas pelos autores Sposito e 

Carrano (2003), como a fraca institucionalização e a fragmentação da política. 

Ao contextualizar o ProJovem no quadro geral das políticas para a juventude 

do Governo Lula, temos como referência o ano de 2005, quando a política pública 

para a juventude passou a apresentar novo entendimento sobre seu papel em 

relação à juventude. Isso pôde ser constatado com a análise do referencial 

normativo presente nos documentos da Política Nacional de Juventude, nos quais os 

jovens, pela primeira vez, são assumidos pelo Estado como sujeitos constituídos de 

direitos. Nesse sentido, o Estado passa a reconhecer que esse segmento fazia jus a 

ações do poder público visando não mais solucionar problemas causados por eles, 

mas sim, construir novas perspectivas e possibilidades voltadas para as áreas 

sociais visando resgatar e corrigir um débito histórico em relação aos mesmos.  

A Política Nacional de Juventude, implementada na gestão do presidente Luis 

Inácio Lula da Silva, foi inovadora ao criar o Conselho Nacional da Juventude, a 

Secretaria Nacional de Juventude e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – 

ProJovem. A análise dessa última ação nos permitiu inferir alguns elementos 

significativos que constituem a referida política pública para a juventude.  

O programa em tela surgiu em caráter emergencial e experimental; foi 

apontado como o componente principal da Política Nacional para a Juventude e se 

apresentava com uma estrutura inovadora e diferenciada em relação à política 

pública, dada a ênfase na sua gestão compartilhada a partir de parcerias entre os 

entes federativos, e por apresentar um projeto político integrado (PPI), que se 

predispunha a realizar atividades de integração entre as áreas da educação básica, 

da qualificação profissional inicial e da ação comunitária. 

Os resultados da nossa análise destacam o nível de receptividade dos jovens 

em relação ao Programa, haja vista a aceitação significativa dos jovens, que se 

expressaram no momento de realizarem as suas inscrições e matrículas. Para  
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evidenciar como o Programa conseguiu realizar essa adesão, destacamos que só no 

município de Recife foram matriculados 17.953 jovens.  

No entanto, constatamos elementos contraditórios na implementação do 

Programa e que apontam para a própria limitação do Programa, destacados a 

seguir.  

A faixa etária atendida pelo ProJovem em sua versão original, 18 a 24 anos 

de idade, deixou de fora um segmento significativo dos jovens de 25 a 29 anos de 

idade. Essa questão pode ser considerada como uma contradição, pois esse 

segmento etário é reconhecido nos documentos oficiais da política pública para 

juventude (Lei nº 11.129 de 30 de junho de 2005) como de responsabilidade direta 

dessas políticas. Salientamos ainda que com exceção da idade, os jovens atendidos 

contemplam os critérios apontados pelo Programa para serem atendidos: são jovens 

excluídos socialmente, que não concluíram o ensino fundamental, não tinham uma 

profissão definida, e estavam no momento sem ocupação formal. 

Outro aspecto constatado é que o Programa, mesmo tendo a finalidade de 

realizar a inclusão dos jovens, tem como um dos elementos impeditivos para a 

entrada dos jovens a quantidade de vagas ofertadas por cada entrada. Ou seja, o 

Programa limita a quantidade de matrículas dos jovens; dessa forma, não garante 

que todos os jovens que realizaram sua inscrição sejam matriculados. Isso para nós 

se apresenta como mais uma limitação do programa, que sugere como a única 

alternativa para a resolução desse problema a realização de um sorteio público.  

O último aspecto presente no referencial normativo da política e que 

constatamos limitações na sua operacionalização está relacionado com a própria 

ideia de se implantar uma política de caráter intersetorial, cuja característica mais 

forte era a ação transversal e integrativa entre os programas e ações, sendo 

coordenados pela Secretaria Geral da Presidência da República. Constatamos que a 

fragilidade na materialização dessa ação se deu pela resistência dos defensores da 

cultura da política setorizada. 

Ao caracterizarmos o perfil da juventude participante do ProJovem em Recife, 

onde focalizamos as questões socioeconômicas, a história de vida escolar e sua 

relação com o mundo do trabalho, constatamos que os jovens participantes do 

estudo apresentam o perfil exigido presente nos documentos oficiais do Programa. 

Ou seja, são jovens da classe trabalhadora  que iniciaram suas atividades no mundo 

do trabalho de maneira precoce e em condições precárias. Com isso, tiveram de 
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abandonar sua formação escolar, pois não conseguiram conciliar as atividades de 

trabalho e de estudo. 

Acreditamos que existem dois grandes desafios a serem superados/vencidos 

por parte dos formuladores das políticas públicas para juventude. A permanência 

com qualidade dos jovens participantes do Programa aparece como o primeiro 

desafio, pois, como ficou evidenciado no nosso estudo, existe uma linha tênue em 

relação ao ficar no Programa e sair para o mundo do trabalho. Isso porque ao surgir 

a possibilidade do jovem arranjar um trabalho formal, sua permanência no Programa 

poderá vir a ser ameaçada.  

