UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM EDUCAÇÃO

FLÁVIA CRISTINA BATISTA CAIRES

POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUDE: UM ESTUDO DO PROJOVEM URBANO
NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)

VITÓRIA DA CONQUISTA
ABRIL/2015

FLÁVIA CRISTINA BATISTA CAIRES

POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUDE: UM ESTUDO DO PROJOVEM URBANO
NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)

Dissertação apresentada como requisito parcial
para a obtenção de título de mestre pelo
programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.
Orientadora: Profª Drª Sheila Cristina Furtado
Sales.

VITÓRIA DA CONQUISTA
ABRIL/2015

C137p

Caires, Flávia Cristina.
Política pública de juventude: um estudo do Projovem
Urbano do Município de Vitória da Conquista (BA). / Flávia
Cristina Caires, 2015.
F.153.
Orientador (a): Drª Sheila Cristina Furtado.
Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia, Programa de Pós-Graduação em Educação, Vitória da
Conquista - BA, 2015.
Inclui referências. 142-149.
1. Políticas públicas – Educação. 2. Juventude – Educação.
3. Projovem Urbano - Município de Vitória da Conquista – (BA).
I. Furtado, Sheila Cristina. II. Universidade Estadual Sudoeste da
Bahia, Programa Pós-Graduação em Educação. III. T.
CDD: 379
Catalogação na fonte: Cristiane Cardoso Sousa - CRB 5/1843

UESB – Campus Vitória da Conquista – BA

FLÁVIA CRISTINA BATISTA CAIRES

POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUDE: UM ESTUDO DO PROJOVEM URBANO
NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)

Dissertação apresentada como requisito parcial
para a obtenção de título de mestre pelo
Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

_________________________________________________________________
Profª Drª Sheila Cristina Furtado Sales (Orientadora)

__________________________________________________________________
Prof. Dr. Antônio Cabral Neto (UFRN)

__________________________________________________________________
Profª. Drª. Isabel Cristina de Jesus Brandão (UESB)

__________________________________________________________________
Prof. Dr. Cláudio Pinto Nunes (UESB)

A Deus, que nos criou e foi criativo nessa tarefa. Seu fôlego de vida em mim me foi sustento e
me deu coragem para questionar realidades e propor sempre um novo mundo de
possibilidades.

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela força e fé que me guiou durante essa caminhada.

À minha família, sem exceção, pelo apoio e compreensão, e ao meu marido, em especial, por
me entender e ouvir, por ser um grande incentivador deste trabalho. Valeu, meu amor!

Aos meus filhos Flávio e Daniel que, pelos momentos em que não pudemos estar juntos,
foram compreensivos, generosos e pacientes com a mamãe.

À minha orientadora e também colega de universidade, Sheila Cristina Furtado Sales, pela
amizade, dedicação, colaboração e orientações no decorrer deste trabalho.

A meu amigo e também colega de universidade, Elinaldo Leal, companheiro de todas as
horas, pelo carinho, dedicação e por sua contribuição para a realização deste trabalho.

Aos professores do Mestrado, em especial a professora Núbia Moreira e Nilma Cruzoé,
obrigada pela oportunidade de ampliar meus conhecimentos, pelo companheirismo e
dedicação, e por contribuir para a minha formação.

A todos, meu muito obrigada!!!

Não é Sério
(Charlie Brown Jr.)

Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério
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
Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério
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
A polícia diz que já causei muito distúrbio
O repórter quer saber porque eu me drogo
O que é que eu uso
Eu também senti a dor
E disso tudo eu fiz a rima
Agora tô por conta
Pode crer que eu tô no clima
Eu tô no clima... segue a rima
Revolução na sua mente você pode você faz
Quem sabe mesmo é quem sabe mais
Revolução na sua vida você pode você faz
Quem sabe mesmo é quem sabe mais
Revolução na sua mente você pode você faz
Quem sabe mesmo é quem sabe mais
Revolução na sua mente você pode você faz
Quem sabe mesmo é quem sabe mais
Eu tô no clima
"O que eu consigo ver é só um terço do problema
É o Sistema que tem que mudar
Não se pode parar de lutar
Senão não muda
A Juventude tem que estar a fim
Tem que se unir
O abuso do trabalho infantil, a ignorância
Só faz destruir a esperança
Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério
Deixa ele viver! É o que liga"

