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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa tem como objetivo compreender a relação dos/as jovens com o saber a 
partir da experiência do Programa de Inclusão de Jovens – ProJovem – vivenciado na Cidade 
do Recife. A pesquisa está ancorada no campo teórico da Educação Popular, por entendermos 
que a educação dos/as jovens a quem se destina o Programa ProJovem vai ao encontro deste 
campo na medida em que a realidade começa a fazer algumas exigências à sensibilidade e à 
competência científica dos educadores e educadoras. Trabalhamos a relação com o saber a 
partir das idéias de Charlot (2000), compreendendo-a como elemento da parcialidade “prática 
discente” desenvolvida de acordo com a concepção de Prática/Práxis Pedagógica conforme é 
teorizada por Souza (2007). Partindo da reflexão sobre a nossa prática, o estudo sobre o 
objeto relação com o saber desenvolve-se na perspectiva da Pesquisa Participante, a qual 
buscamos, através de uma abordagem qualitativa do conhecimento, organizar estratégias para 
dialogar com os/as jovens participantes da pesquisa e dessa forma obtermos dados que 
subsidiassem a compreensão dessa relação. Ao considerarmos a Proposta Pedagógica do 
ProJovem, dialogamos sobre as concepções as quais se pautam o referido Programa e, assim, 
discutimos o saber integrado, partindo das categorias saberes teóricos ou intelectuais, saberes 
práticos e saberes de natureza ético-moral; e dos conteúdos educacionais, instrumentais e 
operativos, formuladas pelos referidos teóricos, para a criação das unidades de análise saberes 
privilegiados, saberes priorizados e estratégias para aprender presentes na concepção do 
objeto em questão. Essas unidades, em confronto com os dados obtidos na vivência em 
campo, possibilitaram chegar às seguintes considerações: a) partindo do saber integrado 
(formação básica, qualificação profissional e ação comunitária) não há privilegiamento de 
saber/es, mas sim privilegiamento do ProJovem em relação à Escola; b) constatamos que 
houve a priorização dos saberes teóricos ou intelectuais (conteúdos educacionais e 
instrumentais) ligados aos conhecimentos da formação básica e saberes práticos que 
relacionamos à qualificação profissional; c) verificamos que os/as jovens desenvolvem 
estratégias próprias para aprender, que se misturam com as estratégias convencionais e criam 
o que denominamos de “dispositivos de retorno pedagógico”. Desta forma, as considerações 
parciais desta pesquisa apresentam resultados de suma importância à compreensão da noção 
de relação com o saber, anunciando a necessidade e a possibilidade de novas investigações 
acerca da temática. 
 

 

Palavras-Chave: ProJovem. Juventude. Saber integrado. Prática/Práxis Pedagógica. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
ABSTRACT 

 

This research’s objective is understand what kind of relationship young people develop with 
knowledge from the experience they have on social inclusive program named ProJovem, that 
took place in Recife . The research is based on Popular Education theories, because we 
understand that this kind of education that ProJovem works demands sensibility and scientific 
competence from the educators. We worked on the relationship with the knowledge from 
Charlot’s ideas (2000) understanding it as an element of the partiality  teaching practice, 
which is developed in agreement with the conception of Pedagogic practice as presented in 
Souza's ideas (2007). Reflecting on our practice, the study about this relationship with the 
knowledge grows on the perspective of the Participant Research, in which we intend to 
organize strategies to work together with teenagers that participate of the research, and so we 
would obtain data to support the understanding of that relationship. We consider the 
Pedagogic Proposal of ProJovem by  working on conceptions that are ruled by the Program 
and so we can discuss the integrated knowledge of the categories known as theoretical or 
intellectual, the practical and ethical-moral knowledge; and  the education contents, 
instrumental and operative, formulated by theoretical Charlot and Souza, for the creation of 
the units of privileged, prioritized knowledge and strategies to learn presents in the conception 
of the object in study. Those, in confrontation with the data obtained in field, made possible 
the following considerations: a) the integrated knowledge (basic formation, professional 
qualification and community action). There is no knowledge and privileges but yes, ProJovem 
favours in relation to School; b) we verified that there was priority and theoretical or 
intellectuals knowledge (education and instrumental contents) linked to the knowledge of the 
basic formation and practical knowledge related to the professional qualification; c) we 
verified that young people develop their own strategies to learn, that are mixed with the 
conventional strategies and they create what in known as" devices of pedagogic " return. This 
way, the partial considerations of this study present results of great importance to understand 
the notions about the knowledges, announcing the need and the possibility of new 
investigations concerning the theme. 
 

 
Key-word: ProJovem. Youth. Integrated knowledge. Pedagogic Practice/Praxis.  
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INTRODUÇÃO 

 

A problemática da exclusão social tornou-se a partir da segunda metade da década de 

1990 uma dimensão estruturante de uma “ideologia educativa”, em torno da qual se tendem a 

perspectivar os modos legítimos de se narrarem e redefinirem quer os “velhos problemas 

educativos”, quer aqueles que derivam das novas missões atribuídas ao campo educativo. 

Como afirma Correia (1998), a educação nesse contexto passou a introduzir a 

problemática da exclusão como uma referência essencial para a estruturação das narrativas 

educativas, não implicando apenas que o campo educativo tivesse começado a preocupar-se 

de um conjunto de problemas sociais relativamente inéditos, antes impôs novos critérios dos 

sucessos e insucessos educativos. 

Este paradigma teve origem na crítica aos modos legítimos de se definir a educação, 

até meados da década de 1970 e até então dominantes, e foi estruturando-se na aceitação de 

certas dimensões dos “discursos críticos” (CORREIA, 1998) em educação, ao mesmo tempo 

em que rejeitava as restantes dimensões desta crítica, desligitimando-as, ou (re)interpretando-

as em função daquelas que, legitimadamente, se integraram aos novos modos de narrar e de 

interpretar o educativo. 

A partir da segunda metade da década de 1980, o campo educativo foi objeto de 

importante (re)configuração narrativa que estruturou tanto novas formas legítimas de definir 

os êxitos e os fracassos da escolarização, bem como novas legitimidades na estruturação das 

“narrativas científicas” em educação, as quais se pautam pela preocupação de produzirem 

“discursos” cognitivamente ajustados à realidade educativa (CORREIA, 1998). 

 Se olharmos por um ângulo político, percebemos que as narrativas educativas derivam 

fundamentalmente de uma desligitimação do papel do Estado na determinação das condições 

de produção de uma escolarização capaz de garantir o respeito ao princípio da igualdade de 

oportunidades e na subordinação das preocupações relacionadas com a contribuição da 

educação para o aprofundamento da democracia, em detrimento das preocupações 

relacionadas com a sua contribuição para a modernização das forças produtivas ou para a 

preservação da coesão social. 

 A essas novas transformações nas missões atribuídas à escolarização, associaram-se 

mudanças significativas quer nos modos de gestão política e curricular dos sistemas 
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educativos, quer nos referenciais simbólicos que justificam estas mudanças. A crença política 

nas potencialidades regeneradoras de uma escola curricular e organizacionalmente flexível e 

integral emerge como um bem comum que “protege” a escola de qualquer questionamento, 

apesar de se acentuarem os sintomas de crise das modalidades de definição da ordem política 

no interior das escolas. Ainda assim percebemos que a escola que se oferece aos jovens 

atualmente é tradicional e conservadora por excelência, mas não passou de todo impune pelas 

mudanças, pois incorporou também, em alguns casos, práticas inovadoras e transformadoras, 

podendo afirmar que da apropriação da problemática da exclusão pelo campo educativo não 

resultou apenas a atribuição de uma nova tarefa à escola a juntar com as suas missões 

tradicionais; existe, desde muito, um consenso de que a educação deve mudar. 

 O fato de os sistemas educacionais modernos causarem, efetiva e persistentemente, o 

fracasso das crianças pobres, como assinala Gentili (1995), faz com que um sentimento de 

indignação percorra muito dos estudos sobre a questão da desvantagem e exclusão na área da 

educação. Estudos como os de Charlot (2001) apontam que os fatores responsáveis por essa 

situação são: a baixa qualidade do ensino e a inadequação da escola às crianças e aos jovens 

das camadas populares que a freqüentam predominantemente. Seja porque se desconhece esse 

público, seja porque o professorado é submetido a condições de trabalho incompatíveis com a 

formação continuada e com o aprimoramento pessoal, podemos dizer, subsidiados pelas 

pesquisas realizadas pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 

Comunitária (Cenpec), que o ensino público brasileiro ainda não garante aos seus alunos e 

alunas as condições necessárias e suficientes para o desenvolvimento de uma relação pessoal 

significativa com o/os saber/es, tão relevante para o êxito da aprendizagem. 

 Desde muito, Paulo Freire, a partir das suas idéias, refletia essa questão, afirmando 

que 

 

os déficits referidos da educação entre nós castigam sobretudo as famílias populares. 
Entre os oito milhões de crianças sem escola no Brasil não há meninos ou meninas 
das famílias que comem, vestem e sonham. E mesmo quando, do ponto de vista da 
qualidade, a escola brasileira não atenda plenamente às crianças chamadas “bem-
nascidas”, são as crianças populares – as que conseguem chegar à escola e nela ficar 
– as que mais sofrem a desqualidade da educação (FREIRE, 2001, p. 22).  
 

 

É neste campo que se insere o presente trabalho que vai procurar compreender como 

os/as jovens das camadas populares estabelecem relação com o/os saber/es vivenciado/s a 

partir da experiência no Programa de Inclusão de Jovens (ProJovem), e procura na 

prática/práxis pedagógica vivenciada o que caracteriza essa relação.  
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 Os estudos sobre a relação com o saber no Brasil são bastante recentes e relativamente 

escassos se comparados a outros vários temas ligados à Educação. Uma das possíveis 

explicações pode residir no fato de que as investigações ligadas aos processos de 

aprendizagem voltaram-se por muito tempo ao fenômeno denominado de fracasso escolar, 

cometendo, segundo Charlot (2000), um equívoco. O que há na realidade educacional não é o 

fracasso e sim alunos/as em situação de fracasso, o que implica desta forma em analisar como 

se dá a relação desses/as alunos/as com o/os saber/es vivenciado/s não apenas nas escolas, 

mas também e principalmente nelas. 

Assim, ao se falar sobre situações de fracasso, educação e inclusão, nos remetemos à 

análise de qual medida a educação, enquanto processo de construção de conhecimento, pode 

promover a inclusão social, explicitar o entendimento de que ela é um direito de todo 

indivíduo, vetor de formação do sujeito e, portanto, de uma educação que venha a contribuir 

para que o mesmo compreenda o mundo, a sociedade em que vive e possa nela intervir na 

busca de uma sociedade mais justa, mais igualitária, solidária e assim humana. 

Nesse contexto temos o cenário do ProJovem que surge como um Programa de 

Educação Social para a juventude, entendendo que essa vivenciou situações de fracasso na 

escola, abandonando-a ou por ela sendo excluído por não adaptar-se e agora necessita não 

apenas retornar a ela mas encaminhar toda a sua vida, através de uma formação integral e 

integrada da Formação Básica, da Qualificação para o Trabalho e da Ação Comunitária. 

Argumentamos que o pressuposto teórico paradigmático que fundamenta as 

instituições públicas no repasse do conhecimento socialmente produzido a diversos 

segmentos sociais determina a utilização de um procedimento metodológico na maioria das 

vezes “excludente” provocante de um corte entre os segmentos sociais, beneficiando uns em 

detrimento de outros (GENTILI, 1995). Este corte pode ser entendido como um processo de 

diferenciação (entre os diferentes segmentos sociais) criado no ato do repasse do saber 

socialmente produzido. O ProJovem surge em meio ao discurso paradigmático da exclusão, 

do (re)conhecimento das dificuldades da escola em sua adaptação com a juventude e como 

proposta de inovação metodológica que busca a formação integral dos/as jovens que há 

muito se encontravam fora do sistema de ensino formal. 

Socializar não deve ser domesticar, submeter ao modelo hegemônico vigente, 

tomando a “exclusão” como natural e inevitável. Se temos a pretensão de ajudar a 

construção do sujeito político, autor de transformações e superações que levem à construção 

de uma sociedade mais justa e humana, temos que avaliar e re-avaliar continuamente o 
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processo que se desenvolve a partir das práticas educativas realizadas na escola. As práticas 

convencionais de avaliação não servem a este fim. 

 

Os critérios de avaliação do saber dos meninos e meninas que a escola usa, 
intelectualistas, formais, livrescos, necessariamente ajudam as crianças das classes 
sociais chamadas favorecidas, enquanto desajudam os meninos e meninas 
populares. E na avaliação do saber das crianças, quer quando recém-chegam à 
escola, quer durante o tempo em que nela estão a escola, de modo geral, não 
considera o “saber de experiência feito” que as crianças trazem consigo. Mais uma 
vez, a desvantagem é das crianças populares (FREIRE, 2001, p. 22). 
 
 

Por um lado temos a escola avaliando a seu modo os saberes como nos aponta Freire 

(2001); por outro, constatamos que estudos sobre a relação com o saber são escassos, e 

temos então o ProJovem que anuncia uma proposta voltada para os/as jovens das camadas 

populares diminuindo esse distanciamento entre eles/as e a escola, entre o saber escolar e o 

“saber de experiência feito”. 

Os estudos acerca do ProJovem vêm sendo desde a sua implantação muito 

evidenciados, tendo como principais motivos a disseminação do Programa em todo o Brasil, 

o atendimento aos jovens, parcela da sociedade que até então não era atendida pelas políticas 

públicas vigentes e a metodologia do trabalho pedagógico voltada especificamente para a 

juventude da camada popular, haja vista as suas necessidades educacionais e sociais. 

Desta forma podemos destacar no campo da educação Araújo (2007), que analisou 

entre outros programas sociais o ProJovem, fazendo a análise deste a partir da formação dos 

trabalhadores para o mundo do trabalho. Ao analisar as políticas públicas atualmente 

encaminhadas, Frigotto (2005) também situa o ProJovem enquanto uma nova forma 

governamental de se estruturar a educação baseada em uma lógica mercadológica, 

fragmentada para a classe trabalhadora não entrando no viés da discussão pedagógica 

presente no Programa. 

Aqui em Recife, atualmente, também estão sendo desenvolvidos estudos acerca do 

Programa, analisado a partir da formação profissional, que já gerou artigos que apresentam os 

primeiros resultados da iniciação profissional no Arco de Esporte e Lazer, conforme Freitas 

(2007) e Oliveira (2007). Eles descrevem, em forma de artigo, como os jovens perceberam as 

ações educativas desenvolvidas no Arco, tendo em vista as inovações contidas na Proposta 

Pedagógica que vêm orientando o processo de formação, apontando como resultados a 

importância do cotidiano do processo de ensino voltado para a juventude, sobre os/as 
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docentes, o material didático e negativamente o fato do programa ser executado em 12 meses 

apenas. 

Os/as jovens, a quem “ainda” se destina a escola, e onde agora também se situa o 

Programa de Inclusão de Jovens, mudaram muito. Da promessa do futuro, passam a ser vistos 

como modelo cultural do presente. Escapam cada vez mais do controle familiar, embora a 

família, muitas vezes, ainda seja sua referência primeira. Amadurecem precocemente, têm 

mais cedo autonomia em relação ao voto, ao sexo e a outras manifestações sociais que antes 

lhes eram negadas, mas nem sempre autonomia financeira (ABRAMO, 2000). 

O grande desafio da escola é descobrir como ser inovadora, não em relação aos meios, 

às novas maneiras de fazer, mas aos fins – resultados sociais a serem obtidos. Levando em 

consideração que a proposta do ProJovem está sendo desenvolvida e experienciada nas 

principais capitais brasileiras e predominantemente no contexto e espaço escolar, as nossas 

indagações iniciais acerca da relação com o saber tornam-se ainda mais presentes ao 

pensarmos em como está se dando na prática uma proposta pautada na concepção de 

formação integral do sujeito, que integra a formação básica, a qualificação para o trabalho e a 

ação comunitária, considerando ainda que, no Recife, a implantação do ProJovem se deu no 

ano de 2005, quando se inaugura a proposta no âmbito nacional, encontrando-se implantadas 

atualmente 14 Estações Juventudes1, o que significa aproximadamente 15.000 mil jovens em 

diferentes estágios de vivência da proposta e da prática pedagógica do ProJovem. 

Assim, tal investigação se justifica uma vez que se volta para a compreensão da 

relação dos/as jovens com o saber integrado, experienciado e vivenciado enquanto resultado 

da prática/práxis pedagógica pelos/pelas jovens educandos/das no ProJovem, que entendemos 

podem nos levar em busca de outras compreensões, entre elas a discrepância entre teoria e 

prática e a perda da funcionalidade do saber escolar que provoca muitas vezes a evasão, o 

desinteresse, a apatia dos sujeitos na Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Ainda, podemos considerar que a proposta pedagógica apresentada pelo ProJovem tem 

diferenciais significativos das propostas e metodologias pensadas para a educação formal 

escolar, principalmente para a EJA, que na maioria das vezes é marcada pela evasão e por 

novas situações de fracasso, tendo em vista a reprodução de práticas pedagógicas tradicionais 

e descontextualizadas, pouco voltadas para a realidade dos sujeitos que na maioria das vezes 

                                                
 
1 Essas Estações estão em diferentes fases, algumas inclusive já encerradas são incorporadas às Estações ativas, 

continuando com o atendimento aos/as jovens egressos/as. 
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foram “excluídos” do processo de educação escolar na infância e que a partir do Programa de 

Inclusão de Jovens retornam a ele com outras expectativas.  

Desta forma, este estudo se faz significativo quando passamos a considerar que a 

maioria das capitais brasileiras está desenvolvendo uma mesma proposta e que através da 

investigação empírica podemos analisar as peculiaridades e resultados do nosso fazer 

pedagógico e, a partir dele, obter resultados que possam contribuir não só para pensarmos e 

reformularmos a nossa prática como educadores/as, mas contribuir também com o processo 

do ensino escolar em busca da compreensão do processo de ressocialização não apenas 

dos/das jovens e adultos, mas de todos os indivíduos em diferentes contextos educativos, 

como também para a formulação de Políticas Públicas para Educação dialogando em busca da 

“Inclusão Social”, considerando, é claro, que após o “amadurecimento” teórico discordamos 

do conceito de “inclusão” e “exclusão” utilizados pelo ProJovem a partir do paradigma da 

“exclusão social” advindo dos discursos mediáticos e políticos, pois entendemos que os/as 

jovens a quem destina-se o Programa vivenciam não a exclusão e sim estão “incluídos 

perversamente”2 em nossa sociedade, como “marginalizados”. 

 

Seres fora de ou à margem de, a solução para eles estaria em que fossem 
“integrados”, “incorporados” à sociedade sadia de onde um dia “partiram”, 
renunciando, como trânsfuga, a uma vida feliz...sua solução estaria em deixarem a 
condição de ser “seres fora de” e assumirem a de “seres dentro de”. Na verdade, 
porém, os chamados marginalizados, que são os oprimidos, jamais estiveram fora 
de. Sempre estiveram dentro de. Dentro da estrutura que os transforma em “seres 
para outro”. Sua solução, pois, não está em “integrar-se”, em “incorporar-se” a esta 
estrutura que os oprime, mas em transformá-la para que possam fazer-se “seres para 
si” (FREIRE, 1981, p. 69-70). 
 
 

Assim sendo, este estudo nasce das indagações acerca da proposta e da prática 

pedagógica desenvolvidas no âmbito do ProJovem Recife, por nós vivenciadas como 

profissionais; nasce do nosso olhar inicial, da nossa reflexão sobre a prática, mas não da 

prática em si, o conhecimento enquanto expressão aproximada do real não o revelando 

completamente (VAZQUEZ, 1968). 

                                                
 
2 A expressão “Inclusão Perversa” é utilizada pelo Profº João Francisco de Souza em suas reflexões acerca da 

Educação, que a toma ao invés da expressão “excluídos” da sociedade por entender que o que há não é uma 
situação de exclusão social e sim uma situação na qual os sujeitos se encontram na sociedade, no entanto em 
condições precárias de sobrevivência e submetidos a condições na maioria das vezes sub-humanas de vida e 
que, portanto, configura-se em uma inclusão, pois não estão fora da sociedade, no entanto, perversa, por não 
terem garantidas as condições necessárias para a sua sobrevivência. 
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Passaram a nortear este estudo, de natureza qualitativa e pautado na Pesquisa 

Participante, as idéias em torno da Prática/Práxis Pedagógica desenvolvida, gerando 

inquietações, indagando e buscando a compreensão da relação com o/os saber/es, sobre como 

o/a educando/a se relaciona com os conhecimentos escolares, da qualificação para o trabalho 

e da ação comunitária desenvolvidos de forma integrada, que propõem a idéia de uma 

formação integral do sujeito.  

Ao procurar compreender como se dá essa relação com o/os saber/es, buscamos 

formular estratégias que possibilitassem responder às nossas indagações, entre elas, 

contextualizar em que situações de ensino e conjuntos de processos formativos o/a jovem 

educando/a foi submetido/a durante o todo o curso; buscamos assim compreender essa relação 

a partir das expectativas em relação a esses saberes integrados, quais deles os/as jovens 

privilegiam ou se privilegiam e qual ou quais priorizam, percebendo que estratégias 

mobilizam para se relacionar com esses saberes. 

Diante dos estudos teóricos realizados no início do percurso deste estudo e das 

perguntas que foram surgindo, e do diálogo com os teóricos que discutem e refletem sobre os 

saberes no contexto de aprendizagem e da prática/práxis pedagógica, em especial com Charlot 

(2001), Freire (2001) e Souza (2007), ressaltando que este último contribuiu enquanto 

orientador no desenvolvimento desta investigação, com os companheiros/as coordenadores/as, 

formadores/as, educadores/as e educandos/as do ProJovem, contando ainda com as 

contribuições do Grupo de Pesquisa em Formação de Professores e Prática Pedagógica do 

Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e do Grupo de 

Pesquisa em Educação Popular da Universidade Federal de Pernambuco, foram se dando a 

apreensão e a construção do objeto deste estudo – a relação dos/as jovens com o saber 

integrado – a partir da experiência no Programa de Inclusão de Jovens (ProJovem), e do 

objetivo – compreender como o/a educando/a, a partir da prática pedagógica vivenciada, 

estabelece essa relação. 

Desta forma, ao explicitar o caminho percorrido nesta investigação, apresentamos 

inicialmente neste trabalho a caracterização da juventude brasileira, situando as dificuldades e 

os desafios existentes e como e quando, a partir da realidade dessa juventude, situa-se o 

Programa de Inclusão de Jovens (ProJovem). Esse é apresentado a partir do discurso teórico 

de autores que contribuíram com a formulação da Proposta Pedagógica Integrada, além da 

nossa interpretação do Projeto do Programa que apresenta diretrizes para a implantação do 

mesmo. 
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Tendo em vista que se trata de um programa relativamente novo e que os estudos 

acerca deste estejam sendo desenvolvidos ao passo em que está havendo o desenvolvimento 

da proposta, a sua apresentação inicial será fundamental para a compreensão do contexto em 

que estamos trabalhando para investigar a relação com o saber integrado e atingir aos 

objetivos deste estudo. Enfatizamos ainda que no capítulo inicial vamos tratar um pouco os 

diferenciais e a autonomia com que o Programa ProJovem é desenvolvido no Recife. 

Considerando que o nosso olhar volta-se para uma parcialidade da Prática/Práxis 

Pedagógica, ou seja, para uma certa relação com o/os saber/es dos/as jovens educandos/as 

egressos/as do ProJovem, a concepção de prática/práxis pedagógica desenvolvida por Souza 

(2007) será apresentada e discutida no segundo capítulo para subsidiar a compreensão do 

objeto de estudo que, na perspectiva de confronto, fica claro que o objeto do conhecimento 

são os conhecimentos anteriores em confronto com a realidade (SOUZA, 2006), em cujo 

processo são sujeitos pesquisadores e participantes envolvidos no problema pesquisado, 

relação que estamos estabelecendo ao abordar a proposta pedagógica e a análise dos saberes 

vivenciados no ProJovem a partir do campo teórico da Educação Popular. 

Buscamos ainda neste capítulo esclarecer a concepção de relação com o saber na 

perspectiva de Charlot (2000) que, em diálogo com Souza (2007), norteia este estudo e 

subsidia a análise dos dados coletados para a compreensão do objeto em questão. 

Ao apresentarmos e justificarmos a relevância que acreditamos ter a temática desta 

pesquisa, do ponto de vista acadêmico, bem como os objetivos e os caminhos percorridos 

neste trabalho, não poderíamos deixar de explicitar as motivações pessoais que influenciaram 

nossas escolhas e se singularizam na crença de que toda pesquisa é feita também das marcas 

que carregamos de nossas histórias, forjadas socialmente, mas apropriadas de acordo com as 

motivações pessoais de cada indivíduo. Assim, no capítulo três, apresentamos a trajetória 

deste estudo que se insere na perspectiva da Pesquisa Participante a partir de uma abordagem 

qualitativa do conhecimento, dialogando assim com os pressupostos teórico-metodológicos 

que norteiam toda a investigação. 

Consideramos que o percurso metodológico vai desvelando-se durante todo o trabalho, 

desde a introdução até as considerações apresentadas ao final do trabalho. No entanto, o 

capítulo três trará os caminhos desde o momento inicial de reflexão sobre a prática, sobre a 

construção do objeto e do seu compartilhar como pesquisadores/as com os/as jovens 

participantes da pesquisa, aos que se seguiram e instrumentos elaborados em busca das 

respostas às nossas indagações, apontando as dificuldades e as mudanças de estratégias que se 

deram no caminho percorrido. 
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Com o olhar voltado para a proposta apresentada no capítulo inicial, a partir do 

diálogo subsidiado pela concepção da prática/práxis pedagógica (SOUZA, 2006), no quarto 

capítulo vamos desenvolver a análise dos dados coletados durante o momento por nós 

designado de encontros, e que se configuraram como campo, e buscar responder às questões 

de pesquisa propostas no estudo para obtermos os resultados a que buscamos, ou seja, a 

compreensão da relação dos/das jovens com o saber integrado.  

Para Ranci (2005, p. 99), “a fase de análise dos dados tem sempre representado o 

calcanhar de Aquiles da pesquisa qualitativa”; neste sentido procuramos fundamentar nossas 

análises acerca dos saberes com base em unidades de análise, elencadas a partir de nossos 

objetivos específicos de entender os saberes privilegiados, priorizados e as estratégias para 

aprender subsidiados por Charlot (2001) através das categorias dos saberes, dialogadas com 

Souza (2007), para com isso dar ênfase e sistematizar todos os dados e resultados 

desenvolvidos e obtidos durante o percurso da pesquisa. 

Finalmente, ao encerrar esta caminhada, apresentamos as considerações finais que a 

tomamos sobre denominação de considerações parciais, por entendermos que o estudo atingiu 

os objetivos a que se propôs, como também apresentou novos caminhos a serem percorridos 

para a compreensão da noção de relação com o saber.  

Assim, ao apontar as contribuições que a presente pesquisa oferece ao campo dos 

saberes e, conseqüentemente à prática/práxis pedagógica, à formação de professores e à 

educação escolar, sobretudo a Educação de Jovens e Adultos, apontamos também os possíveis 

desdobramentos que outras pesquisas podem empreender sobre a temática relação com o 

saber.  



 

 

 

CAPÍTULO 1 CARACTERIZANDO A JUVENTUDE BRASILEIRA E 

APRESENTANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE 

JOVENS – PROJOVEM 

  

 

Eu vejo na tv o que eles falam sobre o jovem não é serio, 
o jovem no Brasil nunca é levado a sério.  

Eu vejo na tv o que eles falam sobre o jovem não é sério,  
não é sério! 

(Fragmento da Música  

“Tô no clima” de Charlie Brown Júnior”) 

 

 

A juventude pode ser considerada uma construção social e cultural moderna. Estudos 

antropológicos de diversas orientações analíticas indicam que muitas sociedades instituem 

estágios demarcatórios da entrada na idade adulta através de processos rituais, nos quais se 

vivenciam situações intermediárias nas quais não se é mais criança, mas também não se é 

ainda adulto. 

A sociedade ocidental moderna, ao que parece, foi a única que construiu as 

demarcações temporais (e geracionais) que hoje identificamos como “adolescência” e 

“juventude”. Esses estágios têm um forte componente social e cultural na determinação de 

sentir, de ser e de projetar a identidade juvenil como apontamos abaixo,  

 

Existem, na verdade, disputas sociais que estão em jogo na definição das “etapas da 
vida”. Quando se fala em geração, não se está falando apenas da idade biológica, de 
quem tem 17 ou 18 anos, 23 ou 24 anos. Nas definições de juventude sempre há 
alguém empurrando alguém para ser jovem e não ter poder, ou alguém que está 
retirando alguém da juventude e levando-o a entrar na maturidade para trabalhar. De 
fato, há interesses econômicos e políticos na delimitação dessas fronteiras, razão 
pela qual elas podem ser muito flexíveis na sociedade em que vivemos (NOVAES, 
2000, p. 47). 
 

 

Embora a juventude possa ser considerada uma categoria social que agrupa sujeitos 

que compartilham a mesma fase de vida, precisamos ter em mente a multiplicidade de 

experiências que reunimos sob essa ampla denominação. Não podemos falar da mesma forma 
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sobre a experiência juvenil de um/a jovem que reside no sertão nordestino e de um/a jovem 

que reside num grande centro urbano. 

A classe social do indivíduo, sua condição étnica e de gênero, sua presença ou não no 

mercado de trabalho e na escola, seu local de moradia, sua situação familiar e sua orientação 

religiosa são fatores, entre outros, que vão diferenciando internamente este grupo que 

chamamos de juventude; pois quanto mais nos aproximamos da realidade social, vamos 

perceber que esta diversidade tende a aumentar. Por isso, ao falarmos das experiências de vida 

juvenis propriamente ditas, é preciso reconhecer essa diversidade, essa multiplicidade – o que 

nos leva a falar de juventudes, no plural. 

Desta forma, vale a pena distinguir a juventude, como fase da vida que possui algumas 

singularidades, dos sujeitos que vivem esta fase. O campo das experiências dos/as jovens 

brasileiros/as é extremamente diverso e múltiplo, o que implica nas diversas maneiras de 

viver a juventude (RIBEIRO, 2003). 

Nas últimas décadas, imersos em uma cultura de consumo, radicalizados pelo 

chamado processo de globalização, adolescentes e jovens, em sua maioria pertencente à classe 

popular em sua diversidade, enfrentam a carência de políticas institucionais para as 

juventudes. Quando tratamos desse tema, devemos ter em mente que os/as jovens estão dentro 

de um espaço social no qual se constituem em atores/atrizes que estão rodeados/as em 

relações sociais com outros/as jovens, suas famílias, as gerações adultas e as instituições da 

sociedade, entre elas, a escola. 

Conforme afirma Ribeiro (2003), a construção da identidade do/a jovem ocorre a 

partir das escolhas que ele faz dentro das oportunidades que lhe são dadas na sociedade e a 

partir da sua interpretação pessoal ante essas escolhas. O/a jovem adquire e desenvolve 

potencialidades simultaneamente a um conjunto de perdas afetivas, sociais e físicas. A autora 

nos lembra ainda que novos valores éticos e morais se incorporaram à identidade do/a jovem 

fazendo com que, durante esse período de transição, ele/a possa tornar-se vulnerável e 

sensível às influências e pressões internas, externas, biológicas, psicológicas e sociais, 

confundindo-o/a. 

Percebemos que muitas vezes os/as jovens tomam atitudes sem passar pelo processo 

de avaliação crítica, só refletindo sobre as conseqüências dos seus atos depois que a ação foi 

realizada, o que leva a caracterizar essa fase da vida dos/as jovens como irresponsável e 

inconseqüente, e a partir do momento em que esses/as jovens, em construção de uma 

identidade, são vistos como problemas, as diferenças e conflitos entre as definições dos 

termos perdem lugar para uma questão muito mais séria. 
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Segundo Ribeiro (2003), essa questão dá margem a um outro tipo de discussão 

fundamentada nas classes sociais em que estão inseridos os/as jovens e onde passam, 

geralmente, sua vida toda. A cultura juvenil necessita de um espaço social próprio, caso 

contrário, as carências e dificuldades na habitação, no emprego e na vida afetivo-sexual 

podem se converter em uma fonte intensa de conflitos e problemas. 

Pensar a juventude urbana pobre brasileira implica, segundo Quiroga (2000), pensar a 

situação mais geral de pobreza no país e a dinâmica de nossos centros urbanos. Assim, 

precisamos pensar na juventude pobre em tempo de globalização e “inclusão social perversa”, 

em tempos de um mercado de consumo e de trabalho no qual as possibilidades de acesso não 

são igualitárias e sim desumanas, cuja regra é cada um/a por si. Para Kipman, 

 

É antes de mais nada porque ele se encontra espremido entre conformismo defensivo 
e entusiasmo sem reservas que o jovem é um bom cliente para tudo aquilo que pode, 
artificialmente, fazer com que ele escape da realidade: espetáculos fantásticos, 
romances e filmes de aventura, jogos de representação de papéis, mas também 
tabaco, álcool, drogas; e pode-se acrescentar o consumo crescente de medicamentos 
psicotrópicos (2002, p. 456). 
 

 

Segundo o autor, os/as jovens, ao contrário do que se diz freqüentemente, possuem e 

dispõem de referenciais fortíssimos, ainda que opostos ao da sociedade global. Entendem-se, 

assim, as dificuldades encontradas pelas instituições de socialização, especialmente a escola, 

para inculcar normas de comportamento pacífico a adolescentes que não são de forma alguma 

perdidos e sem referências. 

Os/as jovens que enveredam por atitudes ilícitas ocupam, a cada dia, mais espaços nas 

páginas policiais, participam do mercado do narcotráfico e, ao mesmo tempo, com sua 

fragilidade, matam e morrem de forma banal. Dessa forma, a questão da violência cometida e 

sofrida pelos/as jovens não tem uma causa ou solução tão simples como pensamos ou 

gostaríamos. 

Juventudes, violência e pobreza fazem parte de nossa realidade social, mas não são 

conceitos estagnados que não podem ser transformados. Essa transformação pode ocorrer a 

partir dos/as próprios/as jovens, quando esses exercem sua cidadania como indivíduos 

capazes de participar dos processos de negociação e construção de questionamentos e 

alternativas para a mudança. 

Conforme afirma Ribeiro, 
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A cidadania, talvez, nunca lhe fora dada, nunca lhe fora oportunizada. Diante disso, 
não nos prendamos a discursos utópicos de ressocialização e reinserção dos jovens. 
Oportunidade: é exatamente isso que nos escapa, que escapa aos jovens pobres. 
Olhar sobre a juventude pobre é olhar sobre uma sociedade que precisa trilhar 
caminhos para suas crianças, para que, quando se tornem adultos, possam exercer 
sua cidadania por meio de seus próprios questionamentos e alternativas construídos 
(2003, p. 125). 
 
 

1.1 Juventude Brasileira: vulnerabilidades e potencialidades 

 

Pensar na juventude, no Brasil, configurou-se uma necessidade político-social diante 

dos dados alarmantes de vulnerabilidade, constantemente divulgados principalmente através 

da mídia, agravados pela histórica inexistência de políticas públicas específicas. Os problemas 

vividos pela juventude brasileira decorrem basicamente da dificuldade de acesso à educação e 

de pouco estímulo para permanecer na escola; da falta de qualificação profissional, de acesso 

a atividades culturais, esportivas e de lazer e pela incessante e perversa oferta de 

possibilidades de envolvimento com drogas, violência e criminalidade como aponta Quiroga 

(2000).  

Em qualquer país do mundo quando se procura caracterizar a juventude sempre se 

depara com uma questão: que faixa etária está sendo considerada? No Brasil, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) contempla como idade limite os dezoito anos, mas não há 

outro dispositivo legal que delimite a faixa etária juvenil. Geralmente, as estatísticas 

brasileiras seguem os parâmetros de organismos internacionais, considerando o grupo etário 

de 15 a 24 anos3. Em 2000, estavam nessa faixa cerca de 20% da população (censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE). Eram jovens de 15 a 24 anos, 

aproximadamente 34 milhões de brasileiros/as que, em sua diversidade, expressavam as 

diferenças e as desigualdades sociais que caracterizam nossa sociedade. Ao mesmo tempo, 

representavam, e ainda representam, o seguimento populacional mais fortemente atingido por 

velhos mecanismos de exclusão social. 

Segundo Cury (2004), levando em consideração a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios de 2003 (PNAD), havia 23,4 milhões de jovens entre 18 e 25 anos. Desses/as, 5,4 

milhões não concluíram o Ensino Fundamental, 3 milhões estavam desempregados/as e a 

grande maioria dos/as que estavam trabalhando no ano de realização da pesquisa não tinha 

carteira profissional assinada. 

                                                
 
3 Em outros países da América Latina e na Europa, o limite de idade fica em torno dos 30 anos. No Brasil, a 

Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura – CONTAG – considera 32 anos como idade limite.  
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Os dados do censo do IBGE de 2000 apontaram as disparidades de renda entre os/as 

jovens. Essas informações mostraram que a grande maioria dos/as jovens vivia em famílias 

que tinham renda per capita menor do que um salário mínimo, conforme destaca Silva (2007) 

ao discutir os dados da desigualdade social brasileira. 

Considerando esse perfil de renda, e também de outros indicadores de desigualdade 

social, evidenciamos alguns dos principais problemas com os quais se deparam hoje os/as 

jovens brasileiros/as conforme dados levantados pelo Projeto do Programa ProJovem: 

• acesso restrito a uma educação de qualidade e frágeis condições para a 

permanência nos sistemas escolares formais; 

• inadequação da qualificação para o mundo do trabalho;  

• envolvimento com drogas, gravidez precoce, mortes por causas externas 

(homicídios, trânsito e suicídio);  

• pouco acesso às atividades de esporte, lazer e cultura.  

 

Se esses problemas, com pesos bastante diferenciados, dizem respeito à grande 

maioria dos/as jovens brasileiros/as, o ProJovem buscou especificamente examinar a situação 

particular da juventude de 18 a 24 anos, constatando com bases nas pesquisas, aqui 

brevemente citadas, que esse público constitui o grupo mais vulnerável da sociedade 

brasileira, sendo os mais atingidos pelas fragilidades e destituídos de apoio de redes de 

proteção social. 

Dados do Censo de 2000 indicavam que 84% dos/as jovens brasileiros/as viviam no 

meio urbano, sendo que 31% em regiões metropolitanas, onde se evidenciava o crescimento 

de favelas e de periferias caracterizadas pela ausência de infra-estrutura e equipamentos 

urbanos e de segurança pública. 

A verificação de que certamente há jovens em condições precárias vivendo no campo 

e nas pequenas e médias cidades brasileiras também foi afirmada pela Secretaria Nacional de 

Juventude ao preparar o Projeto de implantação do Programa ProJovem e não nega a 

necessidade de atendimento a esse público. Entretanto, reafirma que nos dias atuais a 

vulnerabilidade juvenil está fortemente relacionada ao crescimento, sem sustentabilidade 

sócio-ambiental, das grandes cidades. Várias pesquisas em torno dos problemas vivenciados 

pela juventude brasileira vêm sendo realizadas por organizações governamentais e não-

governamentais que atestam a precariedade das condições de vida dos/as jovens que vivem 

nas capitais brasileiras. Em cidades que recebem maiores fluxos migratórios, como São Paulo, 
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Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, a situação é considerada ainda 

mais alarmante. 

Em todas as capitais e cidades dos estados brasileiros a perversa conjugação entre 

carências econômicas, presença do narcotráfico e certas práticas de corrupção policial cria a 

imagem do/a jovem, sobretudo do/a jovem negro/a, dos/as moradores/as das periferias, 

desempregados/as e fora da escola, como um/a suspeito/a em potencial e alvo preferencial da 

violência urbana, conforme apontamos inicialmente ao caracterizar as juventudes. 

Segundo os dados do Ministério da Saúde (Sistema de Informações sobre Mortalidade 

– Datasus), em 2002, morreram no Brasil 28 mil jovens de 20 a 24 anos, sendo que 72% das 

mortes foram ocasionadas por causas externas (envolvimento com o crime por exemplo). Os 

jovens do sexo masculino foram o alvo prioritário dessas perdas: 18,5 mil mortes, o que 

corresponde a cerca de 80% do total. 

Publicação divulgada recentemente pela Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura. (UNESCO) mostra que, em 2002, a taxa de homicídio na 

população jovem foi de 54,5 para cada 100 mil, contra 21,7 para o restante da população. 

Dados do Mapa da Violência III, da UNESCO (2002), indicavam essa taxa para o grupo de 

jovens de 15 a 24 anos no Brasil: 415,8 por 100 mil jovens, em 1998. Esses dados foram 

considerados pela Secretaria Nacional de Juventude ao analisar a realidade das juventudes no 

Brasil. 

Portanto, os dados sobre violência e segurança corroboram o quadro das desigualdades 

sociais entre os/as jovens brasileiros/as, indicando a urgência de programas específicos para 

essa população, no contexto de políticas públicas focadas no segmento juvenil. 

No cenário atual, reafirmamos que a sociedade costuma ver a juventude como 

sinônimo de problema e como motivo de preocupação quanto ao futuro do país. São duas as 

imagens da juventude que predominam hoje nos meios de comunicação e na opinião pública. 

De um lado, nas propagandas e em algumas novelas, na grande maioria estão os/as jovens 

bonitos/as, saudáveis, alegres e despreocupados/as que oferecem modelos de vida e de 

consumo aos quais poucos/as jovens reais têm acesso; do outro, nos noticiários e também em 

novelas que retratam o cotidiano das favelas dos grandes centros, estão na realidade e na 

ficção os/as jovens envolvidos/as com problemas de violência ou comportamentos de risco, 

que são, na maioria das vezes, oriundos/as das camadas populares. 

Essas duas imagens polares, mas de inúmeras diversidades, convergem para o mesmo 

senso comum que considera a juventude individualista, consumista e politicamente 
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desinteressada. Mas esses são estereótipos que não dão conta da diversidade de experiências 

da juventude brasileira nem da suas possibilidades de atuação.  

 Segundo as pesquisas realizadas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), cerca de 65% dos/as adolescentes (de 12 a 17 anos) nunca participaram de 

atividades associativas e/ou comunitárias. De acordo com um estudo a nível nacional, 

realizado pelo Projeto Juventude do Instituto Cidadania, entre jovens de 14 a 24 anos de todo 

o Brasil, apenas uma minoria participa formalmente de movimentos estudantis, sindicatos, 

associações profissionais e partidos. Segundo Novaes, essa minoria representa muito, 

 

os jovens, através de atividades culturais e experimentos sociais, podem trazer para a 
agenda pública a questão dos sentimentos e contribuir para mudanças de 
mentalidade. Trata-se de compreender os efeitos políticos dessas formas de fazer 
política que não se caracterizam por um discurso político articulado como o das 
gerações passadas [...]. O importante agora é ouvir mais e encontrar meios e 
instrumentos adequados para compreender os efeitos políticos de ações juvenis que 
muitas vezes se passam nos lugares usuais da política (2000, p. 54). 
 