Um segundo grande desafio se refere à qualidade da formação dos jovens 

participantes. Caso o Programa não consiga colocar em prática a sua proposta 

pedagógica, se diferenciando da escola regular seriada, fazendo opção por um 

processo formativo que contempla a formação educacional, a formação inicial ao 

trabalho e a ação comunitária, isso vai fazer com que mais uma vez os jovens 

possam se afastar do seu processo de formação. Temos clareza que essa 

materialização não é fácil e requer todo um processo de construção e compromisso 

que vai além do que foi planejado e consta nos documentos legais.  

Outro ponto relevante diz respeito à percepção que alunos e professores 

apresentaram em relação aos elementos inovadores que caracterizam o ProJovem e 

sobre sua materialização.   

A partir da elaboração de um material didático específico, o Programa 

conseguiu alcançar seu objetivo, que foi produzir um material que atendesse às 

necessidades dos professores e alunos, contribuindo dessa forma, para uma boa 

aceitação, já que o material foi avaliado por ambos os segmentos de forma positiva. 

Sendo assim, os materiais didáticos produzidos conseguiram cumprir o seu papel de 

ser um instrumento que auxilia no processo de ensino e aprendizagem dos jovens. 

Não podemos deixar de ressaltar que durante nossa análise, percebemos também 

que mesmo sendo aprovados os mesmos necessitam de alguns ajustes, 

principalmente em relação às questões dos conteúdos e sua relevância, como 

também a própria ampliação e descentralização dos exemplos presentes nos livros. 

Em relação aos recursos didáticos metodológicos utilizados durante as aulas 

do ProJovem, constatamos que o material didático do Programa foi o mais usado 

pelos professores, seguido pelos debates em grupos e depois pelo uso do quadro 

negro. Sendo assim, acreditamos que essa preferência pelo material didático do 
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Programa venha a ratificar o que já havíamos anunciado anteriormente que foi a 

própria aceitação dos professores por esse recurso. Os debates em grupo surgem 

para nós como uma possibilidade de inovação dentro da prática pedagógica, pois 

representam um avanço em relação à perspectiva de implantar uma cultura dialógica 

dentro da sala de aula. E, por fim, o quadro negro se apresenta como um recurso 

presente na tradição do processo ensino e aprendizagem e que se perpetua durante 

as gerações, onde os professores mesmo tendo possibilidade de utilizar outros 

recursos ainda encontram-se presos a essa cultura.  

No processo de avaliação dos itens de implementação do Programa, 

percebemos que houve uma aceitação significativa na maioria dos itens por parte 

dos professores e alunos participantes. Ressaltamos que mesmo tendo sido 

aprovados os elementos de implementação, em algumas situações receberam uma 

avaliação diferenciada. Vimos isso, por exemplo, em relação ao pagamento do 

auxílio financeiro, pois teve uma aprovação de professores e aluno. Mesmo assim, 

percebemos uma certa insatisfação por parte dos alunos em relação a esse item, 

não sendo possível compreender se estava relacionado ao valor ou à questão do 

atraso do pagamento. Já em relação ao material didático, como já fora anunciado 

anteriormente, houve por parte dos professores e alunos participantes uma 

avaliação positiva, demonstrando dessa forma que o programa conseguiu alcançar 

seus objetivos em relação a esse item. Nessa mesma linha, seguem as opiniões dos 

professores e alunos sobre a disponibilidade e pontualidade na entrega de materiais, 

sendo visto por eles de forma positiva e tendo aprovação de todos. Nesse item, vale 

destacar que mesmo sendo aprovado percebemos durante as análises das 

respostas um nível de insatisfação por parte dos professores e também dos alunos. 

Esse item torna-se relevante, pois como sabemos a ausência dos materiais 

necessários para a prática pedagógica faz com que ela possa acontecer de forma 

precária, prejudicando dessa forma o processo de implementação.  

Outro item analisado que obteve por parte dos professores e alunos uma 

aprovação satisfatória foi o Projeto Político Integrado (PPI). A aprovação desse item 

da implementação por parte dos atores indica uma confirmação que o Programa 

conseguiu neste aspecto realizar o seu objetivo que foi implantar para a juventude 

participante do ProJovem em Recife um modelo de projeto que atendesse às 

especificidades dos seus participantes, sendo a sua inovação percebida como 

elemento positivo por parte dos seus integrantes. Por fim, o item da implementação 
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que recebeu uma menor aprovação foram os laboratórios de informática que, 

mesmo sendo aprovados, foram avaliados por professores e alunos com os 

menores índices de aprovação. Tal constatação é preocupante, pois evidencia uma 

dificuldade de realização de um dos objetivos do programa que é a inclusão digital 

dos alunos participantes. 