RESUMO
O presente trabalho é uma pesquisa de natureza qualitativa. Tem como foco principal a
compreensão de como ocorreu o processo de implementação do Projovem Urbano no
município de Vitória da Conquista, na Bahia, nas etapas de 2008/2010 e 2010/2011. O
Projovem Urbano é considerado o carro-chefe das políticas públicas de juventude, uma
política focalizada que se baseia nas matrizes neoliberais com características assistencialistas,
mas apresenta inovações na tridimensionalidade entre educação básica, qualificação
profissional e participação cidadã. O estudo qualitativo desenvolve uma reflexão sobre os
objetivos e finalidades do Programa, traduzidos como dimensões que se referem à
complementação e continuação dos estudos, oportunidade de entrada no mercado de trabalho
e a participação em ações comunitárias. Consideram-se, ainda, neste estudo, para fins de
análise, as contribuições das ações da gestão local para a implementação do Projovem
Urbano. O percurso metodológico foi referenciado em autores que caminham na perspectiva
da pesquisa qualitativa e tratam o fenômeno estudado na sua dinamicidade. A pesquisa
empírica foi realizada com a utilização de análise documental, grupo focal e entrevista em
profundidade. Os sujeitos que comporam a pesquisa consistem em 01 (um) membro do
comitê gestor local, 02 (dois) membros da coordenação local e 06 (seis) educadores do
programa. A técnica de análise escolhida se baseia em análise de conteúdo, assim as
categorias de análise são: Gestão, Educação e Trabalho. Conclui-se, neste estudo, que a
implementação do Projovem Urbano em Vitória da Conquista sofreu interferência direta do
comportamento político peculiar de seus gestores, visto que a cultura administrativa e política
da gestão apontaram práticas cristalizadas e enraizadas como a fragmentação, descontinuidade
administrativa, frágil institucionalização, e uma gestão centralizada e verticalizada. Esta
organização política vem causando problemas como a evasão, o comprometimento das metas
do Programa e a falta de infraestrutura para realização da dimensão da qualificação
profissional e da inclusão digital. No entanto, os sujeitos da pesquisa apontam como pontos
positivos a função social do programa, a elevação da escolaridade e a relação professor e
aluno, sendo este último o aspecto de maior relevância do programa.
Palavas-chave: Políticas Públicas. Juventude. Projovem Urbano.

ABSTRACT

The current work is a research of qualitative nature. Its main issue has been to understand how
was the process of implementation of Urban ProYouth in Vitória da Conquista, Bahia, on the
steps of 2008/2010 and 2010/2011. Urban ProYouth has been considered the flagship of
youth policies, a public policy which is based on neoliberal patterns with welfare features, but
it presents innovations in three dimensions among basic education, professional training and
citizen participation. The qualitative study draws on the objectives and purposes of the
program, translated as dimensions that refer to complement and further study, entry
opportunity in the labor market and participation in community activities. It has been also
considered in this study for analysis, the contributions of local management actions for the
implementation of Urban ProYouth. The methodological approach has been referenced on
authors who walk in the light of qualitative research and treat the phenomenon studied in its
dynamics. Empirical research has carried out with the use of document analysis, focus group
and in-depth interview. The subjects that make up the research have consisted of one (01)
local manager committee member, two (02) members of the local coordination and 06 (six)
program educators. The chosen analysis technique has been based on content analysis, and the
analysis categories are: Management, Education and Work. It has concluded in this study that
the implementation of Urban ProYouth in Vitória da Conquista had suffered direct
interference of peculiar political behavior of their managers, whereas the administrative
culture and management policy have shown crystallized and rooted practices like
fragmentation, administrative continuity, fragile institutionalization, and centralized and
vertical management. That political organization has caused problems such as evasion, the
commitment of the program's goals and the lack of infrastructure to carry out the dimension
of professional qualification and digital inclusion. However, the research subjects have
indicate as positive points the social function of the program, the education improvement and
the teacher-student relationship, the latter being the highlight of the program.