 

Por outro lado, parte significativa dos/as entrevistados/as pelo Projeto Juventude (mais 

de 60%, entre os/as mais pobres), como destaca o Projeto do Programa ProJovem, disse que 

gostaria de ter oportunidade de participar de ações desenvolvidas em contextos sociais, 

comunitários e cidadãos. Essa predisposição não resulta do acaso, mas tem como referência as 

diferentes maneiras pelas quais grupos jovens vêm expressando demandas, necessidades e 

visões de mundo para agir no espaço público. Entre as novas formas de participação juvenil o 

Projeto do Programa ProJovem destaca: 

 

• pertencentes a grupos (pastorais, redes, ong’s e outras organizações juvenis) 

que atuam para transformar o espaço local, nos bairros, nas favelas e periferias;  

• participantes em grupos que trabalham nos espaços de cultura e lazer: 

grafiteiros, conjuntos musicais, de dança e de teatro de diferentes estilos, 

associações esportivas; 

• mobilização em torno de uma causa e/ou campanha: grupos ecológicos, 

comitês da Campanha contra a Fome, ações contra a violência e pela paz, 

grupo contra a globalização, etc.; 

• grupos reunidos em torno de identidades específicas: mulheres, negros, 

homossexuais, pessoas com necessidades especiais etc.  
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Dessa forma, mesmo sem desconhecer os obstáculos de diversas ordens que devem ser 

ultrapassados para motivar o engajamento social dos/as jovens, qualquer programa social a 

eles/as dirigido precisa reconhecer e apoiar as múltiplas formas de atividade e criatividade 

dessa faixa etária, como também contribuir para ampliá-las. Esses programas devem observar 

o/a jovem como “agentes” dos mesmos e sujeito de seus direitos e não apenas objetivar inseri-

lo/a adequadamente no mercado, criam-se situações que desmotivam o/a jovem na medida em 

que sua situação de vulnerabilidade não é modificada, pois abalam a sua identidade porque 

nenhum símbolo ligado a ele/a (linguagem, estética e criações) é incorporado como essencial 

na elaboração e aplicação dos programas. 

O desafio com relação às juventudes, conforme aponta Gaio (2003), é multiplicar as 

imagens das inúmeras e generosas manifestações de vitalidade, solidariedade, criatividade e 

desejos legítimos que encontramos na nova condição dos/as jovens e, ao mesmo tempo, 

devemos lutar para que as políticas sociais incorporem as dimensões supracitadas como 

essenciais a fim de que as mesmas estimulem a autovalorização, a cidadania e o acesso a bens 

sociais para a juventude brasileira. 

Nesse contexto, e a partir das considerações e constatações em relação à juventude, ao 

assumir a Presidência da República, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou a Secretaria 

da Juventude, com o objetivo primordial de nortear políticas públicas voltadas para os/as 

jovens. Durante o ano de 2004, foi criado o Grupo Interministerial da Juventude, que 

envolveu 19 Ministérios, Secretarias e órgãos técnicos especializados, para elaborar um 

diagnóstico sobre a juventude brasileira e mapear as ações governamentais que seriam 

dirigidas especificamente aos jovens, tendo em vista a indicação de referências para uma 

política nacional de juventude. 

O Grupo contou com a colaboração de técnicos do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) na produção de informações estatísticas, pertinentes à elaboração dos dados, 

que subsidiaram a elaboração da proposta de implantação do programa. O IPEA contou 

também com as pesquisas realizadas pela UNESCO; no término do levantamento de dados, o 

Grupo Interministerial da Juventude sugeriu a implantação de uma política nacional 

considerada inovadora para a juventude, que compreendia a Secretaria Nacional de Juventude 

e o Conselho Nacional da Juventude. 
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1.2 Implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e 

Ação Comunitária – ProJovem 

 

Como ação da política voltada para as juventudes pela Secretaria Nacional de 

Juventude e Conselho Nacional de Juventude, surge logo em seguida o ProJovem – Programa 

de Inclusão de Jovens voltado especificamente para o segmento juvenil considerado mais 

vulnerável a situações de riscos tais como: violência, analfabetismo e desemprego, etc.; ou 

seja, jovens que não estavam sendo contemplados/as pelas políticas públicas até então 

vigentes. 

O Programa assumiu (e assume), ao mesmo tempo, caráter emergencial – pois atende 

um segmento que vivencia as dificuldades sociais em seus diversos âmbitos e que tem 

necessidade de chegar ainda jovem ao ensino médio - e caráter experimental, no curso de 

formação – visto que, ao basear-se em paradigmas atuais pautados na interdisciplinaridade e 

na integração do conhecimento, contemplando inovações pedagógicas para o 

desenvolvimento de sua proposta curricular, trabalha de forma integrada à formação escolar, à 

qualificação profissional e à ação comunitária. 

Através do projeto aprovado no dia 30 de junho de 2005, através da Lei n° 11.1294, 

em que foi instituído o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem, também foi 

criado o Conselho Nacional da Juventude – CNJ e a Secretaria Nacional da Juventude – SNJ.  

A Secretaria Nacional de Juventude tem a função de formular, supervisionar, 

coordenar, integrar e articular políticas públicas para a juventude, como também articular, 

promover e executar programas de cooperação com organismos nacionais e internacionais, 

públicos e privados, voltados para a implementação de políticas para as juventudes, como é o 

caso do ProJovem. 

O Conselho Nacional da Juventude é o órgão colegiado integrante da estrutura básica 

da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele é composto por representantes de órgãos 

governamentais, organizações juvenis, organizações não-governamentais e personalidades 

reconhecidas pelo seu trabalho realizado com os/as jovens. Suas finalidades são: 

                                                
 
4Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens – ProJovem, programa emergencial e experimental, destinado a executar ações integradas 
que propiciem aos jovens brasileiros, na forma de curso previsto no art. 81 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, elevação do grau de escolaridade visando a conclusão do ensino fundamental, qualificação 
profissional voltada a estimular a inserção produtiva cidadã e o desenvolvimento de ações comunitárias com 
práticas de solidariedade, exercício da cidadania e intervenção na realidade local”. 
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• Assessorar a Secretaria Nacional de Juventude na formulação de diretrizes da ação 

governamental; 

• Promover estudos e pesquisas acerca da realidade sócio-econômica juvenil; 

• Assegurar que a Política Nacional de Juventude do Governo Federal seja 

conduzida por meio do reconhecimento dos direitos e das capacidades dos/as 

jovens e da ampliação da participação cidadã. 

 

No dia 05 de outubro de 2005, o Presidente Luís Inácio Lula da Silva publicou o 

Decreto Nº 5.557 que regulamentou o ProJovem. A implantação simultânea do Programa, da 

Secretaria e do Conselho com suas distintas e complementares finalidades e funções 

representou um novo patamar de políticas públicas voltadas para as juventudes brasileiras, 

consideradas em sua singularidade, diversidade e suas vulnerabilidades como também as suas 

potencialidades. 

Segundo o Projeto de Implantação do ProJovem, os/as jovens a que se destina o 

ProJovem apresentam alguns traços marcantes que devem ser considerados em todos os 

momentos da formulação e implementação do programa. São jovens que:  

• moram nas periferias das grandes cidades, encontraram-se excluídos/as da 

escola e do trabalho e marcados por diversos e profundos processos de 

discriminação: étnico-racial, de gênero, geracional, de religião, entre outros; 

• vivenciam uma experiência geracional inédita que os conecta a processos 

globais de comunicação e, ao mesmo tempo, a complexas realidades locais de 

exclusão; 

• apresentam especificidades quanto a linguagens, motivações valores, 

comportamentos, modos de vida e, ainda, em relação ao trabalho, à escola, à 

saúde, à religião, à violência, à questão sexual etc.  

• 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 geradoras de 

autovalorização e construtoras de identidades coletivas. 

 

A partir dos aspectos levantados, das características, necessidades, vulnerabilidades e 

potencialidades da juventude ou juventudes brasileiras, o governo federal, através da 

Secretaria Nacional de Juventude, lançou e implantou o ProJovem em 2005, o qual buscava 
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contribuir de maneira decisiva para modificar a realidade até então vivenciada, revertendo a 

tradicional falta de ações governamentais destinadas aos jovens brasileiros/as. 

O ProJovem, conforme especificado nos documentos oficiais da Secretaria Geral da 

Presidência da República, é um Programa Nacional de Inclusão de Jovens coordenado pelo 

Governo Federal e implementado em regime de colaboração com os municípios brasileiros. É 

também uma ação integrada de quatro ministérios (Secretaria Geral da Presidência da 

República e ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome), configurando uma gestão compartilhada, implicando na efetiva 

participação dos ministérios no desenvolvimento do Programa. 

Inicialmente, o ProJovem foi executado em parceria com as prefeituras de 26 capitais5 

brasileiras e no Distrito Federal, porém, diante da demanda e das metas alcançadas, em seu 

primeiro momento de execução, o ProJovem passou a atender não somente as capitais 

brasileiras, mas também as cidades vizinhas, das capitais e do interior de alguns estados. O 

ProJovem, segundo consta no Projeto de Implantação (2005), visava atender entre os anos de 

2005 a 2007, quatrocentos mil jovens, o que representa, segundo as estatísticas, 40% 

(quarenta por cento) do universo de jovens com idade entre 18 e 24 anos. Conforme nos 

apontam os documentos do ProJovem, há uma imensa preocupação com a região Nordeste.  

O ProJovem, em suas etapas iniciais de implantação6, destinou-se ao atendimento 

dos/das jovens de 18 a 24 anos que terminaram a quarta série do ensino fundamental I, mas 

não concluíram a oitava série do ensino fundamental II e que não possuem vínculos formais 

de trabalho. Ao participar do curso, cuja duração prevista é de 12 meses ininterruptos, os/as 

jovens têm a oportunidade de concluir o Ensino Fundamental I (5ª a 8ª séries); de iniciar sua 

formação profissional e de planejar e executar ações comunitárias de interesse público em sua 

comunidade. 

O ProJovem, aprovado enquanto curso experimental pelo Conselho Nacional de 

Educação Básica de acordo com o Art. 817 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 

                                                
 
5 Amapá, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, 

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

6 Em 2007 a Secretaria Nacional da Juventude e a Coordenação Nacional do ProJovem anunciaram a 
Implantação do ProJovem Urbano que irá substituir o atual Programa. Em linhas gerais permanecem os 
mesmos princípios da versão inicial, no entanto alguns critérios serão modificados. A idade limite está prevista 
para 29 (vinte e nove) anos ao invés de 24 (vinte e quatro) e será possibilitado o acesso ao Programa àqueles 
que tiverem vínculos formais de trabalho, além de ser desconsiderada a comprovação da escolaridade. A 
previsão de implantação do ProJovem Urbano está prevista para o segundo semestre de 2008.  

7 Art. 81º. É permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais desde que obedecidas as 
disposições desta Lei. 
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9.394/96), objetiva proporcionar a formação integral dos/das jovens e tem uma carga horária 

total de 1600 horas (1200 horas presenciais e 400 horas não-presenciais) desenvolvidas em 12 

meses consecutivos, com a viabilização da certificação de conclusão do Ensino Fundamental 

I, como da formação inicial na Qualificação Profissional. 

O Currículo Integrado inclui disciplinas do Ensino Fundamental, seguindo os 

objetivos e orientações dos Parâmetros Nacionais da Educação Básica. São ministradas aulas 

de Matemática, Língua Portuguesa, Ciências Humanas, Ciências Naturais, Língua 

Estrangeira; a proposta e utilização da informática como ferramenta pedagógica para Inclusão 

Digital, o aprendizado de uma profissão e atividades sociais e comunitárias de forma 

integrada, possibilitam através de uma metodologia diferenciada que os/as jovens sejam os/as 

protagonistas do processo de formação. 

A Qualificação Profissional no ProJovem tem como objetivo propiciar uma formação 

inicial aos jovens, possibilitando que esses possam por meio de uma atividade ocupacional 

inserir-se no mercado de trabalho seja formal ou informal. A intenção do Programa é que, a 

partir das reflexões acerca do mundo do trabalho e do desenvolvimento de atividades 

específicas de uma das áreas profissionais escolhidas pelos/as jovens, possam buscar 

oportunidades para adentrar no mundo do trabalho e pensar numa futura formação na área 

com a qual se identifica, continuando desta forma também com os estudos escolares e com a 

sua atuação na comunidade. A seguir apresentamos no quadro 01 os Arcos Ocupacionais que 

são oferecidos pelo ProJovem. 

 

Arcos ocupacionais 

1. Administração 
 

a) Arquivador 
b) Almoxarife 
c) Contínuo (Office-Boy/Office-Girl) 
d) Auxiliar Administrativo 

2. Agro-Extrativista 
 

a) Criador de Pequenos Animais 
b) Trabalhador em Cultivo Regional 
c) Extrativista Florestal de Produtos Regionais 
d) Artesão Regional 

3. Alimentação a) Chapista 
b) Cozinheiro Auxiliar 
c) Repositor de Mercadorias 
d) Vendedor Ambulante (Alimentação) 

4. Arte e Cultura I a) Auxiliar de Produção Cultural 
b) Auxiliar de Cenotecnia 
c) Auxiliar de Figurino 
d) DJ/MC 
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5. Arte e Cultura II a) Revelador de Filmes Fotográficos 
b) Fotografo Social 
c) Operador de Câmara de Vídeo (Cameraman) 
d) Finalizador de Vídeo 

6. Construção e Reparos I 
(Revestimentos) 
 

a) Ladrilheiro 
b) Gesseiro 
c) Pintor 
d) Trabalhador da Manutenção de Edificações 
(Revestimentos) 

7.Construção e Reparos II 
(Instalações) 
 

a) Eletricista de Instalações (Edifícios) 
b) Trabalhador da Manutenção de Edificações 
c) Instalador-Reparador de Linhas e Aparelhos de 
Telecomunicações 
d) Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança 

8. Educação  
 

a) Monitor de Recreação 
b) Reforço Escolar  
c) Contador de Histórias 
d) Assistente Administrativo (Escolas/Bibliotecas) 

9. Esporte e Lazer a) Recreador 
b) Agente Comunitário de Esporte e Lazer 
c) Monitor de Esporte e Lazer 
d) Animador de Eventos 

10. Gestão Pública e 3º Setor a) Assistente Administrativo 
b) Coletor de Dados em Pesquisas 
c) Agente de Projetos Sociais 
d) Agente Comunitário 

11. Gráfica a) Guilhotineiro (Indústria Gráfica) 
b) Encadernador 
c) Impressor (Serigrafia) 
d) Operador de Acabamento (Indústria Gráfica) 

12. Joalheria 
 

a) Joalheiro na Confecção de Bijuterias e Jóias de Fantasia 
b) Joalheiro (Reparações) 
c) Gravador (Joalheria e Ourivesaria) 
d) Vendedor de Comércio (Varejista) 

13. Madeira e Móveis 
 

a) Marceneiro 
b) Reformador de Móveis 
c) Auxiliar de Desenhista de Móveis Vendedor de Móveis 
d) Vendedor de Móveis 

14. Metalmecânica 
 

a) Serralheiro 
b) Funileiro Industrial 
c) Auxiliar de Promoção de Vendas 
d) Assistente de Vendas (Automóveis e Autopeças 

15. Pesca/Piscicultura a) Pescador Artesanal 
b) Auxiliar de Piscicultor 
c) Trabalhador no Beneficiamento do Pescado 
d) Vendedor de Pescado - Peixeiro (Comércio Varejista) 

16. Saúde 
 

a) Atendente de Laboratório de Análises Clínicas 
b) Recepcionista de Consultório Médico ou Dentário 
c) Atendente de Farmácia (Balconista) 
d) Auxiliar de Administração (Hospitais e Clínicas) 
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17. Serviços Domésticos I 
 

a) Faxineiro 
b) Porteiro 
c) Empregado Doméstico nos Serviços Gerais (Caseiro) 
d) Cozinheiro no Serviço Doméstico 

18. Serviços Domésticos II  
 

a) Cuidador de Idosos 
b) Passador de Roupas 
c) Cuidador de Crianças (Babá) 
d) Lavadeiro 

19. Serviços Pessoais  
 

a) Manicura/Pedicura 
b) Depilador 
c) Cabeleireiro 
d) Maquiador 

20. Telemática  a) Operador de Microcomputador 
b) Helpdesk 
c) Telemarketing (Vendas) 
d) Assistente de Vendas (Informática e Celulares) 

21. Transporte 
 

a) Cobrador 
b) Ajudante de Motorista (Entregador) 
c) Assistente Administrativo (Transporte) 
d) Despachante de Transportes Coletivos 

22. Turismo e Hospitalidade 
 

a) Organizador de Eventos 
b) Cumim (Auxiliar de Garçon) 
c) Recepcionista de Hotéis 
d) Guia de Turismo Local 

23. Vestuário 
 

a) Costureiro 
b) Montador de Artefatos de Couro 
c) Costureira de Reparação de Roupas 
d) Vendedor de Comércio Varejista 

Quadro dos Arcos Ocupacionais do ProJovem, quadro 01 

 

Arcos de Ocupações são conjuntos de ocupações relacionadas, ou seja, que possuem 

base técnica comum, que podem abranger as esferas da produção e da circulação (indústria, 

comércio, prestação de serviços), garantindo uma formação mais ampla e aumentando as 

possibilidades de inserção ocupacional do/a jovem trabalhador/a (assalariamento, auto-

emprego e economia solidária). Embora um arco possa apresentar um número maior de 

ocupações, a presente proposta trabalha com no mínimo 4 (quatro) e no máximo 5 (cinco) 

ocupações por arco, limitação imposta pela carga horária disponível. 

Cada município escolhe quatro arcos ocupacionais para ser implantado e desenvolvido 

durante o curso. Em geral, essa escolha é subsidiada pelo mercado de trabalho e realidade de 

cada cidade. Entre esses quatro, os/as jovens, após conhecimento e compatibilidade pessoal 

com a área, escolhem um dos arcos para cursar, desenvolvendo habilidades e competências 

em quatro ocupações do respectivo Arco.  
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No ProJovem, como forma de incentivo, cada aluno/a recebe um auxílio financeiro de 

R$ 100,00 (cem reais) por mês, vinculado à freqüência mínima de 75% nas aulas e ao 

cumprimento das atividades programadas pelos/as educadores/as. O argumento para a “bolsa” 

no Projeto do Programa ProJovem é que se observa, na conjuntura atual, que muitos/as jovens 

da rede pública de ensino deixam de estudar para trabalhar, e isso acontece, geralmente, no 

mercado informal; assim, eles/elas perdem a oportunidade de dar continuidade à sua formação 

escolar. Pensando nessas dificuldades, o Governo Federal estipulou o valor da bolsa, não 

como renda, mas como uma ajuda de custo que pudesse incentivar e manter os/as jovens no 

curso, visto que muitos/as abandonam a escola por menos que esse valor. 

Segundo Araújo (2007), em 2006, o ProJovem expandiu-se com uma meta de atender 

a 50 mil jovens no conjunto de 36 cidades com 200 mil habitantes; no entanto, verificou-se 

que a adesão ao Programa foi mais expressiva na Região Nordeste; em contrapartida, na 

Região Sul, o número de matriculados foi muito inferior às vagas conveniadas. Esse perfil é 

explicado pelo maior quantitativo de jovens no Nordeste e também pelo auxílio oferecido no 

Programa no valor de R$ 100,00 (cem reais). A autora argumenta que se compararmos a 

Região Nordeste com a Região Sul, por exemplo, perceberemos que o custo de vida naquela 

região é menos elevado do que nas demais, e o auxílio representa para os/as jovens da Região 

Nordeste uma ajuda no orçamento familiar. 

Em anexo (Anexo A) seguem as planilhas de informações complementares do 

Relatório 2006 elaborado pela Coordenação Nacional do ProJovem que indicam os 

quantitativos de inscritos/as e matriculados/as em todo o Brasil entre os anos de 2005 e 2006, 

apontando no decorrer das implantações os quantitativos referentes às diversas regiões. 

Ressaltamos que a Região Nordeste apresentou o quantitativo de 57.127 mil jovens dos/das 

163.203 mil matriculados/as em todo o Brasil. 

 

1.3 O Projeto Pedagógico Integrado 

 

 O projeto pedagógico do ProJovem é diferenciado dos projetos escolares 

convencionais. Trabalhando com as idéias mais atuais como apresenta Perrenoud (2001) com 

relação ao processo didático pedagógico que valorizam o conhecimento como recurso 

positivo, o qual o indivíduo deve apropriar-se em seu próprio interesse, considera o currículo 

como um movimento que se faz ao longo do tempo e não como algo feito. Nessa perspectiva, 

o currículo é considerado como um processo que envolve escolhas, conflitos e acordos que se 

dão em determinados contextos como órgãos centrais de educação (MEC, secretarias e 
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conselhos de educação) ou as próprias escolas, com a finalidade de propor o que se vai 

ensinar, o currículo formal. Na escola, esse currículo formal transforma-se em currículo real, 

ou seja, aquilo que realmente é ensinado/aprendido, nas interações com professores e colegas, 

experiências vivenciadas no contexto escolar. O currículo real, portanto, se concretiza no 

cotidiano da escola, ao longo do tempo. Além das definições do currículo formal, ele inclui 

aprendizagens não explícitas (currículo oculto) e até mesmo questões silenciadas (currículo 

nulo) como apresenta o Projeto do Programa. 

A partir dessa concepção de currículo, a proposta integrada do ProJovem desenvolve-

se considerando que integrar significa inter-relacionar dimensões ou idéias de modo a 

construir um todo que faça sentido. Assim, o princípio de que aprendemos quando 

organizamos os conhecimentos do nosso próprio jeito, relacionando os novos conhecimentos 

com aquilo que já sabíamos, norteia e perpassa toda a concepção de integração de saberes no 

ProJovem. 

Conforme apresenta Salgado (2005), teórica que fundamentou a proposta pedagógica 

do Programa e neste estudo fundamentando a apresentação do mesmo, o currículo integrado 

no ProJovem abrange as diferentes dimensões do ser humano, em sua interação com a cultura 

e a sociedade contemporâneas. Sustenta-se em três dimensões que, segundo a autora, 

funcionam como vigas mestras: a formação básica para elevação de escolaridade ao nível da 

8ª série do ensino fundamental ou 9º ano do fundamental (conforme nova legislação); a 

qualificação para o mundo do trabalho, incluindo a qualificação inicial em uma área de 

ocupação; e a ação comunitária, envolvendo uma experiência de participação social. Segundo 

documentos oficiais do Programa ProJovem, essas dimensões apresentam-se a partir dos 

índices levantados e comentados anteriormente neste trabalho além de manifestação dos/das 

próprios/as jovens de diversas regiões do país. A idéia de integrar essas dimensões no curso 

reafirma a necessidade de uma relação estreita entre elas para que cada uma contribua para 

fortalecer as demais. 

Outro conceito presente ao estudarmos a proposta pedagógica integrada é a 

interdisciplinaridade, vista como uma abordagem metodológica integrada às questões 

contemporâneas sobre a produção do conhecimento, que enfatizam o rápido envelhecimento 

da informação factual e o esmaecimento das fronteiras entre as disciplinas tradicionais. A 

autora afirma que, entretanto, as integrações possíveis entre as áreas de conhecimento são 

parciais e têm de ser construídas em contextos e situações específicos. 

O ProJovem propõe aliar teoria e prática, formação e ação e explorar a dimensão 

educativa do trabalho e da participação cidadã, buscando, conforme afirma Salgado (2005), ao 
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integrar ensino fundamental, qualificação profissional e ação comunitária, oferecer 

oportunidade para que os/as jovens experimentem novas formas de interação, apropriando-se 

de novos conhecimentos, reelaborando suas experiências e sua visão de mundo e, ao mesmo 

tempo, se reposicionando quanto à sua inserção social e profissional. 

Os objetivos gerais, a partir da perspectiva acima abordada, segundo a autora, ressalta 

que se espera dos/das jovens concluintes do Programa: 

 

• afirmar sua dignidade como seres humanos, trabalhadores/as e cidadãos/ãs; 

• utilizar a leitura e a escrita, assim como outras formas contemporâneas de 

linguagem, para se informar e aprender, expressar-se, planejar e documentar, 

além de apreciar a dimensão estética das produções culturais; 

• compreender os processos sociais e os princípios científicos e tecnológicos que 

sustentam a produção da vida na atualidade; 

• utilizar tecnologias de informática necessárias à inserção cultural e 

profissional; 

• empregar competências necessárias para o desempenho de uma ocupação que 

gere renda; 

• estabelecer um projeto de desenvolvimento profissional, considerando suas 

potencialidades, suas necessidades de aprendizagem e as características de seu 

contexto de trabalho; 

• acessar os meios necessários para exercerem efetivamente seus direitos de 

cidadania, tais como: obter ou renovar documentos pessoais, usar os serviços 

da rede pública disponíveis para os/as jovens e suas famílias etc; 

• assumir responsabilidades em relação ao seu grupo familiar, à sua comunidade 

e aos problemas que afetam o país, a sociedade global e o planeta; 

• identificar problemas e necessidades de sua comunidade, planejar e participar 

de iniciativas concretas visando a sua superação; 

• refletir criticamente sobre sua própria prática; 

• conviver e trabalhar em grupo, valorizando a diversidade de opiniões e a 

resolução negociada de conflitos; 

• afirmar valores de solidariedade, posicionando-se ativamente contra qualquer 

forma de racismo e discriminação;  
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• exercer direitos e deveres da cidadania, participar de processos e instituições 

que caracterizam a vida pública numa sociedade democrática; 

• continuar aprendendo ao longo da vida, tanto pela inserção no sistema de 

ensino formal quanto pela identificação e o pelo aproveitamento de outras 

oportunidades educativas. 

 

O princípio fundamental do ProJovem é o da integração entre formação básica, 

qualificação profissional e ação comunitária, tendo em vista a promoção da eqüidade e, assim, 

considerando as especificidades de seu público: a condição juvenil e a imperativa necessidade 

de superar a situação de “exclusão” em que se encontram os/as jovens no que se refere aos 

direitos à educação e ao trabalho. Entende-se ainda que o acesso a esses direitos, assim como 

a outros direitos universais, só será pleno quando a sociedade e os segmentos privados de 

direitos reconhecerem-se e assumirem-se como cidadãos/ãs ativos/as, conscientes do seu 

direito a ter direitos e da necessidade de lutar por eles conforme apresenta o Projeto do 

Programa. 

 A formação básica constitui-se como nível de escolarização a ser desenvolvida de 

acordo com a LDB 9.394/96, conforme estabelece Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

tendo como objetivo a formação básica do/da cidadão/ã: 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meio básico o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que fundamentam a sociedade; 

III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

A qualificação profissional, conforme presente nos documentos oficiais do ProJovem, 

é concebida como uma iniciação ao mundo do trabalho e procura desenvolver junto aos 

jovens habilidades específicas das ocupações a serem escolhidas por cada um/uma deles/as de 

acordo com os Arcos Ocupacionais existentes no município.  

 Essa formação é considerada como nível inicial e prevê, em sua dinâmica de trabalho, 

ações que possibilitem a reflexão dos/das jovens sobre suas experiências com o mundo do 
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trabalho e a partir dos conhecimentos construídos no decorrer do curso que seja sistematizado 

um Projeto de Orientação Profissional de cada jovem que vivenciou o Programa conforme 

estabelece a proposta pedagógica. 

A ação comunitária tem o objetivo de implementar processos coletivos e sistemáticos 

de avaliação, resgatando as vivências, as informações sobre as práticas, coletando evidências 

sobre o que está sendo realizado, organizando relatos de resultados - é promover o diálogo e a 

reflexão (individual e coletiva) permanente dos jovens sobre a experiência comunitária e 

possibilitar diagnosticar os problemas da comunidade e traçar metas para contribuir com a 

superação destes através do desenvolvimento do Plano de Ação Comunitária (PLA) e sua 

execução. 

Ao pontuar os aspectos e características do Programa ProJovem, buscamos agora 

apresentar brevemente algumas conceitos básicos que perpassam a proposta pedagógica 

integrada, como educação, aprendizagem, ensino, conhecimento escolar, trabalho, ação 

comunitária, relação entre teoria e prática, interdisciplinaridade e avaliação do ensino e 

aprendizagem conforme aponta Salgado (2005). 

 No contexto do ProJovem, concebe-se a Educação como processo construtivo e 

permanente, que vai da vida para a escola e da escola para a vida, articulando conhecimentos 

formalmente estruturados e saberes tácitos. Tem caráter histórico e cultural, formando as 

novas gerações de acordo com o projeto histórico de uma sociedade e, ao mesmo tempo, 

promovendo a auto-realização e o desenvolvimento das pessoas. É atribuição e 

responsabilidade de múltiplas agências: a família, a igreja, a empresa, o sindicato, a 

associação profissional e a escola. 

 Na perspectiva delineada no tópico anterior, a aprendizagem consiste na construção de 

competências e capacidade por meio da re-significação de elementos sociais e culturalmente 

transmitidos e da construção/reconstrução pessoal. É uma forma de apropriação e de re-

significação da cultura pelo sujeito e interage com seu desenvolvimento psíquico. Como 

processo articulado à construção da subjetividade, mobiliza elementos cognitivos, afetivos, 

estéticos, lúdicos, sociais e físicos, conforme coloca a autora. 

 Nesse projeto pedagógico desenvolvido, entende-se o ensino como uma intervenção 

educacional/pedagógica, deliberada e planejada, que cria situações desafiadoras e propõe 

problemas que estimulem e orientam os alunos na construção e reconstrução de suas 

aprendizagens. Como ação subordinada a um programa educacional, articula as demandas 

sociais por cidadãos escolarizados com as necessidades de auto-realização das pessoas. Como 

relação pedagógica, implica a mediação do professor entre o conhecimento e o aluno. 
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 O conhecimento escolar, conforme apresenta a autora, é compreendido no ProJovem 

como uma construção baseada no encontro – feito de conflitos e acordos – entre diferentes 

tipos de conhecimento: saberes cotidianos que alunos e professores trazem de suas vivências 

familiares e sociais, conceito e leis científicas, elementos estéticos e culturais, reflexões 

filosóficas e as determinações legais sobre o currículo. Sua prática se faz em condições muito 

especiais, que são dadas pelas interações dos/das alunos/as entre si e com o/a professor/a. 

No ProJovem, o trabalho define-se como uma prática específica, de caráter histórico e 

cultural, por meio da qual o ser humano constrói suas condições de existência. Nessa 

perspectiva, é constituinte do sujeito na sua totalidade; é o espaço onde ele se realiza enquanto 

produtor de si mesmo e produtor de cultura. Na concepção do Programa, a qualificação 

profissional, considerando também a dimensão subjetiva do trabalho, remete ao 

desenvolvimento de habilidades, ao autoconhecimento, à sociabilidade, à realização pessoal, 

simultaneamente à preparação para uma inserção ocupacional, que possa assegurar renda aos 

jovens participantes e levá-los à autonomia (Ibidem). 

 A ação comunitária é pensada com base no binômio cidadania e solidariedade, tendo 

como referência uma nova concepção de assistência social que enfatiza os direitos à proteção 

social e à seguridade social8. No âmbito do Programa, a ação comunitária visa a contribuir 

para o desenvolvimento de potencialidades dos/das jovens e aquisições que resultem no 

reconhecimento de seus direitos e deveres de cidadãos (Ibidem).  

 A relação entre teoria e prática tem sido marcada historicamente por uma divisão 

estanque, que coloca o momento da prática como posterior ao da teoria, sob a forma de 

ciência aplicada. Nesse quadro, a prática fica subordinada à teoria, desvalorizando-se os 

saberes do cotidiano. Hoje, contudo, o campo da prática é reconhecido como lócus da 

produção de saberes legítimos (e não apenas de sua aplicação), que dão origem a questões 

teóricas. Assim, o trabalho tornou-se cada vez mais articulado com teorias e tecnologias, 

sendo crescente a necessidade da educação como elemento fundante da cidadania e de 

presença para o trabalho. Supõe análise e tomada de decisões in processu, demandando ação 

coletiva e gestão democrática. A capacidade de questionar a própria prática é fonte de ação 

instituinte, transformadora, conforme aponta Salgado (2005) ao tratar essa relação.  

                                                
 
8 A concepção da Assistência Social, inserida no Sistema de Proteção Social Brasileiro no âmbito da Seguridade 

Social, busca transformar em ações diretas os pressupostos da Constituição Federal de 1998 e da Lei Orgânica 
da Assistência Social – LOAS. Sua perspectiva é implantar o Sistema Único de Assistência Social integrando 
diferentes áreas do governo federal e este com os estaduais e municipais em uma ação comum. 
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 No ProJovem, a interdisciplinaridade é vista como uma abordagem integrada às 

questões contemporâneas sobre a produção do conhecimento, que enfatizam o rápido 

envelhecimento da informação factual e o esmaecimento das fronteiras entre as disciplinas 

tradicionais. Entretanto, as integrações possíveis entre áreas de conhecimento são parciais e 

têm de ser construídas em contextos e situações específicos. Assim, a integração entre 

educação, trabalho e ação comunitária se faz em função da inclusão social dos/das jovens 

cidadãos/ãs (SALGADO, 2005). 

 Na concepção do ProJovem, como salienta Salgado (2005), a avaliação do ensino e da 

aprendizagem são processos cumulativos, contínuos, abrangentes, sistemáticos e flexíveis de 

obtenção e julgamento de informações de natureza qualitativa e quantitativa sobre o ensino e 

aprendizagem, de forma a obter subsídios para: 

a) planejar as intervenções docentes;  

b) criar formas de apoio aos alunos e alunas que apresentem dificuldades de 

aprendizagem; 

c) verificar se os objetivos propostos estão sendo alcançados; 

d) obter subsídios para a revisão dos materiais e da metodologia do curso.  

 

1.3.1 Aprendizagem e Avaliação da aprendizagem 

 

Após situarmos brevemente os conceitos que norteiam o projeto pedagógico integrado 

do ProJovem, cabe aqui apresentarmos algumas considerações acerca das concepções de 

aprendizagem e avaliação da aprendizagem incorporadas pelo Programa e que compuseram o 

cenário de nossas inquietações acerca do objeto dessa investigação. 

Ao tratarmos da aprendizagem, percebemos na concepção do ProJovem termos como 

construção de competências, re-significação e mobilização de saberes, etc., comuns aos 

vivenciarmos contextos educativos. O desempenho dos/das jovens, quase sempre, é expresso 

nos registros de observações realizadas pelos educadores nos trabalhos realizados, nas fichas 

de auto-avaliação, nas respostas dos/das jovens às atividades especialmente planejadas para 

isso, nos resultados das provas realizadas9. A análise e interpretação desses dados, ou seja, a 

avaliação da aprendizagem é permeada por uma questão bastante polêmica: a 

aprovação/reprovação dos/das jovens. Entretanto, consideramos na avaliação que mais 

                                                
 
9 As provas ou avaliações externas são realizadas a cada final de Unidade Formativa. Essas provas são 

elaboradas e organizadas pelo Sistema de Avaliação do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação-
CAEd ligado à Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. 
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importante que essa polêmica, também predominante do sistema escolar formal, é o trabalho 

pedagógico que dever ser desenvolvido, que no contexto do Programa prevê evitar tanto a 

reprovação quanto a promoção automática. 

A reprovação, entendida como indicativo de que o/a educando/a não domina o saber e 

as habilidades e competências previstas na proposta curricular, ou seja, não corresponde às 

expectativas do curso, pode ter várias conseqüências negativas, como a evasão, o abandono da 

oportunidade de escolarização, o reforço da baixa auto-estima, aliás já vivenciadas por 

muitos/muitas deles/delas anteriormente ao ProJovem. 

Diferente da promoção automática, o ProJovem propõe uma promoção que deve ser 

buscada num trabalho conjunto entre educadores e jovens, utilizando todos os momentos do 

curso (ensino, aprendizagem, avaliação e atividades de recuperação) para promover o 

desenvolvimento das habilidades básicas previstas no Programa. 

Segundo o Programa, é necessária uma avaliação da aprendizagem que rompa com os 

modelos construídos e desenvolvidos na perspectiva da reprovação. Esta por sua vez não deve 

ser entendida como uma facilitação no processo de avaliação; ao contrário, esse processo deve 

ser sistemático, contínuo e conjunto. 

 Nessa perspectiva é importante salientar que a avaliação no ProJovem antecede, 

acompanha e sucede o trabalho pedagógico. Existem no Programa três modalidades de 

avaliação: a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. 

 

A Avaliação Diagnóstica 

 

 A avaliação diagnóstica é sempre lembrada como a que acontece antes, na fase inicial 

de um trabalho, com a função básica de obter informações sobre os sujeitos que serão 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem e sobre o contexto em que a ação pedagógica 

irá ser desenvolvida, possibilitando a definição ou redefinição dos objetivos para realização 

do trabalho e os caminhos que serão percorridos para alcançá-los.  

 É importante salientar que a avaliação diagnóstica pode ser realizada também durante 

o processo de ensino-aprendizagem para que se acompanhem os resultados que vão sendo 

obtidos durante o percurso do trabalho. 

 No Programa, essa avaliação deverá ser realizada constantemente tanto pelos 

educadores e educadoras quanto pelas instituições de monitoramento do Programa 

possibilitando acompanhar o processo e contribuir com as demais modalidades de avaliação. 
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A Avaliação Formativa 

 

 O diagnóstico realizado durante o processo de ensino-aprendizagem acha-se 

intimamente ligado à avaliação formativa, que acontece ao longo de todo esse processo. Com 

características bastante singulares no Programa, essa avaliação tem características formadoras. 

Sua função não é classificar nem atribuir nota, mas identificar os avanços da aprendizagem ou 

os pontos que constituem barreiras para esses avanços. É contribuir para melhorar, orientar, 

regular a ação didática. Ela fornece informações que permitem as correções que devem ser 

realizadas para o alcance dos resultados idealizados no projeto de ensino e no projeto 

pedagógico. A avaliação formativa pode ser considerada mais do que uma verificação do 

desempenho, é uma interrogação, uma reflexão constante sobre os resultados que evidencia, é 

uma tomada de consciência do progresso e das dificuldades dos/das jovens a partir da 

interpretação deles/delas mesmos e dos/dos educadores. 

 A avaliação diagnóstica e avaliação somativa são tomadas pelo Programa de forma 

articulada, possibilitando a efetivação de duas importantes características do processo de 

avaliação: continuidade e ênfase no processo. 

 

A Avaliação Somativa 

 

 A aprendizagem é apresentada na concepção do Programa com um caráter cumulativo, 

de experiências e saberes anteriores e de reformulação de saberes no processo de 

aprendizagem. Sendo assim, o ProJovem admite produtos parciais e finais. 

 Chamada de somativa, a avaliação final dá uma dimensão do significado e da 

relevância do trabalho realizado. Normalmente associada à idéia de classificação, aprovação 

ou reprovação, a avaliação final, muitas vezes, é desvalorizada ou desconsiderada, mas no 

ProJovem ela existe como instrumento formal para avaliação final através de um exame 

realizado ao término do curso, e periódica, durante as conclusões de cada unidade formativa. 

 Ao final do curso é realizado o Exame Final Nacional Externo que integra a síntese 

das avaliações dos/das alunos/as do ProJovem, sem caráter eliminatório, porém obrigatório 

para a condição de habilitação à certificação em nível do Ensino Fundamental; é realizado sob 

a responsabilidade da Coordenação Nacional do Programa e executado pelas instituições 
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especializadas que compõem o Sistema de Monitoramento e Avaliação do Programa em cada 

região; equivale a 50% no conjunto da síntese de avaliações10. 

 Em anexo11 encontra-se um modelo do histórico escolar emitido pelo Programa. Esse 

histórico apresenta a distribuição de pontos durante as quatro unidades formativas do 

ProJovem nas respectivas áreas. Observa-se, ao analisar o documento, que todos os pontos 

são cumulativos e advindos de todos esses processos de avaliação (exceto da avaliação 

diagnóstica que não tem função de atribuir pontos). Há pesos diferentes em relação às áreas, 

principalmente com relação à qualificação profissional e ao processo de integração a que 

destina-se maior pontuação e que podem ser decisivos para a certificação dos/das jovens. 

Os pontos referentes à formação básica também são considerados globalmente e sem 

diferença ou hierarquia na distribuição, não havendo a possibilidade de reprovação por 

disciplina como acontece, por exemplo, nos exames supletivos ou mesmo em alguns sistemas 

de ensino. A pontuação necessária para a obtenção da certificação é de no mínimo 500 pontos. 

Havendo situações em que a partir de 480 pontos a situação possa ser encaminhada ao Fórum 

do ProJovem12 para análise e concessão de pontuação, funcionando como um conselho 

escolar e possui caráter deliberativo quanto às ações pedagógicas. 

 Assim, a proposta e a prática pedagógica desenvolvida no ProJovem, conforme 

Salgado (2005), buscam superar os grandes hiatos existentes até então entre escola e vida, 

entre aprendizado teórico e prático, entre escola e mundo do trabalho, entre a preparação 

do/da cidadão/ã para o futuro e a ação do/da jovem cidadão/ã no presente. 

O Programa propõe estratégias que reconduzem os/as jovens para os sistemas 

educacionais, criando e validando múltiplas formas e múltiplos espaços de aprendizagem, de 

modo a ampliar o acesso aos sistemas de ensino e aumentar a probabilidade de permanência 

neles. Para tanto, cria uma organização curricular com inovações pedagógicas e flexíveis, cujo 

maior desafio é romper com duas clássicas dicotomias: educação geral X formação 

profissional e educação X ação cidadã.  

Segundo Salgado (2005), para responder efetivamente a esse desafio, é necessário ter 

clareza quanto às concepções que fundamentam essencialmente um Projeto Pedagógico como 

                                                
 
10 Conforme previsto na Resolução CNE/CEB Nº 03/2006 que versa ainda no capítulo IV, Art. 62 sobre a forma 

que serão conferidos e emitidos por cada município os certificados de Conclusão do Ensino Fundamental I e os 
de Formação Inicial da Qualificação Profissional. 

11 Anexo B – histórico escolar emitido pelo ProJovem. 
12 Conforme Resolução CNE/CEB Nº 3/2006, capítulo II que trata dos fóruns do ProJovem, em seus vários 

artigos versa que esses têm as funções de articular as atividades de planejamento dos núcleos, avaliar o 
desempenho geral da execução da proposta pedagógica nos núcleos das estações juventudes e indicar 
metodologias para o desenvolvimento interdisciplinar do processo educacional. 
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o requerido pelo ProJovem. Assim explicitamos o significado de algumas concepções básicas 

e suas implicações curriculares conforme apresenta-se no Programa. 