As análises efetivadas mostram que existe por parte dos jovens participantes 

um entendimento de que o Programa de forma geral atendeu e até chegou a superar 

as suas expectativas. Além disso, os jovens afirmaram que o Programa trouxe 

contribuições para sua formação educacional e os ajudou na ascensão social e na 

melhoria do seu futuro. Por outro lado, os jovens participantes apresentaram um 

dado relevante ao destacar que na sua visão o programa não contribuiu para que 

eles viessem a adquirir emprego. Já as expectativas dos professores para com o 

futuro dos alunos participantes redundam numa visão negativa e pessimista por 

parte dos mesmos, pois para a grande maioria dos professores os alunos egressos 

do programa ficarão apenas em níveis elementares em relação à educação, ao 

trabalho e à própria participação na sua comunidade, não alcançando dessa forma 

melhores possibilidades de ascensão social.  

 Em relação aos principais problemas para a permanência dos jovens no 

programa, na ótica dos professores estão relacionados às condições materiais dos 

jovens participantes, ou seja, estão ligados ao trabalho, aos problemas familiares e 

ao atraso no pagamento do auxílio financeiro. Em relação a esse mesmo item, os 

jovens apontam as questões da responsabilidade/compromisso com seus familiares, 

seguidas pela distância de sua casa para o núcleo, e por fim o atraso no pagamento 

do auxílio financeiro. 

Com base nessas constatações, admite-se que houve um avanço nas ações 

do Estado brasileiro em relação à juventude ao ser instituída a Política Nacional de 

Juventude, tendo como fruto dessa ação a criação da Secretaria Nacional de 

Juventude, do Conselho Nacional de Juventude e do Programa Nacional de 

Juventude. Especificamente em relação ao Programa Nacional de Jovens – 

ProJovem, se apresenta como uma ação inovadora presente na política pública para 

a juventude brasileira a partir do ano de 2005, tendo uma aceitação nacional, com 

uma adesão efetiva dos municípios e também do Distrito Federal. A cidade de 

Recife, como um dos municípios participantes, envolveu-se de forma significativa e 

aderiu ao Programa desde o seu início.  
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O Programa apresenta em sua estrutura diversos elementos inovadores que 

são percebidos pelos diversos atores, sejam professor ou alunos, passando a ser 

avaliado de forma positiva por parte dos participantes. Mesmo assim, ao 

analisarmos as respostas dos participantes percebemos principalmente problemas 

relacionados à implantação dos laboratórios de informática, na entrega dos materiais 

didáticos produzidos pelo programa e principalmente atraso no pagamento do auxílio 

financeiro aos alunos. 

Por outro lado, não podemos deixar de destacar que, como todos os 

programas, tem uma linha de atuação que se torna limitada perante a realidade 

presente, o ProJovem se torna incapaz de solucionar questões históricas presentes 

no capitalismo e que são responsáveis pelo processo de exclusão social dos jovens 

brasileiros. Percebemos que entre os vários motivos que dificultam a permanência e 

ou mesmo provocam a evasão dos alunos participantes do programa estão 

relacionados às dificuldades socioeconômicas dos alunos. Pois, como foi 

constatado, mesmo o Programa tendo aprovação dos participantes, a 

responsabilidade dos jovens de cuidar dos seus familiares e a necessidade de 

arrumar um emprego para dar conta das suas necessidades foram e são os motivos 

pelos quais os jovens abandonam o programa. Sendo assim, acreditamos ter 

conseguido ratificar a nossa tese de que o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens é inovador no sentido de que aciona um conjunto de dispositivos voltados 

para a mudança das precárias condições de um segmento da juventude brasileira 

que foi excluído historicamente do sistema educacional e do mercado de trabalho; 

no entanto, limites estruturais e conjunturais atinentes ao público a que se destina e 

ao próprio programa acabam por delineá-lo como uma ação governamental restrita e 

limitada no que se refere aos objetivos a que se propõe.  

É importante enfatizar que algumas das propostas que poderíamos fazer no 

intuito de melhor qualificar o programa já foram colocadas em prática com a 

reformulação do Programa em sua versão original. O ProJovem Urbano conseguiu 

superar algumas das críticas em relação ao Programa anterior, como a questão da 

faixa etária passando a contemplar os jovens de 18 a 29 anos de idade. A questão 

do vínculo empregatício foi também superada, pois, na versão atual do programa 

esse item não aparece mais como um impeditivo para a entrada do jovem. A outra 

questão equacionada referia-se a obrigatoriedade que as aulas fossem realizadas 
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nas unidades escolares e não em diversos espaços “disponíveis”, o que aponta para 

uma melhor estrutura para a realização das aulas.  

Por fim, é importante ressaltar que mesmo sendo feitas várias modificações 

no Programa, a problemática da formação da juventude pobre brasileira não vai 

poder ser vencida enquanto não forem formuladas e implementadas políticas de 

Estado que superam as ações emergenciais e pontuais. No limite, não há como 

discordar de Frigotto (2004) quando defende que são necessárias medidas que 

afetem a própria estrutura da sociedade brasileira. Ou seja, políticas que promovam 

a efetiva democratização da sociedade brasileira na perspectiva da emancipação 

humana. 
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