Key-words: Public Policies. Management. Youth. Urban ProYouth.
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1. INTRODUÇÃO

Nas sociedades contemporâneas, nesse início do século XXI, o mundo experimenta
um extraordinário aumento da população jovem em várias nações, especialmente nas nações
mais pobres. Nessa “onda jovem”, é possível afirmar que o maior contingente de jovens em
vulnerabilidade social encontra-se nos países de “terceiro mundo”. Em função disso, o tema
da juventude ganha respaldo e entra na agenda governamental de vários países,
principalmente dos países da América latina, muitas vezes sob a tutela de organismos
internacionais, os quais constam como um dos principais ideólogos das políticas públicas
voltadas para a educação, como o World Bank, o Fundo Monetário Internacional (FMI), a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) (MAINARDES, 2006).
Segundo Ball (2011), essas políticas internacionais (global) podem influenciar a
política nacional (local) de dois modos: o empréstimo de políticas e seu patrocínio. Para Ball
(2004), existe uma predisposição dos regimes políticos nacionais para aceitarem as
influências de um governo externo, global. Parece haver um senso comum, um discurso
político internacional, considerado o único caminho infalível para se pensar e resolver os
problemas econômicos nacionais. Esse discurso hegemônico acerca da política neoliberal faz
com que países em desenvolvimento aceitem as soluções políticas oferecidas por essas
agências supranacionais. Desse modo, o país que tentar se articular fora desse discurso corre o
risco de ser considerado inconsequente. Entretanto, salienta o autor, que há sempre um modo
específico, resistências e validações locais de interação e aceitação no processo de adoção de
uma agenda neoliberal.
Nesse contexto, a juventude entra em pauta no Brasil, ganha status de problema
político e entra na agenda governamental a partir da década de 1990. Para tanto, três pontos
merecem destaque neste debate: o primeiro ponto encontra-se relacionado ao processo de
redemocratização do país, na década de 1980; o segundo ponto trata do crescimento
populacional do segmento juvenil; e o terceiro assinala a Reforma do Estado brasileiro na
década de 1990.
Quanto ao primeiro ponto, o processo de redemocratização do país, as juventudes
participantes dos movimentos sociais organizados ganham respaldo e lutam por demandas
específicas para a população jovem pobre, afetada diretamente pelas mazelas sociais
ocasionadas pelo longo período de ditadura militar que o país viveu.
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O segundo ponto diz respeito ao contingente populacional de jovens no país que
representava, em 1983, quando a população jovem brasileira alcançou seu pico, 29% da
população do Brasil. Atualmente, dados de 2013, são 51 milhões de jovens (entre 15 e 29
anos), o que representa pouco mais de 26%, dos quase 200 milhões de habitantes do Brasil
(IPEA, 2013). Essa “onda jovem” contribuiu para que o segmento juvenil entrasse, mesmo
que tardiamente, na agenda governamental na década de 1990 e, em especial, a partir da
década de 2000.
Por fim, após a Reforma do Estado ocorrida no Brasil, na década de 1990, ele (o
Estado) não perde importância, mas, sim, desloca seu papel primordial da implementação para
a regulação e o controle. Nesse sentido, o Estado1 deixa de ser o responsável direto pelo
desenvolvimento econômico e social e passa a desempenhar o papel de promotor e regulador
desse desenvolvimento. Como estrutura organizacional propõe a descentralização e redução
de níveis hierárquicos, cabendo ao Governo Federal a função de regulador e coordenador e
aos seus entes federados (estados e municípios) a função de executor das políticas públicas.
Essa reforma moldou o pensamento, a formulação e a implementação das políticas públicas
de juventude no Brasil.
No contexto de Reforma do Estado, observamos uma reestruturação do capital com a
mercantilização de esferas do não mercado no sentido de levá-las à mercantilização e à
produção de lucro. Outra característica dessa Reforma foi a ocorrência de mudanças no setor
público com a instauração de uma nova performance competitiva que envolve uma
combinação de descentralização, alvos e incentivos para a produção de novos perfis
institucionais. Houve, também, uma mudança quanto à posição dos cidadãos em relação ao
Estado, que passa da posição de dependência para um papel de consumidor ativo (BALL,
2004).
Nesse quadro de mudança das sociedades modernas, Ball (2004) conjectura que cada
vez mais as políticas sociais estão sendo formuladas e implementadas em função de seu papel
de aumentar a competitividade econômica por meio de habilidades e competências exigidas
pelo capital econômico, presentes nas sociedades modernas.
Para Oliveira (2011, p. 82), o formato da gestão das políticas sociais, em geral nos
governos latino-americanos, tem sido “definido pela formulação no nível central e a
descentralização na implementação ou execução local”.
1