 

1.4 Diretrizes curriculares e metodológicas 

 

 Tendo em vista os princípios político-pedagógicos abordados e os objetivos gerais de 

aprendizagem, o ProJovem estabelece algumas diretrizes curriculares e metodológicas que 

deverão orientar a elaboração dos materiais, a organização do trabalho pedagógico e a 

avaliação dos processos de ensino e aprendizagem. 

 

Diretrizes Gerais 

 

• A formação básica deverá garantir as aprendizagens que correspondem às diretrizes 

curriculares nacionais para o ensino fundamental e a certificação correspondente e, ao 

mesmo tempo, fundamentar a formação profissional e a ação comunitária. 

• A qualificação inicial para o trabalho deverá possibilitar novas formas de inserção 

produtiva, com a devida certificação, correspondendo, na medida do possível, tanto às 

necessidades e potencialidades econômicas, locais e regionais, quanto às vocações 

dos/das jovens. 

• A ação comunitária deverá resultar de um diagnóstico das necessidades locais e 

regionais, promover o engajamento cidadão voluntário e a formação de valores 

solidários. 

 

Diretrizes específicas 

 

• Valorizar as experiências e os conhecimentos prévios dos/das jovens, tomando-os 

como base e o ponto de partida para a aprendizagem de conteúdos do ensino. 

• Reconhecer e valorizar as diferenças de gênero, de raça/etnia, cultura, religião etc. 

• Orientar as atividades de ensino de acordo com as potencialidades, dificuldades 

específicas e os ritmos de aprendizagem dos/das participantes. 

• Propiciar oportunidades de escolha e de tomada de decisão para resolução de 

problemas. 

• Planejar vivências de construção de regras e de definição de responsabilidades. 
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• Conjugar a unidade dos conteúdos de ensino propostos com a possibilidade de 

adaptação deles às peculiaridades regionais e/ou locais. 

• Enfatizar os conceitos básicos e as funções sociais das diferentes ciências, focalizando 

os respectivos conteúdos na perspectiva da vida contemporânea. 

• Adotar estratégias de ensino diversas (estudo de textos e filmes, visitas programadas, 

pesquisa de campo, produção e revisão de textos escritos, exercícios práticos e 

orientados, roteiros para autocorreção etc.) que dialoguem com o mundo dos/das 

jovens, incentivando sua autonomia como aprendizes, despertando seu interesse por 

ampliar seus conhecimentos e suas experiências culturais. 

• Enfatizar o desenvolvimento de habilidades básicas, que facilitem a adaptação dos/das 

jovens à mudança na realidade da organização do trabalho e da vida na sociedade. 

• Incluir espaços e tempos especialmente destinados a variadas formas de registro 

pessoal e análise de suas próprias trajetórias familiares, comunitárias, escolares e 

profissionais, assim como das novas informações e conhecimentos adquiridos.  

• Estimular a dimensão instituinte da prática, orientando o/a jovem a ler os textos e 

fazer as atividades de estudos pensando na prática e, da mesma forma, desenvolver 

esta prática refletindo sobre os conhecimentos que constituiu ao estudar. 

• Incluir no percurso formativo situações pedagógicas que propiciem a aprendizagem de 

trabalho coletivo, das práticas associativas, das ações reivindicativas e propositivas 

que contribuam para a construção da participação cidadã dos/das jovens e que 

fomentem o exercício da democracia, da solidariedade, da cooperação. 

• Prever oportunidades para que os/as jovens tenham condição de participar ativamente 

da vida da comunidade em que moram. 

• Organizar o currículo em grandes áreas temáticas articuladas por eixos estruturantes, 

de modo que os conteúdos das disciplinas não se esgotem na carga horária atribuída a 

cada disciplina e que, em cada período, se tenha um espaço bem definido para 

concretizar estudos teórico-práticos e interdisciplinares ligados ao trabalho e à ação 

comunitária. 

• Centrar a avaliação na organização do processo de ensino e aprendizagem, tanto 

quanto no desempenho dos/das alunos/as, de maneira contínua e progressiva, 

abrangendo todos os momentos do curso. 
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• Avaliar múltiplos aspectos do desempenho do/da jovem, indo além da aferição de 

conhecimentos e considerando atitudes, comportamentos, compromisso com o estudo 

e com a ação comunitária. 

• Utilizar diferentes procedimentos e instrumentos de avaliação, ao longo do curso, 

inclusive provas e trabalhos finais, para fundamentar a auto-avaliação pelos/pelas 

colegas e pelo/pela professor/a.  

 

Os espaços de aprendizagem são planejados tendo em vista o alcance dos objetivos 

propostos e integrando o trabalho realizado em salas de aulas, oficinas, laboratórios e campo 

de estágio, entre outros.  

 

1.4.1 Carga horária e atividades 

 

 A carga horária do curso é de 1.600 horas (1.200 presenciais e 400 não-presenciais), a 

serem cumpridas ao longo de 12 meses ininterruptos. Esse percurso formativo será 

organizado em quatro unidades formativas, com duração de três meses cada uma, nas quais os 

diferentes componentes curriculares se integram em eixos estruturantes que estabelecem, 

entre si, a progressão das aprendizagens. 

O quadro 02, abaixo, retirado dos documentos oficiais, explicita melhor essa divisão 

de carga horária no curso: 

 Horas presenciais Horas não presenciais Total 
Ensino Fundamental I 800 400 1.200 

Qualificação 
Profissional (Inicial) 

350 - 350 

Ação Comunitária 50 - 50 
Total 1.200 400 1600 

Somatório da carga horária no ProJovem, quadro 02 

 

O desenvolvimento das atividades previstas implicará na dedicação intensiva dos/das 

jovens ao curso por, pelo menos, 32 horas semanais. As horas presenciais (24 horas semanais) 

incluem as atividades em sala de aula, visitas, pesquisas de campo, participação em palestras, 

práticas relacionadas ao campo de qualificação profissional e à ação comunitária, sob a 

supervisão de um/uma educador/a. As horas não-presenciais serão dedicadas às leituras e 

atividades das Unidades Formativas e à elaboração de planos e registros individualmente ou 

em pequenos grupos – nos espaços e tempos mais convenientes aos estudantes, sempre 
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considerando a necessária integração entre os componentes curriculares e a conveniência de 

desenvolver os conteúdos do ensino fundamental de modo a apoiar a qualificação profissional 

e a ação comunitária. 

 

1.4.2 Unidades Formativas 

 

 A organização do curso em Unidades Formativas tem como objetivo possibilitar a sua 

construção em um contínuo e, ao mesmo tempo, demarcar os momentos distintos que o 

compõem.  

 Cada Unidade Formativa está articulada em torno de um eixo-estruturante, de 

instrumentais conceituais e de ações curriculares.  

 

Unidade Formativa I  

 

  Eixo Estruturante: Juventude e Cidade – A juventude e as práticas de ocupação do 

espaço urbano pelos/as jovens (vivência na cidade globalizada). Reposicionamento diante das 

dinâmicas urbanas de inclusão e exclusão social. 

Referências conceituais 

Noções de Ciências Humanas: juventude; identidade social; território; paisagem; 

lugar; relação urbano/rural; inclusão/exclusão social. 

 Noções de Ciências da Natureza: seres vivos e ciclo da vida; água; espaço e movimento. 

Temas integradores 

• Ser jovem hoje 

• Morar na cidade grande 

• Violência urbana 

• Qualidade de vida na cidade 

• Meio ambiente e saneamento 

Ações curriculares 

• Promover a constituição da turma como grupo cooperativo de trabalho e de 

aprendizagem. 
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• Realizar um diagnóstico do contexto social local, do ponto de vista da condição 

juvenil. 

• Realizar um diagnóstico inicial das necessidades e potencialidades de aprendizagem 

do grupo. 

• Promover a elaboração das noções fundamentais de leitura e de produção de textos. 

• Promover a elaboração das noções fundamentais para o desenvolvimento integrado 

desta Unidade Formativa. 

• Promover o desenvolvimento das habilidades fundamentais de aritmética e de 

geometria. 

• Promover exercícios e manifestações artísticas, com destaque para aquelas que 

sugerem, com mais evidência, idéias de uso do espaço e do movimento: música e 

dança, artes plásticas etc. 

• Introduzir conhecimentos iniciais sobre o mundo da Informática e o ambiente Linux. 

• Introduzir o estudo de língua estrangeira. 

• Introduzir noções básicas relativas à qualificação para o trabalho e à ação comunitária. 

• Orientar o resgate e o registro, por parte do público participante, das trajetórias 

individuais escolares, de qualificação para o trabalho e de experiências de ação 

comunitária. 

• Organizar o “Mapa de Desafios” a serem superados na cidade em que ocorre o curso e 

escolher aquele/s em que a turma (ou os pequenos grupos) se propõe/m intervir com o 

PLA – Plano de Ação Comunitária. 

• Promover debates que levem a compreensão da idéia do POP – Projeto de Orientação 

Profissional – como instrumento da qualificação para o trabalho no ProJovem e após a 

conclusão do curso. 

 

Unidade Formativa II 

 

Eixo Estruturante: Juventude e Trabalho – O mundo do Trabalho, as transformações 

pelas quais vem passando na sociedade contemporânea e as práticas de inserção dos/as jovens 
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no trabalho. Reposicionamento diante das dinâmicas de inclusão e exclusão no trabalho e na 

escola. 

Referências Conceituais  

Noções de Ciências Humanas: trabalho; capitalismo; classes sociais e transformação; 

movimentos sociais; juventude; globalização; inclusão e exclusão social.  

Noções de Ciências da Natureza: corpo humano e saúde; tempo e movimento; formas de 

energia; quantidade e qualidade. 

Temas integradores 

• Ser jovem: aprendendo e trabalhando 

• Produzir e consumir na cidade 

• A violência e o trabalho 

• Qualidade de vida e trabalho 

• Trabalho e meio ambiente 

 

Ações curriculares 

• Promover a elaboração das noções fundamentais para o desenvolvimento integrado 

desta Unidade Formativa. 

• Prosseguir com o desenvolvimento das habilidades de leitura e de produção de textos 

de diferentes tipos e gêneros. 

• Aprofundar os estudos de geometria e introduzir a álgebra. 

• Promover atividades e manifestações artísticas, com destaque para aquelas que 

evidenciam a prática do trabalho: artes plásticas; composições de músicas etc. 

• Introduzir o conhecimento e o uso de processadores de texto e planilhas eletrônicas, 

no estudo da Informática. 

• Prosseguir com o estudo da língua estrangeira. 

• Iniciar a qualificação para o trabalho por meio de:  

- visitas guiadas a empresas públicas e privadas e empreendimentos cooperativos; 
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- visitas guiadas a instituições do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda 

(intermediação de mão-de-obra, qualificação, seguro-desemprego, programas de 

geração de trabalho e renda); 

- vivências (de curta duração) em diversos ambientes de trabalho; 

- conhecimentos fundamentais sobre a realidade prática do mundo do trabalho: a) 

legislação trabalhista; b) sistema público de emprego, trabalho e renda; c) informações 

e normas sobre trabalho (mercado de trabalho, saúde, segurança, negociação etc.); 

- estudo das potencialidades do grupo em relação aos cenários locais, regionais e 

nacionais das oportunidades de trabalho; 

- escolha da formação profissional pelo estudante, dentre os arcos oferecidos de 

qualificação para o trabalho; 

- seqüência do POP, sistematizando os itinerários formativos e as práticas de trabalho 

vivenciadas por cada cursista. 

• Promover ações com ênfase no estímulo/exercício para o engajamento social: 

- identificação das potencialidades e interesses do grupo; 

- identificação das necessidades e oportunidades de engajamento social. 

•  Elaborar a proposta de desenvolvimento da ação comunitária: o PLA. 

 

Unidade Formativa III 

Eixo Estruturante: Juventude e Comunicação – Informação e comunicação na 

sociedade contemporânea e as práticas dos/as jovens. Reposicionamento diante das dinâmicas 

de inclusão e exclusão no acesso à informação e à comunicação. 

Referências conceituais 

Noções de Ciências Humanas: comunicação; sociedade informacional; rede; sistema; 

cadeia de valores; juventude; globalização; inclusão e exclusão social.  

Noções de Ciências da Natureza: sistemas e fluxos vitais (biológicos); células e tecidos 

orgânicos; sistema planetário; ondas (físicas); estrutura dos átomos; realidade virtual. 

Temas integradores 

• A importância da comunicação para a vida e o trabalho dos/das jovens 
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• Comunicação: espaço de interação dos/das jovens cidadãos/ãs ou espaço de 

alienação? 

• Comunicação: proteção contra a violência urbana? 

• Como a comunicação influi na qualidade de vida do/da jovem? 

• Comunicação, globalização e cidadania. 

 

Ações curriculares  

• Promover a elaboração das noções fundamentais para o desenvolvimento integrado 

dessa Unidade Formativa. 

• Prosseguir com o desenvolvimento das habilidades de leitura e de produção de 

textos de diferentes tipos. 

• Aprofundar os estudos de álgebra e geometria.  

• Introduzir o estudo da Estatística.  

• Promover exercícios e manifestações artísticas, com destaque para aquelas que 

evidenciam o uso de meios diversos de comunicação: artes cênicas; audiovisuais 

etc. 

• Introduzir o conhecimento e o uso da Internet. 

• Prosseguir com o desenvolvimento da língua estrangeira. 

• Quanto às ações com ênfase na qualificação para o trabalho: 

- promover formação técnica de caráter fundamental para a qualificação para o 

trabalho: a) leitura e interpretação de desenho; b) associativismo e cooperativismo; 

c) saúde e segurança no trabalho e meio ambiente; 

- iniciar a formação técnico-prática, dentre os arcos escolhidos; 

- dar seqüência ao POP, levantando informações sobre as tendências e 

potencialidades dos setores da economia local/regional. 

• Quanto às ações com ênfase no estímulo/exercício para o engajamento social: 
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- articular a participação dos/as alunos/as por meio de parceria ou termo de 

cooperação, com as organizações sociais, programas ou serviços da rede pública 

em que será implementada a proposta do PLA elaborada pelos/as jovens; 

- iniciar a implementação das ações previstas no PLA; 

- identificar oportunidades de articulação entre as ações previstas no POP e no 

PLA. 

 

Unidade Formativa IV 

 

Eixo Estruturante: Juventude e Cidadania – Diferenças socioculturais que segmentam 

a juventude brasileira: preconceitos e discriminações intra e intergeracionais. 

Reposicionamento diante das dinâmicas de inclusão e exclusão sociais que expressam 

desigualdades e diferenças (geração, gênero, raça/etnia, deficiências físico-psíquicas). 

Referências conceituais 

Noções de Ciências Humanas: juventude; diferença; solidariedade e cidadania; 

diferença e eqüidade social; público e privado; discriminação e solidariedade; violência e 

ética; cidadania ativa e participação; políticas públicas; juventude e globalizações; inclusão e 

exclusão social.  

Noções de Ciências da Natureza: meio ambiente; desenvolvimento sustentável; teoria da 

relatividade; sistemas ecológicos; genética; fontes energéticas. 

Temas integradores 

• Ser, de fato, um/uma cidadão/ã completo/a já é uma realidade para o/a jovem 

brasileiro/a? 

• Dá para ser feliz morando na cidade grande? 

• Violência urbana combina com cidadania? 

• Ser aluno/a do ProJovem: uma experiência cidadã? 

• Que responsabilidade tem o/a jovem cidadão/ã na proteção do meio ambiente e do 

planeta? 
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Ações curriculares  

• Promover a elaboração das noções fundamentais para o desenvolvimento integrado 

desta Unidade Formativa. 

• Prosseguir com o desenvolvimento das habilidades de leitura e de produção de 

textos de diferentes tipos. 

• Complementar os conteúdos básicos de Matemática. 

• Promover a produção, organização e mostra de manifestações artísticas, a partir 

dos aprendizados e vivências propiciadas pelo curso. 

• Possibilitar a produção, pelos/as alunos/as, de páginas da Web. 

• Prosseguir com o desenvolvimento da língua estrangeira. 

• Quanto às ações com ênfase na qualificação para o trabalho: 

- continuar a formação técnico-prática visando a um saber-fazer específico. 

Observe-se que, embora se trate também esse momento que visa a uma 

especialização, o curso deverá tratar também esse momento numa perspectiva 

integrada, ou seja, de caráter pluriocupacional, procurando contemplar diversos 

momentos do processo de trabalho. 

- implementar as ações de estágio da qualificação para o trabalho associadas ao 

exercício de engajamento social; 

- dar seqüência ao POP, orientando o planejamento dos próximos passos que cada 

cursista deverá prever, visando sua re-inserção e reposicionamento no mundo do 

trabalho.  

• Quanto às ações com ênfase no estímulo/exercício para engajamento social: 

- dar seqüência ao PLA, avaliando/sistematizando as experiências de engajamento 

social e mapeando possibilidades/propostas de continuidade da participação. 

 

Segundo Salgado (2005), o eixo estruturante corresponde, em cada unidade, a uma 

situação-problema relevante na vida cotidiana dos/das jovens envolvidos/as no Programa, e 

que os desafie de maneira particular. As referências conceituais, por sua vez, devem ser 

capazes de indicar claramente a perspectiva de abordagem da situação problema. As ações 

curriculares visam superar a organização por meio de disciplinas estanques. Os resultados 
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esperados serão definidos com base no diagnóstico inicial e será avaliado de forma 

processual, contínua e cumulativa.  

 

1.5 Organização do Espaço no ProJovem 

 

 Para desenvolver o trabalho, o ProJovem se organiza como uma rede em que os 

núcleos representam a menor célula e se articulam nas estações juventudes. As estações 

juventudes, por sua vez, se organizam em uma coordenação municipal, que articula-se com a 

coordenação nacional do Programa. 

 Salgado (2005) aponta que, considerando a dinâmica e funcionamento das redes 

sociais, cuja gestão implica manter a unidade de ação e, simultaneamente, incentivar a 

autonomia responsável das células, em cada instância citada (núcleo, estação juventude, 

coordenação municipal e coordenação nacional) há um fórum, de caráter deliberativo, para as 

questões internas de sua jurisdição, e de caráter consultivo, para os demais assuntos. 

 

1.5.1 Os Núcleos 

 

Os núcleos do ProJovem funcionam diariamente, em locais selecionados com o 

propósito de oferecer espaços adequados disponíveis e, na medida do possível, próximo aos 

domicílios dos estudantes. Cada núcleo compõe-se de cinco turmas, cada uma com 30 jovens, 

totalizando 150 alunos/as. 

Em cada núcleo são lotados cinco educadores de formação básica, licenciados/as nas 

seguintes áreas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e 

Língua Inglesa. Esses/as docentes formam uma Equipe de Formação Básica, que é 

responsável pelo funcionamento de todas as atividades que inserem o trabalho interdisciplinar 

e integrador entre elas. 

Além desses/as cinco docentes, cada núcleo conta com um/a educador/a de 

Qualificação para o Trabalho e um/a profissional de Ação Social que ficam lotados/as nos 

núcleos e na estação juventude, procurando articular-se estreitamente com a Equipe de 

Formação Básica, de modo a facilitar a integração de todo o currículo.  
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1.5.2 As Estações Juventude 

 

As estações juventudes funcionam como espaços de referência para os docentes e 

sobretudo para os/as jovens. São consideradas locais de encontro, busca de informação e 

orientação, estudo, desenvolvimento de atividades em grupo, realização de eventos culturais e 

outras ações que favoreçam o processo formativo, a expressão cultural e a participação cidadã 

de todos aqueles que compõem o ProJovem. 

Salgado (2005), ao descrever a estação juventude, coloca que esses locais devem 

possuir acervos multimídia, equipamentos e instalações que devem complementar o trabalho 

realizado no núcleo, servindo inclusive de espaço de formação e reunião dos educadores e 

demais profissionais vinculados/as ao Programa. 

Cada Estação Juventude conta com uma equipe de gestão que é composta por um/a 

coordenador/a pedagógico/a, um/a coordenador/a administrativo/a e um/a auxiliar 

administrativo/a. Essa equipe atua no âmbito dos oito núcleos da estação de acordo com 

funções pré-definidas. 

O/a coordenador/a pedagógico/a é responsável pelo desenvolvimento das ações 

curriculares e de formação dos/das docentes da estação juventude e acompanhamento 

pedagógico de todos os 08 núcleos, tendo a responsabilidade de acompanhar e subsidiar as 

condições necessárias para que os educadores desenvolvam suas atividades de acordo com o 

que propõe o Programa além de atender e tomar decisões sobre atos de indisciplina cometidos 

por alunos. Faz parte das suas funções o acompanhamento das atividades práticas (freqüência 

e envolvimento dos/as alunos/as de todos os núcleos).  

O/a coordenador/a administrativo/a deverá articular e realizar as ações administrativas 

juntamente com o/a auxiliar. Entre essas ações está o controle e lançamento de freqüência, 

justificativas e entrega de trabalhos e avaliações no SisLame13, sistema de monitoramento que 

                                                
 
13 O SisLame é um sistema instalado nos computadores, disponibilizados pelo Programa, que são instalados nas 

estações juventude onde são “lançados” todos os dados referentes a cadastro dos/das jovens, freqüências, 
entrega de trabalhos, justificativas de faltas, resultados de avaliações formativas externas e internas. Esses 
dados são organizados e monitorados pelo CAEd que é um Centro de Pesquisas Educacionais da Universidade 
Federal de Juiz de Fora. Esse monitoramento acontece através dessa mesma instituição em todo o Brasil. São 
emitidos através desse sistema relatórios que permitem visualizar todos os lançamentos e resultados de cada 
um/a dos/das jovens de cada uma das estações juventudes. Cada estação só tem acesso a seus respectivos 
dados. No caso dos municípios que possuem mais de uma estação, como é o caso do Recife, a coordenação 
municipal através do mesmo sistema tem acesso aos dados de todas as estações de sua jurisdição, 
compartilhando on-line esses dados junto ao CAEd. Os dados após serem enviados ao CAEd por meio de 
exportações de dados realizadas pelas estações juventudes, são processados e enviados para os demais setores 
responsáveis pela autorização e liberação do pagamento dos benefícios aos/as jovens através da Caixa 
Econômica Federal em uma configuração pensada e chamada de “inclusão bancária”. 
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possibilita a informatização e a análise de todos os dados e que através deles, a partir dos 

critérios anteriormente citados, possibilita ou não o pagamento dos benefícios aos jovens. 

Tem a responsabilidade de atender as demandas trazidas pelos/as alunos/as e na medida do 

possível atendê-las em tempo hábil. Tem a responsabilidade de acompanhar as necessidades 

quanto à solicitação dos quantitativos de merenda. 

A equipe de Formação Básica da Estação Juventude é composta por 08 professores de 

Língua Estrangeira, 08 professores de Língua Portuguesa, 08 professores de Matemática, 08 

professores de Ciências Naturais e 08 professores de Ciências Humanas, divididos nos 08 

núcleos. 

A equipe de Ação Comunitária é composta por 04 assistentes sociais, conforme as 

responsabilidades abaixo: 

• Responsável pelos encontros de Ação Comunitária em 02 núcleos; 

• Responsável pela elaboração e execução do PLA com ajuda dos PFB (professor/a de 

formação básica); 

• Responsável pelos eventos que decorrem dessas atividades; 

• Responsável pela articulação de entidades; 

• Responsável pelo acompanhamento e visitas a alunos; 

• Responsável pela entrega de relatórios semanais à Coordenação Municipal de Ação 

Comunitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização das estações juventude no ProJovem, organograma 01 
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A equipe de Qualificação para o Trabalho (exemplo do Recife) conta com 02 

qualificadores da área de Alimentação, 02 qualificadores da área de Construção e Reparos, 02 

qualificadores da área de Telemática e 02 qualificadores da área de Esporte e Lazer que 

realizam as seguintes funções:  

• Trabalha a Formação Técnica Geral com o apoio do PFB; 

• Trabalha a Formação Específica do Arco Ocupacional; 

• Responsável por todos os núcleos; 

• Responsável pelas informações com relação às aulas práticas e por articulações de 

instituições/parcerias. 

 

1.6 A Organização do Tempo Pedagógico no ProJovem 

 

No Projeto Pedagógico e orientações contidas nos manuais do ProJovem, fica claro 

que a organização do tempo nos núcleos fica a cargo do conjunto de educadores que a farão 

de acordo com a realidade de cada núcleo. Salgado (2005) ressalta que é indispensável que se 

tomem alguns cuidados para facilitar o trabalho de integração curricular e de construção da 

interdisciplinaridade junto aos jovens, que caracterizam o currículo do ProJovem. 

Dessa forma, cada semana deve ser organizada de modo a incluir, ao longo de todo o 

curso, 24 horas presenciais teórico-práticas assim distribuídas: 

 

• elevação de escolaridade: 10 horas; 

• qualificação profissional: 5 horas em média; 

• ação comunitária: 1 hora em média; 

• informática: 2 horas; 

• momentos/estudos/trabalhos integradores das dimensões da Formação Básica, 

da Ação Comunitária e da Qualificação para o trabalho: em média 6 horas, 

incluindo os plantões pedagógicos que devem trabalhar as possíveis 

dificuldades dos/das jovens; 

• integração das três dimensões do ProJovem: 2 horas. 
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Além disso, cada semana inclui 08 horas de atividades não presenciais (subsidiadas 

pelos Guias de Estudo14 e acompanhadas pelo/a professor/a orientador/a), distribuídas, 

conforme coloca Salgado (2005), pelos componentes curriculares segundo os requerimentos 

das atividades presenciais, incluindo o POP e o PLA, totalizando assim, um tempo de 

dedicação semanal de 32 horas semanais. 

A organização do tempo busca compatibilizar as atividades presenciais entre si com as 

atividades não-presenciais e o tempo do/da educador/a é organizado de maneira a possibilitar 

a sua função de professor/a especialista e de professor/a orientador/a (SALGADO, 2005). 

Essas funções complementam a proposta e a diferenciam dos sistemas formais do ensino 

fundamental II (5ª a 8ª séries) em que as turmas possuem professores especialistas para cada 

uma das áreas de conhecimento, fator esse que diante da organização da carga horária muitas 

vezes contribui para a fragmentação dos conteúdos e distanciamento com relação aos alunos e 

alunas. 

Enquanto especialista, o/a professor/a está habilitado/a em uma das áreas curriculares 

do Ensino Fundamental (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Ciências Sociais e 

Ciências da Natureza); o/a educador/a de formação Básica vai trabalhar com os/as jovens no 

processo de construção de conceitos e relações fundamentais de cada área, desenvolvendo 

esse trabalho durante 02 horas semanais em cada uma das cinco turmas (SALGADO, 2005). 

Essa definição do tempo pedagógico equivalente para todas as áreas também é fundamental 

ao estudarmos a proposta e o desenvolvimento do Programa. Nos sistemas formais de ensino, 

há uma hierarquia anunciada com relação às áreas do conhecimento. No ProJovem, busca-se 

equilibrar as áreas de forma a não hierarquizá-las mas sim possibilitar a interação entre elas e 

superar as possíveis e diferentes dificuldades apresentadas pelos/as jovens. 

O professor/a orientador/a liga-se ao jovem como educando/a, sem distinguir áreas de 

conteúdo. Assim, orienta uma das cinco turmas, participando de todas as atividades dos/das 

jovens e promovendo o trabalho interdisciplinar e a integração de todas as ações curriculares. 

Estabelecem-se, desta forma, vínculos necessários para uma efetiva orientação educacional 

como propõe o Programa. 

                                                
 
14 O Guia de Estudo é um material didático produzido pelo próprio ProJovem a partir do trabalho dos/das 

especialistas que “desenharam” o projeto pedagógico integrado. Cada Unidade Formativa possui um guia 
específico com os conteúdos a serem desenvolvidos e com atividades para resolução junto aos jovens. Além 
dos Guias, cada educando/a recebe uma agenda, também organizada a partir dos parâmetros do Programa e um 
volume do Guia de Estudo da Formação Profissional. Esse material é entregue gratuitamente a todos/as os/as 
jovens matriculados/as no Programa, bem como aos educadores e aos coordenadores locais dos municípios. Os 
educadores recebem também um Manual de Orientações Gerais a cada Unidade Formativa. 



 62 

 Ao observarmos a proposta pedagógica integrada, percebe-se que a atuação docente é 

um ponto significativo para que o desenvolvimento metodológico previsto seja de fato 

realizado no ProJovem. Os educadores terão duas funções a desempenhar: todos/as trabalham 

como especialistas nas respectivas áreas – inclusive os educadores de qualificação 

profissional e de ação comunitária – e todos/as trabalham como orientadores de 

aprendizagem, sendo que os/as docentes de Formação Básica se ligam a uma turma 

determinada, enquanto que os/as qualificadores/as profissionais e profissionais de ação 

comunitária se ligam ao núcleo como um todo. 

 Um outro ponto é a informática educacional no ProJovem, considerada fundamental 

para a formação dos/das jovens. Um dos objetivos apontado por Salgado (2005) é encontrar 

meios para diminuir a distância entre a juventude e o computador e para isso faz-se necessário 

que o uso do computador no Programa tenha dois propósitos: primeiro, promover a inserção 

dos/das jovens nesse mundo digital e globalizado, possibilitando entrar em contato com os 

aplicativos mais comumente utilizados (editores de textos, planilhas eletrônicas e navegadores 

de internet); segundo, utilizar essas ferramentas para potencializar a aprendizagem dos 

conteúdos discutidos e apresentados em sala de aula. A intenção não é de dar aulas de 

informática e sim que os educadores possam realizar um trabalho com a informática enquanto 

“recurso didático-pedagógico”, além do trabalho com o Guia de Estudos. 

 Como já nos referimos, o ProJovem se propõe trabalhar com o sistema operacional 

Linux, considerando que esse ambiente está cada vez mais presente na realidade e 

aproximando-se muito de outros sistemas operacionais como o Windows. Salgado (2005) 

coloca que é importante que os educadores tenham contato prévio com o ambiente Linux, de 

modo a se prepararem adequadamente para orientar as atividades com os/as jovens. 

 

1.7 A Formação Continuada de Educadores 

 

Outra significativa discussão apresentada pela Proposta Integrada é a questão da 

Formação Continuada no ProJovem. A preparação dos educadores é desenvolvida em 160 

horas consideradas como uma Formação Inicial antes do início das aulas do curso. Ao longo 

das Unidades Formativas somam-se mais 144 horas de Formação Continuada que é realizada 

junto a equipes formadoras que fazem parte de Instituições especializadas para realizar a 

capacitação dos educadores. A escolha dessas instituições fica a critério das prefeituras de 

cada um dos municípios que implantaram o Programa. 
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Para a formação dessas equipes formadoras que realizarão o trabalho junto aos 

docentes de cada município e coordenadores de estações juventudes, foi escolhida desde 2005 

a Fundação Darcy Ribeiro – Fundar15, formando assim uma parceria com a Secretaria 

Nacional de Juventude, ligada à Secretaria Geral da Presidência da República.  

Além das aulas diárias, os professores têm 05 horas semanais dedicadas ao 

planejamento das ações dos núcleos e à Formação Continuada, característica que mais uma 

vez diferencia-se do contexto formal de ensino, no qual muitas críticas são realizadas por 

parte dos educadores por não haver “tempo” para compartilhar experiências entre eles/elas, 

planejamento de ações, conselhos escolares etc. Esse momento é também necessário para que 

os educadores possam refletir sobre o trabalho que realizam enquanto orientadores de uma 

turma específica, enquanto especialista em sua respectiva área e enquanto coordenador/a de 

núcleo, participando da gestão deste e compartilhando idéias junto ao núcleo e estação 

juventude. 

 

1.8 ProJovem: da proposta à Prática/Práxis Pedagógica – A Experiência do Recife 

  

Tomando como parâmetro a organização do ProJovem anteriormente apresentada e 

vivenciando a proposta a partir da autonomia em que realizamos a nossa prática, partimos 

agora para o momento em que apresentaremos a experiência de implantação do ProJovem no 

Recife, um dos primeiros municípios a realizar a implantação do Programa e no qual 

desenvolve-se este estudo. 

A Coordenação Nacional do ProJovem tinha como meta inicial para o Recife atender 

15.758 jovens que, segundo os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada de 2004 

(IPEA), representam 38,30% dos/das 41.069 jovens na cidade do Recife que não possuem o 

Ensino Fundamental II completo e estão fora do mercado formal de trabalho. 

Em abril de 2005, Recife iniciou as discussões para a implantação do ProJovem. A 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer ficou responsável pela Coordenação Geral do 

Programa e buscou junto a secretarias parceiras, à equipe da própria secretaria a nível 

municipal e ao meio acadêmico viabilizar as ações que deram início ao ProJovem Recife.  

                                                
 
15 A Fundar é uma instituição cultural, de pesquisa e desenvolvimento cientifico, auto-sustentável e sem fins 

lucrativos, que vem desenvolvendo, desde 1999, projetos nas áreas de educação, cultura e trabalho com o 
Governo Federal, governos estaduais e prefeituras municipais com vistas à atuação na formação continuada de 
professores(as) das educação básica e de profissionais das áreas de trabalho e cultura. 
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A Gestão Compartilhada também marcou esse processo de implantação do ProJovem, 

pois foi instituído um comitê gestor para discutir a implantação e o desenvolvimento do 

Programa no município. Fazem parte deste comitê as Diretorias e Gerências da Secretaria de 

Educação, Esporte e Lazer, a Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Cidadã, a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Assistência Social e 

representantes do Ginásio de Esporte Geraldo Magalhães (Geraldão). Nesse contexto a Gestão 

contribuiu com o processo de construção de diretrizes para a implantação e com a 

transparência do processo político de implementação do ProJovem no Município do Recife. 

Algumas ações podem assim ser elencadas diante da proposta que segue padrões 

nacionais para a implementação: 

• Houve a convocação das Diretorias da Secretaria de Educação e as Secretarias 

parceiras, formando, inicialmente, um grupo que faria os levantamentos iniciais para 

que se construíssem as bases de implantação do Programa na cidade; 

• Identificação e seleção de profissionais que pudessem compor a Coordenação 

Municipal do ProJovem; 

• Levantamento das necessidades da cidade para a localização dos núcleos e a escolha 

dos Arcos Profissionais a serem ministrados. 

 

Levando-se em consideração a autonomia do município e a realidade econômica das 

camadas populares da Cidade do Recife, foram escolhidos dos 23 Arcos Ocupacionais, os 04 

arcos ocupacionais abaixo listados conforme as seguintes considerações obtidas através de 

relatórios parcial de implantação do Programa16: 

 

Arco de Telemática 

Este arco foi considerado indiscutivelmente importante, visto que, na atual conjuntura 

educacional, a inclusão digital se faz necessária porque insere os/as jovens nos meios de 

comunicação como e-mail, além de possibilitar o acesso rápido a conhecimentos socialmente 

construídos e sistematizados de forma acessível à juventude. 

                                                
 
16 Apesar de ser pioneiro na Implantação do Programa ProJovem, Recife ainda está em fase de sistematização da 

sua Experiência através de um livro que relata o histórico do Programa na Cidade. Ressaltamos que os relatos e 
considerações realizados para contextualizar o ProJovem foram obtidos através de relatórios de Estações 
Juventudes, diálogos acerca da realidade do ProJovem e de observações. Como já anteriormente justificado, 
enquanto autora deste estudo, vivenciei toda as etapas de implantação e desenvolvimento do Programa. 
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Arco de Esporte e Lazer 

 A vocação da Cidade para o Esporte, Lazer e Turismo (abordados transversalmente) 

apontou a necessidade deste arco, principalmente tendo como parceiro na implantação o 

Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães responsável pelas atividades de Esporte e Lazer da 

Cidade, com organização de festivais, futebol participativo, eventos, entre outros, mostrando-

se indicado para implantar este arco na cidade. 

 

Arco de Alimentação 

 A Cidade do Recife, com sua vocação turística e gastronômica, tem grandes 

possibilidades de crescimento neste ramo. A qualificação, nesta área, tem como articulador a 

Secretaria de Educação através da Gerência de Escolas Profissionalizantes, na sua maioria 

relacionada com o arco de alimentação, contando com uma rede esparsa na cidade, nesta área 

o que confirma a necessidade e a possibilidade de oferta do arco. 

 

Arco de Construção e Reparos I 

 A Cidade do Recife possui vários sítios históricos em recuperação, o que evidencia a 

necessidade de profissionais capacitados nesta área. A Secretaria de Desenvolvimento do 

município possui vários trabalhos de recuperação do patrimônio histórico. O arco de 

construção e reparos mostrou-se necessário e com a capacidade de ser desenvolvido, 

principalmente na área de acabamento e reparos. A área da construção civil está em constante 

crescimento na cidade e isso pode possibilitar a inserção rápida dos/das jovens no mercado de 

trabalho que, segundo pesquisas publicadas, anda disponibilizando muitas vagas, no entanto, 

faltam profissionais qualificados/as para preenchimento desses quadros. 

 

1.9 O Programa se desenvolvendo 

 

Em julho de 2005, iniciaram-se as aulas do “Projeto Piloto”, ou seja, da Primeira 

Estação Juventude de Recife, a Estação Juventude I – Ibura, situada na comunidade da UR II 

no Ibura. A escolha desta comunidade deu-se devido a fatores ligados às problemáticas e 

vulnerabilidades anteriormente citadas no cenário brasileiro, como altos índices de violência, 

desemprego, drogas etc. Mais que isso, apresentavam-se naquele momento pesquisas e 

divulgações pela mídia de que o Ibura seria a comunidade mais violenta no Recife, seguido de 

comunidades como a Iputinga e Santo Amaro. 
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A aula inaugural da Estação I foi realizada no mês de julho de 2005 no Centro de 

Convenções da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com os/as 1.200 (mil e 

duzentos) jovens da comunidade do Ibura e todos/as os/as integrantes das equipes dos núcleos 

e Coordenação Municipal e de estação juventude. O evento que marcou o início do ProJovem 

a nível nacional e municipal contou com a participação do Presidente da República Luis 

Inácio Lula da Silva e de diversas autoridades locais, configurando-se inclusive como um 

evento político. 

 Antes mesmo da conclusão da primeira Estação Juventude, Recife buscou implantar 

mais 05 estações, haja vista as metas a serem atendidas e as grandes expectativas por parte 

dos/as jovens de toda a Cidade para participar do Programa ProJovem.  

  É importante salientar que as Estações Juventude iniciais, que iniciaram após a 

Estação Juventude I – Ibura, estavam organizadas de acordo com as divisões das regiões 

político-administrativas da Prefeitura da Cidade do Recife–PCR. Conforme consta nos 

relatórios da Coordenação Municipal do ProJovem Recife, essa organização inicial contribuiu 

muito para o atendimento dos jovens, possibilitando que fosse garantida predominantemente a 

matrícula dos/das jovens em suas devidas comunidades.17 

 Baseando-se no Projeto ProJovem e na Proposta Metodológica, Recife organizou as 

Estações Juventude e núcleos de acordo com as necessidades comunitárias e espaços 

disponíveis nestas para que pudesse, assim, realizar as instalações. Diferente da Estação I que 

teve como infra-estrutura física para Estação e Núcleo associações de moradores além de 

escolas municipais, as estações que se seguiram foram instaladas predominantemente em 

espaços da própria Prefeitura e os núcleos situavam-se predominantemente em Escolas 

Municipais. Desta forma, foram realizadas visitas constantes às Escolas da Rede de Ensino 

para verificar se havia disponibilidade de 05 salas de aula em cada uma das 08 escolas que 

formariam 01 estação juventude, além de serem observadas as questões com relação à 

estrutura física das salas de aula que deveriam atender a 30 jovens. Cada escola, escolhida 

para funcionamento dos núcleos, recebeu da Coordenação Nacional do ProJovem 10 

computadores para montagem dos laboratórios de informática, ressaltando que toda a infra-

estrutura necessária para o funcionamento desses ficaram a cargo da Prefeitura 18. 

                                                
 
17 Ressaltamos que, em alguns casos, as vagas destinadas pelas Estações em alguns núcleos não atendiam a 

demanda da comunidade e dessa forma foi necessário que o/a jovem realizasse matrícula para outro núcleo 
fora da comunidade em que residia, fator que aparece também elencado enquanto uma das possíveis causa de 
evasão no curso nas pesquisas realizadas pela Coordenação Nacional. 

18 Enfatizamos que os computadores chegaram bem depois do início das aulas comprometendo em parte a 
realização dos trabalhos com a utilização da informática. Outra dificuldade se deu com as instalações dessas 
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 Após escolhidos esses espaços e formadas as estações juventudes II, III, IV, V e VI, 

que de acordo com as possibilidades foram estruturadas fisicamente e organizadas de forma a 

contemplar as orientações do Programa, houve os processos de matrículas dos/das jovens 

inscritos/as no Programa através de um call center. Paralelo ao processo de matrículas, 

aconteceu o processo seletivo público e posteriormente a formação inicial de 160 horas dos/as 

docentes que iriam atuar no Programa. 

 Formados os núcleos com 150 jovens cada um, iniciaram-se as aulas das novas 

estações no dia 16 de janeiro de 2006. Alguns aspectos como a configuração da gestão dos 

núcleos inseridos na escola são fundamentais ao analisarmos a prática pedagógica vivenciada 

no Programa ProJovem. Não apenas os núcleos estavam inseridos em espaços físicos 

escolares, mas sim em contextos escolares, nos quais a gestão da escola em algumas situações 

era oposta à existência do ProJovem na Escola, os/as alunos/as da Educação de Jovens e 

Adultos, suas práticas escolares e escolarizadas, funcionários, e os/as jovens do ProJovem, os 

educadores do ProJovem, a metodologia do ProJovem; enfim, um cenário educacional 

particular do Recife que caracterizou, mesmo seguindo diretrizes nacionais, toda uma 

experiência a partir da proposta prévia. 

 Todas etapas, aqui brevemente descritas, compuseram o ProJovem Recife. A 

organização da prática pedagógica a partir de seus elementos não ficou de lado e diante da 

experiência dos/as gestores do Programa, a nível municipal e a nível de estações juventudes, 

em outros programas e projetos ligados à Educação, foram traçadas também diretrizes 

próprias para o desenvolvimento do ProJovem. Essas diretrizes, compartilhadas diretamente 

com a Coordenação Nacional do Programa, marcaram e deram identidade à Prática 

Pedagógica desenvolvida pelo município. 

 Como exemplo de uma dessas marcas, temos a presença de mais um/a profissional no 

Programa que não constava na proposta inicial, mas diante das necessidades apresentadas 

quanto às questões pedagógicas, Recife obteve autorização para a contratação de um/a 

pedagogo/a que dá suporte à coordenação pedagógica da estação juventude e apoio teórico-

prático aos educadores e educandos/as. 

 Outro exemplo dessas diretrizes é o trabalho realizado de formação continuada com 

base em relatos etnográficos dos educadores do Programa o que possibilita que cada 

educador/a reflita sua prática no desenvolvimento da metodologia proposta e a partir dela 

                                                                                                                                                   
 

máquinas, pois foi necessário em muitas situações re-estruturar um espaço na escola para transformar em 
laboratório, antes inexistente ou existindo em situações precárias. 
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construa novas formas junto aos jovens de lidar com o trabalho pedagógico de uma forma 

consciente e criativa. 

 A proposta metodológica do ProJovem necessita que se mantenham elementos e 

funções fundamentais para sua caracterização e efetivo desenvolvimento. Assim, Recife vem 

realizando constantes reflexões acerca destes, objetivando a concretização da proposta 

metodológica e contribuindo para que essa possa ser constantemente melhorada: 

 

• Professor/a Orientador/a, que busca pensar as suas respectivas funções, enquanto 

orientador/a de uma turma específica e como especialista em uma respectiva área, 

além de sua função de “coordenador de núcleo”, compartilhando da gestão. 

• Plantão Pedagógico, no momento de trabalhar e avaliar as possíveis dificuldades 

dos/as jovens, buscando superá-las através do desenvolvimento e estratégias didáticas 

que busquem a troca de experiência, saberes e aprendizagem entre os/as jovens. 

• Sínteses Integradoras, como instrumentos que possibilitam a sistematização dos 

conhecimentos construídos coletivamente pelos/as jovens, e realizados 

individualmente, a partir da integração das áreas de Formação Básica, Ação 

Comunitária e da Qualificação para o Trabalho, ressaltando a importância da 

diversidade dessas produções (redações, desenhos, imagens, diálogos, peças teatrais, 

músicas etc.) 

• Atividade não-presencial, solicitada com base nos diversos conteúdos das áreas que 

integram o curso, sendo necessária para que os/as jovens contemplem a carga-horária 

do Programa e para que os/as educadores possam avaliar o processo de aprendizagem 

dos/as jovens. 

• Desenvolvimento do Projeto de Orientação Profissional – POP – como instrumento 

de aprendizagem e reflexão acerca da qualificação para o trabalho, orientado pelo/a 

professor/a de formação básica com acompanhamento do/a qualificador/a profissional 

do Arco escolhido pelo/a jovem. 

• Desenvolvimento e execução do Plano de Ação Comunitária – PLA – para reflexão 

dos problemas vivenciados nas comunidades em que vivem os/as jovens e como 

ferramenta para efetiva ação dos/as jovens buscando meios para a superação dos 

problemas apresentados no Mapa dos Desafios que, conforme apresentado 

inicialmente, busca a sistematização dos problemas encontrados na comunidade que 

terão a intervenção no decorrer das ações do curso. 
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• Formação continuada, refletindo constantemente a prática pedagógica e docente e 

realizando com qualidade os planejamentos que guiaram o processo de ensino e 

aprendizagem durante todo o curso. 

• O acompanhamento acontece primordialmente durante as aulas de qualificação e ação 

comunitária. É realizado pelos/as orientadores de cada uma das turmas, uma vez que 

precisa compartilhar dessas aulas junto aos jovens, concretizando a integração entre 

as áreas. 

A integração entre Formação Básica, Ação Comunitária e Qualificação para o 

Trabalho é trabalhada pelo/a professor/a orientador/a na sua turma de orientação e a ela 

corresponde a maior carga-horária do programa como já relatamos anteriormente. 

A integração é a que possui maior peso no processo de avaliação, o planejamento que 

necessita ser mais intensivo e criativo, como também o diferencial que o caracteriza, 

objetivando a formação integral do sujeito que na concepção do Programa acontecerá pela 

integração das três dimensões. 

Com relação ao nível pedagógico, há todo um diferencial de trabalho no ProJovem que 

exige dedicação e quebra de paradigmas além de um tempo pedagógico de aproximadamente 

05 horas para a efetivação das atividades como prevê o Programa. Como na maioria das vezes 

os/as professores possuem outros vínculos empregatícios na área da educação, nem sempre 

dispunham de muito tempo para as atividades no ProJovem; isto acarretou o afastamento de 

muitos/as profissionais no Programa. 

 

1.9.1 A organização do curso  

 

Seguindo a proposta metodológica integrada e suas diretrizes fundamentais, 

apresentamos em anexo19 os horários desenvolvidos a partir da proposta metodológica do 

Programa e vivenciados de acordo com as especificidades de cada uma das Unidades 

Formativas. Faz-se importante observar que durante as aulas de ação comunitária e 

qualificação para o trabalho está sempre acompanhando/a do/a professor/a orientador/a das 

turmas. Esse momento é considerado fundamental para que haja o acompanhamento das 

demais áreas por parte dos educadores e para que seja concretizado o planejamento e ações 

integradoras. Outro ponto a ser ressaltado é a distribuição igualitária das aulas de formação 

básica e dos momentos destinados à interdisciplinaridade e à integração em cada turma. 

                                                
 
19 Anexo C – Horário desenvolvido pelo ProJovem Recife. 
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As turmas de cada núcleo da estação juventude são formadas aleatoriamente, sem 

critérios ligados à escolaridade ou idade, etc. É importante ressaltar que essa diversidade é um 

dos fatores que o Programa evidencia no trabalho pedagógico para essa construção dos 

conhecimentos e para a formação dos/as jovens. Contudo, a organização dos/as educadores/as 

nas turmas de orientação apesar de também ser aleatória, encontra-se padronizada em todas as 

estações juventudes do Recife, de acordo com as áreas específicas da Formação Básica, 

conforme segue abaixo: 

• A turma 01 é orientada pelo/a professor/a de Língua Portuguesa; 

• A turma 02 é orientada pelo/a professor/a de Ciências Humanas; 

• A turma 03 é orientada pelo/a professor/a de Língua Estrangeira (Inglês); 

• A turma 04 é orientada pelo/a professor/a de Ciências da Natureza; 

• A turma 05 é orientada pelo/a professor/a de Matemática. 

 

Assim, tomamos como exemplo uma certa turma 01 orientada pelo/a professor/a de 

Língua Portuguesa que tenha em sua turma 04 jovens que apresentam muitas dificuldades 

com relação à leitura e à escrita e que tenham escolaridade concluída há mais de 03 anos na 4ª 

série. A partir da proposta pedagógica integrada e de estratégias pedagógicas apropriadas é 

possível aos poucos ir superando essas dificuldades, mas o fator Formação pode influenciar 

muito uma vez que a Formação em Letras, no caso do exemplo, possibilita um diálogo muito 

mais constante em relação a esse quadro de dificuldades, diferente da Formação nas Ciências 

Exatas, como é o caso dos educadores de Ciências Naturais e Matemática que não ampliam 

durante a formação esse tipo de situação, mas que em suas turmas poderão deparar-se com as 

mesmas situações e quadro de dificuldades o que exigirá outras estratégias para que o trabalho 

possa ser realizado. 

Quanto ao processo avaliativo, o ProJovem Recife segue todas as orientações previstas 

na Proposta Nacional. As avaliações diagnósticas antes previstas para todos/as os/as 

educandos/as agora é realizada por amostras de cada uma das Estações a partir da escolha de 

núcleos específicos e com quantitativo representativo dos/das jovens desses núcleos. Essa 

escolha é realizada pela UFPE, instituição que realiza o monitoramento e supervisão do 

Programa aqui no município, sendo responsável inclusive pela aplicação do Exame Final 

Nacional de Certificação (EFNC), última avaliação a que são submetidos/as os/as jovens na 

conclusão da última unidade formativa. 
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 Após o Exame Nacional de Certificação, leva-se em torno de aproximadamente 30 

dias para divulgação dos resultados de aprovação ou reprovação. Seguem os dados, referentes 

à aprovação e à reprovação inicial em algumas das Estações Juventude de Recife que foram 

concluídas em 200720. 

 

Estações 
Juventude de 

Recife 

Total de alunos/as na EJ que 
concluíram a Unidade 

Formativa IV 

Alunos/as 
Aprovados/as 

Alunos/as 
Reprovados/as 

EJ III 790 413 377 
EJ IV 692 402 289 
EJ V 854 446 324 
EJ VII 619 401 218 
EJ VII 605 390 215 

Dados de algumas das Estações de Recife, quadro 03 
 

 Ressaltamos que esses dados são anteriores à segunda chamada do Exame Final 

Nacional Externo de Certificação, portanto conseqüentemente os dados de reprovação 

sofreram alterações, haja vista a oportunidade dos alunos/as que não alcançaram a pontuação 

necessária para aprovação no primeiro Exame de fazer o exame novamente na segunda 

chamada, conforme está previsto no Programa através de comunicados da Assessoria 

Pedagógica21. Acrescentamos ainda que há a possibilidade dos/as jovens que foram reprovados/as 

terem sido aprovados/as na qualificação profissional, que mesmo sendo desenvolvida de forma 

integrada, tem a emissão de Certificado próprio para cada uma das áreas. Da mesma forma, há a 

possibilidade de obter-se aprovação no curso a nível de conclusão do Ensino Fundamental I e não 

alcançar pontuação necessária para a aprovação no Arco Profissional cursado. 

 Atualmente, encontram-se em funcionamento as Estações X, XI, XII, XIII e XIV, que 

estão no período inicial da Unidade Formativa IV com término em julho de 2008, que são 

basicamente atendidas pelas mesmas Escolas Municipais das Estações anteriores. 

                                                
 
20 Não localizamos os dados das Estações Juventude II e VI que também foram concluídas em 2007. 
21 Como o Programa vem redefinindo muitas de suas ações que podem não ter sido contempladas nos 

documentos oficiais iniciais, constantemente são emitidos comunicados através da Assessoria Pedagógica do 
ProJovem que direcionam as novas orientações a que devem seguir todos os municípios que desenvolvem o 
Programa. 



 

 

 

CAPÍTULO 2 A OPÇÃO TEÓRICA PARA COMPREENSÃO DA PRÁTICA/PRAXIS 

PEDAGÓGICA E A SUA LIGAÇÃO COM OS SABERES 

 

A instituição escolar, ao colocar no projeto educacional dos/as jovens da camada 

popular, suas aspirações relativas ao futuro se instaurou como mecanismo por excelência de 

reprodução social (BOURDIEU, 2005), determinando a que “parcela” do conhecimento 

estes jovens deveriam ter acesso e a que deveriam corresponder as suas perspectivas, ou 

seja, responder às necessidades do mercado de trabalho a partir da formação de mão-de-obra 

barata e, dessa forma, atender ao modelo capitalista de sociedade. Segundo o autor, a 

igualdade formal que pauta a prática pedagógica institucional serve como máscara e 

justificação para a indiferença no que diz respeito às desigualdades reais diante do ensino e 

da cultura transmitida, ou, melhor dizendo, exigida. 

Porém, a modernidade, em seu aspecto conservador que reverencia a ordem social 

vigente (marca do passado) revela uma de suas grandes contradições, por um lado a 

aceleração das transformações tecnológicas no mundo moderno aponta para o futuro, por 

outro consideram-se as configurações da sociedade, tal como está constituída e considerada 

como dados “naturais”, mantendo-se assim uma situação de opressores e oprimidos 

(FREIRE, 1981). 

Consideramos que a ação pedagógica pode ocorrer no cruzamento dessas 

contradições. Substanciais modificações ocorreram na sociedade e, conseqüentemente, nas 

comunidades que envolvem cada escola. Neste novo momento, com a aceleração vertiginosa 

das mudanças que caracterizam a crise da modernidade e anunciam, conforme Souza (2006), 

a pós-modernidade/mundo, não mais é possível manter-se nos limites do quadro descrito 

acima. As inércias institucionais, a acomodação das escolas às demandas atuais provocaram 

uma profunda defasagem entre a escola e as necessidades ditas pós-modernas. 

 Todos esses/as jovens, mesmo com suas especificidades, tendem a sofrer um processo 

de amadurecimento precoce, inserindo-se no mercado formal ou "informal" de trabalho e 

muitas vezes abdicando da escola desde criança ou ainda sendo “expulsos/as” dela, como 

apontamos no capítulo anterior e agora conforme idéias de Freire: 
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As crianças populares brasileiras não se evadem da escola, não a deixam porque 
querem. As crianças populares brasileiras são expulsas da escola – não, obviamente, 
porque esta ou aquela professora, por uma questão de pura antipatia pessoal, expulse 
estes ou aqueles alunos ou os reprove. É a estrutura mesma da sociedade que cria 
uma série de impasses e de dificuldades, uns em solidariedade com os outros, de que 
resultam obstáculos enormes para as crianças populares não só chegarem à escola, 
mas também, quando chegam, nela ficarem e nela fazerem o percurso a que tem 
direito (2001, p. 35). 
 

 

Essa necessidade leva à imprescindibilidade de políticas públicas que enfrentem o 

plano conjuntural e emergencial, atentando para a particularidade e a diversidade dos grupos 

de jovens inseridos precocemente no mundo do trabalho e no contexto competitivo e 

excludente que esse mundo revela. Ao mesmo tempo, entretanto, as políticas públicas devem 

encaminhar mudanças ou reformas estruturais no sentido da superação da desigualdade social 

e da universalização efetiva da educação básica (fundamental e média). 

 Na proposta do ProJovem previamente modelada e considerada por alguns críticos como 

Frigotto (2002) e Rummert (2007) sendo baseada em uma lógica empresarial e na ressalva feita 

por nós sobre os “rumos que tal proposta venha a tomar durante a sua experiência”, está a 

oportunidade de construção de uma prática diferenciada a partir da proposta, com objetivos que 

ultrapassam as pretensões meramente políticas. Estão o nosso fazer e as possibilidades de dar 

identidade ao Programa ProJovem por nós experimentado, experienciado e interpretado e nessa 

discussão a apropriação e a vivência que, nos pressupostos da Investigação Participante significa, 

conforme Souza (2006), atuar, emocionar-se e pensar, formular o sentido de seu envolvimento em 

tal processo. 

 Como já explicitamos, consideramos e tomamos como hipótese fundamental de trabalho 

que uma atividade ou situação tem um potencial educativo ou pode contribuir para a educação do 

ser humano, especificamente, se garantir condições (subjetivas, mas também objetivas) para a sua 

humanização e, assim, trabalhamos com a convicção de que a educação, inclusive a escolar e as 

de inovações como a do ProJovem, pode contribuir com a CONSTRUÇÃO DA HUMANIDADE 

DO SER HUMANO (SOUZA, 2004a). 

 Partindo da experiência e da prática pedagógica vivenciada pelos indivíduos no 

Programa de Inclusão de Jovens, cabe aqui expressar que o desenvolvimento deste trabalho 

dá-se na perspectiva proveniente da Educação Popular. Entendemos que a educação tem a 

capacidade de superar as negatividades de todas as culturas e consideramos que estamos 

desenvolvendo este estudo a partir de opções teóricas que subsidiam nossa análise nessa 

perspectiva; assim todo desenvolvimento deste trabalho se dá junto a jovens pertencentes às 

camadas populares e que, portanto, como aponta Ramos (2006), compreende toda uma gama 
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de pessoas que não têm poder: explorados, pobres, oprimidos, marginalizados etc., além de 

estarmos juntos vivenciando um processo de construção do conhecimento coletivo, saberes 

coletivos, como encontramos apoio na concepção em que se baseia o próprio Programa, ao 

considerar a aprendizagem a partir de uma construção coletiva subsidiada por processos de re-

significação dos saberes já existentes e que subsidiarão um novo saber, conscientes de que o 

Programa ao traçar suas metas encontra-se ancorado em paradigmas econômicos. 

 Nesses processos educativos, novos saberes deverão ser produzidos, pois, um novo 

saber é sempre construído a partir do confronto entre saberes que uma pessoa já possui e 

outras informações, concepções, pensamentos aos quais tem acesso por diferentes e diversos 

meios como nos aponta Souza (2006). Esse confronto provoca conflitos sociocognitivos que 

podem possibilitar a desconstrução das idéias anteriores e a construção de uma outra 

compreensão do assunto em questão ou do problema em estudo. Para Souza (2006) ainda, 

esse confronto só pode se dar no interior de Processos de Ressocialização promovidos por 

uma autêntica PRÁXIS PEDAGÓGICA. 

 Os Processos de Ressocialização resultam, desse modo, de dois processos que 

acontecem simultaneamente: processos de reinvenção e de recognição. A recognição realiza-

se na reinvenção permanente que o ser humano está a cada momento desafiado a fazer de si 

mesmo, implicando na construção de uma compreensão diferente do mundo, das pessoas, de 

nós mesmos, da cultura e da existência. A reinvenção implica novas formas de nos 

emocionarmos e agirmos. A recognição e a reinvenção conformam, portanto, o processo mais 

amplo de ressocialização do sujeito humano na busca de sua humanização ainda que muitas 

vezes aconteçam desumanizações (SOUZA, 2006). 

Vivenciando uma realidade nova e complexa no contexto escolar, como apontamos no 

final do capítulo anterior, nossas indagações durante o percurso deste trabalho e do nosso 

trabalho junto ao Programa, acerca da Prática e da Práxis Pedagógica no ProJovem, tornaram-

se ainda mais persistentes. Porém, buscamos nos subsidiar em meio à complexidade e aos 

novos elementos que passaram a existir juntamente com o desenvolvimento da proposta no 

âmbito escolar, passando, assim, a definir quais as nossas intenções de pesquisa, buscando 

dialogar a partir do que estávamos experimentando e vivenciando, com algumas das idéias 

aqui apresentadas e concepções que nos ajudam a compreender a complexidade da 

prática/práxis pedagógica. Observando o diagrama 01, elaborado a partir das idéias de Souza 

(2007), podemos observar os novos elementos de que tratamos ao termos a Escola e o 

ProJovem: 
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Prática/Práxis Pedagógica, diagrama 01 

  

Assim, analisando o diagrama acima, e mais que isso vivenciando a experiência, 

encontramos a partir da concepção de Souza (2007) sobre a Proposta e a Prática/Práxis 

Pedagógica base teórico-metodológica para melhor compreendermos a complexidade e a 

diversidade de conceituações que circundam o campo educacional da proposta e da prática 

desenvolvida no ProJovem. Conforme afirma este autor, é o princípio orientador da pesquisa 

pedagógica e da práxis pedagógica que implica um conhecimento crítico, o mais exaustivo 

possível, das peculiaridades do contexto em que se pretende desenvolver o processo educativo 

integrado. 

 A Proposta Pedagógica é pensada conforme Souza (2007) pela articulação das 

seguintes dimensões: concepção de Educação; finalidade e objetivos dos processos 

educativos; conteúdos pedagógicos (conteúdos educativos, instrumentais e operativos) e 

dispositivos de diferenciação pedagógica. 

 

 

 

 

Escola/ Contexto escolar 
Metodologia Formal de ensino  

ProJovem 
prática integradora 

Gestão Escolar 
Educadores da Rede e 

funcionários 
Coordenação do ProJovem 
Educadores do ProJovem 

 
Escola 

Alunos/as da EJA  
ProJovem 

Jovens  
 

Escola 
Conhecimentos/saberes 

escolares 
ProJovem 

Conhecimentos/saberes 
integrados 

 

Prática/Práxis 
Pedagógica 
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 Para este autor, uma Proposta Pedagógica concebida segundo essas dimensões pode 

ser viabilizada pela mediação de um Projeto Pedagógico ou Projeto Educativo ou Projeto 

Político Pedagógico. No ProJovem temos um Projeto Político Pedagógico que aborda, 

conforme apresentamos no capítulo I deste trabalho, as dimensões apontadas por Souza 

(2007). Esse se apresenta na forma de um documento que consubstancia as opções 

institucionais: concepções, finalidade, objetivos, organização, dinâmica, funcionamento, 

avaliação. Opções que, segundo este autor, são feitas em um determinado contexto cultural no 

interior de determinadas relações sociais (econômicas, ideológicas), por uma determinada 

instituição, a escola/núcleo, por exemplo, que deve executá-lo, realizá-lo e avaliá-lo com a 

participação de todos os seus sujeitos. Assim argumenta o autor que 

 

é possível encontrar ou inventar, na prática pedagógica, espaços capazes de 
ressignificar os discursos oficiais da política educativa de tal maneira que permitam 
processos educativos em outras direcionalidades que não as que se quer impor a 
partir dos discursos pedagógicos oficiais. O mesmo processo é possível com os 
textos dos discursos, especificamente pedagógicos. Evidencia-se, então, uma 
exigência ou possibilidade para a prática pedagógica denominada progressista. A 
recontextualização pedagógica indica que os discursos, os textos, para cumprirem 
sua função educativa, têm que assumir suas dimensões formativas a partir das 
condições e situações dos educandos. E exige uma competência dos educadores a 
ser desenvolvida tanto na formação inicial quanto contínua para garantir a tarefa da 
recontextualização (SOUZA, 2004a, p. 111). 

 

 

 Souza (2007) aponta que esse projeto se especifica e é objeto de ação por meio do 

Currículo que pode ser compreendido como um plano para a concretização de um projeto 

pedagógico mediante a práxis pedagógica, entendida como processos educativos 

historicamente situados no interior de uma determinada cultura, organizados de forma 

intencional por instituições socialmente para isso designadas ou que se atribuem essa tarefa. 

É, pois, a Educação se dando institucional e intencionalmente, como um plano da 

organização, dinâmica, conteúdo, procedimentos e avaliação da práxis pedagógica. Então, 

passa a ser uma decisão do/sobre os retalhos da cultura (conteúdos pedagógicos) a serem 

trabalhados numa determinada instituição ou organismo social ou governamental; entre eles, 

as escolas, e nas escolas, o ProJovem. 

 Ainda, segundo o autor, ao expor essas idéias, entende a práxis pedagógica como a 

concretização de um currículo por meio das relações e ações que se dão entre os sujeitos em 

suas práticas: educadores (prática docente), educandos/as (prática discente) e gestores (prática 

gestora), mediados pelos conhecimentos ou conteúdos pedagógicos (prática gnosiológica e/ou 

epistemológica) trabalhados no interior de um determinado contexto (ou entorno social) e 
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institucional tendo como finalidade a formação humana dos sujeitos humanos nelas 

envolvidos. 

 No esquema abaixo apresentado por Souza (2007), temos a representação do pólo da 

complexidade PROFESSOR/A, da complexidade ALUNO/A, da complexidade 

CONHECIMENTO em suas inter-relações no interior de uma INSTITUIÇÃO, que por sua 

vez é representada pelo pólo da complexidade GESTOR, que se organiza a partir de um 

contexto econômico, social, político, institucional e interpessoal que pode ser caracterizado de 

DIVERSIDADE CULTURAL ou pluriculturalidade com determinados desejos, 

intencionalidades, objetivos e finalidade claramente definidos, permeados pela afetividade. 

Acrescentando ao esquema elementos para a constituição da Prática Pedagógica no ProJovem, 

compreendo esta como ainda mais complexa por se encontrar em um contexto que já 

contempla certa complexidade. 

 

  

 

Afetividade          Afetividade 

  

 Prática Pedagógica  

ProJovem 

  

Afetividade         Afetividade 

 

 

Organograma 02 

  

Segundo Souza (2007), tomar como objeto de pesquisa as relações educador/a e 

educando/a, mediadas pelos conhecimentos e permeadas pela afetividade, numa instituição 

(sua organização e gestão) que se estrutura num contexto de diversidade cultural, é identificar 

e analisar a contribuição que as diversas e diferentes ações educativas estão dando para a 

Sujeito docente: 
prática docente 

Conhecimentos/Conteúdo Pedagógico 
(Integração: qualificação profissional, 
ação comunitária e formação básica) 

Sujeito discente: 
prática discente 

Instituição: Prática Gestora (Gestão da 
Escola/núcleo e Coordenação da Estação 

Juventude) 
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CONSTRUÇÃO DA HUMANIDADE. Esse contexto cultural se transforma no conteúdo 

educativo. Conteúdo educativo a ser trabalhado de formas determinadas de acordo com os 

sujeitos educativos diretos (educadores, educandos/as, gestores, coordenação) e indiretos 

(funcionários/as não docentes da instituição) e externos (secretaria de educação, governo, 

sociedade), o que implica ao mesmo tempo identificar as relações que os educadores mantêm 

com o conhecimento e as relações que desejam ajudar os/as alunos/as a construir. 

Como aponta Souza (2006), buscando e objetivando a formação que denomina de 

formação integral de jovens vista como uma necessidade social, para suprir essa necessidade 

se faz necessário desvendar o mundo em que vivemos, percebendo também que os dilemas e 

as perspectivas das juventudes estão inscritos num tempo que conjuga um acelerado processo 

de globalização e desumanização, o que evidencia ainda mais a inclusão perversa. 

Tomando a Práxis Pedagógica como objeto de pesquisa, pensamos e consideramos 

que pode ser estudado na sua totalidade ou em cada uma de suas parcialidades, sendo 

fundamental que não esqueçamos que essas são partes de uma totalidade (práxis pedagógica) 

que lhes dá consistência, coerência, singularidade e transcendências. 

Entendendo o esquema anteriormente apresentado como representação da prática 

pedagógica, ou quando atingindo suas finalidades práxis pedagógica, o nosso estudo volta-se 

para a parcialidade, elemento da práxis educando/a, ou seja, para a prática discente na relação 

que esta estabelece com os conhecimentos integrados de Formação Básica, Qualificação para 

o Trabalho e Ação Comunitária, trabalhados no interior de um contexto formal escolar, mas, 

contudo, com as dimensões e inovações do Programa de Inclusão de Jovens. 

 Em meio a essa compreensão subsidiada pela concepção da práxis pedagógica, temos 

outra hipótese, de que muitos projetos e, sobretudo, suas práticas procedem de “forma 

redutora” face aos problemas que “freqüentemente se fazem sentir a nível da educação, 

particularmente do diz respeito ao papel e significados da atuação da escola e do professor. 

Segundo Souza (2004b), a escola não identifica os problemas que a diversidade cultural 

apresenta a ela, que no seu cotidiano não considera nem valoriza as diferentes culturas 

presentes nos processos de ensino-aprendizagem. 

Então, considerando contextos como o da pós-modernidade/mundo (SOUZA, 2004a), 

a busca de conhecimento, de valores e de habilidades, ou seja, competências humanas, terá 

sentido se contribuir para a promoção da transformação social. Mas uma transformação social 

voltada para a construção da humanidade dos seres humanos como já assinalou Souza 

(2004a). Sem essa perspectiva, a razão de ser de todos e quaisquer processos educativos 

desaparece. Nessa perspectiva, o contexto histórico cultural e suas relações com o meio se 
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transformam em objeto de conhecimento, ou de outra forma, se constitui enquanto conteúdo 

educativo não apenas porque é nele que haverá uma relação com o/a educando/a, mas porque 

passa a ser objeto de conhecimento da práxis pedagógica. 

Assim, ao focarmos o nosso olhar, as nossas intenções voltam-se para a compreensão 

da relação desses jovens educandos/as que vivenciaram a prática/práxis pedagógica a partir da 

experiência no ProJovem, com os conhecimentos integradores, discutindo assim a 

compreensão da relação desses com o saber como demonstramos no diagrama 02 abaixo: 

 

 

 
Diagrama 02 

 

 Temos um esquema que apresenta as relações estabelecidas na prática/práxis 

pedagógica que parte do confronto dos saberes existentes dos/as jovens, dos saber/es 

científicos e saber/es integrados em um contexto didático exercido pela prática docente a que 

o sujeito discente é submetido e através de sua prática discente conjunta pode vir a construir a 

aprendizagem. Consideramos que o saber tal como a informação está, como afirma Charlot 

(2000), sob a primazia da objetividade, e é produzido pelo sujeito confrontando a outros 

sujeitos, é construído em quadros metodológicos. 

 Para Souza (2007), a aprendizagem só acontece de fato na primeira forma de reação. É 

a atitude de escutar, de matutar, de comparar o novo com o que já se sabe que permite uma 

nova aprendizagem, a aquisição de um novo conhecimento, a construção de um novo saber. 

 Assim, não há saber senão para um sujeito, não há saber senão organizado de acordo 

com relações internas, não há saber senão produzido em uma confrontação interpessoal. Em 
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outras palavras, a idéia de saber implica a de sujeito, de atividade do sujeito, de relação do 

sujeito com ele mesmo, de relação desse sujeito com os outros que co-constroem, controlam, 

validam, partilham esse saber (CHARLOT, 2000). 

Colocada a questão da relação com o saber parece importante, seja sob um ponto de 

vista prático seja sob o aspecto teórico, esclarecer que os/as professores/as deparam-se com 

ela constantemente em suas práticas, sob diversas formas: por que este/a aluno “não gosta” de 

inglês, como “motivá-lo”, o que é um curso “interessante”?, etc. Do ponto de vista teórico, o 

problema aqui exposto é o da relação entre o desejo e o saber. Foi trabalhando esse problema, 

aliás, que alguns psicanalistas e teóricos formularam a noção de relação com o saber como 

nos aponta Charlot (2000). 

A partir das observações psicanalíticas da relação com o saber, a questão também pode 

ser abordada por uma perspectiva sociológica. Nesse contexto, a sociologia mostrou que os/as 

alunos/as das camadas populares têm mais dificuldade na escola, ressaltando que há mais 

reprovações entre eles do que entre os/as alunos/as dos meios favorecidos. Essa constatação, 

que não temos o objetivo de discutir aqui, nos leva a refletir com Souza e Charlot que a 

relação dos/as alunos/as com o/os saber/es e com a escola não é a mesma nas diferentes 

classes sociais. Ressaltando aqui que podemos pensar também nas diferenças entre sexos, nas 

diferenças de origem cultural e em qualquer diferença social. Contudo, cabe salientar que 

também existem êxitos paradoxais: alguns/mas alunos/as de famílias pobres têm êxito na 

escola, apesar de tudo; inversamente, alguns/mas alunos de famílias favorecidas, mesmo 

assim, fracassam na escola. Em outras palavras, trata-se de compreender como se constrói 

uma relação com o saber que, ao mesmo tempo, tenha a marca da origem social e não seja 

determinada por essa origem. 

Conforme apontamos anteriormente, a luta contra o denominado fracasso escolar, mais 

concretamente situação de fracasso escolar particularmente nas camadas populares, continua 

sendo um dos principais desafios das políticas educacionais, a exemplo do ProJovem; ainda, o 

problema da desigualdade social em face da escola foi o mais explorado pela sociologia da 

educação até então. 

 

2.1 Bases da noção da relação com o saber 

  

 Considerando que a noção de relação com o saber vem sendo desenvolvida em vários 

campos disciplinares, pretendemos aqui evidenciar as bases de apoio teórico que irão 

subsidiar a nossa compreensão sobre essa noção. 
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 Essa questão de relação com o saber pode ser colocada quando se constata que certos 

indivíduos, crianças, jovens ou adultos/as, têm desejo de aprender, enquanto outros não 

manifestam esse desejo. Algumas pessoas estão sempre dispostas a aprender algo novo, são 

apaixonadas por este ou aquele saber ou pelo menos demonstram certa disponibilidade para 

aprender isso ou aquilo. Outros parecem não terem motivação para aprender e às vezes 

recusam-se explicitamente a fazê-lo, realidade muito presenciada no contexto escolar. O que 

percebemos é que o que há é certa relação entre o indivíduo e aquilo que se tenta ensinar-lhe; 

assim “não estar motivado” é estar em uma certa relação com a aprendizagem proposta a que 

está sendo submetido. O que está em questão, então, é uma certa relação com o saber – com o 

saber em geral ou com este ou com aquele saber. 

 A partir da abordagem realizada por Charlot (2000) sobre a noção de relação com o 

saber, parece importante dialogarmos seja sob um ponto de vista prático seja sob o aspecto 

teórico. Essas considerações acima apresentadas são as mesmas que se deparam professores e 

formadores em suas práticas. Segundo nos apresenta este autor, essa relação com o saber pode 

encontrar-se subsidiada à luz de um ponto de vista psicanalítico, embora também seja 

abordada em perspectivas sociológicas. 

 Na perspectiva sociológica os estudos apontaram para uma situação que inicialmente 

tratamos: o fracasso escolar. Nesse sentido verificou-se que os/as alunos/as das camadas 

populares têm mais dificuldades na escola; portanto, há mais reprovações entre eles do que 

entre os/as alunos/as oriundos dos meios mais favorecidos. Os debates que buscam dar conta 

dessa questão são complexos e não é nossa intenção discutir esse aspecto; cabe afirmar que a 

relação dos/das alunos/as com o/os saber/es e com a escola não é a mesma nas diferentes 

camadas sociais. Também constatam-se “êxitos paradoxais” em que alunos/as das camadas 

populares têm êxito na escola e alguns/mas alunos/as fracassam na escola o que leva à idéia 

de Charlot (2000) de que não há fracasso escolar e sim alunos/as em situações de fracasso. 

 Com efeito, partimos para as considerações acerca da perspectiva didática sobre a 

relação com o saber, isto é, indagando-se sobre as condições de transmissão de um saber, 

mais exatamente deste ou daquele saber – ou sobre as condições de aprendizagem desta ou 

daquela “prática social de referência”. Classicamente, a didática pergunta-se sobre o conteúdo 

de saberes a transmitir (sobre a “transposição didática” do saber teórico científico em saber 

escolar), sobre as situações de transmissão (sobre o “contrato pedagógico”), sobre os 

melhores meios a serem utilizados para que essa transmissão se opere. Essas questões estão 

colocadas pela didática clássica e ao pensarmos a questão da relação com o saber precisamos 

considerar que é também aquela das formas de existência do saber nas instituições e dos 
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efeitos que essas formas implicam. Isso quer dizer, sobretudo, que a escola não é apenas um 

lugar que recebe alunos/as dotados/as destas ou daquelas relações com o/os saber/es ou de 

estratégias didáticas que vão “encher” a cabeça de saberes e sim um lugar que deve induzir a 

relações com o/os saber/es. 

 Conforme aponta Charlot (2001) na primeira base teórica, qualquer que seja a entrada 

disciplinar (psicanalítica, sociológica, didática), a questão da mobilização do sujeito, da sua 

entrada na atividade intelectual, parece central na problemática da relação com o saber: por 

que (motivo) e para que (fim, resultado) o sujeito se mobiliza? Que desejo sustenta essa 

atividade? Por que ela não se produz com a mesma freqüência, nem sobre os mesmos objetos, 

nas diferentes camadas sociais? Que postura (relação com o mundo, com os outros e consigo 

mesmo) assume o sujeito que aprende: a/as do EU empírico ou a do Eu epistêmico? Sendo 

assim, temos como questão compreender como se opera a conexão entre um sujeito e um 

saber ou como acontece e desenvolve-se a aprendizagem, uma entrada no aprender. 

 Em uma segunda base, Charlot (2001) considera que aquele sujeito que se mobiliza é 

um ser humano portador de desejos (e levado pelo desejo), estando envolvido em relações 

sociais. Ou seja, uma abordagem em termos de relação com o saber recusa-se a separar o 

sujeito-desejo e o sujeito social, a construção do sujeito e a sua socialização. 

 A problemática da relação com o saber estabelece uma dialética entre interioridade e 

exterioridade, entre sentido e eficácia sendo o aprender apropriar-se do que foi aprendido, 

tornando algo seu, é interiorizá-lo. Contudo, aprender também é apropriar-se de um saber, de 

uma prática, de uma forma de relação com os outros e consigo mesmo, que existe antes que 

eu aprenda, exterior a mim. O que importa é exatamente a conexão entre o sujeito e o saber, 

entre o saber e o sujeito. 

 Charlot (2001) evidencia nesta terceira base que o que faz a ligação entre a 

interioridade e a exterioridade, entre a questão do sentido e da eficácia, é a atividade dos 

sujeitos no e sobre o mundo – um mundo que ele partilha com outros sujeitos. 

 Na quarta base, temos o sujeito que aprende, apropria-se de uma parte do patrimônio 

humano que se apresenta sob formas múltiplas e heterogêneas: palavras, idéias, teorias, mas 

também técnicas do corpo, práticas cotidianas, gestos técnicos, formas de interações, 

dispositivos relacionais. Assim, entrar em um saber é entrar em certas formas de relação com 

o mundo, com os outros e consigo mesmo; só existe saber em uma certa relação com o saber. 

Definida a problemática da relação com o saber implica uma certa metodologia 

compondo a quinta base teórica da noção: a pesquisa visa identificar processos e, em seguida, 

construir constelações (configurações, tipos ideais), e não categorizar indivíduos. 
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 Faz-se necessário que as pesquisas sobre a relação com o saber devem estar atentas 

para não cair na armadilha da categorização. As questões abordadas em termos de relação 

com o saber freqüentemente são formuladas em termos de diferenças: por que alguns 

manifestam o desejo de aprender e outros não? Por que tal mobilização não é a mesma nas 

diversas camadas da sociedade? Segundo nos alerta Charlot (2001), a constatação dessas 

diferenças oferece o risco de induzir respostas em termos de categorias: o comportamento dos 

indivíduos é traduzido em “categorias de relações com o saber” e classificam-se os indivíduos 

nessas categorias. 

 Nessa perspectiva, essas relações variam de acordo com o tipo de saber, com as 

circunstâncias (inclusive institucionais), não apresentando uma perfeita estabilidade no 

tempo. Em outras palavras, um indivíduo está envolvido em uma pluralidade de relações com 

outros sujeitos e elementos do meio institucional e de relações com o/os saber/es. Podemos 

manter uma questão dominante, pois, na medida em que o sujeito preserva uma forma de 

unidade por meio de sua diversidade e de suas contradições, esta pluralidade de relações com 

o/os saber/es é organizada, hierarquizada, e portanto, apresenta dominantes. 

 

2.2 Relação dos/as jovens com o saber 

 

É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, 
que o formando, desde o princípio mesmo de sua experiência 
formadora, assumindo-se como sujeito também da produção do 
saber, se convença definitivamente de que ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a 
sua construção (FREIRE, 1996, p. 24-25). 

 

 Com base na concepção de formação integral do sujeito, evidenciada na Proposta e 

construída no contexto do Programa de Inclusão de Jovens – ProJovem, retomamos a 

discussão acerca da desigualdade social e a relevância que a universalidade do acesso à 

educação ganha. No entanto, apesar da garantia ao acesso à escola pública, muitos alunos/as 

são reprovados/as e abandonam seus estudos, situação denominada por muitos teóricos como 

fracasso escolar, mas considerada por Charlot (2000) como “situações de fracasso”. Entre os 

fatores responsáveis por essas situações pode estar a baixa qualidade do ensino e a 

inadequação da proposta e conseqüentemente da escola aos jovens das camadas populares, 

desfavorecidos ou mesmos oprimidos que a freqüentam como já explicitamos anteriormente. 

A partir disso, podemos afirmar que o ensino público brasileiro ainda não garante aos 

jovens as condições necessárias e suficientes para o desenvolvimento de uma relação pessoal 
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significativa com os saberes, tão relevante para o êxito da aprendizagem e com isso as 

propostas que visam contextualizar o ensino e que concebem a educação como processo 

construtivo e permanente, que vai da vida para a escola e da escola para a vida, articulando 

conhecimentos formalmente estruturados e saberes tácitos, cuja proposta de ensino tem 

caráter histórico e cultural, formam os/as jovens de acordo com o projeto histórico de uma 

sociedade e, ao mesmo tempo, promovendo a auto-realização e o desenvolvimento das 

pessoas, direcionando-as para a ação, precisam ser analisadas, estudadas, externa e 

internamente pelos indivíduos que lhe dão concretude. 

Em uma prática mediadora o conhecimento escolar é compreendido como uma 

construção baseada no encontro, feito de conflitos e acordos, entre diferentes tipos de 

conhecimentos: saberes cotidianos que alunos e professores trazem de suas vivências 

familiares e sociais, conceitos e leis científicas, elementos estéticos e culturais, reflexões 

filosóficas e, é claro, determinações legais sobre o currículo. Sua prática se faz em condições 

muito especiais, que são dadas pelas interações dos alunos entre si e com o professor, 

mediados pela afetividade, como aponta Souza (2007). 

A aprendizagem e a educação acontecem de fato quando se estabelecem esses 

confrontos, que se dão entre as minhas formas de pensar, emocionar-me e agir, com outras 

formas culturais de pensar, fazer e emocionar-se e as formas apresentadas por professores, 

livros, artigos, televisão, religiões, entre tantas outras formas possíveis de meios e 

mecanismos. Segundo o autor, esses confrontos são amistosos ou conflitivos, mas que vão 

sempre provocar reações e tensões que podem ocasionar novas formulações que sem elas 

não há aprendizagem possível. 

Nesse encontro e confronto de saberes, Charlot (2000) afirma que “é dupla a 

formação dos atores sociais”. Por um lado, há uma socialização na qual os indivíduos 

interiorizam normas e modelos; por outro, é uma subjetivação que leva os indivíduos a 

estabelecerem uma distância em relação à sua socialização e nesse combate entre 

socialização e subjetivação é que, efetivamente, serve de fio condutor para a análise da 

experiência dos alunos/as. 

A relação com o saber, objeto de nossa pesquisa, é indagado por ele a partir da 

seguinte questão: “Que faz o pesquisador que estuda a relação com o saber?”; e assim, 

responde quando afirma que este/a pesquisador/a estuda relações com lugares, pessoas, 

objetos, conteúdos de pensamento, situações, normas relacionais, etc., na medida em que 

está em jogo a questão do aprender e do saber. Analisa dessa forma relações com a escola, 

com os professores, com os pais, com os amigos, com a matemática, com as máquinas, com 
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o desemprego, com o futuro, enfim pode designar diversas situações em que está em jogo o 

aprender, o saber. 

Nas pesquisas desenvolvidas por Charlot (2000), este encontra três formas de relação 

epistêmica com o saber: aprender pode ser apropriar-se de um objeto virtual (o saber), 

encarnado em objetos empíricos (por exemplo, os livros), abrigados em locais (a escola), 

possuído por pessoas que já percorreram o caminho (os/as docentes). Aprender é, então, 

“colocar coisas na cabeça”, tomar posse de saber/es-objeto, de conteúdos intelectuais que 

podem ser designados, de maneira precisa ou imprecisa. Aprender seria então passar da não-

posse para a posse, da apropriação de um saber virtual para um saber real, denominando-se 

assim de objetivação-denominação. 

Aprender pode ser ainda dominar uma atividade, ou capacitar-se a utilizar um objeto 

(o “saber”), mas, sim, do não domínio ao domínio de uma atividade. Esse domínio se 

inscreve no corpo. O sujeito epistêmico é, então, o sujeito encarnado em um corpo; entendo 

esse corpo como um sistema de órgãos distinto da alma e como sendo um lugar de 

apropriação do mundo, um conjunto de significações vivenciadas, um sistema de ações em 

direção ao mundo, aberto às situações reais, mas também virtuais. Existe assim, um Eu, 

nessa relação epistêmica com o aprender, mas não é o Eu reflexivo que abre um universo de 

saberes-objetos; é um Eu imerso em uma dada situação, um Eu que é corpo, percepções, 

sistema de atos em um mundo correlato de seus atos (como possibilidade de agir, como 

valor de certas ações, como efeito dos atos, denominando-se assim imbricação) 

(CHARLOT, 2000). 