Salientamos que neste estudo entendemos o Estado como “o complexo das atividades práticas e teóricas com o
qual a classe dominante não somente justifica e mantém a dominação como procura conquistar o consentimento
ativo daqueles sobre os quais ele governa” (GRAMSCI, 1971, p. 244).
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Nessa nova configuração, as políticas públicas são vistas como a ação do Estado na
tentativa de solucionar demandas solicitadas pelas classes sociais e os beneficiários são os
consumidores ou assistidos pelas políticas. Ainda segundo Oliveira (2011), nesse modelo, o
Estado passa a se relacionar com os cidadãos dividindo-os em dois tipos: os contribuintes/
consumidores e os destituídos/assistidos. Então, problemas como violência, desemprego,
baixo nível de escolarização da população, saúde pública de má qualidade, entre outros,
assolam países em desenvolvimento e impulsionam os governos a buscarem ações e
programas que possam amenizar ou sanar tais problemas sociais.
No Brasil, na década de 1990, ocorreram transformações significativas, sobretudo em
virtude da política neoliberal. Nesse momento, a preocupação com a juventude tornou-se uma
questão social e política, não somente pelo seu quantitativo populacional, mas, sobremaneira,
por representar um segmento estratégico para o desenvolvimento, considerando uma nova
sociedade pós-industrial, que tem no conhecimento o princípio ativo para seu
desenvolvimento.
Nesse contexto, a juventude ora é considerada como “sujeito de direitos”, ora é
considerada como principal impulsionadora do desenvolvimento (capital humano) e ora é
encarada como “problema social”. Envolto nesse paradoxo, o segmento juvenil entra na
agenda política governamental e passa a ser visto como uma parcela da população vulnerável
ao desemprego, às desigualdades e à violência social. Para Ferreira e Pochmann (2011, p.
248), “esta condição de vulnerabilidade acentuou a necessidade de formulação de políticas
públicas que atendessem à diversidade desse segmento”.
Na década de 2000, o Brasil era visto, segundo Papa e Freitas (2011), no cenário
internacional, como “atrasado” na constituição de políticas públicas de juventude, seja pelo
fato de não ter nenhuma institucionalidade governamental ou pelo fato de ainda existir no
imaginário social a concepção de juventude como “problema social”.
Somente a partir de 2005 o Brasil construiu uma experiência no campo das políticas
públicas de juventude. Destacam-se, no período: a criação da Secretaria Nacional de
Juventude (SNJ), do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) e do Programa Nacional de
Inclusão de Jovens (Projovem). Outro aspecto importante para o fortalecimento da
institucionalidade das políticas públicas de juventude foi a promulgação, em julho de 2010, da
Proposta de Emenda à Constituição 42/2008, a chamada “PEC da Juventude”, que insere o
termo “juventude” e estabelece a faixa etária de 15 a 29 anos para essa população
(CARRANO, 2011), e a aprovação do Estatuto dos Direitos da Juventude, em 05 de outubro
de 2011 (PAPA; FREITAS, 2011).
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Diante do exposto, procuramos fazer uma breve retrospectiva histórica da constituição
das políticas públicas no Brasil, na tentativa de situar nosso objeto de estudo, o Projovem
Urbano. Esse programa foi lançado em 2005, conhecido como Projovem Original tinha como
objetivo integrar a formação básica, a qualificação profissional e a participação cidadã. Sua
finalidade primordial é proporcionar a inclusão social e educacional de jovens considerados
em vulnerabilidade social. Seu público-alvo era composto por jovens na faixa etária entre 18 e
24 anos que tinham cursado até a quarta série do ensino fundamental, mas não tinha concluído
os anos finais (até a 8ª série).
Em 2007, após uma avaliação do programa, o Governo Federal reorganizou os
programas e projetos e lançou em 2008 o Projovem Integrado. Esse projeto permanece com os
mesmos objetivos, amplia a faixa etária para 18 a 29 anos e apresenta como exigência para o
ingresso no programa que o jovem saiba ler e escrever e não tenha concluído o ensino
fundamental. O Projovem Integrado agrupa seis projetos que antes eram executados
separadamente e os divide em modalidades, a saber: Projovem Adolescente, Projovem
Campo, Projovem Trabalhador e Projovem Urbano.
O Projovem Urbano, nosso objeto de estudo, caracterizou-se como o carro-chefe das
políticas públicas de juventude, o que, segundo a Secretaria Nacional de Juventude (BRASIL,