Em sua outra forma, aprender pode ser também aprender a ser solidário, desconfiado, 

responsável, paciente, a mentir, a brigar, a ajudar os outros. Em suma, a “entender as 

pessoas”, “conhecer a vida”, saber quem se é. Significa, então, entrar em um dispositivo 

relacional, apropriar-se de uma forma intersubjetiva, garantir certo controle de seu 

desenvolvimento pessoal, construir de maneira reflexiva uma imagem de si mesmo. Trata-se 

de dominar uma relação e não uma atividade; a relação consigo próprio, a relação com os 

outros; a relação consigo próprio através da relação com os outros reciprocamente. Aprender 

é tornar-se capaz de regular essa relação e encontrar a distância conveniente entre si e si 

mesmo; e isso, em situação, em ato. Assim, chamamos esse processo epistêmico de 

distanciação-regulação (CHARLOT, 2000). 

Em cada um desses processos epistêmicos há uma atividade, mesmo que seja de 

natureza diferente (constituição de um universo de saber/es-objetos, ação no mundo, 

regulação da relação com os outros e consigo). Em cada uma dessas figuras, desses 
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processos, afirma Charlot (2000), há um sujeito, portanto, uma forma de consciência, o que 

impede a redução da aprendizagem a algo “concreto”. Embora essa consciência seja 

reflexiva apenas na primeira figura, nem por isso ela está ausente nas outras duas: o 

indivíduo controla suas ações ou suas relações e está mergulhado na situação, mas não se 

dissolve nela; ele tem consciência do que está acontecendo, do que está fazendo, do que está 

vivendo; e essa consciência pode tornar-se reflexiva e gerar enunciados. O que é diferente 

nessas três figuras é a relação com o saber e, não, características “naturais” e ontológicas 

do/a aluno/a ou do mundo. Aí existe um ponto muito importante do ponto de vista 

pedagógico: um espírito “concreto” e “prático” não é algo que se mude, ou, então, o faz 

muito dificilmente, enquanto que uma relação com o saber é algo que se constrói. 

Em uma perspectiva freireana, essa construção inicia-se por lutar contra a opressão 

interiorizada: “não sei nada”, “não sou capaz”, “não sou digno”; os saberes são tomados 

como resultados de uma aprendizagem que não se dá apenas no contexto da escola, por isso, 

pontua que ensinar exige respeito aos saberes dos/as educandos/as. Freire (1996) afirma que 

pensar certo coloca ao professor/a ou, mais amplamente, à escola, o dever de não só 

respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela 

– saberes socialmente construídos na prática comunitária – mas também, sugere discutir com 

os/as alunos/as a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos 

conteúdos. 

Em um pólo antropológico, aprender é inserir-se em um mundo humano e, nas 

camadas populares, sobreviver em um mundo difícil. Em um pólo didático aprender é ser 

confrontado com objetos de saber específicos. Assim, todos os/as jovens, seja qual for sua 

cultura, devem estabelecer uma relação entre esses dois pólos para que o saber tenha sentido 

e a escola não se oponha à vida. 

Para Charlot (2000), o pesquisador se interessa pelas relações entre as diversas 

figuras da relação com o saber, ou entre as dimensões da relação de um determinado 

indivíduo com o saber. Isso leva a estudar as relações constitutivas da relação com o saber e 

as ligações entre essas relações (relações com o mundo, com o outro, consigo mesmo, com 

os sistemas simbólicos, com as formas de atividade, com o tempo), analisando, então, a 

relação com o saber (enquanto conceito que procura desenvolver). 

Por conseguinte, adotamos neste estudo como definição que a relação com o saber é, 

como afirma Charlot (2002), o conjunto das relações que um sujeito mantém com um objeto, 

um “conteúdo de pensamento”, uma atividade, uma relação interpessoal, um lugar, uma 

pessoa, uma situação, uma ocasião, uma obrigação, etc., ligados de uma certa maneira com o 
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aprender e o saber; e, por isso mesmo, é também relação com a linguagem, relação com o 

tempo, relação com a ação no mundo e sobre o mundo, relação com os outros e relação 

consigo mesmo enquanto mais ou menos capaz de aprender tal coisa, em tal situação. 

Contudo, Charlot (2000) afirma que o importante não é a definição “em forma” que 

se adota, mas, sim, a inserção do conceito de relação com saber em uma rede de conceitos. E 

partindo dessa idéia, partimos em encontro às nossas inferências acerca da relação dos/as 

jovens com o saber, considerando que ao mobilizar-se para o conhecimento o/a jovem pode 

articular diversas dimensões e tudo depende do sentido que ele irá dar ou não àquele 

determinado assunto, conteúdos da aprendizagem e mais que isso se ele quer ou não 

relacionar-se com aquele/s saber/es. 

A pesquisa desenvolvida pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e 

Ação Comunitária – Cenpec, e pelo Instituto de Assessoria e Pesquisa em Linguagem – 

Litteris, em escolas públicas de periferia da Cidade de São Paulo, apresentadas por Charlot 

(2001), que objetivavam a compreensão da relação Jovem, Escola e o Saber, através de um 

instrumento desenvolvido por Charlot na ESCOL - Universidade de Paris VIII, denominado 

“balanço do saber”22, apresentou em seus resultados que os jovens reconhecem a importância 

de atividades fundamentais ao cotidiano de uma existência, evidenciando-se os 

“ensinamentos familiares” e saberes de natureza ético-moral, conforme categorização dos 

pesquisadores, que perceberam que os saberes teóricos ou intelectuais foram bem menos 

numerosos nas invocações realizadas pelos jovens que não explicitaram os conteúdos e os 

significados desses saberes. Com efeito, percebe-se nas pesquisas que o saber valorizado 

pelos jovens, aquele que na sua experiência de vida considera o “mais importante”, é o saber 

necessário a um tipo de sociabilidade, a certo tipo de vida coletiva. E sua importância 

estratégica parece estar na garantia do reconhecimento – reconhecimento de um sujeito pelo 

outro e vice-versa, e a escola é vista pelos jovens como o lugar de encontro, considerado 

seguro, com este outro, haja vista a violência urbana, as más companhias e as drogas. 

Segundo Charlot (2000), o mundo é dado ao homem somente através do que ele 

percebe, imagina, pensa desse mundo, através do que ele deseja, do que ele sente: o mundo 

se oferece a ele como conjunto de significados, partilhados com outros homens. O homem e 

o mundo não se confundem. O homem tem um corpo, é dinamismo, energia a ser 

despendida e reconstituída; o mundo tem uma materialidade, ele preexiste, e permanecerá 

                                                
 
22 O balanço do saber (“bilan de savoir”) consiste em uma produção escrita na qual o/a aluno/a avalia o processo 

e os produtos de sua aprendizagem (CHARLOT, 2001). Parte de uma sentença elaborada com o objetivo de 
resgatar o discurso do indivíduo com relação às suas diversas experiências de aprendizagem. 
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independentemente do sujeito. Apropriar-se do mundo é também apoderar-se materialmente 

dele, moldá-lo, transformá-lo. O mundo não é apenas conjunto de significados, é, também, 

horizonte de atividades; com isso, a relação com o saber implica uma atividade do sujeito. É 

exatamente para marcar essa “exterioridade” do mundo e do sujeito que o autor fala em 

“relação” com o saber. 

O teórico considera que a relação com o saber é relação com o tempo. A apropriação 

do mundo, a construção de si mesmo, a inscrição em uma rede de relações com os outros – o 

“aprender” – requerem tempo e jamais acabam. Esse tempo é o de uma história: a da espécie 

humana, que transmite um patrimônio a cada geração; a do sujeito; a da linhagem que 

engendrou o sujeito e que ele engendrará. Esse tempo se desenvolve em três dimensões: 

presente, o passado e o futuro; e essas dimensões são constitutivas do conceito de relação 

com o saber. 

Ao pensarmos nessa relação com o saber, nos remetemos à compreensão que temos e 

das indagações que trazemos sobre o Programa de Inclusão de Jovens e o que pretendemos 

investigar, ou seja, nos moldes das pesquisas apresentadas por Charlot (2001), temos a 

intenção de compreender como os/as jovens a partir de suas experiências e vivências no 

ProJovem relacionam-se com esse/s saber/es escolares, de qualificação profissional e de 

ação comunitária, que pretendem enquanto proposta integradora e prática desenvolvida, 

contribuir na sua formação integral. 

Nos resultados encontrados pelas pesquisas apresentadas por Charlot (2001) no 

contexto das escolas públicas brasileiras, percebemos a criação de categoria e tipologias de 

três conjuntos de saberes. Os saberes teóricos ou intelectuais (conhecimentos escolares), 

saberes práticos ou cotidianos (com desenvolvimento de habilidades ligadas à comunicação, 

à socialização, aos cuidados pessoais) e saberes de natureza ético-moral (relação e ação com 

o coletivo). 

Os saberes teóricos ou intelectuais são considerados os atos de ler, escrever e 

estudar, ligados a uma compreensão das diversas disciplinas escolares, saberes da 

matemática, das ciências humanas, etc. 

Os saberes práticos ou cotidianos podem relacionar-se às atividades práticas ligadas 

às capacidades de mexer com máquinas, lidar com ferramentas e instrumentos diversos; e 

ligar-se a lidar com eletricidade, filmar, preparar alimentos, etc. 

Os saberes de natureza ético-moral correspondem ao tom dos ensinamentos 

familiares e coletivos, saberes que vão ao encontro da conduta moral, ser educado, ajudar, 
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amar e respeitar ao próximo, distinguir o que é bom e ruim, não roubar, não mentir, saber 

escutar, cuidar da natureza, atuar enquanto cidadão, etc. 

Ao dialogarmos com Souza (2007), nos parece ainda mais clara essa correspondência 

entre os saberes categorizados por Charlot e a sua caracterização no âmbito da realidade 

vivenciada por nós durante o percurso deste estudo. Souza (2007) afirma que toda 

construção de saberes é coletiva e apresenta no esquema da Práxis Pedagógica a dimensão 

dos “Conteúdos Pedagógicos” vinculados aos saberes. 

Para Souza (2007), os conteúdos educacionais são constituídos pela compreensão, 

interpretação, explicação das contradições, ambigüidades, conflitividades e possibilidades 

do contexto histórico cultural em que vivemos e, portanto, de nós próprios, dos outros, das 

instituições econômicas, políticas, governamentais e não governamentais, assim como de 

nossas relações com a natureza e entre nós. 

Os conteúdos instrumentais a partir das idéias do autor são compostos pela 

aprendizagem do uso oficial das linguagens verbais (escritas e orais) e matemáticas e das 

linguagens artísticas em suas diferentes manifestações como meios para expressar a 

compreensão, interpretação e explicação dos contextos históricos e os problemas que 

assumiram como objeto de conhecimento na práxis pedagógica. 

Os conteúdos operativos são constituídos pelo desenvolvimento da capacidade de 

projetar intervenções sociais em diferentes âmbitos do pessoal ao internacional, portanto, 

pela aprendizagem da elaboração de planos, programas e projetos para encaminhar a solução 

de problemas estudados como conteúdos educativos. E, depois, para apresentar as propostas 

à sociedade envolvendo desde o âmbito local ao nacional, passando por nossas instituições 

ou movimentos de pertença. 

Neste sentido, os Conteúdos Pedagógicos (SOUZA, 2007) e a categorização dos 

saberes (CHARLOT, 2001) encontram-se a partir da denominação de relação com o saber 

atribuída por Charlot e considerada por nós neste trabalho, coerentes com os pressupostos 

que norteiam as nossas análises. 

Do ponto de vista pedagógico, trabalha-se com a idéia de que o sujeito que aprende o 

faz a partir de estruturas prévias e de uma maneira ativa, tomando como base as 

singularidades de sua cultura específica, de origem ou de referência primeira. Não se põe 

apenas como receptor de informações como já havíamos afirmado, mas reage e faz suas 

formulações, estabelece uma relação própria, privilegia, prioriza. Por isso, os processos de 

aquisição da leitura e da escrita (conteúdos instrumentais/ saberes teóricos ou intelectuais) 

devem levar em conta várias dimensões: a social, a afetiva, a ideológica, a política, a 
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pessoal, a gnosiológica e a pedagógica na intersecção dos saberes populares, conhecimentos 

científicos na construção do novo saber nas escolas/núcleos permeadas pelas influências da 

cultura midiática. 

Não se pode, portanto, negligenciar os âmbitos socioculturais, especificamente, os 

valores vividos por aqueles que vão se apropriar ou desenvolver o uso da cultura escrita para 

ampliar sua leitura e interpretação do mundo e da palavra. 

Para tanto, partimos de princípios em que há necessidade de esclarecermos duas 

questões; primeiramente é necessário postular de imediato a relação sujeito e saber e não 

pensar primeiro o sujeito e depois o saber ou primeiro o saber e depois o sujeito. Depois, não 

podemos pensar que os/as jovens para quem o saber “tem um sentido e um valor como tal”, 

pois se o saber é relação, o valor e o sentido do saber nascem das relações induzidas e 

supostas por sua apropriação. Em outras palavras, subsidiadas pela definição teórica, um 

saber só tem sentido e valor por referência às relações que supõe e produz com o mundo, 

consigo, com os outros. Os/as jovens, para quem o saber tem, ao que parece, “um sentido e 

um valor como tal”, são os que conferem um sentido e um valor ao saber-objeto (o saber 

integrado) sob sua forma substancializada, o que supõe relações de um tipo particular com o 

mundo, consigo e com os outros e portanto também possibilita uma formação identitária das 

juventudes. 

Por isso, partimos das idéias centrais que compõem a noção do objeto relação com o 

saber, e elegemos a partir das categorias de análise de Charlot (2002) em diálogo com Souza 

(2007) outras categorias ou, como optamos denominar, unidades de análise que nos ajudam 

na aproximação e na compreensão do objeto desta investigação. São essas unidades: Saberes 

Privilegiados, Saberes Priorizados e Estratégias para aprender que compõem a busca aos 

objetivos deste estudo e subsidiaram as nossas interpretações juntos aos participantes da 

pesquisa.



 

 

 

CAPÍTULO 3 A PESQUISA 

 

No presente capítulo vamos explicitar os caminhos percorridos no processo de 

construção do objeto de estudo, bem como o desenvolvimento da pesquisa de campo. 

Caminhos estes que nem sempre estão bem sinalizados, na partida, de forma a orientar o 

melhor trajeto para o alcance dos objetivos a que buscamos. Portanto, acreditamos que as 

reflexões metodológicas oriundas do trabalho de pesquisa podem contribuir para que outros 

investigadores sejam beneficiados na tarefa de construir a melhor abordagem ao seu 

problema de investigação. 

Assim inicialmente apontaremos as escolhas metodológicas que foram se definindo a 

partir de algumas questões iniciais como já anunciamos na apresentação e no aporte teórico 

deste estudo, e que, aos poucos, sofreram ajustes, adequando-se às possibilidades e às 

necessidades do campo de investigação, possibilitando a explicitação dos objetivos e dos 

resultados desta investigação. 

 

3.1 A Pesquisa Participante definindo-se enquanto metodologia  

 

Nas nossas palavras iniciais deste trabalho apresentamos as motivações pessoais que 

levaram à escolha da temática “A relação dos/as jovens com o saber a partir da experiência 

no Programa de Inclusão de Jovens – ProJovem”. Durante o percurso, justificamos que as 

indagações acerca do ProJovem surgiram a partir da nossa vivência em seus diversos níveis 

no Programa implantado aqui no Recife desde 2005. 

Enquanto pesquisadores, tínhamos como cenário inicial as Práticas Pedagógicas 

desenvolvidas no âmbito do Programa, mas precisamente em torno da Proposta Pedagógica 

Integrada e o seu desenvolvimento, aos poucos, a partir do amadurecimento teórico e das 

diversas indagações acerca do trabalho inicial, passamos a buscar outros olhares que 

pudessem nos ajudar na construção do objeto desta investigação. 

Encontramos, através do diálogo estabelecido durante a vivência da experiência com 

a pesquisa bibliográfica acerca das nossas intenções, subsídios para a construção da 

problemática e para a construção do objeto de estudo “relação dos jovens com o saber” em 

um âmbito de inovações pedagógicas que apresentam uma proposta metodológica que passa 
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a considerar o público jovem a que se destina como protagonista do processo de ensino-

aprendizagem e que propõe um projeto integrado de formação integral. 

Nesse contexto, consideramos que a Pesquisa Participante apresenta uma capacidade 

de aprendizagem associada ao processo de investigação; a partir da experiência no ProJovem 

e da vivência da prática ou, quando atingindo os seus objetivos de transformação, práxis 

pedagógica de uma Estação Juventude e dos oito núcleos inseridos no contexto escolar, nos 

levaram a refletir e entender que as nossas inquietações acerca da proposta pedagógica e do 

projeto integrado partiam da concepção de Prática/Práxis Pedagógica, conforme apresentada 

por Souza (2007). Tudo isso nos levou, a partir da parcialidade da totalidade, a focar o objeto 

de estudo em questão, entendido a partir de diversos olhares e do diálogo constante 

subsidiado pela concepção de que não se tratava da Prática Pedagógica como inicialmente 

buscamos interpretar, mas sim de uma de suas partes, a que estávamos buscando compreender 

e a que se mostrava a todo tempo inquietante: como acontecia a relação do/a jovem com a 

integração dos saberes escolares, da qualificação profissional e da ação comunitária em um 

contexto nunca vivenciado por ele/a. 

Desta forma, essa questão para nós surgiu como uma possibilidade de conhecer os 

resultados diante da totalidade da prática/práxis pedagógica no ProJovem, compreendendo 

que os/as jovens submetidos/as a esse processo podem nos dar, através da explicitação da 

relação com o saber integrado, referenciais para a compreensão e, portanto, os limites e 

possibilidades do projeto pedagógico integrado. Essa compreensão da relação dos/das jovens 

com o saber integrado passou a nortear e dar clareza de que buscávamos os resultados dessa 

práxis pedagógica, resultados esses que poderiam ser verificados a partir daqueles que 

vivenciaram essa complexidade e para quem o Programa traçou objetivos próprios, mas sem 

visualizar os outros elementos/parcialidades que agora estavam compondo o cenário da 

totalidade e da formação desses jovens. 

Neste sentido, passamos a dialogar com as idéias dos autores que até agora citamos e 

que passaram a nortear este estudo, buscando coerência com os pressupostos metodológicos 

da investigação participante, através de uma abordagem predominantemente qualitativa haja 

vista o objeto de investigação que se constrói a partir de uma parcialidade da prática/práxis 

pedagógica (prática discente) e que se liga a uma noção de relação com o saber 

(conhecimentos integrados) subsidiando assim o nosso trabalho. 
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3.1.1 Pesquisa Participante e sua relação com o objeto da investigação 

 

O caminho que percorremos nos mostrou que o objeto de pesquisa não é um achado 

e sim uma apreensão, construção. O olhar para a realidade investigada como sendo a nossa 

própria realidade exigiu de nós muitas reflexões acerca do recorte necessário para esta 

investigação. Nesta perspectiva, a análise dos dados com base nos pressupostos da Pesquisa 

Participativa nos possibilitou a compreensão do objeto desta investigação e ainda nos 

apresentou novas indagações, considerando que o conhecimento não é pronto e acabado e 

sim “buscador de novos horizontes”. 

Tomamos a Pesquisa Participante não apenas por ser a mais adequada ao nosso 

estudo, mas como uma indicação da necessidade de produzir o conhecimento necessário ao 

processo de transformação no interior de várias ações com os possíveis interessados (jovens 

da camada popular que vivenciaram o ProJovem) na sua realização. Nenhum conhecimento 

surge diretamente da prática (não tem lógica ao que nos parece a idéia de que o 

conhecimento vem da prática), mas da reflexão sobre ela. Ele é expressão aproximada do 

real não o revelando completamente. Corresponde a algumas estruturas verdadeiras do real, 

mas não coincide com ele. E, mais, historicamente o tem revelado e encoberto, não havendo 

uma relação direta teoria/prática, saber-conhecimento/realidade (SOUZA, 2006). 

Estas idéias, afirma Souza (2006), terminam confrontando-se entre si e com o real, 

produzindo o novo conhecimento que se volta sobre ele para transformá-lo na direção da 

hegemonia popular ou do capital. É desse confronto, pois, que surge o conhecimento novo e 

não da realidade; da prática diretamente. Um conhecimento então, como já indicamos, vem 

de um conhecimento anterior que não é pior ou melhor e sim superado. Mas, sempre, no 

entanto, referido ao concreto real (que não é igual ao empírico), que se torna concreto 

pensado. Não é como queriam os empiristas (que o conhecimento vem da prática) nem como 

queriam os racionalistas (o conhecimento vem da razão) em quaisquer de suas versões. 

Nessa perspectiva do confronto, então fica evidenciado que o objeto do 

conhecimento são os conhecimentos anteriores em confronto com a realidade, de cujo 

processo são sujeitos pesquisadores e participantes envolvidos no problema pesquisado. 

Para Souza (2006), é nesse processo que vão sendo produzidos conhecimentos, 

saberes e valores que constituirão o conhecimento unificado, uma nova síntese cultural ou a 

nova cultura popular. Nesse contexto, argumenta que a metodologia da Pesquisa Participante 

se coloca em dois níveis: 
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a) a metodologia com reflexão sobre os métodos e técnicas da pesquisa social para 

descobrir, criar e recriar as mais adequadas condições à produção deste 

conhecimento na reflexão de ações ou de busca de soluções para os problemas das 

camadas populares; 

b) a metodologia como desenvolvimento de princípios orientadores da condução da 

Pesquisa Participante. Estes princípios se constituem no modo de conduzir esta 

pesquisa. Neste sentido, é preferível falar em aspectos teórico-metodológicos da 

Pesquisa Participante, pois necessariamente, além do esboço de uma teoria da 

transformação social, implica numa teoria do conhecimento, ou seja, em princípios 

epistemológicos na distinção entre produção científica e filosófica ou ciência e saber. 

Estes princípios se constituirão nos critérios para a reflexão sobre os métodos e 

técnicas existentes e para a produção de outros. 

 

A partir desse pensamento, Souza (2006) estabelece que não podemos nos submeter 

enquanto pesquisadores ao tecnocratismo, nem ao academicismo, mas ressalta que não 

podemos submergir num populismo ingênuo ou num romantismo inocente; e aponta que o 

grande desafio metodológico consiste em fundamentar a inserção da pesquisa-ação dentro de 

uma perspectiva de investigação científica, concebida de modo aberto e na qual a Ciência 

não seja sinônimo de positivismo, funcionalismo ou de outros rótulos. 

Continuando as reflexões da Pesquisa Participante, além da ação e da participação, 

temos que produzir conhecimentos, contribuir para discussão e fazer avançar o debate em 

relação às questões abordadas pela investigação. Neste sentido, afirma Souza (2006) que  

 
sem abandonarmos os espírito científico podemos conceber dispositivos de 

pesquisa social com base empírica nas quais, em vez de separação, haja um tipo co-
participação dos pesquisadores e das pessoas implicadas no problema investigado. A 
substituibilidade dos pesquisadores não é total, pois o que cada pesquisador observa 
e interpreta nunca é independente da sua formação, de suas experiências anteriores e 
do próprio mergulho na situação investigada. No lugar da substituibilidade, a 
condição de objetividade pode ser parcialmente respeitada por meio de um controle 
metodológico do processo investigativo e com o concurso de vários investigadores 
acerca do que está sendo observado e interpretado (p.28). 

 
 

Neste sentido acrescenta que a compreensão da situação, a seleção dos problemas, a 

busca de soluções, a aprendizagem dos participantes, todas as características da pesquisa 

participante não fogem ao espírito científico. O qualitativo e o diálogo não são 

anticientíficos. Para Souza (2006), reduzir a ciência a um procedimento de processamento de 
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dados quantificados corresponde a um ponto de vista criticado e ultrapassado, até mesmo no 

âmbito de alguns setores das ciências da natureza. 

Nesse processo, salientamos a natureza argumentativa ou deliberativa da Pesquisa 

Participante, no plano e objetivos das formas de raciocínio, em oposição à concepção 

tradicional de pesquisa que valoriza os critérios lógico-formais e estatísticos. É possível 

dessa forma, estabelecer o vínculo entre, de um lado, o raciocínio hipotético e as exigências 

da comprovação e, por outro, as argumentações dialogadas dos pesquisadores e 

participantes. 

 

3.2 Organização da Pesquisa no contexto da Estação Juventude V 

 

 Temos como campo de nossa investigação o ProJovem, como apresentamos no 

primeiro capítulo deste estudo. A estrutura do Programa é complexa e ao analisarmos a 

possibilidade e viabilidade deste trabalho, buscamos um recorte do campo maior, ou seja, 

optamos por realizar o trabalho em uma das células, a Estação Juventude. 

 A Estação Juventude escolhida para o desenvolvimento desta pesquisa foi a EJ V. Tal 

escolha, como já tratamos, deu-se devido à nossa atuação como Coordenadora Pedagógica da 

Estação. Conforme afirmamos, foi a partir daí que surgiram as reflexões sobre a prática, o que 

possibilitou a observação em sua mais ampla acepção da realidade a ser investigada, 

considerando e justificando assim, conforme bem coloca Ramos (2006), que qualquer pessoa 

observa fatos que ocorrem ao seu redor, sua curiosidade tem a ver com esses acontecimentos 

que observa e vê. Dessa observação deriva uma série de conclusões sobre o que a presença de 

determinados acontecimentos pode causar. A diferença que poderíamos apreciar entre a 

observação de senso comum e a observação científica é que esta última se realiza a partir da 

premissa de saber aquilo que se observa, como se observa e por que se observa. 

 

3.2.1 Caracterização do campo de pesquisa 

 

Apresentamos inicialmente uma breve descrição das Estações Juventude; no entanto, 

aqui pretendemos retomar algumas características importantes para a compreensão do 

contexto investigado e posterior compreensão da escolha dos/das participantes e coleta de 

dados. 
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 A Estação Juventude V localiza-se em uma Escola Municipal23 situada no bairro da 

Iputinga, mais precisamente na comunidade denominada Detran. A Escola atende ao nível 

Fundamental I e ao EJA no horário noturno. Além de situar-se como Estação atendeu a 02 

núcleos na primeira entrada do ProJovem, funcionando todas as turmas no turno da noite, 

somando no ano de 2006, 10 turmas no total e trabalhando com aproximadamente 300 jovens 

das comunidades da Iputinga e adjacências. 

Essa Estação iniciou suas atividades no dia 16 de janeiro de 2006, sendo composta por 

56 profissionais que atuavam em 08 núcleos, concentrando em algumas escolas até dois 

núcleos, como foi anteriormente ressaltado, todos funcionando no âmbito das Escolas da Rede 

Municipal de Ensino da Região Político Administrativa 4. 

Os núcleos 01 e 06 funcionavam em uma Escola Municipal localizada no bairro da 

Caxangá e atendiam a jovens das comunidades da Várzea, Cidade Universitária, Caxangá, UR 

7 Várzea e Dois Irmãos. Também atendendo a dois núcleos, totalizou 300 jovens durante os 

períodos iniciais de atividades. 

Os núcleos 02 e 03 funcionavam em uma Escola Municipal situada no bairro do 

Engenho do Meio e atendiam a jovens do próprio bairro e suas adjacências (comunidades de 

Roda de Fogo, Torrões, Sítio das Palmeiras); no início do curso apresentou um quantitativo de 

300 jovens matriculados/as. 

Os núcleos 04 e 05, como já esclarecemos, localizavam-se na Iputinga e funcionavam 

paralelamente às atividades da Estação Juventude V, ou seja, ao mesmo tempo o espaço 

núcleo e Estação situavam-se na mesma escola, havendo inclusive uma relação mais efetiva 

dos núcleos com a Estação Juventude. 

O núcleo 07 situava-se em uma Escola Municipal que se localizava na comunidade de 

Torrões com cinco turmas; chegou a matricular 170 jovens da própria comunidade. 

O núcleo 08 funcionava na Escola Municipal situada no bairro da Torre, atendendo a 

aproximadamente 150 jovens em seus períodos iniciais de atividades do ProJovem. 

Com essa estrutura organizacional a EJ V, concluída em 2007, teve aproximadamente 

900 jovens concluintes em todas as atividades do curso. Afirmamos anteriormente que cada 

Estação é composta por 1.200 jovens, porém houve nos meses iniciais de desenvolvimento 

das Estações Juventude de todo o Recife uma evasão de cerca de 20%, conforme 

                                                
 
23 Optamos por preservar os nomes das Escolas Municipais que atendiam e atendem ao ProJovem. Contudo não 

iremos ocultar os núcleos a que atendiam e ainda atendem nesta segunda entrada do Programa e nem as 
comunidades que se localizam. 
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apresentamos anteriormente, que corresponde aos índices a nível nacional de evasão no 

Programa. 

Conforme apontamos durante a descrição do Programa, as ações de planejamento 

docente e formação continuada dos/as educadores/as aconteciam durante todos os sábados 

com a participação de todos/todas educadores/as, coordenação pedagógica e coordenação 

administrativa. Nesse espaço, havia momentos destinados não apenas ao planejamento, mas 

também a discussões acerca das vivências em cada um dos núcleos. 

 

3.3 Escolha dos Sujeitos enquanto atores da pesquisa 

 

Souza (2006) nos alerta que devemos estar sempre atentos para o fato de que o 

investigado não são pessoas, segmentos sociais nem classes sociais. Mas as explicações que 

essas pessoas possuem sobre o objeto de pesquisa a ser confrontado com as próprias situações 

examinadas e os debates intelectuais. 

 Os objetos de pesquisa são sempre concepções, visões de mundo, idéias, explicações 

para determinadas inter-relações, conhecimentos existentes previamente (científicos, 

populares, religiosos, artísticos, etc.); o investigado não são as camadas da classe trabalhadora 

nem os cientistas, mas suas concepções, seus conhecimentos, seus preconceitos, que 

necessitam ser superados numa síntese mais abrangente, consistente, e que permita a ação 

transformadora eficaz na direção dos interesses imediatos/históricos da maioria da população 

mundial. 

 Diante dos objetivos propostos e do olhar ampliado e conhecedor da realidade da 

Estação Juventude V, campo de pesquisa e de vivências, buscamos critérios que nos 

possibilitassem trabalhar com alguns jovens em busca de compreendermos a relação com o 

saber, estabelecida por eles a partir da experiência e vivência da integração FB, AC, QT, uma 

vez que o estudo tem natureza qualitativa e que busca repostas às indagações e expectativas 

levantadas acerca do conhecimento a ser produzido. 

 Sendo assim, inicialmente traçamos critérios com base na idade limite de participação 

no Programa, ou seja, os jovens com 24 anos; para nós essa delimitação possibilitava ter 

como participantes jovens que possivelmente estariam há mais tempo fora do sistema escolar 

formal e que por isso nos possibilitaria uma visão mais neutra com relação à vivência no 

Programa. Esses jovens, provavelmente, estavam há mais tempo fora do sistema escolar e 

possuíam expectativas diferentes dos jovens que abandonaram a escola para matricular-se no 

ProJovem, situação que foi comprovada por nós ao analisarmos os documentos de 
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transferências e desistências datadas de dias antes do início das matrículas da EJ V, que 

geraram filas imensas dos/as jovens para conseguir vagas nos núcleos mais próximos às suas 

residências. 

 Com delimitação desse critério, fomos à busca desses jovens, inicialmente localizados 

através dos dados cadastrais e da documentação existente na Estação Juventude, observando 

cada um/a dos/as jovens com a idade limite de 24 anos, procuramos observar ainda se havia a 

representação de todos os núcleos da EJ V. Dessa forma, iniciamos em abril de 2007, quando 

já haviam sido concluídas as aulas do curso, a busca àqueles/as jovens que correspondiam ao 

critério traçado por nós através de ligações realizadas para os números de telefones existentes 

nas fichas cadastrais dos/as jovens, estabelecendo contato a partir de uma conversa inicial, 

explicando as nossas intenções de pesquisa e consultando-os sobre a disponibilidade e o 

interesse em dialogar conosco sobre o processo de aprendizagem por eles vivenciado no 

âmbito do Programa de Inclusão de Jovens. 

Salienta-se aqui que a situação como pesquisadora com os/as jovens se estabelece 

indiretamente, uma vez que a atuação de Coordenadora Pedagógica da Estação Juventude se 

dá em uma dimensão diferente da vivenciada em sala de aula pelos/as educandos/as e 

educadores/as, mesmo nos momentos de execução de ações integradoras realizadas extra 

classe. Isso não possibilitou aos jovens sentirem-se pressionados/as ou inibidos/as a participar 

do processo de pesquisa, ao contrário, essa relação permitiu um processo de diálogo de 

aprendizagem mútua e de mútua confiança entre investigadora e participantes da investigação. 

Nas primeiras ligações realizadas já nos deparamos com as dificuldades existentes 

para localização dos/as jovens a quem buscávamos, uma vez que em muitos casos existia 

apenas um número de celular para contato e quando tentávamos contactar o celular se 

encontrava fora de operação. Quando conseguíamos o contato via telefone, buscávamos já 

agendar uma data e horário para a realização do primeiro encontro. Por telefone conseguimos 

entrar em contato com 09 jovens; no entanto, apenas 02 se mostraram com disponibilidade 

para agendar o primeiro encontro. 

Diante desta situação, percebemos que a localização e contato com esses jovens estava 

cada vez mais dificultada. Assim, resolvemos buscar outros critérios, primeiro o que 

possibilitasse a fácil localização e segundo o de disponibilidade dos jovens para participar dos 

encontros necessários para os encaminhamentos da pesquisa, uma vez que a pesquisa 

desenvolve-se em um momento em que os jovens já não estavam mais freqüentando o curso e 

que os dados encontrados não nos possibilitaram continuar com os critérios anteriormente 

adotados. Não podíamos continuar seguindo os critérios iniciais e a clareza de 
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descontinuidades e de re-planejamento das ações da pesquisa nos mostrou o quanto é 

fundamental a percepção das etapas da metodologia que estamos desenvolvendo. 

Ao estabelecer nova delimitação para aos critérios, passamos a ir em busca desses 

jovens, inicialmente localizados através dos dados cadastrais e da documentação existente na 

Estação Juventude, observando ainda se havia representação de todos os oito núcleos da EJ V, 

mas agora sem considerarmos o critério idade limite. 

Ao pensarmos nas reais condições passamos, então, a nos subsidiar novamente pelos 

argumentos da abordagem qualitativa, e assim passamos a considerar que o fato de ter 

abandonado a escola para participar do ProJovem, de ter 18 e não 24 anos, de ter sido 

aprovado ou reprovado no curso e mesmo sendo desistente, não iria interferir nos objetivos a 

que estávamos buscando; ao contrário, poderia nos fornecer maior diversidade de elementos 

para buscar compreender o objeto “relação dos/as jovens com o saber”. Desta forma, fomos 

em busca não apenas dos jovens de 24 anos, que concluíram apenas a 4ª série, entendendo 

agora que o principal critério seria a disponibilidade do jovem em participar dos encontros 

propostos pela pesquisa e que passariam a ser o momento de troca entre jovens que mesmo 

pertencendo a uma mesma Estação Juventude, sequer se conheciam, uma vez que pertenciam 

a comunidades diferentes e em alguns casos até rivais. 

Os dados cadastrais já não eram mais o nosso principal meio para estabelecer contato 

com os/as jovens da EJ V e sim passaram a ser fundamentais os contatos estabelecidos no 

próprio ambiente da Estação Juventude, uma vez que os jovens têm esta como referência e 

que ao procurarem informações a respeito de documentos, pagamento de bolsas, cursos, etc., 

aproveitamos para indagar as possibilidades de participação na pesquisa, explicitando os 

objetivos em uma conversa inicial explicando as nossas intenções de pesquisa e consultando-

os sobre a disponibilidade e interesse em dialogar conosco sobre o processo de aprendizagem 

por eles vivenciado no âmbito do Programa de Inclusão de Jovens, em caso de 

disponibilidade e aceitação, já agendando o encontro. 

Ressaltamos que o fato de residir em uma das comunidades em que atua também 

profissionalmente como Coordenadora do Programa, contribuiu muito com o contato entre 

investigadora e jovens, que no encontro pelas ruas da comunidade sempre mantinham uma 

relação de companheirismo, possibilitando a mobilização para a participação na pesquisa. A 

partir desses novos meios para composição dos/as participantes da pesquisa, estabelecemos 

contato com 58 jovens, que ao serem consultados, demonstraram interesse em participar da 

pesquisa. No entanto, 32 desses jovens não dispunham de tempo para participar dos encontros 

propostos pois argumentaram estar com vínculos de trabalho ou em situações pessoais (filhos, 
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marido, pais, etc.) que os/as impediam de disponibilizar o tempo necessário para os encontros. 

Dessa forma, 26 jovens, 15 do sexo feminino e 11 do sexo masculino, disseram ter interesse 

em participar da pesquisa e para não perdemos contato com esses/as alunos/as, solicitamos 

novas formas de encontrá-los para eventuais mudanças de datas ou informações acerca dos 

encontros. 

O primeiro encontro foi agendado para o dia 04 de junho de 2007, na própria estação 

Juventude por ser um local estratégico tanto para a investigadora (possibilitando desenvolver 

o trabalho no próprio ambiente de atuação profissional) quanto para os/as participantes que 

tinham a estação como espaço de referência das experiências vivenciadas e como ponto 

estratégico, uma vez que a maioria dos/as jovens que aceitaram participar da pesquisa residia 

nas proximidades da Estação. 

 

3.4 Os procedimentos no trabalho de campo 

 

 Para buscar responder às indagações acerca do objeto de investigação elaboramos 

procedimentos que pudessem “cercar” o nosso objeto de todos os lados, buscando assim, 

através da investigação crítica, métodos científicos que, subsidiados pela nossa opção 

metodológica, eliminassem a possibilidade de falta de rigor científico no trabalho 

desenvolvido. A este propósito como dialogamos com Souza (2006) (e apesar de se tratar de 

uma questão que já tem sido largamente debatida e esclarecida), pensa-se ser importante 

sublinhar que se tem bem claro que produzir conhecimento implica sempre procedimentos 

atentos, reflexivos, rigorosos. A preocupação com o rigor não é apenas exclusiva dos 

trabalhos produzidos em quadros das ciências exatas. A filosofia das abordagens, as 

metodologias a que se recorre, mesmo as finalidades que se pretende atingir poderão ser 

diferentes, mas a preocupação com a qualidade e os cuidados envolvidos nos trabalhos serão 

igualmente dominantes nas atividades que se desenvolvem. 

 Neste sentido, através de técnicas apropriadas à sistematização que aqui se espera, 

elaboramos estratégias e instrumentos que nos ajudaram na compreensão da relação com os 

saberes além de nos basearmos nas observações relatadas em diário de campo que 

aconteceram durante o período de funcionamento da EJ V, nosso recorte do campo de 

pesquisa ProJovem, e também dos relatos docentes obtidos durante os encontros de 

formação e planejamento da referida estação. 

 Optamos por organizar o trabalho de pesquisa junto aos jovens, tomados como 

participantes, em forma de encontros temáticos, com rodas de diálogo e produção de textos, 
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verbais e não-verbais: depoimentos, discussões e desenhos. Em todas as situações previstas 

para os encontros, a nossa intenção tratava de levar os/as jovens a produzirem discursos 

sobre si mesmos e sobre os saberes integrados, vivenciados a partir do ProJovem. Os temas 

dos encontros foram pensados com base nos objetivos da investigação, procurando 

sistematizar as informações de cada um desses encontros, organizados de acordo com os 

procedimentos da pesquisa, vivenciados durante o percurso da mesma pelos participantes. 

 

3.4.1 O primeiro encontro com os/as participantes  

 

 No dia 04 de junho de 2007 realizamos o primeiro encontro da pesquisa, no horário da 

tarde conforme havíamos agendado com os/as 26 jovens. Compareceram 20 jovens que 

apresentavam dúvidas com relação às atividades da pesquisa e até indagavam se tinha alguma 

coisa a ver com o curso deles, se haveria contratação para trabalhar no ProJovem entre outras 

perguntas que se ligavam à parte administrativa do Programa e que em nada tinham a ver com 

as intenções da pesquisa. 

 Esclarecemos mais uma vez (já havia tratado dos objetivos da pesquisa no primeiro 

contato estabelecido) que se tratava de um trabalho acadêmico que estava ligado à 

investigação da experiência no ProJovem mas que não havia ligação com o Programa em si, e 

sim com um trabalho acadêmico de pesquisa, que gostaríamos de compartilhar com eles/as 

como participantes da investigação sobre a relação dos/as jovens com o saber a partir da 

experiência no ProJovem. 

 Após a breve exposição dos objetivos da pesquisa, buscamos mais uma vez reafirmar a 

participação e interesse deles em desenvolver o trabalho conosco, esclarecendo que seriam 04 

encontros além daquele e diante da compreensão acerca do estudo, todos demonstraram 

interesse em continuar participando da investigação. 

 Estabelecemos junto com os/as jovens participantes como seriam encaminhados os 

encontros e buscamos também compartilhar algumas condições necessárias para o 

desenvolvimento do trabalho, entre elas discutimos a possibilidade de filmar os encontros; no 

entanto, alguns dos jovens disseram não se sentir à vontade com tal processo e, por isso, 

decidimos apenas gravar os registros das conversas, discussões e entrevistas, etc. que 

aconteceriam durante o processo de investigação. 
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 Ainda nesse primeiro encontro distribuímos um questionário24 para que pudéssemos 

conhecer e obter informações necessárias à aproximação com os participantes. Nesse 

questionário buscamos informações acerca da vida dos/as jovens e da situação vivenciada por 

eles no momento da investigação ao mesmo tempo em que buscamos consultá-los sobre a 

forma como gostariam de ser chamados/as durante os encontros e de como gostariam de ser 

citados na produção do texto com os resultados da pesquisa. 

Nesse primeiro momento, que durou cerca de duas horas, foi solicitado a eles/as que 

para o segundo encontro cada um/uma trouxesse uma música que de certa forma tivesse algo 

a ver com eles/as. Não especificamos como deveria ser feita a coleta das músicas 

selecionadas (DVD, Vídeo, CD, letra escrita, etc.), apenas fizemos o pedido. 

 

3.4.2 O segundo encontro: muita música 

 

No dia 18 de junho de 2007, realizamos o segundo encontro. Dessa vez foram apenas 

15 jovens participantes, 09 homens e 06 mulheres. Um deles comentou que os encontros 

estavam ficando igual às suas aulas, mas logo em seguida ressaltamos que ali a participação 

deles era opcional e de acordo com as condições de cada um deles/as. 

Iniciamos o encontro relembrando um pouco o nosso primeiro dia e já reafirmando o 

compromisso de todos como participantes do processo de construção do conhecimento 

científico. Após esse momento, foi realizado junto aos jovens o levantamento das músicas que 

estes/as haviam selecionado. Essa atividade foi baseada em atividades planejadas, observadas 

e relatadas em diário de campo, durante as aulas da Estação em que constantemente buscava-

se trabalhar com elementos culturais da juventude. 

Apenas um dos jovens não havia lembrado da solicitação, mas todos os outros haviam 

trazido CDs (lembramos que não especificamos de que forma deveriam ser trazidas as 

músicas). E nesse momento foi perguntado o por quê de todos, apesar de não ter sido 

explicitado, terem trazido CDs. Foi um consenso geral a afirmação de que o CD (pirateado) é 

barato e todo mundo pode ter. 

Em seguida, pedimos que cada um apresentasse a música que havia escolhido; 

pedimos então ao jovem que não lembrou da solicitação dizer qual a música que ele gostaria 

de ter trazido e que pensava ter algo que se relacionasse com a sua vida. 

                                                
 
24 Anexo D – Questionário aplicado no primeiro encontro com os/as jovens. 
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Após a escuta dos CDs e da exposição dos motivos da escolha das músicas de todos e 

todas as jovens, percebemos que houve coincidências entre 05 pessoas que haviam escolhido 

uma música estilo Rap, cantada por um grupo chamado Racionais. A música chamava-se “Fé 

em Deus” e trazia e sua letra muitas gírias e até “palavrões” conforme dá abertura esse tipo de 

gênero musical. 

Em seguida, fizemos uma breve discussão sobre o que eles haviam pensado sobre as 

demais músicas trazidas pelas demais pessoas e com isso percebemos que a atividade havia, 

de certa forma, aproximado o grupo. Passamos cerca de 02 horas com essa atividade e em 

seguida iniciamos a produção do primeiro texto que tomamos como instrumento para 

percepção das relações estabelecidas entre eles/as e os saberes. 

A primeira “escrita do saber” não foi como esperávamos, possivelmente o fato de 

termos levado muito tempo no momento inicial com as músicas pode ter ocasionado essa 

situação. Após terminar a produção escrita, cada jovem saiu do encontro que durou quase 

quatro horas. 

 

3.4.3 O terceiro encontro com os/as jovens 

 

 Como já acordado na nossa rotina de pesquisa, o terceiro encontro foi agendado para o 

dia 16 de julho de 2007; no entanto, essa data precisou ser modificada haja vista o início das 

aulas das novas Estações Juventude de Recife e as demandas que esse momento inicial exigia 

de nós como profissionais atuando no Programa. Por isso o encontro foi adiado e desta vez 

solicitamos que todos e todas as jovens viessem preparados/as para ficar cerca de quatro horas 

no encontro, uma vez que iríamos desenvolver a “escrita do saber”. 

 O terceiro encontro aconteceu no dia 17 de agosto de 2007. Iniciamos o encontro com 

14 jovens, 08 homens e 06 mulheres, relembrando o encontro anterior e aproveitamos para 

falar um pouco sobre o tempo em que não tivemos nenhum encontro, aproximadamente dois 

meses.  Após uma roda de diálogo acerca de temáticas sobre a juventude e a comunidade, 

iniciamos a apresentação do texto que seria utilizado como base para a “escrita do saber”. 

 Dessa vez, não prolongamos a conversa inicial e optamos por dar início ao processo de 

produção textual. Após uma hora, praticamente todos os jovens já haviam concluído a 

produção; no entanto 04 das jovens pediram para passar o texto a limpo, pois estava com 

muitas rasuras. Os rapazes não realizaram essa solicitação e entregaram os textos 

primeiramente que as jovens. Após todos/as terem concluído essa atividade, pedi que se 

organizassem em pares e comentassem sobre o que haviam escrito, as dificuldades que 
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encontraram ou não ao redigirem o texto, como também acerca das idéias que haviam 

colocado no papel. Enquanto eles realizavam essa troca, olhamos rapidamente as produções e 

passamos rapidamente pelas duplas a fim de perceber como estavam vivenciando aquele 

momento. 

 Esse encontro durou exatamente 03 horas e meia e, conforme havíamos organizado, 

conseguimos atingir os objetivos até então planejados. 

 

3.4.4 O quarto encontro: a entrevista coletiva 

 

 Novamente tivemos imprevistos com relação às datas. Dessa vez, três dos jovens 

participantes estavam trabalhando temporariamente em uma obra (construção civil) e como 

precisávamos nos encontrar novamente e realizar a entrevista coletiva, não poderíamos deixar 

de contar com a participação deles. 

 Desta forma, procuramos então acordar que o nosso quarto encontro seria no feriado 

de 07 de setembro, pois assim poderíamos contar com todos e todas jovens participantes. Na 

verdade, do momento inicial até o terceiro encontro, apenas 12 jovens haviam vivenciado 

todas as etapas do planejamento dos encontros. 

No dia 07 de setembro de 2007, realizamos o nosso quarto encontro com o objetivo 

principal de realizar a entrevista coletiva. Contamos com a participação de 13 jovens, 07 

homens e 06 mulheres; desses, 06 homens e as 06 mulheres haviam participado de todos os 

encontros da pesquisa, o que fez com que considerássemos esses/as como os/as nossos/as 

principais informantes. 

Desta forma, iniciamos o encontro falando um pouco sobre o objetivo da entrevista 

coletiva e esclarecemos que cada um poderia responder às perguntas que fossem sendo 

realizadas; só pedimos para que, sempre ao responder, iniciassem a fala com o nome que 

indicaram para ser apresentado na pesquisa. Alguns/mas dos jovens optaram por serem 

chamados na pesquisa a partir de seus nomes e/ou apelidos reais, porém para preservar a 

identidade, não informaremos quais dos/as jovens estão utilizando seus nomes e apelidos. 

 A entrevista coletiva possibilitou que todos os jovens compartilhassem as suas 

opiniões sobre o ProJovem e sobre as vivências durante o curso. As perguntas realizadas de 

forma semi-estruturada25 possibilitaram que, de acordo com as nossas inferências a partir das 

falas dos/as jovens, pudéssemos formular novas perguntas para daí obter dados que nos 

                                                
 
25 Anexo E – Roteiro das perguntas da entrevista coletiva. 
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ajudassem na compreensão da relação com o saber. Ao passo que as perguntas iam sendo 

realizadas, tínhamos sempre a retomada por parte dos/as jovens de situações por eles/as 

vivenciadas durante o curso. 

 No final da entrevista entregamos folhas e lápis para que aquele momento fosse 

registrado da forma que eles e elas pensassem ser a melhor, uma vez que indagamos muitas 

vezes durante a entrevista sobre a forma utilizada pelos jovens para aprender. 

 

 3.4.5 O quinto encontro: o início da sistematização compartilhada  

  

 A partir das orientações teóricas metodológicas que orientam esse estudo, realizamos 

no início deste ano (11 de janeiro) o quinto encontro com os participantes da pesquisa. A 

nossa intenção com este encontro foi de compartilhar as nossas primeiras impressões acerca 

das informações obtidas durante o período de observação, mas principalmente com relação 

aos dados obtidos através dos encontros. 

  Havia passado certo tempo entre o quarto e este quinto encontro o que possibilitou um 

breve resgate dos momentos vivenciados anteriormente e das interpretações iniciais que 

realizamos na primeira leitura considerada por nós no momento como impressionista, ou seja, 

que nos revela as primeiras impressões acerca da compreensão do objeto em questão – a 

relação dos/as jovens com o saber. 

 As primeiras considerações expostas aos participantes foram por eles apontadas como 

de fato coerentes com o processo vivenciado por eles, tanto no curso, ao descrevermos suas 

estratégias para aprender, quanto nos encontros, quando expressaram elementos que 

permitiram compreender a relação estabelecida entre os/as jovens e o saber integrado. 

 Nesse último encontro compareceram todos/as os/as participantes da investigação, 

pois tínhamos o objetivo de compartilhar as idéias iniciais do trabalho e não resultados; o 

tempo destinado a esse momento foi de uma hora e meia. 

 Ao final da exposição das nossas primeiras impressões, agradecemos o envolvimento e 

o compromisso de todos com o trabalho em questão e acordamos que aquele seria um último 

encontro da pesquisa, mas que gostaríamos de continuar trocando idéias com o grupo que se 

mostrou da mesma forma motivado a participar de novos momentos. 
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3.5 Procedimentos metodológicos no trabalho de campo 

  

 A entrada inicial no campo da pesquisa se deu baseada nas concepções teóricas que 

fundamentaram nosso objeto e os procedimentos metodológicos. Visando compreender, 

desvelar a realidade por nós vivenciada, selecionamos os procedimentos que nos levaram a ter 

um contato mais direto e constante com o cotidiano das práticas desenvolvidas pelo 

ProJovem, permitindo ir além do que nos era mostrado. Assim os dados foram coletados a 

partir de observações ainda durante as atividades do curso como também nos encontros com 

os/as jovens, questionário com os/as jovens participantes, “escrita do saber” e entrevista 

coletiva as quais contribuíram para compreensão e realização de um trabalho mais que 

técnico, pois era sobretudo epistemológico. 

 Além disso, buscamos na observação participante superar a idéia de distância que 

existe entre os/as investigadores/as e os participantes, desenvolvendo uma participação mais 

intensa. Diferente da observação externa, neste tipo de técnica o propósito não consiste em 

verificar no campo os comportamentos dos atores sem aceitar as mediações lingüísticas, como 

afirma Melucci (2005), e sim de descobrir, enfatizar a interpretação da complexidade natural 

das situações, evidenciando a inter-relação dos participantes em seus próprios contextos. 

Através do contato direto com o grupo, observamos seu cotidiano, captando várias situações, 

registrando falas, comportamentos e ações em anotações de campo que se constituíram num 

material rico para posteriores análises acerca das experiências e vivências no ProJovem. 

Durante esse processo de observação, cabe ressaltar que dividimos os olhares sobre a 

prática exercida como profissional, vivenciando a proposta e a ação enquanto pesquisadores, 

com a clareza que as nossas inferências tinham finalidades diferentes. 

A observação foi bastante importante, pois nos permitiu evidenciar na prática certos 

comportamentos e situações que possibilitavam contextualizar a prática desenvolvida a partir 

da proposta do ProJovem. Desta forma, a captação da realidade empírica através de falas 

informais, relações, práticas, gestos e cumplicidades sobre o cotidiano, foi um momento 

privilegiado de apreensão do objeto estudado. Estas observações se davam em anotações num 

diário de campo, no qual a redação do percurso natural da investigação acontecia de forma 

que havia o registro pessoal sobre as expressões verbais e ações dos nossos participantes junto 

às nossas reflexões, percepções, questionamentos e informações, construindo detalhes que 

possibilitaram um material substancial às nossas análises. 
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 O questionário, como já anteriormente tratamos, foi utilizado como uma forma de 

traçarmos o perfil dos/as jovens com quem estávamos trabalhando e possibilitou a formulação 

de um quadro geral de dados em torno desse perfil26. 

 Conforme explicitamos nas descrições dos encontros, aplicamos no primeiro encontro 

20 questionários. Como no decorrer dos encontros o quantitativo de jovens foi diminuindo, 

optamos então por considerar apenas os questionários que traçam os perfis dos/as jovens que 

vivenciaram todos os encontros da pesquisa. 

 Ao trabalharmos com o instrumento “escrita do saber”, tal como propõe Charlot 

(2001), buscamos obter os dados necessários para a compreensão da relação estabelecida 

entre os/as jovens e o saber, considerando assim que através da escrita poderíamos identificar 

elementos pessoais que marcam essa relação. 

 O texto para que a “escrita do saber” fosse desenvolvida foi redigido de forma 

semelhante aos textos utilizados pelo Cenpec e Litteris nas pesquisas desenvolvidas por 

Charlot (2001) em torno da relação com o saber dos/das jovens brasileiros/as. 

 O primeiro texto desenvolvido enquanto uma primeira “escrita do saber” tem a 

seguinte proposição: De tudo o que aprendi e vivi no ProJovem, o que foi importante 

aprender? Quem me ensinou? Como me ensinou? Esse texto foi como um balanço geral que 

permitia que o jovem avaliasse os saberes aprendidos na sua vivência no ProJovem. 

 Contudo, como já tratamos na descrição do segundo encontro, essa escrita foi muito 

superficial e a consideramos como uma introdução/reflexão à escrita seguinte, que teve com 

base também no texto elaborado pela equipe do Cenpec e Litteris a seguinte formulação: 

Imagine o que você sentiria se uma bela noite, ao chegar do ProJovem, encontrasse na sua 

casa um ET sentado no sofá ou cadeira de sua casa. A missão dele é levar para seu planeta 

de origem a experiência de vida dos moradores da terra. Então, ele tem uma semana para 

aprender tudo sobre nós e sobre os conhecimentos que consideramos importantes para a 

nossa vida. O que você acharia importante ensinar para esse ET? Quem poderia ensinar? 

Onde ele poderia ir para aprender? Como ensiná-lo? Você poderia fazê-lo viver tudo o que 

quisesse e achasse que valeria a pena para ele aprender? 

 Do texto utilizado pela equipe de pesquisa de Charlot (2001), apenas fizemos 

pequenas alterações, consideramos que esse tipo de texto permitiria que os jovens refletissem 

mais enfaticamente sobre as questões colocadas em torno dos saberes que assim contribuiriam 

                                                
 
26 Anexo F – quadro elaborado a partir dos questionários – perfil dos/as participantes do estudo. 
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para a compreensão das unidades de análise elegidas por nós para alcançar os objetivos da 

investigação. 

 

3.5.1 Coleta dos dados e análises 

  

 A partir dos participantes, atores desta pesquisa, o próximo passo voltou-se à 

contextualização dos processos formativos aos quais os jovens do ProJovem foram 

submetidos, ou seja, buscamos através da coleta dos dados através dos encontros 

compartilhados junto aos jovens, documentos escritos, planejamentos realizados pelos/las 

docentes, e das ações por nós observadas no cotidiano das práticas pedagógicas vivenciadas, 

registradas em diário de campo, compreender a relação dos/das jovens com o saber integrando 

a formação básica, a qualificação para o trabalho e a ação comunitária, e assim uma posterior 

classificação e ordenação desses dados inicialmente coletados. 

 Subsidiados pelos pressupostos da Pesquisa Participante e pela conceituação de 

relação com o saber, estabelecemos como principal forma de obtenção de dados o diálogo 

com os/as jovens, trabalhando com a metodologia de encontros e procedimento como a 

entrevista coletiva, permitindo que os entrevistados tragam à tona a sua compreensão e visão 

de mundo através das trocas coletivas; utilizamos também o instrumento “balanço do saber”, 

apresentado no aporte teórico deste projeto, cuja inspiração baseia-se em Charlot (2001) em 

suas pesquisas sobre a relação com o saber, possibilitando compreendermos que saberes os 

jovens priorizam e privilegiam no processo de aprendizagem, pautado na formação integral do 

sujeito, obtidos através da escrita do saber a partir de uma dada situação-problema elaborada 

por nós. 

 Assim consideramos que os dados obtidos a partir das entrevistas, das produções 

escritas e expressões verbais e não-verbais nos encontros com os/as jovens, são tomados 

como uma forma de discurso e analisadas a partir do trabalho interpretativo e análise das 

unidades elegidas para entendermos o sentido da relação com o saber. 

 Neste sentido, buscamos responder aos objetivos passo a passo, e assim, procuramos 

eleger três unidades de análise com o devido cuidado que nos adverte Charlot (2001) ao 

salientar que as pesquisas sobre a relação com o saber devem estar atentas para não cair na 

armadilha da categorização. Conforme as explicitações realizadas ao final do segundo 

capítulo deste trabalho, elegemos como unidades de análise os saberes privilegiados, os 

saberes priorizados e as estratégias para aprender. 
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 Sendo assim, com o olhar para o objetivo geral da investigação e para as estratégias 

utilizadas para responder às questões por nós levantadas, buscamos através dos procedimentos 

acima apresentados não apenas responder às nossas indagações, mas também contribuir para 

que os/as jovens reflitam sobre os seus saberes, superando assim, seus estágios de simples 

informantes da pesquisa. A relação entre investigador e investigado deve ser uma relação 

reflexiva, analítica e de síntese. Uma relação compreensiva. Jamais poderá ser outra, ou 

diferente. 

 O objeto de pesquisa são as explicações já existentes para essa situação tematizada que 

se revelam inadequadas ou insuficientes, na busca de outras explicações mais completas. As 

explicações pré-existentes servirão, pois, de matéria-prima para a construção da resposta que 

se busca. Essa nova explicação é o objeto do conhecimento. 

 Alguns de nós ainda não tratamos essa questão adequadamente e pensamos na 

“possibilidade existencial de transformar a relação investigador/investigado” como se tratasse 

de relação entre pessoas. Ou pensamos “que o objeto de conhecimento possa passar a ser 

sujeito de pesquisa”. A relação sujeito X objeto de conhecimento não pode ser outra que a 

relação entre um sujeito cognoscente e um objeto cognoscível, uma relação dialética com as 

formulações explicativas desses diferentes sujeitos na busca de outras explicações. 

 O trabalho interpretativo tem por objetivo transformar as informações em dados e 

reconstruir o objeto de estudo, bem como tirar conclusões a partir da atividade 

sistematizadora sobre o sentido da experiência (SOUZA, 2006). Tem assim como técnica 

mais apropriada no estudo em questão a análise a partir do discurso dos/das jovens, 

subsidiada por Charlot (2001), permitindo assim a construção de sentido através da 

transformação dos elementos que compõem o objeto de estudo em unidades de análise. 

 Segundo Souza (2006), é a partir da análise da literatura, das expectativas 

institucionais e das idéias do grupo estratégico sobre o objeto da sistematização que são 

elencados os elementos que compõem a noção desse objeto. Assim, as idéias centrais que 

compõem a noção do objeto do estudo serão as unidades de análise, tendo-se assim uma 

noção do que se deve buscar das informações obtidas no trabalho de campo. 

 Conforme indica Souza (2006), nas informações irão buscar-se os conteúdos para as 

unidades de análise. A elaboração dessas unidades a partir dos dados construídos com as 

informações adquiridas no trabalho de campo permitirá a reobjeto, ou seja, permitirá uma 

nova visão do objeto de estudo assim desvelado, em cuja síntese se encontrará o sentido da 

experiência para os seus sujeitos. 
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Desta forma, buscamos os conteúdos das unidades de análise primeiramente através de 

uma leitura impressionista das anotações e observações de campo, das entrevistas, das 

produções escritas, das discussões. Em um segundo momento, realizamos uma leitura 

tematizada de acordo com as unidades de análise escolhidas, ou seja, buscamos nos 

fragmentos dos discursos (das anotações, das entrevistas, dos relatos e produções) os aspectos 

que contribuíram para a construção de cada uma das unidades de análise. 

Depois, seguimos realizando uma leitura comparativa, no interior de cada uma das 

unidades, das falas dos diferentes sujeitos e participantes da investigação referentes àquela 

temática, sempre identificando quem fala, colocando os nomes por eles/as sugeridos, 

explicitando assim, as recorrências, suas ambigüidades, contradições, incertezas e certezas em 

torno dos saberes vivenciados no ProJovem. 

A partir desses dados, reelaboramos o objeto de sistematização no qual agora 

passamos a adquirir novos dados obtidos através da interpretação das informações do trabalho 

de campo, procurando assim retornar essas interpretações ao grupo de participantes para 

discutir com eles os resultados e as contribuições obtidas. 

Os resultados deste estudo objetivam ir além do texto produzido como construção do 

objeto do estudo que, de fato, tornou-se uma reconstrução de sentidos que passam ao 

entendimento e à compreensão da proposta analisada à luz dos conceitos discutidos por Souza 

(2007) ao elencar os elementos que constituem a prática/práxis pedagógica. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 4 DA COMPREENSÃO DA PROPOSTA À LUZ DA EDUCAÇÃO 

POPULAR AOS RESULTADOS DA PRÁTICA/PRÁXIS PEDAGÓGICA: A 

RELAÇÃO COM O SABER     

   

Iniciando este capítulo, buscamos agora abordar algumas questões acerca da proposta 

do Programa ProJovem, refletindo aspectos sobre as concepções que se encontram presentes 

na proposta do Programa à luz dos pressupostos teóricos da Educação Popular que norteiam a 

presente investigação em suas reflexões acerca da parcialidade da prática/práxis pedagógica 

que tomamos como objeto de estudo, ou seja, a relação com o saber integrado. 

Desta forma, ao apresentarmos a proposta pedagógica integrada do ProJovem no 

capítulo I deste trabalho, subsidiados pelos documentos e autores que regimentam tal 

proposta, aqui buscamos analisá-la a partir dos princípios da Educação Popular em suas 

dimensões da concepção de educação, finalidade e objetivos dos processos educativos, 

dispositivo de diferenciação pedagógica e dos conteúdos ou saberes pedagógicos, que 

subsidiam as nossas reflexões acerca da relação com o saber; temos a intenção de sistematizar 

o conhecimento acerca da proposta para então alcançarmos os nossos objetivos e, portanto, 

tomá-los como resultados da prática pedagógica vivenciada. 

No percurso realizado até agora, ressaltamos que o ProJovem foi implantado no Brasil 

em um momento histórico no qual a tensão local-global se manifesta no mundo da maneira 

mais contundente: nunca houve tanta integração globalizada e, ao mesmo tempo, nunca foram 

tão profundos os sentimentos de desconexão e agudos os processos de inclusão perversa 

(SOUZA, 2007). Nesse contexto, o Programa foi concebido como instrumento para minimizar 

os processos de exclusão e possibilitar uma condição social mais humana para os/as jovens, 

ou seja, inclusão em seu sentido pleno através de uma proposta educacional conforme se 

encontra explicitado no Projeto do Programa. 

Esse processo, como apresenta o autor, encontra-se inserido no mesmo contexto 

dialogado por Freire (2001) nas discussões acerca da conscientização sobre a marginalidade, 

colocando em questão o movimento estar “fora de”, “à margem de”, implicando 

necessariamente num movimento daquele que se diz marginalizado em direção ao que é o 

centro em relação à periferia. Para Freire, “se se admite a existência de homens “fora de”, ou 
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“à margem” da realidade estrutural, parece legítimo perguntar-se quem é o autor deste 

movimento do centro da estrutura para sua margem” (2001, p. 73-74). 

  Ao dialogarmos com as idéias de Freire, refletimos algumas das contradições 

existentes no processo denominado de Exclusão Social e nos aproximamos de algumas 

considerações de que os marginalizados e marginalizadas não decidem assim se designar, 

estão não à margem da sociedade, mas sim inseridos em um contexto da sociedade, ao qual 

não optaram e terminam por ser um objeto de violência, que implica assim a fome, as 

doenças, o raquitismo, a dor, a morte, a criminalidade, a promiscuidade, o desemprego, a 

desesperação, a impossibilidade de ser (FREIRE, 2001). 

 Sob esta perspectiva, os/as jovens do Programa de Inclusão de Jovens não são pessoas 

que vivem à margem da sociedade, jovens marginais, mas apenas representantes dos extratos 

dominados da sociedade, em oposição consciente ou inconsciente àqueles no interior da 

estrutura social que os/as tratam como uma coisa. Assim, ao pensarmos em uma proposta 

pedagógica para a educação das juventudes, devemos pensá-la não de uma forma alienada ou 

mercadológica e sim em um processo de aprendizagem em que o saber seja para a 

compreensão e superação, para a leitura do mundo.  

Para Souza (2007), ao discutir contextos como o da pós-modernidade /mundo, a busca 

de conhecimentos, de valores, atitudes e habilidades, enfim competências humanas, só tem 

sentido se contribuir para a promoção da transformação social que, segundo este autor, deve 

ser direcionada para a construção da humanidade do ser humano e que se não for nesta 

perspectiva, a razão de ser de todos e quaisquer processos educativos desaparece. Segundo 

ele, é necessário continuar discutindo a multiplicidade e a diversidade de termos e expressões, 

com diferentes concepções e alcances, em relação às questões pedagógicas, especialmente os 

processo educativos, as práticas educativas e a práxis pedagógica e suas teorizações, pois 

denotam divergências de epistemologias e teorias que revelam, por vezes, posicionamentos 

ideopolíticos antagônicos, além de poucos acordos no campo da ação educativa. 

Para Martins (2000), quando se trabalha com a questão da juventude, é preciso 

considerar a diversidade social, econômica e cultural que a categoria juvenil encobre e o 

ProJovem caracteriza-se, desta forma, por valorizar a singularidade da condição juvenil 

popular, suas necessidades, seus desejos frente à sua condição sócio-econômica e cultural; 

reconhecer o/a jovem como sujeito de direitos; viabilizar sua participação ativa no processo 

de aprendizagem em que está envolvido/a. Desta forma, elabora toda uma proposta curricular 

que se agrega ao social e prevê a minimização e a superação de problemas vivenciados pelas 

juventudes.  
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No entanto, tais ações pensadas e implantadas para superação de situações de 

desigualdades sociais e, portanto, de “inclusão perversa”, através de políticas públicas 

destinadas aos desfavorecidos sociais, procuram, entre outros objetivos, superar os problemas 

historicamente percebidos e reproduzidos como acompanhamos no capítulo inicial deste 

trabalho. Ao pensar a solução, a educação, a formação para quem vivencia a desigualdade, 

está se cometendo o mesmo erro desde muito já apontado, ou seja, esquece-se de pensar junto 

aos oprimidos sobre a realidade por eles/as vivenciada. 

Salientamos também que como outros Programas, o ProJovem ao situar suas metas 

como um programa emergencial, diante das situações vivenciadas pelas juventudes, ainda 

encontra-se em discrepância com a reais necessidades das metas que deveriam estar previstas 

para as juventudes brasileiras. 

Entre as pesquisas desenvolvidas pela UNESCO no ano de 2002, os dados apontavam 

a existência de 174,6 milhões de pessoas e entre elas constava um contingente de 35,1 

milhões de jovens na faixa de 15 a 24 anos, o que representa 20,1% do total de habitantes do 

país. Segundo os dados do IBGE (2002), essa proporção já foi maior em anos anteriores e 

apresenta estimativas em que a tendência é que haja um declínio nos anos seguintes, fato 

devido principalmente ao marco da mortalidade juvenil no Brasil. 

Nessa dimensão, temos o ProJovem que assume como meta inicial o atendimento aos 

jovens das capitais brasileiras, estendendo-se em um segundo momento a outras cidades, 

inclusive de interiores. Desde sua implantação em 2005, o Programa atendeu a 

aproximadamente a 200 mil jovens, na faixa de 18 a 24 anos, ou seja, considerando os dados 

do IBGE seria menos de 1% da população total de jovens do País.  

Em meio à diversidade de números e conceitos presentes sob a forma de projeto, 

proposta pedagógica, entre outras denominações apontadas por Souza (2007) com relação aos 

Programas Educacionais, afirma que essa diversidade de conceituações e análise da educação, 

enquanto objeto empírico a ser analisado e teorizado no campo intelectual denominado 

Pedagogia, exige um trabalho rigoroso. Claro salienta-se que não se tem a intenção de 

uniformizar, mas que se saiba sobre o que se fala ou se escreve, e assim poder contribuir com 

uma maior compreensão dos fenômenos sociais denominados educativos e ter a garantia 

conseqüente de intervenção para reverter os quadros calamitosos atuais em relação à educação 

e escolarização dos setores populares. 

Para Paiva (2002), pode-se dizer que estamos diante de maiores e diferentes 

exigências educacionais e que as clássicas funções dos sistemas de educação estão em 

questão. Ao invés de enfatizar o papel das chances educacionais como elemento de redução 
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da desigualdade sociais e como fator capaz de propiciar mobilidade horizontal e vertical, 

tende-se hoje a reconhecer que é cada vez mais difícil quebrar a desigualdade cumulativa ao 

longo da vida e da biografia individual.  

Nas iniciativas governamentais, percebe-se o discurso que indica a necessidade de 

políticas distributivas e emancipatórias. No caso do Programa de Inclusão de Jovens – 

ProJovem, percebemos que o preceito fundamental é a garantia, pelo Estado, de uma ajuda de 

custo mínima que leve o/a jovem a retornar à escola, tendo, para isso, uma fonte de renda que 

compense o que ganharia trabalhando de forma precária. Associado a isso, na perspectiva 

emancipatória, está o resgate do papel da educação e da formação, postergando-se o ingresso 

dos/as jovens no mercado de trabalho e permitindo colocar à disposição de todos as condições 

iguais perante a lei, de competição pelos postos de trabalho existentes e vagas de geração de 

trabalho e renda, contribuindo também com a sua atuação na comunidade e compreensão da 

realidade no qual está inserido/a. Para Paiva,  

 

isto significa que, se os processos educacionais ainda desempenham um papel nas 
mudanças, contribuindo para passagens menos traumáticas e para a identificação de 
novos lugares sociais, conhecimentos tradicionais não-escolares precisam ser 
acionados para tornar mais suave a entrada no mundo do trabalho na juventude 
(2002, p. 57). 

 

Em relação a esta questão, nos parece que a autora está tratando sobre os valores ético-

morais, que desde muito vêm sendo substituídos por uma lógica mecanicista e individualista, 

na qual os/as jovens inserem-se num cotidiano de competição educacional e ao perder, 

encontram-se vulneráveis às situações de que tratamos ao caracterizarmos a juventude 

brasileira. 

Cabe aqui ressaltarmos que a intenção do ProJovem, de re-inserção dos/as jovens na 

escola e na sociedade, como previsto nos vários documentos que regulamentam o Programa, 

passa por fatores complexos e situações que como aponta Perrenoud (2001) remete a uma 

política educacional que deve ser realizada em todo o sistema ou ao menos em uma ordem de 

ensino. Reafirmando que somente esse tipo de política pode criar as condições para uma 

diferenciação sistemática da ação pedagógica compatível com as diferenças entre os/as 

jovens. Seria ter desistido da escola, retornar a ela (no formato do ProJovem) com outras 

expectativas, vivenciar o diferencial e sair querendo voltar à mesma escola que outrora havia 

desistido. 

Segundo Souza (2007), a escola é um sucesso total para os setores sociais que a 

inventaram, segundo sua cultura e seus interesses econômico-sociais. Recebendo analfabetos 
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e devolvendo-os à sociedade como doutores. É esse, o criador, o único setor social bem 

sucedido na escola e também fora dela. O sucesso escolar dessa forma garante o êxito social, 

o que implica que as camadas populares continuam sofrendo com a inadequação dos sistemas 

de ensino às necessidades reais de aprendizagem que neste contexto precisa voltar-se à 

reflexão sobre si mesma, sobre sua condição de classe oprimida (FREIRE, 1981). Assim 

percebe-se que 

 
o princípio da competição conduz, no limite, a uma cidadania corroída e 
fragmentada, e não a uma cidadania democrática e cosmopolita, comprometida com 
a educação crítica do Público, abrindo espaço à discussão, à argumentação e à 
deliberação coletiva. Mas esta abertura é incompatível com a ideologia da educação 
como ajustamento às necessidades objetivas da economia e da aprendizagem como 
amestração. Pelo contrário, ela procura resgatar a educação como espaço 
potencialmente divergente, em relativa desconexão face às exigências imediatistas e 
unilaterais da economia, como simples preparação para a vida e como pura 
adaptação ao mundo do trabalho (LIMA, 2006, p. 40) 

 

Parece-nos que o ProJovem, haja vista o pouco tempo de experiência da proposta, 

orienta-se por uma lógica a qual Lima (2006) conceitua e aponta como baseada no “lema 

político pedagógico da aquisição de competências para competir”, o que o Programa 

considera como competências para “incluir”, remetendo ao protagonismo do mercado e ainda 

assim em grande desvantagem, haja vista o pertencimento às camadas populares. 

Acerca da concepção de educação, do ponto de vista dos conteúdos apresentados pelo 

Programa, podemos afirmar que se encontra em consonância com os pressupostos teóricos 

que aqui adotamos que define a educação como toda a atividade cultural na qual se dá um 

processo de ensino-aprendizagem, escolarizado ou não-escolar (informal ou não formal) 

apesar de expressar implicitamente o caráter de preparação para o mercado. 

Considerando as críticas realizadas por autores como Araújo e Frigotto acerca da 

proposta, cabe ressaltar que o Programa ProJovem apresenta-se como uma (re) formulação 

dos Parâmetros Curriculares mais atualizada, estudada e direcionada às juventudes e com um 

diferencial pedagógico que precisamos ressaltar: o desenho da metodologia a ser 

desenvolvida a partir de inovações pedagógicas, conforme observamos na apresentação do 

Programa neste estudo em que a integração indissociável entre educação básica, qualificação 

profissional e ação comunitária proposta pelo ProJovem pressupõe uma nova perspectiva de 

cooperação interdisciplinar, voltada para o desenvolvimento de saberes, conhecimentos, 

competência e valores de solidariedade e cooperação contemporâneos do século XXI. 

Alguns trabalhos que vêm sendo produzidos sobre o ProJovem já indicam algumas 

situações que aqui cabe ressaltar. Apesar dos documentos que regimentam o Programa 
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conter um projeto pedagógico cujo objetivo visa à formação “integral” das juventudes, para 

Araújo (2007), “observa-se na realidade, a (de) formação “integral” expressada no trabalho 

simples”, referindo-se principalmente ao âmbito da Qualificação Profissional que trabalha a 

partir de Arcos Ocupacionais conforme apresentação na tabela 1, exposta no capítulo I deste 

trabalho. 

No entanto, ao analisarmos a proposta apresentada pelo programa ProJovem, 

verificamos que o mesmo não se identifica como um programa educacional a nível da EJA, 

ressaltando o que Souza (2006) denomina a EJA como o Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio no sentido atribuído a essas expressões pela lei nº 9.394/96, que assim exclui o 

conceito de educação profissional e outras modalidades de educação não escolar que estão 

associadas à compreensão da Educação de Adultos no Brasil. O ProJovem incorpora desta 

forma o conceito de inclusão social, a partir da formação integral que na concepção do 

programa refere-se não apenas ao nível da Qualificação Profissional, enfatizando inclusive 

que pretende uma formação inicial, mas busca relacioná-la através de uma metodologia 

diferenciada do trabalho especificamente pedagógico desenvolvido junto aos jovens, não 

priorizando nenhuma das áreas (Formação Básica, Qualificação para o Trabalho e Ação 

Comunitária) e sim a integração entre elas. 

Os exames externos e o Exame Nacional Final, que equivale a 50% de todo o processo 

avaliativo realizado pelo ProJovem, são familiares aos exames realizados pelo Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB) ou exames supletivos e possuem um caráter, a nosso 

ver, meramente conteudista o que entendemos como uma contradição presente nos parâmetros 

do Programa, mas compreendemos como uma necessidade haja vista o caráter experimental 

do curso e a legitimação diante da LDB da certificação dos/as jovens participantes dos cursos. 

Aliás, para “driblar” essa suposta contradição, o Programa evidencia a articulação das três 

modalidades – diagnóstica, formativa e somativa – assegurando como prevê os parâmetros 

mais uma integração juntamente com os educadores e jovens, dessa vez na avaliação do 

processo de ensino e aprendizagem. 

Sendo assim, temos encontrado durante o percurso deste estudo e de vivência no 

contexto do ProJovem Recife e nos estudos do ProJovem em âmbito nacional impasses que 

precisam ser levados em consideração tanto a nível de avaliação nacional da proposta quanto 

ao nível municipal a que estamos tratando. Um desses elementos é a evasão, ou melhor, 

denominando o abandono do curso que vem sendo de aproximadamente 27 % em cada uma 

das estações juventudes com 1.200 jovens. Segundo dados da Coordenação Nacional, esse 

índice pode chegar até a 47% e é praticamente o mesmo para todo o Brasil, ressaltando que as 
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causas que levam a esta evasão são na maioria das vezes externas ao curso e ligadas à 

realidade de cada um dos/das jovens, além, é claro, de aspectos que também se ligam ao 

ProJovem, como por exemplo o atraso na inicialização das aulas práticas da qualificação 

profissional, a inexistência do funcionamento dos laboratórios de informática devido a fatores 

estruturais e administrativos, o atraso no pagamento das bolsas devido a problemas cadastrais 

ou de ordem bancária, etc. O que temos de diferencial no que diz respeito à evasão escolar é 

que não são as práticas escolarizadas (notas, reprovação, desmotivação, etc.) que predominam 

como justificativas para a desistência, aliás em relação ao ProJovem elas nem aparecem entre 

as causas do abandono. 

Esse índice indica que há uma permanência mínima de jovens de 60%, ressaltando-se 

ainda que o Recife tenha conseguido aumentar esse índice através de estratégias de “resgate” 

dos/as jovens que por motivos diversos abandonam o curso, trabalhando atualmente com 

“aulões de recuperação” também baseados na proposta integrada, um trabalho que vem 

acontecendo desde 2006 durante as estações iniciais com o empenho dos profissionais que 

atuam no Programa e atualmente vem evidenciando-se e apresentado resultados que servem 

de parâmetros para as demais experiências. 

Ao elencarmos as dificuldades, é importante citar o grande número de desistência de 

profissionais durante o processo de formação inicial e até mesmo durante as unidades iniciais 

do curso. O diferencial a nível pedagógico, o público jovem e o nível institucional e 

organizacional do Programa podem ser considerados como principais motivos. 

Ao desenvolver o ProJovem no contexto escolar formal, Recife criou uma identidade 

que nos leva a refletir sobre elementos que até então estavam implícitos no Programa e na 

própria escola. As relações que compõem a Prática Pedagógica são diferenciadas e 

complexas, talvez (hipótese nossa) as escolas da rede municipal nunca tenham recebido 

tantos/as jovens quanto a partir da experiência do ProJovem. Essa hipótese demarca assim um 

fato importante para a Educação no Recife e seus referenciais, metodologia e resultados que 

geraram discussões acerca dos projetos pedagógicos da Rede de Ensino regular e ações 

fundamentais no que tange à Educação de Jovens e Adultos tendo como resultado a 

implantação recente do Projeto Integrado (baseado no Projeto Integrado do ProJovem) no 4º 

ciclo da EJA. 

Quanto ao público, as juventudes, reforçamos a nossa hipótese que nesse nível de 

ensino na Rede Municipal nunca houve tantos/as jovens e com isso nos deparamos com 

jovens que há muito tempo deixaram a escola e que ao retornar a ela trazem novas 

expectativas que não são muitas vezes a que a instituição escolar tem a oferecer, como nos 
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aponta Correia (2007)27 que há jovens que preferem ser alunos/as e outros não, estruturando-

se por grupos que não correspondem à organização social da escola e portanto causando certo 

incômodo. Essa realidade foi observada em vários momentos pois as situações de indisciplina 

na sala de aula e a quebra de regras no convívio escolar geraram situações em que houve 

necessidade de intervenção externa por parte da Coordenação Municipal do Programa e até 

mesmo da Ronda Escolar do Município para controlar situações que chegaram a agressões e 

ameaças tanto entre os/as próprios/as jovens com também entre os/as jovens e docentes ou 

entre os/as jovens e a direção da escola. 

Daí percebemos e ressaltamos que apesar do ProJovem encontrar-se em meio ao 

contexto escolar e de considerarmos esse aspecto como válido para o Programa, o trabalho 

que vem sendo desenvolvido junto aos jovens é de uma ordem que pode não ter nada (ou 

quase nada) a ver com a ordem escolar. Assim necessitamos tomar cuidado para não 

interpretá-lo em função da escola, mas claro, precisamos dialogar com a escola sobre o 

ProJovem; essa questão é um dos pontos constantemente discutido e questionado por todos/as 

que participam do desenvolvimento do Programa. 

Conforme alguns relatos e observações acerca dessa distribuição das aulas, 

percebemos que ainda há certa resistência por parte dos educadores que consideram duas 

horas aulas insuficientes para se trabalhar conteúdos de disciplinas como Português e 

Matemática, haja vista que no currículo escolar formal em geral chegam a 05 aulas semanais. 

Como já apresentamos anteriormente, a proposta integrada descarta a hierarquia entre os 

conteúdos e entre as dimensões da formação básica, da qualificação profissional e da ação 

comunitária e propõe um trabalho interdisciplinar. Essa resistência no decorrer do curso 

parece ser aos poucos vencida, como explicita uma das professoras durante um relato sobre o 

seu trabalho: 

 

Como é inerente condição de professor, há uma preocupação que divido com o 
grupo, em relação ao conteúdo. A proposta do projeto não é apenas conteudista, 
visto que temos duas aulas semanais da disciplina. Achei que não seria tempo 
suficiente para envolver os alunos com as disciplinas, e realmente [...] foi o tempo 
destinado a interdisciplinaridade que supriu essa a necessidade de uma forma bem 
diferente de como trabalhamos na escola (Professora de Inglês da EJ V). 

 

                                                
 
27 Exposição realizada pelo Profº Doutor José Alberto de Azevedo e Vasconcelos Correia durante comemoração 

dos 20 anos do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação de Jovens e Adultos e em Educação 
Popular – NUPEP no II Seminário Educação Teoria Crítica e Pedagogia no ano de 2007- Recife-PE. 
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Também encontramos discordância entre os educadores do Programa que consideram 

que as turmas deveriam considerar a escolaridade dos alunos, diferente do que propõe o 

Programa que considera as diferenças de níveis de aprendizagem como fator fundamental da 

sua proposta de trabalho. Alguns educadores pensam que existem diferenças que deveriam ser 

levadas em consideração para organização das turmas: 

 

Na minha turma tem aluno que terminou a 4ª série quando tinha 13 anos, saiu da 
escola e pronto. Agora está com 23 anos no ProJovem, na minha turma que tem 
jovens com situações parecidas a dele mas que também tem jovens que pararam de 
estudar no ano passado, na 8ª série. Assim o trabalho é diferente e complicado, 
precisamos mais do que o planejamento integrado, precisamos até alfabetizar 
(Professora de Português da EJ V). 
 
 

A partir desse relato podemos inferir que são complexas as necessidades que precisam 

ser trabalhadas junto aos jovens considerando ainda a necessidade de concretização da 

proposta integrada e da superação de dificuldades que venham a existir durante todo o curso; 

salientamos que a busca de estratégias compartilhada por todos/as educadores/as para alcançar 

esses resultados é fator fundamental nesse processo. 

Há claramente um diferencial nos conhecimentos em cada uma das situações existentes e 

apesar do Programa contar com a avaliação diagnóstica que deveria ajudar na avaliação quanto à 

proficiência nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática e, conseqüentemente, na organização 

das turmas, o que verificamos é que essa avaliação, muitas vezes, não chega em tempo hábil para 

atingir os seus objetivos. Aliás, muitas vezes é o próprio/a educador/a que realiza essa verificação 

de proficiência e termina tendo que trabalhar com propostas e didáticas parecidas com a que 

observamos em experiências de salas multiseriadas, obtendo muitas vezes sucesso mas em muitas 

situações não, fato que pode inclusive estar ligado à formação de especialista em uma 

determinada área, o que pode favorecer ou não o trabalho realizado. 