2011), ampliou a visão do governo federal sobre a importância da juventude na construção da
democracia, e permitiu ao Estado avançar na superação da visão de “jovem problema” para o
reconhecimento dos “jovens como sujeitos de direitos”.
Porém, segundo Papa e Freitas (2011), se o debate na esfera federal avançou, não se
pode dizer o mesmo das demais esferas de governo. Para as autoras, pode-se dizer que, em
alguns lugares, houve mesmo um retrocesso, como é o caso de municípios que, mesmo tendo
uma vasta experiência com projetos e programas de juventude, experimentam uma
desarticulação entre as políticas públicas de juventude.
Para Papa e Freitas (2011, p. 11), de uma forma geral, mesmo os atores envolvidos na
implementação das políticas públicas de juventude no âmbito local reconhecem os jovens
como sujeitos de direitos, “mas uma análise mais aprofundada de suas falas e iniciativas
evidencia a presença de diversas compreensões e concepções”. Em especial, a compreensão
que se cristalizou no imaginário social a concepção de jovem como vítima e “problema
social”.
Como ponto de partida, o que nos instigou a realizar esta pesquisa foi a participação na
coordenação pedagógica de dois programas no município de Vitória da Conquista: o Projeto
Juventude Cidadã, realizado nos anos de 2006 e 2007; e o Projovem Urbano, nos anos de
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2008 a 2010, período de sua implementação. Essas experiências foram marcantes tanto na
vida profissional como na vida pessoal, pois proporcionaram aprendizado e crescimento como
ser humano. Com essas experiências, principalmente no Projovem Urbano, foi possível
perceber que mesmo que, todos nós (gestores, coordenação local e professores) tivéssemos
uma formação inicial e continuada oferecida pela Coordenação Nacional do Programa, muitas
vezes nossas crenças e valores falavam mais alto que a filosofia e os objetivos expressos nos
textos oficiais. A concepção de juventude do próprio programa tomava corpo diferente na
interpretação ativa dos executores e, com isso, fomos percebendo que havia a necessidade de
analisar o processo da sua implementação a fim de identificar avanços, lacunas e implicações
da gestão no Programa.
Isto se faz necessário considerando que foi detectado como lacuna em nossa revisão
bibliográfica justamente o caráter fragmentário das análises do Projovem em vários
municípios do Brasil. Percebemos que as pesquisas ora enfatizavam a dimensão da formação
básica, ora a qualificação profissional ou então a participação cidadã. Falta, a nosso ver, uma
análise aprofundada da política sem focar apenas uma das dimensões do programa, mas
levando em consideração pelo menos duas das dimensões: Formação Básica e Qualificação
Profissional. Fazer uma análise de como a gestão local vem implementando o Programa no
município, com base nas duas dimensões do programa, nos dará uma visão de como vem
sendo concebido o papel da gestão, educação e do trabalho na implementação do Programa
no município. Isso nos ajudará a compreender qual Projovem está sendo construído pelos
atores implementadores do programa e como eles recontextualizam e reinterpretam a política
na dialética entre o global e o local.
Assim, nossa pesquisa tem como questão problema: como ocorreu o processo de
implementação do Projovem Urbano no município de Vitória da Conquista nas etapas de
2008/2010 e 2010/2011? Queremos saber qual concepção de juventude, de educação, de
trabalho e de gestão têm o comitê gestor, a coordenação local e os professores, e quais as
implicações dessa interpretação na reconstrução dessa política na prática. Dessa forma,
partimos dos seguintes pressupostos:
P1: a interpretação dos agentes implementadores recria a política com base em
sua visão de mundo, seus valores e crenças (ideologia), produzindo efeitos e
consequências que representam mudanças significativas na implementação do
programa;
P2: Existe um distanciamento entre a concepção teórica do Programa e as
práticas da gestão, já enraizadas e institucionalizadas.
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Em nosso entendimento, a política toma corpo, transforma-se de intenção para ação na
fase de implementação. Por isso, torna-se imprescindível compreender as práticas e
percepções que os agentes executores realizaram ao implementar a política no âmbito local.
Nossa intenção é comprovar o pressuposto de que os sujeitos implementadores são seres
ativos que, ao trabalharem, colocam suas impressões, normas, valores, que transformam o
texto oficial em contexto experiencial e que, a partir dessa reinterpretação, cada cidade