Esse relato também evidencia o que constantemente vivencia-se no ProJovem, jovens 

que há muito deixaram a escola e jovens que chegaram a abandonar a escola devido ao 

ProJovem, por motivos muitas vezes ligados à qualificação e ao auxílio de R$100,00 (cem 

reais) mas que, se não existisse esse diferencial, alguns/mas não retornariam a ela. 

Como nem sempre é o auxílio financeiro que faz com que os/as jovens permaneçam 

no curso, haja vista as considerações anteriormente realizadas em relação à evasão, 

percebemos que o cotidiano para suprir as necessidades com relação às dificuldades de 

aprendizagem apresentadas pelos/as jovens é fundamental, conforme o relato de um dos 

educadores da qualificação profissional: 
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Eles apresentam muitas dificuldades, uns não conseguem se concentrar por muito 
tempo, uns não conseguem interpretar os textos, muitos não conseguem ficar 
sentados na cadeira, e muitas outras situações que levam a crê que hoje trabalhamos 
muito mais pelos laços de amizade e compromisso que por uma proposta didática de 
mãos dadas com o livro. Trabalhamos mais pelo que podemos, ao nosso modo, 
transformar, do que pelos assuntos que temos que tratar (Qualificador Profissional 
de Esporte e Lazer da EJ V). 
 
 

Esse relato evidencia um pouco a concepção das práticas desenvolvidas no dia-a-dia 

da sala de aula, em que se busca a todo momento tornar o trabalho pedagógico mais 

diferenciado e atrativo para o/a jovem que como acreditamos já não quer tornar-se aluno/a 

mas muitas vezes quer tornar-se “amigos” que, como aponta Freire (1996), na prática docente 

é preciso descartar como falsa a separação radical entre seriedade docente e afetividade para 

que se possa desenvolver juntos o processo de aprendizagem. 

 

4.1 O contexto formativo  

 

Ao observarmos a proposta pedagógica integrada e no desenvolvimento da experiência 

a prática/práxis pedagógica, temos então evidenciado os processos formativos aos quais os/as 

jovens educandos foram submetidos. Consideramos, desta forma, pois entendemos que a 

proposta verticalizada mesmo subsidiada pelas necessidades das juventudes e suas 

características não contemplou a sua participação e muito menos a dos/as educadores/as que 

desenvolveram na prática uma proposta pré-moldada. No entanto, ressaltamos que 

percebemos que houve a superação desse fato, uma vez que os/as jovens e os/as educadores/as 

passaram a interagir com essa proposta dando a ela uma “cara própria”. 

Ao observarmos a dinâmica de trabalho, consideramos que esta é antes preparada a 

partir da realidade vivenciada do que a partir das situações previamente previstas pelo Guia de 

Estudo como se evidencia no relato seguinte: 

 

O Guia de Estudos é apenas uma forma que temos para sintetizar os conhecimentos 
discutidos na sala. Ele sozinho é insuficiente, mas ele junto com os filmes, as 
músicas, a internet, os trabalhos, as discussões, os passeios, as sínteses integradoras, 
as festas de aniversariantes do mês, as coisas todas que inventamos com eles é 
perfeito! Dá pra realizar um trabalho muito diferenciado e com resultados que 
ultrapassam conteúdos depositados. Para que haja aprendizagem temos que criar 
vínculos que precisam perdurar durante todo o processo (Professora de Português da 
EJ V). 
 

 

Ao considerarmos este relato, partimos em encontro ao que no âmbito da Práxis 

Pedagógica é apontada como uma de suas dimensões articuladas com as demais dimensões da 
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práxis do ProJovem, os dispositivos de diferenciação pedagógica que, conforme define Souza 

(2007), são as estratégias que os/as professores/as utilizam para que os/as alunos aprendam e 

desta forma compõem o processo formativo a que os/as jovens são submetidos/as inicialmente 

e do qual podem passar a fazer parte no decorrer do curso. 

Esses dispositivos são pensados pelos/as docentes a partir de cada turma, de cada 

jovem que se encontra no Programa. Esse pensar em estratégias significa pensar que não sou 

apenas um transmissor de conteúdos organizados em um Guia e sim que preciso desenvolver 

aprendizagens junto aos jovens e para isso preciso aprender a como fazer isso com eles e é aí 

que surgem os dispositivos, pensados, refletidos, em uma perspectiva que Freire (2001) relata: 

 

Minha carreira de educador começou exatamente na minha experiência de 
educando, quando, bem ou mal, aqueles gostos foram estimulados, atendidos ou 
recusados. Muito jovem ainda, e pouco tempo depois de haver entrado no curso 
ginasial, comecei a “ensinar” Língua Portuguesa. E foi ensinando os conteúdos 
gramaticais e sintáticos aos alunos que comecei a me preparar para entender que, 
como professor, se o meu papel não era, de um lado, propor aos alunos que 
refizessem toda a história do conhecimento do conteúdo de que eu lhes falava, não 
era, de outro, funcionar como puro perfilador do conteúdo que eu ensinava. O 
fundamental seria desafiar os alunos a perceber que aprender os conteúdos que lhes 
ensinava implicava que eles os apreendessem como objetos de conhecimento. A 
questão que se colocava não era a de descrever o conceito dos conteúdos mas 
desvelá-los para que os alunos assumissem diante deles a curiosidade radical de 
quem busca e de quem quer conhecer. É bem verdade que, àquela época, a em que 
este conhecimento do ato de ensinar, a que corresponde uma compreensão dinâmica 
e crítica do que é aprender, começava a se dar, não me era possível ainda, falar dele 
como falo agora (2001, p. 59). 
 

 

Ao acompanharmos esse relato, cabe refletir essa compreensão do que de fato é 

ensinar e do que é de fato aprender. Em que o/a educador/a percebe que não é apenas 

expondo, transmitindo os conteúdos da Matemática, da Língua Portuguesa, que ele vai 

ensinar esse ou aquele assunto e sim a partir desses conteúdos, formular estratégias para o seu 

desvelamento, que precisa revelar no/na educando/a a curiosidade que Freire denomina como 

radical, mas que podemos interpretá-la como o desejo de saber. 

Ao acompanharmos as atividades realizadas pela equipe de docentes da Estação 

Juventude V e relatarmos através do diário de campo as situações vivenciadas, obtivemos um 

contexto formativo para que o processo de ensino e aprendizagem, a partir da proposta 

integrada do ProJovem, fosse aos poucos se configurando. Durante o percurso da investigação 

percebemos que as estratégias desenvolvidas pelos/as educadores/as foram diversificadas, 

desde aulas meramente expositivas até rodas de diálogo na praça em frente ao núcleo. 
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A predominância de discussões temáticas provocadas pelas observações e 

interpretações acerca de filmes de gêneros diversificados (ação, drama, romance, histórico, 

etc.) aparecem no cotidiano de todos os núcleos da Estação acompanhada, fato esse inclusive 

possibilitado ao nosso entender pelas trocas entre os/as educadores/as existentes durante os 

encontros de planejamento semanais. 

Há uma preocupação entre os/as educadores/as em desenvolver junto com os/as jovens 

a percepção de que existem inter-relações entre as áreas que estão sendo trabalhadas como 

propõe o Programa e a principal forma desenvolvida pelos/as docentes para esse trabalho são 

as discussões acerca dessas possíveis relações e a sistematização dessas discussões seja 

individual ou coletivamente. É o que o Programa caracteriza como interdisciplinaridade que 

deve partir especificamente das áreas ligadas à Formação Básica e ampliar-se para as áreas de 

Qualificação Profissional e Ação comunitária caracterizando assim o processo de integração.  

A realização de trabalhos em grupo também é uma estratégia muito utilizada pelos/as 

educadores/as nas turmas e busca sempre fazer com que os jovens possam trocar informações 

e ajudar uns aos outros na construção de trabalhos e conseqüentemente na produção do 

conhecimento. Esses tipos de trabalhos também são organizados com o objetivo de 

possibilitar trocas de experiência entre os/as educandos/as, considerando ainda as 

necessidades de aprendizagem de cada um/a deles/as que entre si vão sendo aos poucos 

superadas pela interação de saberes em construção. 

A apresentação dos resultados desses trabalhos, a realização de eventos públicos como 

apresentações das propostas pensadas para melhoria da comunidade como os Planos de Ação 

Comunitária, as palestras organizadas pelos/as docentes e visitantes convidados por estes/as e 

debates abertos entre os/as jovens no núcleo também compuseram o cenário pedagógico das 

atividades desenvolvidas, primando principalmente pela expressão em suas diversas formas 

(teatro, dança, jogral, música, exposição de produções artísticas, oficinas,etc.). 

A organização de oficinas é uma das estratégias que precisa ser destacada, pois nos 

momentos observados por nós visaram principalmente desenvolver durante a sua organização 

juntos aos educandos competências e habilidades de liderança, organização, motivação, além 

de propiciar a construção de conhecimentos voltados para as disciplinas no nível da Formação 

Básica, como também das demais áreas em que eram abordados temas de relevância para a 

juventude e para a comunidade na qual está inserida. Durante cada oficina desenvolvida 

houve não apenas a participação de jovens de outros núcleos, mas também da própria 

comunidade que inclusive contou com a presença de instituições ligadas à Prefeitura e nas 
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quais já havia intervenções realizadas pelos/as jovens da Estação Juventude V (no anexo G, 

encontra-se o registro fotográfico de uma dessas intervenções). 

Os/as educadores/as ao planejar as ações sempre buscavam relacionar os conteúdos de 

cada uma das áreas que seriam trabalhadas durante a quinzena, buscando relacioná-las com os 

acontecimentos previstos para a comunidade, como as discussões do Orçamento Participativo, 

organizadas pela Prefeitura como forma de participação efetiva da comunidade. Nessas 

situações muitas foram as vezes em que os/as educadores/as discutiram e motivaram a 

participação dos/das educandos/as nessas reuniões, seguindo com eles no horário de aulas 

para as plenárias que, sempre que possível, eram informadas pela própria prefeitura. 

Foram observadas também muitas atividades em que o/a educador/a solicitava a 

produção de textos verbais e não-verbais além das sínteses integradoras que eram 

desenvolvidas a cada quinzena de acordo com as temáticas que norteiam as unidades 

formativas. As aulas expositivas, também muito presentes, nem sempre cumpriam o seu papel 

e a participação dos/das educandos/as nesse tipo de aula acontecia de forma muito inibida 

apesar de que quando a estratégia utilizada pelo/a docente partia de dinâmicas e gerava rodas 

de diálogo, eram momentos em que os alunos não identificavam como aulas e chegavam a 

indagar os/as docentes sobre o momento em que a aula iria começar. 

Ressaltamos que as dinâmicas propostas pelos/as docentes com objetivos a serem 

alcançados sempre eram acompanhadas pelos/as educandos de uma forma muito interessante 

e eles que, só com o decorrer do curso, passaram a compreender que esses processos também 

faziam parte da “idéia de aulas”, passaram a participar e até a sugerir novas dinâmicas para 

conduzir a introdução na temática ou conteúdo a ser trabalhado.  

Podemos considerar que a concepção de formação integral do Programa não condiz com 

as condições e nem busca as superações de todos os contextos e problemas em relação às 

juventudes que tratamos no início desta caminhada; contudo, consideramos que, a partir das 

estratégias apresentadas pelo ProJovem e dos dispositivos pensados pelos/as educadores como 

estratégias didáticas do contexto escolar abrangido agora por novas relações, foi possível ter 

iniciado uma reflexão acerca da realidade vivenciada pelos/as jovens e buscado meios para que 

esses/as construíssem novos saberes e aprendessem a partir da conscientização, entendida como 

tomar posse da realidade, precedida de uma ação libertadora e transformadora como nos propõe 

Freire (1996). 

Também compreendemos que as estratégias utilizadas pelos/as educadores/as, que 

aqui foram apenas brevemente descritas, não diferem das estratégias que são pensadas no 

âmbito da Didática; contudo o que observamos é toda uma caracterização e (re) formulação 
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dessas estratégias voltadas para além do ensino dos conteúdos, propondo a integração que no 

início do curso não era compreendida em sua dimensão até mesmo pelos/as docentes como se 

evidencia no relato de um dos educadores,  

 

Eu penso que é muito difícil integrar as áreas especificas com a qualificação 
profissional e a ação comunitária. Para mim que sou professor de matemática é que 
penso ser mais complicado mas faço assim, dou na semana duas aulas de 
matemática e trabalho de uma forma expositiva sobre os gráficos, apresento tipos de 
gráficos, exponho da forma como está no Guia de Estudos e peço sempre que façam 
pesquisas em casa, mas sei que são poucos que fazem, aí eu enquanto orientador que 
preciso desenvolver a integração marco com meus alunos, vou até uma feira da 
comunidade e junto com eles começo a pedir que observem o movimento com 
relação as pessoas que estão vendendo, sobre o que está sendo vendido, os valores 
de alguns produtos, tudo isso sendo anotado por grupos diferentes, por exemplo uns 
ficam com os preços, outros ficam encarregados de entrevistar os feirantes, outros 
sobre a contagem das barracas e tudo que for possível. Daí quando voltamos para a 
sala de aula a nossa discussão amplia-se para que sejam relacionadas com as áreas 
eu pergunto a eles qual o tipo de trabalho que eles identificaram naquela feira, eles 
identificam como trabalho informal, daí eu pergunto então o porque e eles dizem 
que é porque não há vínculos empregatícios e cada um trabalha para si segundo as 
entrevistas realizadas. Eu pergunto então se nas entrevistas foi identificado o porque 
da feira ser ali naquela comunidade e se os feirantes eram da própria comunidade e o 
grupo responsável diz que sim e daí passamos discutir as necessidades da 
comunidade aliada a uma realidade existente em toda a cidade como o desemprego e 
após tudo vamos a elaboração dos gráficos com esses dados que depois serão 
expostos na Escola e quando fecharmos a unidade vamos realizar uma exposição 
para toda comunidade escolar e não penas para o ProJovem (Professor de 
Matemática da EJ V). 
 

 

Ao analisarmos esse relato, percebemos que há todo um planejamento voltado não 

apenas para a área específica da Matemática, mas todo um contexto a partir dela e daí 

partindo para o encontro com as demais áreas, sempre buscando fazer com que os próprios/as 

educandos/as percebam essa relação. Aliás, é necessário salientar conforme afirma Perrenoud 

(2001) que não é o/a professor/a que precisa apenas fazer um planejamento para trabalhar 

interdisciplinarmente os conteúdos, mas sim o/a aluno/a que precisa perceber a partir do que 

o/a professor/a propõe como forma de ensino, que há uma relação entre esses conteúdos 

desenvolvendo assim competências e habilidades necessárias para a aprendizagem.  

Considerando que temos a oportunidade de estudar o desenvolvimento de uma 

proposta elaborada verticalmente, mas com base na realidade de nossas juventudes, pensamos 

e consideramos que o processo educativo em si, a prática pedagógica vivenciada no cotidiano 

é autônoma (apesar de não estar livre do discurso monopolista nem de práticas tradicionais e 

escolares) e apresenta espaço e tempo para as ações necessárias na construção de um sujeito 

que na perspectiva do programa é denominado de cidadão e que a partir das nossas 
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observações e experiências poderia buscar e subsidiar-se em uma concepção de FORMAÇÃO 

HUMANA, como nos orienta as idéias de Souza, 

 

Nossa hipótese fundamental de trabalho retomemo-la, é de que uma atividade ou 
situação tem um potencial educativo ou pode contribuir para a educação do ser 
humano, especificamente, se contribuir para a sua humanização. Trabalhamos com a 
convicção de que a educação escolar também pode contribuir com a 
CONSTRUÇÃO DA HUMANIDADE DO SER HUMANO. Essa hipótese se 
desdobra em duas outras que lhe são complementares e a conformam, criando as 
condições de sua realização: 1. Os conhecimentos que os professores, gestores e 
alunos adquirem na escola são úteis para o crescimento humano de todas as 
mulheres e de todos os homens. Por isso, a educação, também a escolar, é um direito 
inalienável de todo ser humano. 2. Os adolescentes, adultos, as crianças, jovens e 
velhos aprendemos com os conflitos sociocognitivos gerados entre os saberes que 
cada um já possui e as informações recebidas na sala de aula ou em quaisquer outros 
ambientes sociais e educativos (2006, p. 218). 
 

 

Desta forma, considerando o processo integrador que marca e subsidia todo o 

Programa, no qual, em meio a situações diversas, temos a pretensão de compreender o 

desenvolvimento da aprendizagem dos/das jovens educandos/as, percebemos que as sínteses 

integradoras (forma instrumental como o/a orientador/a avalia e acompanha a aprendizagem 

do processo de integração) tornam-se, a nosso ver, insuficientes diante da complexidade da 

prática desenvolvida pelo/a educador/a e pelo/a educando/a. 

E diante da forma com que os/as jovens relacionam-se com esses novos saberes, 

elegidos, não por eles, mas pelas demandas decorrentes de todo um contexto de interpretação 

das juventudes e claro diante de toda a demanda de parâmetros curriculares formais e 

(re)formulações escolares, necessitando, mais do que uma produção escrita, ou mais do que 

um instrumento, escutar o que o/a jovem aprendente pensa sobre a sua vivência naquele 

contexto de aprendizagem, planejamento e ação. Ressaltamos que a integração das 

modalidades de avaliação busca e apresenta resultados que também contemplam a visão 

dos/as jovens, no entanto, parece que não fica claro como esses/as jovens estabelecem relação 

com o saber integrado que antes nunca fora vivenciado na escola e que agora são 

considerados “a marca” do ProJovem.  

Se pensarmos e analisarmos a proposta do ProJovem, percebemos que essas diferenças 

culturais aparentemente estão sendo contempladas na organização curricular integrada. Há 

uma preocupação em discutir as identidades e suas diferenças, além de buscar analisar juntos 

e valorizar o meio social em que cada um dos/as jovens vive, propondo a sua efetiva 

participação enquanto agente de transformação da realidade. Mas isso temos como proposta e 

a sistematização desse ensino significativo, e digamos consciente, poderá resultar no processo 
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de aprendizagem que dialogamos com Souza (2006) considerando que esses novos saberes 

poderão ajudá-los/as a viver melhor no interior de cada uma das culturas particulares, no meio 

rural ou no meio urbano, na vida pessoal, acadêmica e profissional. A nossa grande aposta na 

Educação é por conta da capacidade que ela pode ter para contribuir com a CONSTRUÇÃO 

DA HUMANIDADE DO SER HUMANO (SOUZA, 2004b). 

Ao retomarmos as idéias iniciais aqui apresentadas quanto ao público que estamos 

trabalhando, percebemos que a superação dessa questão pode se dá no fazer, no dia a dia de 

quem assume o compromisso de experienciar programas, políticas públicas e em seu interior 

construir o diálogo, e assim autonomia, entre os sujeitos que estão submetidos à experiência, 

considerando esta autonomia como bem coloca Freire (1996) como um imperativo ético e 

não como um favor que podemos ou não conceder uns aos outros; e pensando assim, temos 

no ProJovem a possibilidade de ter vez e voz junto aos jovens e com eles/as não apenas 

executar mas também construir, dar identidade à experiência vivenciada e daí objetivar a 

transformação e uma idéia de formação integral que se volte para a formação do cidadão 

como prevê o Programa ou da humanização como propomos dialogarmos à luz da Educação 

Popular. E assim retomamos às idéias de Freire (1987) de que 

 
se pretendemos a libertação dos homens não podemos começar por aliená-los ou 
mantê-los alienados. A libertação autêntica, que é a humanização em processo, não 
é uma coisa que se deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, 
mitificante. É práxis, que implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo 
para transformá-lo (p.32). 
 
 

Ao assumirmos a nossa preocupação com a formação dos/as jovens e voltarmos o 

nosso olhar para a experiência do Recife, ou seja, uma experiência vivenciada por nós, 

retomamos alguns aspectos fundamentais com relação à Prática Pedagógica ou Práxis 

Pedagógica ao entendermos esta como a atividade eminentemente humana que requer o 

trabalho da consciência, visando uma transformação. Sendo assim, cabe esclarecer que 

tomamos a relação com o saber, objeto desta investigação, como um dos elementos da 

Prática/Práxis Pedagógica vivenciada por todos que compõem o ProJovem; focando esse 

olhar para o nosso objeto de estudo, temos todas as apresentações e considerações feitas 

acerca do Programa e principalmente da experiência do Recife como um cenário, um 

contexto educativo que estabelece relações entre as dinâmicas sociais e não uma coisa 

alheia. Assim temos os resultados a que buscamos como o resultado dessa Prática/Práxis 

Pedagógica que surgem (re) desenhando todo o percurso deste trabalho. 
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4.2 A relação dos/as jovens com o saber no ProJovem  

 

 Ao desenvolvermos no campo teórico a relação com o saber percebemos que vários 

conceitos passam a nortear as nossas reflexões especialmente porque a socialização do/a 

jovem no contexto do Programa ProJovem inserido no contexto escolar e as relações entre 

educadores e jovens nem sempre são fáceis, podendo acontecer sérios problemas de disciplina 

e até falta de interesse por parte dos/as jovens, para desespero dos/as profissionais que atuam 

no Programa e mais ainda dos/as educadores/as que lidam diretamente com o contexto 

formativo. Tudo se passa como se o jovem, ao rejeitar o curso e o/a educador/a, não 

conseguisse estabelecer uma relação pessoal e significativa com o saber, sobretudo com o 

saber que condiz com a escola, o saber teórico e/ ou intelectual, conteúdos educacionais e 

instrumentais conforme as categorias analisadas por Charlot (2002) e Souza (2007), mas que 

no ProJovem encontram-se ligados a saberes escolares, a saberes da qualificação profissional 

e da ação comunitária e que no âmbito da proposta e do estudo em questão define-se como 

um saber integrado. 

 Na verdade, de ambos os lados as expectativas podem ser frustradas: os/as 

educadores/as podem não conseguir ensinar e os alunos podem sentir-se desamparados pela 

escola/núcleo que, na opinião deles, pode não cumprir sua função de transmitir os 

conhecimentos necessários para sua inserção efetiva na sociedade e no mercado de trabalho 

com almejam. Neste estudo, buscamos compreender então a relação estabelecida pelos/as 

jovens com esse saber integrado, buscando levá-los a produzirem discursos sobre si mesmos e 

sobre o/s saber/es integrado/s vivenciados no ProJovem. 

Tomamos, dessa forma, toda expressão dos/as jovens como uma forma de discurso a 

partir da perspectiva que Charlot (2001) denomina enquanto discurso, considerando as 

manifestações verbais e não-verbais como parte de uma mesma “fala”: a do/a jovem urbano 

das camadas populares que vivenciou uma experiência educativa, que vivenciou o ProJovem, 

no caso da presente investigação. Nesse sentido, cada produção individual dos/das jovens foi 

vista como uma peça de um mesmo quebra-cabeças, analisada, em sua forma e em seu 

conteúdo, garantindo assim as análises individuais assim como a coerência do conjunto.  

 Como se tratava de (re)compor um quadro geral a partir de peças individuais e 

coletivas produzidas em uma situação de encontros como especificamos durante o percurso 

metodológico, a análise procurou, em um primeiro momento, perceber singularidades entre 

os/as participantes, criar vínculos que permitissem a troca entre investigadora e participantes, 
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que, conduzida pelos pressupostos da Pesquisa Participante, deve ser uma relação reflexiva, 

analítica e de síntese, uma relação compreensiva que jamais poderá ser outra, ou diferente.  

Durante os encontros, prestamos atenção aos detalhes: incongruências nas conversas, 

lacunas nas descrições, erros ou mudanças nos textos, detalhes aparentemente sem sentido, 

mas que nos ajudam a compreender o contexto de cada um dos encontros. Em um segundo 

momento, buscamos o sentido que cada um desses discursos, no campo conceitual de Charlot 

(2000), poderia ter como parte de um discurso mais geral dos/as jovens que vivenciaram o 

ProJovem e que estabeleceram relação com o saber integrado. Seja no plano individual ou no 

plano geral, perguntávamos sobre tudo que pudesse constituir o que eles e elas tentaram nos 

dizer e que nos ajudasse a buscar os objetivos do estudo. 

 As análises e os resultados que apresentamos baseiam-se principalmente na análise das 

produções que, no plano da coleta de dados, foram consideradas como pertinentes do ponto de 

vista da nossa pesquisa, ou seja, os questionários, as entrevistas coletivas e a produção da 

“escrita do saber”, relativas a aprendizados pessoais considerados importantes pelos/as jovens 

durante a experiência por eles também vivenciada. Esse conjunto constituiu o núcleo do 

material analisado; entretanto, outros elementos que compuseram a pesquisa, inclusive os 

relatos docentes e o diário de campo, contribuíram para a análise, na medida em que 

complementaram informações e serviram como base para a criação das unidades de análise 

dos saberes privilegiados, saberes priorizados e estratégias para aprender que se encontram 

presentes, na nossa interpretação, da noção de relação com o saber. 

 

4.2.1 Saberes Privilegiados  

  

Ao definirmos a primeira unidade de análise buscamos compreender como os/as 

jovens diante do saber integrado entre a formação básica, a qualificação para o trabalho e a 

ação comunitária, privilegiam ou não saberes relacionados a essas áreas. Ao levantarmos essa 

questão a partir dos dados obtidos junto aos jovens através da entrevista coletiva, das 

discussões e das “escritas do saber”, refletimos os vários momentos em que esses 

apresentaram em suas falas e escritas o que seria mais importante aprender, no contexto 

desenvolvido e vivenciado no ProJovem.  

Ao iniciarmos essa discussão percebemos inicialmente a partir das nossas observações 

em campo que muitos dos/as jovens consideravam a qualificação profissional como sendo 

mais importante para eles/as o que indicaria um privilegiamento dos saberes práticos ligados 

aos afazeres do cotidiano, do mundo do trabalho.  



 

129 

As nossas reflexões nos levam a problematizar essa questão partindo da idéia da 

educação popular; assim passamos a compreender a atual subordinação das práticas 

educativas formais ao capital na formação dos/as trabalhadores/as e contextualizar as 

juventudes inseridas na realidade de um mercado excludente, devem ser prioridades para a 

educação que visa à conscientização e ao desenvolvimento do indivíduo. 

Partindo destes pressupostos, destacamos a importância da formação integral do 

indivíduo, mais abrangente que o simples desenvolvimento do capital humano, devendo 

conscientizá-lo/a, gerando oportunidades de mudança social através de uma visão crítica da 

realidade. 

Em um processo educativo e humano é preciso que todas as ações e as vivências 

escolares estejam repletas de valores como a solidariedade e ética, com respeito às pessoas e à 

natureza, permitindo-se a participação da comunidade nas decisões, tendo o trabalho 

educativo como um processo de humanização, construído mediante o diálogo. 

Assim é possível uma educação constante, no sentido humanizador, concomitante à 

profissionalização, preocupada com o desenvolvimento humano e o exercício da cidadania, 

tornando-o socialmente ativo, sem se restringir à mera qualificação para o trabalho, formando 

um indivíduo consciente de sua posição frente à realidade social e ao mercado de trabalho 

exigente e cada vez mais desumano. 

Ao dialogarmos com os/as jovens, durante os encontros organizados por nós sobre 

essa questão, obtivemos novas informações acerca da realidade e percebemos através das 

falas e durante a entrevista coletiva que a formação básica, ou seja, os saberes teóricos, 

intelectuais, seriam considerados também como importantes, pois a partir deles os/as jovens 

pretendiam concluir os estudos, almejavam entrar futuramente em uma faculdade, ou seja, 

falas que agora nos indicavam um certo privilegiamento dos saberes teóricos, mas que 

também nos indicou em um primeiro momento um privilegiamento da qualificação 

profissional conforme observamos algumas vezes no cotidiano do curso em que os jovens 

faltavam às aulas de formação básica mas dificilmente a de qualificação profissional28, 

sempre ressaltando a importância dessa área no curso e nos remetemos às reflexões sobre a 

empregabilidade que vem sendo colocada nos últimos anos no centro das políticas educativas 

como uma forma de combater o desemprego juvenil crescente desde a década de 80, 

                                                
 
28 Aqui nos referimos as aulas de qualificação profissional no viés teórico que era desenvolvido 

predominantemente no turno da noite. Como as aulas práticas aconteciam nos turnos diurnos e como já 
salientamos, apresentavam problemas graves, no horário noturno os/as jovens procuram não faltar, pois 
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originando a profissionalização dos sistemas educativos e gerando inclusive a expectativa 

dos/as jovens em relação a esse processo. 

Ressaltamos que o fato de privilegiar uma certa área, um certo saber não significa 

afirmar que o processo integrador previsto pelo ProJovem não foi satisfatório e sim que esse 

fato nos indica que os/as jovens mesmo vivenciando uma proposta que não hierarquiza áreas e 

nem conhecimentos, mas desenvolve-se a partir das necessidades postas pelo mercado, 

estabelecem suas próprias formas de lidar com o saber de cada uma dessas áreas e mesmo 

compreendendo o processo de integração e, aprendendo desta forma, pode considerar ser mais 

necessário certo saber e mais satisfeito em relação aos saberes de uma determinada área, 

conforme expõe a jovem Bel durante a entrevista coletiva, 

 

Eu não vim pro ProJovem só por causa dos R$ 100,00 (cem reais) mas porque eu 
tinha que fazer um curso profissionalizante e no ProJovem tinha essa condição. Eu 
além de terminar os estudos fiz uma qualificação e tenho como de repente conseguir 
um trabalho de carteira assinada e posso depois até fazer um curso continuando a 
minha formação na área de alimentação, aprendendo técnicas novas como as 
comidas japonesas (Bel, concluinte da EJ V, núcleo 07- entrevista coletiva). 

  

 

 Continuando essa reflexão observamos na fala do jovem Pedrinha outro elemento que 

nos ajuda a entender esse privilegiamento entre os saberes trabalhados pelo Programa 

ProJovem, 

 
A qualificação é muito importante e a gente precisa dela. Não adianta terminar a 8ª 
série sem ter uma qualificação. Como é que vamos arrumar trabalho? Mas sei que é 
importante também terminar os estudos para isso (Pedrinha, concluinte da EJ V, 
núcleo 02- entrevista coletiva). 
 
 

Nota-se que o reconhecimento, pelos/as jovens, da importância de atividades ligadas à 

qualificação profissional é fundamental ao cotidiano de uma existência, em que os saberes 

práticos, entendidos como as habilidades necessárias para sua inserção no mundo do trabalho, 

são fundamentais como refletimos sobre as dificuldades apontadas no primeiro capítulo deste 

estudo acerca dos problemas vivenciados pelas juventudes. Ao falar sobre eles/as com relação 

à qualificação profissional, evidenciamos algumas falas abaixo apresentadas, 

 
 
 

                                                                                                                                                   
 

entendiam que as aulas teóricas eram importantes e de certa forma poderiam suprir as aulas práticas da qual 
eles/as não participavam em sua grande maioria.  
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Aprender a trabalhar com o computador foi muito importante pra mim, não tô 
trabalhando, mas a informática cresce cada vez mais e eu preciso ainda aprender 
mais, tornando fácil para mim buscar uma oportunidade (Jopa, concluinte da EJ V, 
núcleo 01- entrevista coletiva). 
 
Eu acho que a qualificação profissional deve ser melhorada no ProJovem. A gente é 
muito cobrada quando o assunto é trabalho. Eu aprendi muito mas ficou muita coisa 
ainda pra aprender e eu bem que queria fazer essa parte do curso de novo (Pati, 
concluinte da EJ V, núcleo 07- entrevista coletiva). 
 
A qualificação é a parte mais importante do ProJovem pois só ele oferece junto com 
os estudos a escola não, é só terminar as séries e só (Jú, concluinte da EJ V, núcleo 
03- entrevista coletiva). 
 

 

Essas falas refletem um pouco do que observamos durante as nossas visitas aos 

núcleos em que presenciamos certa desmotivação dos/das jovens com relação às aulas 

práticas dos Arcos Profissionais em que se evidenciava a falta de materiais e instrumentos 

para conduzir as atividades práticas dos Arcos de Construção e Reparos, Alimentação e 

Telemática, dificultando o trabalho pedagógico realizado e conseqüentemente a formação 

dos/das jovens. Contudo havia a percepção dos pontos positivos que se relacionavam à 

qualificação profissional no que tange à possibilidade oferecida pelo curso e as áreas de 

ocupação que se encontram em evidência no mercado de trabalho.  

Assim,  

 

Desde sempre associada à questão do desemprego, a empregabilidade individual 
assume agora uma nova centralidade face à necessidade de gerir um desemprego 
estrutural de massas e à incapacidade e impossibilidade dos governos nacionais para 
criar emprego. Sem poderem intervir diretamente sobre a oferta, eles vêem o seu 
campo de intervenção reduzido a ações que incidem quase exclusivamente sobre o 
lado da procura, quer sob a forma de políticas de emprego quer de educação-
formação. Atuar sobre a melhoria da empregabilidade individual surge como a única 
resposta política possível, no quadro do ideário neoliberal, para gerir um 
desemprego de massas que assume contornos paradoxais. Ele é concomitante com o 
aumento generalizado das qualificações escolares atinge não só os detentores de 
baixos níveis de habilitação escolar, mas também os mais qualificados dos 
qualificados (ALVES, 2007, p. 62). 

 
 

Esse privilegiamento de saberes quando aparece ligado à formação básica, ou como 

entendido pelos/as jovens como o processo de escolarização, foi observado também nas 

“escritas do saber” em que os/as jovens descreveram situações em que acreditam terem 

construído os seus conhecimentos e que expressam como outras pessoas e na situação 

elaborada por nós, até os ETs poderiam experienciar para aprender conforme obtemos no 

trecho de um dos textos, 

Os ETs são de outros planetas e eles primeiro precisavam não ficar na minha sala e 
sim em uma sala de aula para aprender a ler e a escrever e daí podiam ficar por aqui 
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mais tranqüilos. Mas já que eles tem que ir embora, seria importante mostrar pra eles 
como é uma escola e só assim eles poderiam voltar pra Marte e ensinar aos outros 
ETs (Meg, desistente da EJ V, núcleo 08 –“escrita do saber”). 
 

 

Nessas considerações realizadas por uma das jovens participantes da pesquisa, 

percebemos o quanto importante ela considera os saberes intelectuais/escolares ou 

instrumentais, como nomeia Souza (2007). A preocupação em dominar o processo de leitura e 

escrita parece fundamental para a jovem que indica a escola como primeira alternativa para 

aprender. Assim há nesse contexto um privilegiamento da escolarização, dos saberes 

intelectuais, que neste contexto são relacionados principalmente à leitura e à escrita e que, 

portanto, são considerados imprescindíveis pela jovem para que se possa então aprender 

outras coisas.  

Ao refletirmos acerca dessa questão parece-nos importante destacar que todos/as os/as 

jovens apresentaram durante a entrevista coletiva e as discussões realizadas nos encontros a 

importância da escolarização e da qualificação profissional inclusive atribuem a elas a 

possibilidade de melhorar de vida, conseguir algo para si e para a família. Ao falar da 

qualificação, parece ser uma necessidade e um privilegiamento imediato que segundo 

argumentos baseados em Charlot (2000) poderiam exatamente estar relacionados às 

exigências da socialização que determinam os saberes necessários e fazem com que os/as 

jovens passem a incorporar e a valorizar certos saberes, ou seja, os saberes práticos ligados 

aos afazeres do cotidiano. 

A área de ação comunitária aparece entre os saberes importantes segundo dois 

participantes da pesquisa. Nos textos elaborados pelos alunos, esses se referem aos saberes 

que são desenvolvidos nesta área como importantes para que as pessoas possam se conhecer e 

conviver melhor, respeitando umas às outras; essa referência estaria ligada aos saberes de 

natureza ético-moral como percebemos no trecho abaixo: 

 

A gente precisa aprender a conviver com as outras pessoas. Tem gente que mora na 
mesma casa e não se entende nem com a família imagina com os vizinhos. É preciso 
aprender a respeitar, a minha mãe me ensinou, o ProJovem continuou me ensinando, 
eu ajudei a planejar o trabalho na minha comunidade, com respeito as pessoas e eu 
ensinaria isso primeiro aos ETs (O ET, concluinte da EJ V, núcleo 05 – escrita do 
saber). 

 

 

Ao analisar essas considerações, salientamos que a “escrita do saber” apresenta 

referências a esses saberes de natureza ético-moral e sempre fazia uma breve descrição dos 
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lugares onde os ETs deveriam freqüentar ou ir para aprender. E, como observamos em um dos 

trechos anteriores, os/as jovens apontam a escola/núcleo como esse lugar, no entanto 

prevalecem, conforme também observados nas pesquisas desenvolvidas por Charlot (2001), 

os lugares como a praça do bairro, o centro da cidade, a família, os amigos, a praia, a 

televisão. Esses seriam os espaços e instrumentos que os/as jovens do ProJovem consideram 

que os ETs poderiam aprender mais. 

Essas considerações nos indicam que o privilegiamento de saberes pelos/as jovens no 

que tange ao Programa ProJovem não são referenciadas predominantemente a uma das áreas 

que formam a proposta integrada ou a saberes específicos dessas áreas; ao contrário, entre os 

participantes percebemos que existe sim um privilegiamento, mas não com relação às áreas 

desenvolvidas de forma integrada e sim com relação à escola e ao Projovem, como se 

apresenta na fala do jovem “Fê” durante um dos encontros, 

 

A gente precisava é que tivesse ProJovem pro Ensino Médio. A escola não dá 
condições pra gente continuar os estudos. Me matriculei e comecei a estudar, aí a 
escola entrou em greve. Ficou um tempão assim, mais de um mês. Fui viajar com 
meu pai e quando voltei fui lá vê se tinha acabado a greve e aí a diretora me falou 
que eu não podia mais freqüentar pois já tinha sido reprovado por faltas. Fui falar 
com uma professora que me disse que tinha saído de greve há quase 10 dias aí foi 
que fiquei doido, fica de greve mais de um mês e eu só perdi 10 dias e fui reprovado. 
Aí não dá. É palhaçada, no ProJovem quando eu precisei faltar quase uns 15 dias 
devido a um bico que eu arrumei conversei com os professores que me passaram um 
monte de trabalhos e assim que voltei foi pressão, tive que correr atrás do prejuízo 
(Fê, concluinte da EJ V, núcleo 02 - discussão). 
 

 

Inferimos, a partir dessa fala, que os jovens passam então a realizar comparações 

acerca do que vivenciaram e vivenciam na escola em seu contexto formal e na escola que 

vivenciaram o ProJovem e aí percebemos durante os encontros que sempre havia 

considerações que nos indicavam essa preferência ao Programa, indicando, e ao mesmo 

tempo nos fornecendo novas possibilidades de investigação, o privilegiamento dele. 

Pensamos também que esta questão pode ter sido enfatizada pelo fato dos/das jovens terem 

concluído o curso há pouco tempo e ao mesmo tempo estarem já vivenciando as práticas 

escolares novamente. 

Ao apresentarmos os saberes privilegiados como uma das nossas unidades de análise, 

tomamos essa unidade como uma das idéias centrais que compõem a noção do objeto desta 

investigação. A nossa intenção como anteriormente tratamos não foi determinar se os/as 

jovens privilegiam saberes de uma das áreas do ProJovem e sim entender se expressam e 

como expressam esse privilegiamento em suas falas que, conforme percebemos, nos apontam 
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que não há referências a apenas um saber de certa área e sim a todas que compõem a proposta 

integrada mesmo que certos saberes apareçam em menor freqüência.  

Assim essa unidade nos permitiu compreender que há jovens que privilegiam a 

qualificação profissional por entender que esta é fundamental para sua entrada no mundo do 

trabalho, ou mesmo porque a escola não ensina uma profissão. Ao mesmo tempo percebemos 

que os/as jovens consideram de suma importância a escolarização e quando a relacionam com 

a qualificação buscam logo justificar que sem uma escolarização, que a nosso ver parece ficar 

restrita ao ler e escrever que, supostamente, aprende-se na escola, não há como 

profissionalizar-se. Também ressaltam a importância de saberes de natureza ético-moral e de 

conteúdos operativos compreendidos por nós como componentes desenvolvidos no âmbito da 

ação comunitária no ProJovem, mesmo que em menor freqüência de ocorrência (apenas dois 

jovens indicaram a relevância deste) o que possibilita afirmarmos que há um equilíbrio na 

forma de privilegiamento dos saberes no ProJovem para esses participantes. 

Desta forma, essas considerações nos levam a refletir a nossa segunda unidade de 

análise que busca entender então se houve priorizações pelos/as jovens durante o processo de 

aprendizagem do saber integrado. Ou, melhor dizendo, se o/a jovem priorizou saberes ligados 

às áreas e/ou aos conteúdos da Formação Básica, da qualificação e da ação comunitária 

durante o processo por ele/a experienciado. 

 

4.2.2 Saberes Priorizados 

 

 Ao reunirmos os aspectos que contribuíram para a construção dessa segunda unidade 

de análise, buscamos a importância desta em relação aos diálogos estabelecidos anteriormente 

com a primeira unidade de saberes privilegiados. A nossa intenção como já anteriormente 

tratamos é de, a partir dessas unidades, (re) construirmos o nosso objeto de investigação, 

então cabe aqui retomar algumas idéias acerca do que estamos considerando como priorização 

de saberes, ou seja, o fato de privilegiar, conforme nos orienta a concepção de relação com o 

saber, não implica que também priorize-se na aprendizagem do saber que elegido como mais 

importante nos dá subsídios para compreender o porquê de priorizar um certo saber ao invés 

de outro, mesmo estes sendo trabalhados de uma forma integrada como observamos no 

ProJovem. 

 Durante a entrevista coletiva foi indagado aos jovens de forma a não influenciá-los 

sobre tudo que era ensinado no ProJovem, da seguinte forma: - Tudo o que foi vivenciado e 
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ensinado no ProJovem é importante para a juventude! Vocês concordam? E assim obtivemos 

algumas respostas bem interessantes que nos ajudaram a compor esse segundo momento: 

 

É não sei não!? Eu aprendi um monte de coisa errada também, teve um dia que 
fiquei muito doido de loló, eu nem sabia o que era e um colega meu mandou colocar 
na boca e não engolir, só ficar sugando, foi horrível e eu quase desmaiei. Depois 
minha professora de ciências naturais durante uma das aulas me disse que um cara 
do outro núcleo tinha morrido porque cheirou loló e teve uma parada cardíaca, ela 
explicou que o loló possui uma substância, o éter, que é juntado a outras que pode 
matar com uma só cheirada, aí foi que eu nunca mais quis saber disso, “aprendi meu 
velho” (O ET, concluinte da EJ V, núcleo 05 – entrevista coletiva). 
 

 

É importante analisarmos que ao se referir ao processo vivenciado, o jovem O ET 

apresentou durante a entrevista diversas situações e vivências suas que ocorreram durante o 

ProJovem. Essa foi uma das poucas falas no grupo que fizeram referência ao aprendizado com 

os colegas, mesmo que negativo, contrapondo-se a algumas das nossas argumentações acerca 

da construção coletiva e do que presenciamos como dispositivos pedagógicos dos processos 

de ensino. 

Em sua fala, temos uma aprendizagem considerada por ele como fundamental, pois a 

partir da discussão em sala de aula, tomou consciência de que não deveria mais usar o loló. 

Seguindo esse pensamento, o jovem não disse que considera a disciplina de ciências naturais 

como sendo a mais importante, contudo, apresentou em sua fala que essa disciplina teve 

importância para ele e que, portanto, a partir dela passou a não mais agir de forma errada, nos 

fazendo inferir que muitos/as jovens podem também nesse sentido relacionar-se dessa forma 

com os conhecimentos aprendidos seja na escola, seja no ProJovem. O jovem priorizou o 

aprendizado docente em relação ao que anteriormente lhe foi ensinado pelo colega.  

Esse tipo de priorização também pode ser levado em consideração quando refletimos 

acerca da aprendizagem e que segundo Souza (2007) um “saber” (cheirar loló) foi superado 

por outro (que cheirar loló pode matar) e dessa forma houve um processo de priorização por 

este último, uma vez que nem sempre acontece desta forma, implicando também que para 

essa superação haja também uma priorização dos saberes denominados por Charlot (2002) de 

natureza ético-moral, como já expomos, saberes que deslocam-se para a esfera da conduta 

moral e para a relação com o coletivo que observamos na “escrita do saber” da jovem 

Cassiana, 

Eu conversaria muito com o ET, contaria pra ele tudo o que aconteceu comigo e sei 
que ele não iria me julgar como as pessoas me julgam. Eu diria pra ele que a vida 
tem muito valor, que a liberdade é a coisa que mais conta. Diria pra ele que não 
podemos tirar a vida das outras pessoas, que precisamos fazer nossas próprias 
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escolhas e que essas tem que ser certas (Cassiana, concluinte da EJ V, núcleo 03 -
“escrita do saber”). 
 

 

Após refletirmos acerca dessas falas, percebemos que muitas coisas são colocadas em 

relação aos saberes de natureza ético-moral; há conforme pudemos observar ao analisarmos 

outras falas dos demais jovens participantes, uma priorização da aprendizagem desses saberes, 

o que, ao analisarmos a proposta pedagógica do ProJovem e a práxis pedagógica vivenciada, 

aparece como saberes que precisam ser resgatados junto aos jovens de uma forma 

contextualizada e crítica através de conteúdos ligados principalmente à disciplina de ciências 

humanas e à área de ação comunitária que propõe reflexões acerca dos problemas com que se 

deparam a juventude, como as drogas e a violência na comunidade por exemplo, estendendo-

se para as demais áreas e principalmente com relação às sínteses temáticas que trazem temas 

que conseqüentemente trazem à tona essas questões. 

Ainda, é importante enfocar que o saber superado dialogou para sua superação não 

apenas com os saberes de natureza ético-moral, mas também com os saberes 

teórico/intelectuais que possibilitaram assim a construção de um novo saber subsidiados 

agora como conteúdos educacionais, conforme trata Souza (2007), e que melhor norteiam 

nossa compreensão para o processo vivenciado pelo jovem que compreendeu, interpretou e 

explicou essa nova construção, ou melhor, esse novo saber. 

Em algumas situações, a priorização liga-se mais à construção dos saberes intelectuais 

ou conteúdos instrumentais, que voltam-se para a necessidade de aprender a ler e escrever, e 

dessa forma ter as condições necessárias para lidar com os demais saberes como expõem os 

jovens Duda e Paulinho durante a entrevista coletiva ao serem indagados sobre o que pensam 

ser importante aprender no ProJovem,  

 

É importante aprender a ler a e escrever bem! ( Duda, concluinte da EJ V, núcleo 
08- entrevista coletiva). 

 

Em seguida,  

 

Eu sei que ler e escrever é muito importante. A gente no ProJovem escreve muito, e 
a gente faz entrega a professora e ela entrega de volta pra fazer de novo. Eu ficava 
doido mas aprendia e sei que se não fosse assim eu jamais ia aprender pois fazia 
tempo que eu não lia nada e escrevia nada duas vezes. A minha professora 
orientadora não era nem de português mas era ela que passava um monte coisa pra 
escrever, as sínteses, e aí ela corrigia com a ajuda da professora de português e me 
dava tudo de volta pra refazer” Isso pra mim é o mais importante se eu não ler não 
posso estudar o resto das disciplinas e aí já viu, é reprovação (Paulinho, EJ V, 
núcleo 04- entrevista coletiva). 
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Nos materiais que produziram e nas discussões realizadas, os/as jovens atribuem ao 

ProJovem uma importância bastante relativa na aquisição dos saberes que consideram 

fundamentais para a sua vida e que portanto querem aprender e são priorizados por eles/as. 

Existe de certa forma um silêncio com relação à definição desses saberes e a este respeito. A 

importância que o ProJovem teve para a vida futura, para ser alguém, é reconhecida por 

eles/as, mas nos chama atenção que os jovens não tenham dado um destaque maior, 

priorizado, esses conhecimentos especificamente escolares como a matemática, as ciências 

naturais, a língua portuguesa, etc. Como destaca uma das jovens: 

 

É importante sim ler e escrever, mas o que é mais importante é aprender uma 
profissão, pois é daí que vamos poder arrumar emprego, no emprego não vão querer 
saber se eu sei história ou geografia e sim se eu sei fazer o que eles querem (Carol, 
concluinte da EJ V, núcleo 06- entrevista coletiva). 

 
 

Ler e escrever são saberes mencionados, como apontamos nas falas de Duda, de 

Paulinho e da Carol, apresentadas no tópico anterior, como também nas demais falas 

conforme apresentamos acima, mas sem complementos, sem detalhes sobre que tipo de 

leitura, que tipo de escrita foi e é importante aprender; também não se fala sobre os objetivos 

desses conhecimentos. 

Como apresentamos no percurso metodológico ao tratarmos da “escrita do saber”, 

percebemos que alguns/mas jovens apresentam dificuldades para escrever o que consideramos 

de certa forma comum devido principalmente à falta do hábito de leitura e da escrita conforme 

verificamos ao tratar dessas dificuldades entre os jovens das camadas populares, o que 

confere a eles/as uma hierarquização desses saberes e conseqüentemente a priorização destes 

no processo de aprendizagem. 

Nessa unidade de análise, destacamos ainda a priorização por parte de um dos jovens, 

o Eduardo (Duda), sobre os saberes que são considerados por Souza (2007) como conteúdos 

operativos conforme também já havíamos observado ao analisarmos o privilegiamento, 

 

Eu ensinaria ao ET como participar da comunidade em vivemos, ensinaria a planejar 
ações que pudessem melhorar a vida de todos que fazem parte da comunidade, iria 
com ele mudar a realidade de violência que vivemos, ia junto com o ET fazer um 
monte de Shows, só tipo MV Bill, para a comunidade, trazer um monte de político 
pra cobrar deles (Duda, concluinte da EJ V, núcleo 08- “escrita do saber”). 

Nessa fala, o jovem, ao destacar o que seria priorizado por ele para ensinar o ET, traz 

elementos que conforme aponta Souza (2007) voltam-se aos conteúdos operativos 
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desenvolvimento da capacidade de projetar intervenções sociais; essas intervenções 

apresentam-se, portanto, como uma aprendizagem da elaboração de planos e projetos para 

encaminhar a solução dos problemas estudados como conteúdos educativos, conteúdos esses 

constantemente debatidos nas execuções dos Planos de Ação Comunitária – PLAs, que são 

pensadas pelos/as jovens e postas em prática para intervir em situações negativas existentes 

na comunidade, que no relato do jovem Duda parecem exatamente retratados no objetivo de 

“mudar a realidade de violência que vivemos”; o jovem no segundo encontro realizado trouxe 

uma das músicas do MV Bill chamada “A voz do excluído” que considera ter a ver em tudo 

com ele. 

Ao analisarmos de uma forma geral todas os dados coletados percebemos que as 

priorizações, o que os jovens priorizaram na aprendizagem e que ainda querem aprender, nas 

maiorias das falas presentes nas discussões, na entrevista e na “escrita do saber”, apresentam 

uma priorização com relação aos saberes da qualificação profissional, não havendo em 

nenhum momento referência no âmbito do saber integrado conforme estrutura-se no 

ProJovem e que formariam integralmente o/a jovem. Entendemos, então, que mesmo sendo 

submetido a um saber integrado, que é formado por saberes diversos, que de fato os/as 

formam, os/as jovens ainda estabelecem certa hierarquização e priorizam, sem exatamente 

privilegiar, os saberes práticos. 

As condições em que vivem esses jovens e os contextos mais amplos em que se 

inserem as juventudes, parecem estabelecer e justificar essa priorização que, aliás, é seguida 

pela priorização de saberes de natureza ético-moral e que a partir das preocupações com o 

“mudar minha realidade, a realidade da minha comunidade” desejam orientar-se pelos saberes 

de intervenção ou conteúdos operativos das ações da ação comunitária desenvolvidas por 

eles/as durante o curso e que não são levadas a diante ao término do curso, o que por eles/as é 

considerado muito ruim, uma auto-crítica que circundou durante a entrevista a opinião de 

todos/as os/as jovens que participaram do estudo. 

Essa priorização encontra argumentos aos dialogarmos com Charlot (2002) que afirma 

que toda relação com o saber é também uma relação com o mundo. Salienta que o sujeito não 

pode apropriar-se de tudo o que a espécie humana produziu ao longo da história, ressaltando 

que o sujeito nasce em um momento da história humana, em uma sociedade e em uma cultura, 

em um certo lugar na sociedade. O que lhe é potencialmente oferecido é uma forma de 

mundo, que pode ser ampliada, mas que não corresponderá jamais ao mundo em sua 

totalidade. Além disso, destacamos, segundo Charlot (2007), o mundo em que o sujeito vive e 

aprende é aquele no qual ele tem uma atividade, no qual se produzem acontecimentos ligados 
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à sua história pessoal. Por outro lado, o sujeito não interioriza passivamente o mundo que lhe 

é oferecido conforme evidencia Freire (2001). 

O sujeito então constrói a partir da organização, da categorização, põe em ordem, 

interpreta. A relação com o mundo constitui-se nessa co-construção (seletiva) do sujeito e de 

seu mundo. Existem, para o sujeito, objetos, situações, pessoas, formas de atividade, formas 

relacionais (relações com os outros, mas também consigo mesmo) que, para ele, são mais 

importantes, são mais interessantes, têm mais valor que outras, correspondem melhor àquilo 

que ele é, àquilo que ele pode ser – e que, portanto, valem mais a pena ser aprendidos. É essa 

seleção seletiva e hierarquizada, de sentido e de valor dos objetos, situações inclusive consigo 

mesmo, que constitui a relação com o mundo do sujeito. O sentido e o valor de um saber (de 

um aprender), portanto, também, a mobilização do sujeito neste aprender, são indissociáveis 

dessa relação com o mundo.  

Neste sentido, voltamos então o olhar para a terceira unidade de análise, estratégias 

para aprender, dialogando a partir das unidades anteriormente desenvolvidas sobre as 

estratégias utilizadas pelos/as jovens para aprender, sejam todos os saberes que lhes são 

oportunizados pelo ProJovem, possivelmente privilegiados, seja para aprender aqueles 

saberes que foram priorizados por eles/as como educandos/as durante a vivência no curso.  

 

4.2.3 Estratégias para aprender 

 

O que você vai fazer agora, pra mudar a regra,  
o que você vai fazer agora, pra mudar a real? 

(Trecho da música “A voz do excluído” de MV Bill e Cidade Negra)  
 
 
 A partir da epígrafe acima, que surgiu da priorização de um certo saber por um dos 

jovens, procuramos então compreender as estratégias utilizadas pelos/as jovens para aprender 

durante o processo vivenciado no ProJovem, trabalhadas de forma integrada. Assim 

retomamos aqui alguns elementos que anteriormente já havíamos abordado.  

 Temos no contexto do ProJovem uma experiência que é desenvolvida de forma 

autônoma por Recife, a que os/as jovens foram inicialmente submetidos conforme mostrou-se 

a realidade vivenciada; contudo percebemos que esses jovens submetidos a uma proposta 

integrada e a processos educativos baseados em inovações pedagógicas passam então a se 

relacionar com ela e a desenvolver suas próprias formas de lidar com o/s saber/es que são 

então desenvolvidos de forma a serem ensinados pelos/as docentes, que por sua vez elaboram 

seus dispositivos de diferenciação pedagógica para que os/as jovens aprendam e assim os/as 
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jovens passam a responder de forma positiva ou negativa a esses dispositivos elaborando 

conforme observamos não apenas na realidade observada mas também nos encontros, suas 

formas próprias de lidar com o aprender. 

 Assim sendo, ao observarmos o material coletado e seguirmos os passos para a análise 

dessa unidade, buscamos nos fragmentos dos discursos dos/as jovens participantes do estudo 

perceber as estratégias utilizadas por eles para aprender e em um dos textos encontramos a 

primeira estratégia formulada e utilizada pelos/as jovens participantes, 

 

Eu iria sentar com ele lá na sala e daí ia começar a colocar várias músicas para ele 
ouvir, todos os meus CDs de rap e mais eu ia depois “bolar” um rap com ele, tenho 
certeza que ele iria se “amarrar” e aprenderia tudo (Duda, concluinte da EJ V, 
núcleo 08 -“escrita do saber”). 
 

 

Já havíamos, durante o processo que vivenciamos junto aos jovens no ProJovem, 

percebido que eles sempre tinham preferências por músicas de ídolos jovens, de estilo rap, 

funk entre outras, e a partir das músicas expressavam formas próprias de se comunicar 

uns/mas com os/as outros/as e com o mundo ao redor deles/as. Foi por isso que resolvemos 

também nos aproximar através da música, buscando conhecer um pouco o que pensava cada 

um/uma deles/as. O que nos surpreendeu foi perceber que a música não era apenas uma forma 

de identificar-se com algo e sim de também pensar sobre algo, matutar e aí aprender, construir 

saberes tendo como estratégia a música, o fazer rap enquanto uma síntese de um certo 

conhecimento, de uma certa área ou conteúdo. E temos nessa síntese, como é expressa pelo 

jovem, a possibilidade de compartilhar saberes. 

Observando a fala da jovem Bel, também percebemos a presença dessa estratégia que 

caracterizamos como sendo de natureza complexa, conforme as abordagens psicológicas 

apontam, por haver uma criação por parte dos/as jovens subsidiadas, por uma compreensão de 

um certo saber. 

Ressaltamos, porém, que não temos o intuito de entrar em uma discussão da psicologia 

cognitiva; aliás, em nossos estudos acerca das estratégias de aprendizagem percebemos que 

existem poucos trabalhos na área e que inclusive observa-se uma preocupação em verificar os 

efeitos dessas estratégias de aprendizagem no desempenho escolar dos alunos como aponta 

Costa (2004).  

Assim, ao elencarmos as estratégias apresentadas pelos/as jovens buscamos entender o 

que eles fazem para aprender, o que, portanto, implica também mais um elemento que nos 

permite compreender a relação com o saber. Desta forma analisamos as estratégias a partir do 
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ato cognitivo condicionado por fatores dependentes da situação de cada indivíduo na 

sociedade e de como ele interpreta sua própria situação, em que a pessoa vai apreendendo um 

conteúdo, que, mediante esse ato, se transforma em uma série de conceitos, enunciados ou 

preposições que são as que lhe permitem edificar os saberes (RAMOS, 2006). 

A possibilidade do ser humano associar, sintetizar, analisar, classificar, memorizar e 

tantas outras habilidades cognitivas, uma vez em interação com outros seres humanos, quebra 

fronteiras conforme afirma Guedes (2004). 

Estratégias como leitura e releitura também foram observadas nas “escritas do saber” 

conforme se apresenta no texto da jovem Meg: 

 

Depois que o ET, já tivesse assistido televisão eu daria um livro pra ele. Quando a 
gente quer aprender a gente tem lê e depois lê de novo e assim a gente vai 
aprendendo, com ET deve ser a mesma coisa (Meg – escrita do saber) 

 

 

Percebe-se que ao ensinar ao ET a jovem reproduz em seu texto uma estratégia que ela 

aponta como possibilidade para aprender, ou seja, ler e reler. Essa estratégia também foi 

apontada por outros jovens no momento da entrevista em que perguntamos como é que eles/as 

faziam para aprender. Ao responder a essa questão os jovens pararam, refletiram e expuseram: 

 

A gente fica lembrando o que a professora falou e aí eu pego livro e vou lendo, 
lembrando e lendo de novo até entender daí quando a professora manda apresentar 
se aprende mesmo (Jú, Concluinte da EJ V, núcleo 03 – entrevista coletiva). 

 

Que pergunta difícil “professora”, eu decoro o que tem no livro, eu respondo as 
atividades, dos assuntos que vão cair na prova (Cassiana, Concluinte da EJ V, 
núcleo 03 - entrevista coletiva). 

 

É “bronca” mesmo, mas eu aprendo muito quando eu pego a idéia, que vê êxodo 
rural, por exemplo, e aí faço uma grafitagem, mostrando o que significa o êxodo 
rural (Fê, concluinte da EJ V, núcleo 02 - entrevista coletiva). 

 

 

Ao observarmos essas falas percebemos que elas nos apontam mais algumas 

estratégias utilizadas, lembrar, memorizar/decorar, apresentar e resolver atividades que os 

jovens desenvolvem durante o processo de aprendizagem das áreas principalmente de 

Formação Básica que estão mais diretamente ligadas aos conteúdos. Consideramos então que 

ao falar das estratégias para aprender, do como eles/as fazem para aprender, houve uma 

compreensão geral por parte dos/as jovens que remeteram às formas de aprender a 
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aprendizagem dos saberes teórico/intelectuais não se referindo a outros saberes de natureza 

ético-moral ou saberes prático, tendo como exceção apenas uma das “escritas do saber”, que 

foi produzida pelo jovem Duda e que faz referência a estratégias utilizadas para a 

compreensão de saberes de natureza ético-moral. 

Percebemos também que há em algumas situações a opção dos/as jovens por 

estratégias ligadas ao ato de transformar os conteúdos que precisam ser aprendidos em outras 

formas de linguagem como, por exemplo, uma peça teatral ou um desenho, ou uma 

grafitagem, que reflita a compreensão do conteúdo que se deseja ser aprendido. Neste caso, 

percebemos que há certa semelhança dessa estratégia em relação à primeira, de elaboração; no 

entanto, aqui percebemos a formulação em que, nessa situação, o domínio das habilidades 

ligadas à arte de desenhar, de interpretar e de atuar não são presentes entre todos/as os jovens 

e daí faz-se necessária a formulação de outras estratégias para que possa então aprender. 

Em algumas situações percebemos que alguns jovens apenas consideram a estratégia 

do fazer, responder as atividades, realizar os trabalhos como uma forma de aprender. E aí ao 

retomarmos essa estratégia considerada simples temos algumas considerações presentes na 

entrevista, 

 
Tem que se pegar o que mais gosta. Eu não gosto de matemática então eu sei lá fico 
só tentando resolver as tarefas. Mas eu gosto muito de história então eu vou faço 
pesquisa sobre o assunto na internet, eu escrevo no caderno as coisas que eu acho 
interessante, mas só se eu gostar. Quando não gosta, mas tem que estudar é “pau” 
pra aprender (Paulinho, concluinte da EJ V, núcleo 04- entrevista). 

 

 

Essa é uma questão que nos chama muita atenção quando percebemos que há, por um 

lado, situações em que os jovens não aprendem e culpam a si mesmos, denominando-se de 

incapazes e daí muitas vezes desistindo do processo; no entanto, temos situações como a 

apresentada pelo Paulinho em que há uma barreira entre certos saberes e o sujeito aprendente 

que nesse caso assumi-se não como incapaz, mas sim como sujeito capaz de realizar opções e 

daí aprender com base na motivação para aprender um saber e outro não. Temos então a 

considerar que essa motivação implica então as estratégias docentes que serão utilizadas para 

o processo de aprendizagem desses saberes que “não são queridos” pelos/as jovens mas que 

no entanto fazem parte do contexto de aprendizagem. Seja a Matemática ou a Língua 

Portuguesa, cada indivíduo expressará esse gostar, ou como anteriormente trabalhamos, essa 

priorização. 
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Diante das considerações acerca dessas estratégias não apontamos ou indicamos as 

demais áreas presentes na proposta pedagógica do ProJovem e em seu desenvolvimento. Por 

tudo que foi obtido através das falas e escrita dos/as jovens, percebemos que o fato de não 

terem feito referências a estratégias para aprender a ocupação de chapista ou de vendedor 

ambulante, não significa que nessas situações utilizem estratégias diferentes principalmente 

porque estes saberes práticos também estão sendo vivenciados no interior das salas de aula e 

desenvolvidos pelos/as educadores/as como dispositivos pedagógicos diferenciados e 

personalizados a partir de cada conteúdo que será ensinado. 

Desta forma, as estratégias de elaboração, de ler e reler, de memorizar/decorar, 

lembrar, responder/fazer atividades, formular, apresentar, fazer raps, desenhos, encontram-se 

entre as estratégias simples quando são comumente utilizadas e complexas quando passam a 

exigir habilidades específicas para que assim seja possível aprender. No entanto, percebemos 

que ao elegermos essa unidade de análise, ficamos apenas no campo introdutório da questão 

abordada, mas encontramos o que para nós é de uma relevância imprescindível e que traz 

contribuições deste estudo para a compreensão das estratégias, que assim compreendemos 

como dispositivos de retorno pedagógico, ou seja, diante dos dispositivos pedagógicos 

oferecidos pela instituição para que os/as jovens educandos/as aprendam, do que esses/as 

jovens possam privilegiar em uma proposta de ensino elaborada, com vistas às suas 

necessidades e quais serão os saberes que irão priorizar nesta proposta, elaboram assim 

estratégias que (re)definimos do ponto de vista pedagógico, como dispositivos que são 

desenvolvidos e postos em prática para relacionar-se com os diversos saberes e assim o ato de 

aprender não é um processo de mão única. 

 

4.3 Considerações acerca das unidades analisadas e da relação com o saber 

 

 Buscamos ao iniciar o quarto capítulo analisar com base no campo teórico da 

Educação Popular a proposta pedagógica integrada do Programa de Inclusão de Jovens. 

Mesmo encontrando aspectos teóricos que evidenciam a preocupação com a formação da 

juventude, percebemos que a proposta apresenta-se baseada em uma lógica mercadológica, 

como dialogamos em alguns momentos. No entanto, ao estudarmos a proposta e buscarmos a 

compreensão da prática/práxis pedagógica, entendemos que diante dos pressupostos em que 

baseamos o nosso estudo, há possibilidades de refletirmos institucionalmente os elementos 

que compõem essa proposta e que se concretizam como prática ou como atingindo seus 

objetivos de reflexão, práxis pedagógica. 
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 Assim, a nossa compreensão acerca do objeto de estudo partiu dessa totalidade da 

prática/práxis pedagógica, e se constituiu com a compreensão de que através do estudo e da 

compreensão da relação dos/as jovens educandos/as do ProJovem teríamos assim o resultado 

da práxis em sua complexidade, pois partimos da noção de relação com o saber enquanto 

inter-relações que se dão não apenas no contexto escolar, mas que contemplam através da 

proposta integrada do ProJovem, as dimensões sociais que se supõem dar conta da formação 

da juventude. 

 O saber integrado então implica na compreensão de que as categorias de saberes de 

Charlot (2001) e de Souza (2007) estão dialogando em meio a proposta e prática desenvolvida 

no ProJovem. Assim essa percepção também é a da instituição que a partir dos dispositivos 

pedagógicos (dos/das estratégias docentes) objetiva atingir os objetivos institucionais do 

Programa, ou seja, a formação integral dos/das jovens. Desta forma os/as jovens respondem a 

esses dispositivos elaborando formas próprias de lidar com o/os saber/es, ora privilegiando, 

priorizando e aprendendo. 

Ora, acreditamos com base em nossos pressupostos que essa formação integral 

denominada pelo ProJovem com base na inserção do jovem na discussão sobre o mundo do 

trabalho, a sua conscientização dos problemas comunitários e a sua ação para superá-los e a 

escolarização e certificação a nível fundamental, de forma alguma dão conta da 

HUMANIDADE DO SER HUMANO (SOUZA, 2004), mas argumentamos que a autonomia 

com que os/as educadores/as e educandos/as desenvolvem suas práticas (discentes e docentes) 

podem favorecer para que a proposta concretize-se em favor de uma formação humanizante e 

não mercadológica, transformadora e não mantenedora. 

 Desta forma, ao situarmos os elementos da proposta como apresentação do contexto a 

que os/as jovens são inicialmente submetidos, mas que podem tornar-se, como constatamos, 

ativos neste processo, buscamos ouvir o que eles dizem e pensam sobre o saber integrado, ou 

sobre a abordagem desenvolvida no estudo, sobre os saberes teóricos/intelectuais, saberes 

práticos e saberes éticos-morais (CHARLOT, 2001), ou na perspectiva da Educação Popular, 

conteúdos educacionais, instrumentais e operativos (SOUZA, 2007). 

 Conforme acompanhamos durante as considerações acerca de cada uma das unidades 

de análise, formuladas com a intenção de compreendermos, a partir delas, a relação 

estabelecida pelos/as jovens com o saber integrado, percebemos que os/as jovens com quem 

juntos realizamos o estudo apresentaram muitos elementos que configuraram e expressaram a 

relação que é estabelecida entre eles/as enquanto jovens das camadas populares e o saber 
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integrado, enquanto um conjunto de saberes desenvolvidos e vivenciados no ProJovem a 

partir da integração. 

Assim retomamos as idéias de Charlot (2000) acerca dessa relação de que se o saber é 

relação, o valor e o sentido do saber nascem das relações induzidas e supostas por sua 

apropriação. Em outras palavras, um saber só tem sentido e valor por referência às relações 

que supõe e produz no mundo, consigo, com os outros. Os/as jovens educandos/as para quem 

o saber tem, ao que parece, “um sentido e um valor como tal”, são os que conferem um 

sentido e um valor ao saber-objeto sob sua forma substancializada, o que como já indicamos 

em discussões anteriores, supõe relações de um tipo particular com o mundo, consigo e com 

os outros. 

 Nesse contexto, percebemos ao refletirmos sobre os saberes privilegiados, saberes 

priorizados e estratégias para aprender que os/as jovens encontram formas diferenciadas de 

lidar, de se relacionar com o/os saber/es, como bem nos aponta Charlot (2002) ao discutir os 

saberes a partir da juventude. Para nós, ficou claro que as áreas de Formação Básica, 

Qualificação para o Trabalho e Ação Comunitária integradas no ProJovem não apresentam 

para eles necessidades de privilegiamento, pois compreendemos que ao serem submetidos a 

essa proposta de certa forma foram levados a dialogar entre elas e, portanto, não sendo 

necessário privilegiar; caso contrário, seria se houvesse a necessidade de optar por uma dessas 

áreas, como não é o caso, não identificamos nessa categoria um privilegiamento de saberes e 

sim entre a instituição escola e o Projeto ProJovem. 

 Quando nos remetemos às idéias de Freire (2001), retomamos então ao pensamento 

“as crianças populares brasileiras (que são os/as jovens de hoje), não se evadem da escola 

porque querem. As crianças populares brasileiras são expulsas da escola”. Essa afirmação 

cabe aqui ser retomada pois ao falar das dificuldades de se relacionar com a escola, os/as 

jovens trazem em si o discurso do oprimido, do não adaptado e que agora mais do que nunca 

deve ser entendido e atendido enquanto “jovem” e não mais enquanto aluno. 

 A priorização, enquanto nossa segunda unidade de análise, dialogou com a nossa 

compreensão acerca dos saberes elegidos pelos/as jovens como sendo mais importante para 

eles/as, ou seja, foi predominante a priorização dos saberes teórico/intelectuais e saberes 

práticos. Como percebemos, essa priorização condiz com a realidade em que se insere o 

jovem de hoje, a realidade do desemprego, da falta de qualificação, da falta de escolarização e 

portanto de dificuldades enfrentadas pelos/as jovens brasileiros/as principalmente quando 

estamos inseridos no contexto nordestino. Ainda faz-se necessário refletir que a não 

priorização dos saberes éticos-morais é de certa forma preocupante, pois pode significar uma 
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acomodação a situações de violência, desrespeito e desigualdades, tornadas comuns e 

banalizadas pelas excessivas ocorrências veiculadas principalmente através da mídia 

televisiva. 

 Na terceira unidade analisada, buscamos entender algumas das estratégias utilizadas 

pelos jovens para aprender. Tais estratégias pessoais, que vão sendo desenvolvidas 

pelos/pelas jovens no processo de aprendizagem, nos levam a refletir que essa maneira de 

conceber o saber ou a inteligência coletiva, as possibilidades de associar idéias, experiências, 

relacionar conteúdos, agregar valores, tudo isso permite ao ser humano possibilidades 

imensuráveis de construção de novas relações e de novos saberes. 

 Freire (1980), ao relatar algumas situações de atuação das juventudes como forma de 

expressão de sua cultura, aponta a grafitagem como uma expressão do/da jovem pertencente 

às camadas populares. Em 1980, Freire já apresentava e reconhecia as necessidades de 

inovações e da participação do educando como sujeito do seu processo de aprendizagem que 

se dá de forma coletiva através das trocas de experiências e saberes, que confrontados se (re) 

constroem e geram um novo saber que supera o saber anterior; conforme nos apresenta Souza 

(2006), esse processo de sabedoria é que constituirá e construirá a aprendizagem, que deve ser 

tomada como uma forma de refletir sobre a realidade vivenciada. 

 A relação com o saber dessa forma expressa-se pela forma do discurso dos/as jovem 

das camadas populares (CHARLOT, 2001), pela formulação e não por uma declaração do 

tipo a favor ou contra, como no voto. Declarar que se adora certo saber não significa nada; 

argumentar que se detesta de certo saber oferece uma indicação valiosa, como percebemos em 

uma das situações anteriormente citadas. Um bom “balanço do saber” conforme instrumento 

elaborado por Charlot e também utilizado por nós neste estudo é difícil de ser feito, pois 

supõe uma boa relação com o saber. E nesse sentido, essa boa relação é expressa pela relação 

que os/as jovens passam a ter com o mundo em que vivem e que atuam como sujeitos ativos 

do processo de ressocialização. 

 Se observarmos essa questão, a própria enunciação, a forma científica do discurso, o 

contexto vivenciado é essencial, enquanto que o conteúdo mencionado pelo/a participante é 

apenas evocado, não estando presente, mas apenas sendo representado e exposto no momento 

em que está sendo solicitado. 



 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

A partir do percurso realizado na presente investigação, ancorado no campo da 

Educação Popular e à luz da Pesquisa Participante, predominantemente qualitativa, partimos 

em busca dos objetivos da investigação que, através das discussões e análises aqui 

apresentadas, argumentamos, constituiu-se como uma forma de entendermos a noção de 

relação com o saber, ou melhor, de entendermos a relação dos/as jovens com o saber. 

Colocada a questão no contexto específico do Programa de Inclusão de Jovens, temos 

como informantes os/as jovens das camadas populares, seu universo de socialização; o 

problema da educação em geral e da escola em particular devem se voltar para saber como 

atualizar o que é dado ao homem e à mulher apenas potencialmente, ou seja, cuidar das 

estratégias pedagógicas, para essas camadas, de acesso às formas mais elaboradas de 

atividade intelectual. Compreender qual o tipo de relação com o mundo e com o saber o/a 

jovem precisa e pode construir a partir da proposta vivenciada no Programa que, desenvolve-

se teorizado por idéias voltadas para o processo de inovações pedagógicas e protagonismo 

juvenil, mas ao mesmo tempo subsidiado por um lógica mercadológica. 

Desta forma, os objetivos do presente estudo, a investigação acerca dos saberes 

discentes tomados como uma parcialidade da Prática/Práxis Pedagógica, dialogam com 

elementos de complexidade sócio-educacional, uma vez que vivenciamos momentos de 

dificuldades em relação ao contexto das juventudes brasileiras, principalmente com relação à 

inclusão perversa das juventudes das camadas populares. Sendo assim as nossas inquietações 

sobre essas questões compartilharam com a teoria da Educação Popular e geraram uma 

análise acerca do Programa de Inclusão de Jovens. 

Segundo Freire (1981), é o contexto interpretado e argumentado que indica as pautas 

do que-fazer educativo, de seus conteúdos, de suas exigências, possibilidades, 

impossibilidades, probabilidades, obstáculos e chances. Assim, ele nos ensina que “se o que-

fazer dos homens, não pode dar-se a não ser dentro do mundo humano, que é histórico –

cultural, as relações no mundo devem constituir o ponto de partida de nossas reflexões sobre 

aquele que-fazer”. 
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O feito e interpretado por quem vivenciou a proposta previamente modelada, a 

experiência vivenciada e construída, ou seja, as juventudes que interagiram com a proposta 

nos ajudaram a “tecer” os resultados deste trabalho. 

A relação com o saber, como objeto deste estudo, foi considerada por nós como o 

resultado da Prática/Práxis Pedagógica vivenciada no ProJovem. Também ao situar o nosso 

campo maior de investigação precisamos considerar que se trata de um Programa novo que 

ainda encontra-se em fase de mudanças e reformulações e que os resultados alcançados neste 

trabalho não são finais, pois do ponto de vista do estudo da relação com os saberes sempre 

teremos resultados que nos levam a novas reflexões e também ao trabalharmos com a 

concepção de Prática/Práxis Pedagógica teorizada por Souza (2007) temos a compreensão de 

que o processo educativo vivenciado implica não apenas a prática discente ou prática docente 

e sim elementos que interagem entre si e que constituem a Prática Pedagógica da instituição. 

Apresentada a contribuição da escola para a produção das situações de sucesso ou de 

fracasso escolares em algumas das nossas inferências, e mantendo o modelo de análise da 

relação com o saber que orienta o estudo em questão, refletimos com Charlot (2000) 

levantando hipóteses que vão assinalar a interface entre aprendizagem e ensino e que são 

caracteristicamente construtivistas, uma vez que dão ênfase à dimensão cognitiva da 

experiência escolar; o argumento é, então, a favor de se levar os/as alunos/as, jovens, a 

reconhecerem os saberes e conteúdos culturais como produtos de um trabalho de pensamento, 

como atividade cognitiva do sujeito. Diferente é tratá-los (os saberes) como objetos ou 

elementos de um capital que requer mais a memória, que se circunscrevem na ordem do ter, 

da posse/não-posse. É abordá-los em termos dos/das possuidores/as e dos/as despossuídos/as 

de saber, termos pensados como dicotômicos, sem relações de continuidade entre si e que 

supostamente estariam superados no ProJovem.  

Ao analisarmos o contexto em que o ProJovem surge e insere-se no cotidiano escolar, 

passamos então a considerar a Práxis Pedagógica como a teoria que orienta a nossa 

compreensão da Proposta Pedagógica Integrada e aliada essa teoria à luz da Educação 

Popular, a relação com o saber expressa as formas como as juventudes interagem com a 

realidade vivenciada no Programa e nos aponta caminhos para uma compreensão que o pensar 

pedagógico para as camadas jovens e populares precisa ser diferenciado das propostas 

vivenciadas no sistema escolar formal. 

Assim, defendemos a necessidade de se colocar no centro das situações de 

aprendizagem, contextualizada na prática/práxis pedagógica, a atividade do/a educando/a, 

suas estratégias para estabelecer relação com o/s saber/es e aprender, ao invés dos discursos 
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escolares tradicionais, do instrucionismo, ou seja, de um educação bancária como aborda 

Freire (1981). 

Nessa perspectiva reflete Souza (2004b) afirmando que o ponto de partida da prática 

pedagógica é sempre o mundo humano, em sua complexa configuração histórico-cultural com 

suas contradições, ambigüidades e possibilidades, partindo da reflexão sobre a experiência, 

sobre a prática. 

Os dados, analisados à luz das teorias que norteiam o presente estudo, propiciaram 

reflexões que nos ajudaram a compreender a relação com o saber; essa relação não generaliza 

ou sintetiza uma única forma de lidar com o saber, aliás, nem seria possível, pois a noção de 

relação com o saber não procura generalizações de formas de lidar com o saber e sim oferece 

situações para que as pesquisas desenvolvidas na área possam contribuir para a superação de 

problemas vivenciados pela juventude no âmbito da escola/núcleo, ou seja, as situações de 

fracasso. 

Sendo assim, a relação com o saber, embora sendo de um sujeito, é também social. 

Assim, para alguns/mas jovens, participantes da pesquisa, a relação com a escola é marcada 

pela exterioridade a um saber-objeto, enquanto processo que exige atividades intelectuais 

específicas, caracterizadas mais como profissional do que cultural e cognitiva, o que 

interpretamos como uma tendência ao mercado ou, como conceitua-se, à empregabilidade. A 

relação com o saber e com o aprender desse grupo de jovens encontra explicação no contexto 

de sua maneira de lidar com a vida, que é marcada pela busca de construir possibilidades de 

agir, de ações possíveis no espaço do cotidiano. 

Embora a ênfase do modelo de análise adotado pelo teórico Charlot (2000) recaia 

sobre as vivências singulares, sobre os/as sujeitos/as das experiências investigadas, esta 

abordagem não nega a dimensão social que estrutura a relação com o saber porque, por um 

lado, exprime as condições sociais de existência do indivíduo e, por outro, porque “as 

expectativas face ao futuro e à escola/núcleo, exprimem as relações sociais que estruturam 

nossa sociedade” como defende o autor. 

A aprendizagem no ProJovem foi entendida como uma intervenção 

educacional/pedagógica, deliberada e planejada, que deve criar situações desafiadoras e 

propor problemas que estimulem e orientem os alunos na construção e reconstrução de suas 

aprendizagens a partir de dispositivos pedagógicos que possibilitassem essa formação. Em 

alguns depoimentos dos profissionais que atuam no Programa percebemos que há um 

encontro entre as práticas escolares tradicionais e as práticas propostas pelo ProJovem; nesse 

encontro há uma superação de alguns elementos tradicionais e uma reflexão sobre a própria 
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prática, entendida como uma nova forma de lidar com o ensino, mais que isso, de lidar com 

o ensino das juventudes das camadas populares que já vivenciaram a escola formal e delas 

foram, aí sim, excluídos. 

Como relação pedagógica, a aprendizagem implica na mediação do professor entre o 

conhecimento e o aluno. Ensinar não é transferir conhecimento, pois como bem coloca 

Freire (1992), como objetos de conhecimento os conteúdos se devem entregar à curiosidade 

cognoscitiva de professores/as e alunos/as. Uns/mas ensinam e, ao fazê-lo, aprendem. 

Outros/as aprendem e, ao fazê-lo, ensinam e essa afirmação estava implícita em muitos 

momentos durante a realização da pesquisa em que os/as jovens expressaram saberes 

conceituados por nós a partir de Charlot e Souza. 

O ProJovem, sendo uma ação institucional subordinada a um programa educacional, 

deve articular as demandas sociais por cidadãos/ãs escolarizados/as, contudo, em uma 

perspectiva popular, com as necessidades de auto-realização das pessoas enquanto seres 

humanos, como defende Souza (2007). Ao analisarmos a proposta percebemos que a ênfase 

em uma formação integral na verdade encontra-se longe dos ideais da Educação Popular, 

mas também observamos que na experiência, no fazer cotidiano há espaços para um trabalho 

que siga nessa direção e que para tanto é necessário compartilhar idéias e refletir sobre as 

práticas vivenciadas e esse também é um dos papéis da pesquisa educacional, desta pesquisa 

principalmente. 

As nossas considerações acerca dos resultados encontrados partiram das análises dos 

dados coletados com os encontros e das categorias utilizadas para interpretá-los. Ao tratarmos 

os saberes privilegiados nos deparamos com a questão da empregabilidade implicitamente 

exposta pelos/as jovens participantes da pesquisa em suas falas tomadas como a fala das 

juventudes das camadas populares. Os saberes do ponto de vista do privilegiamento não 

foram enfatizados quanto às áreas de Formação Básica, Qualificação Profissional e Ação 

Comunitária, trabalhadas de forma integrada no ProJovem; todas essas áreas foram citadas 

pelos/as jovens como importantes para a formação. 

Na priorização dos saberes, considerando assim, o que os/as jovens priorizam na sua 

aprendizagem, percebemos uma ênfase com relação aos sabres práticos, os quais 

caracterizamos como conhecimentos da qualificação profissional. A priorização dos saberes 

de natureza ético-moral também é evidenciada pelos/as jovens que participaram da pesquisa.  

 Sobre as estratégias utilizadas pelos jovens para buscar construir um certo saber e 

assim aprender, mostraram-se enquanto dispositivos pedagógicos próprios da juventude, ou 

como nomeamos, inicialmente, dispositivos de retorno pedagógico, o que nos (re) afirma que 
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o processo não parte apenas da prática docente, apontando assim que há a possibilidade de 

aprofundamento nessa análise e desta forma possibilitar o aprimoramento dessas estratégias, 

tornando-as ainda mais eficientes para uma relação e aprendizagem significativa. 

Enfim, de tudo que pudemos aprender com os/as jovens sobre a relação com o saber 

pautado na integração das áreas de formação básica, qualificação para o trabalho e ação 

comunitária, vivenciada no ProJovem, e, dialogadas com base nas idéias dos autores que 

nortearam o estudo, as indagações iniciais que buscavam compreender a relação dos/as jovens 

com o saber, a questão do privilegiamento, da priorização dos saberes e as estratégias para 

aprender, se desvelaram, se multiplicaram, e passaram a indicar novos caminhos para o estudo 

dessa relação. O modo particular como esta relação se deu nos aponta reafirma a necessidade 

de pensar novas estratégias, dispositivos pedagógicos apropriados para o trabalho com esse 

público, as juventudes. 

Desta forma, aqui justificamos que temos, conforme apresentamos, considerações 

parciais obtidas a partir da vivência no ProJovem e da metodologia utilizada para realização 

da pesquisa. Consideramos os resultados obtidos como uma leitura das ações vivenciadas e 

resultados da Prática/Práxis Pedagógica desenvolvida no ProJovem, que nos levam à reflexão 

constante dos processos educativos do Programa, considerados integrados, de grande 

relevância para a compreensão da noção de relação com o saber, e como referência para 

novos estudos a fim de avançar nessa discussão que pode, no nosso entendimento, construir 

um saber de experiência feito e, portanto, podendo contribuir para o princípio e o fim da 

Educação, que é a HUMANIZAÇÃO. 
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Anexo G – Registros fotográficos 
 

 
Execução do Plano de Ação Comunitária do Núcleo 02 – EJ V 

 
 
 
 

 

 
Aula de integração e Ação Comunitária com o método do Teatro do Oprimido do Núcleo 01 e 06 – EJ V  
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Aula no Núcleo 01 – EJ V  

 
 
 
 

 
Execução do Plano de Ação Comunitária do Núcleo 07 – EJ V  

 