constrói um Projovem que é modificado com base nessa prática. Corroborando o pressuposto
de que os sujeitos modificam a política no contexto da prática, entendemos que essa prática é
carregada de valores e normas já enraizadas e institucionalizadas. Então, a forma como a
gestão local do Programa interpreta a política interfere e molda a ação dos sujeitos executores,
e consequentemente muda a política.
Essas mudanças serão reveladas a partir da análise da implementação do programa,
por meio da execução de duas de suas dimensões: Formação Básica e Qualificação
Profissional. Essas dimensões nos possibilitaram desvelar qual a concepção de Gestão,
Educação e Trabalho é apresentada pelos profissionais (gestores, coordenadores e
educadores) que executam o programa no município. Nosso desafio é analisar essas
concepções e como as elas influenciam a reconstrução dessa política no âmbito local.
Partimos, então, do entendimento de que não é possível apreender o significado de
uma política pública sem a apreensão da lógica global de um determinado sistema de
produção. Desse modo, não é possível fazer a análise do Projovem Urbano sem fazer as
devidas conexões entre os fatores macro e micro que dirigem a política, fundando-se em
determinantes históricos, econômicos, políticos e culturais.
Assim, o Projovem Urbano, como política pública, é um complexo que faz parte de
uma totalidade social, por isso, torna-se importante o estudo de sua gênese, de seus
movimentos e de suas contradições. Ela não pode ser compreendida fora de seu tempo
histórico e nem em seu aparente isolamento das outras manifestações sociais, políticas e
econômicas. Portanto, faz-se necessário entender o contexto macro no qual a política está
inserida, a fim de compreendemos como o contexto global interfere e reflexiona na
construção da política em âmbito local.
Algumas pistas nos foram dadas pela revisão bibliográfica realizada a respeito das
produções acadêmicas sobre o Projovem Urbano. As pesquisas sobre o papel da gestão local
na implementação do Programa nos municípios concluíram que essa política fora se
consolidando submersa em um caldo histórico de muito envolvimento pessoal, pouca
institucionalização e quase nenhum diálogo entre poder público local e instituições locais
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ligadas à juventude (BLANCO, 2010; COSTA; ESPÍNOLA, 2012; SOARES, 2013;
BERTHOLINI, 2013). Essa fragilidade institucional é deletéria para o programa, pois, a
depender de como a gestão interpreta a política, ocasionam-se vários “projovens” em um, ou
seja, o papel da gestão é fundamental para o sucesso ou não do Programa.
O estudo sobre uma política pública requer, para a apreensão da sua essência, a
consideração de diferentes forças no processo de sua elaboração e implementação. Tal
processo é marcado por interesses econômicos, políticos e ideológicos, visto que a política
pública não se define sem disputas, sem contradições e sem antagonismos de classe. Então,
compreender qual interpretação é atribuída ao texto da política pela gestão local e suas
implicações no processo de implementação do Projovem Urbano no município é mister para
podermos entender a política tanto no seu macro quanto no seu microcontexto e
compreendermos qual Projovem está sendo construído em Vitória da Conquista.

1.1 A PESQUISA

Demo (2001) define pesquisa como a capacidade de dialogar criticamente com a
realidade. Segundo ele, quem sabe dialogar com a realidade de forma crítica e criativa faz da
pesquisa um princípio científico e educativo. Pesquisa, aqui, se define, então, como a
capacidade de questionamento da realidade, que não admite resultados definitivos, verdades
absolutas, mas que estabelece a provisoriedade metódica como fonte principal de renovação
científica.
No entanto, a pesquisa, na condição de investigação científica, depende de um
conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos para alcançar seus objetivos. Por isso em
qualquer pesquisa científica é necessário saber quais caminhos devem nortear o trabalho do
pesquisador.
Todavia, a pesquisa empírica é apenas um horizonte, um recorte dessa realidade. De
acordo com os quadros teóricos de referência, o real pode variar. Para começar, todo dado
empírico não fala por si só, mas pela “boca” de uma teoria. A realidade que se quer captar é a
mesma para todos nós, porém para captá-la é necessário ter uma concepção teórica sobre ela.
Ou seja, o que temos são interpretações dessa realidade que são pautadas na teoria, método e
prática. Nesse sentido, a importância da hermenêutica2 está precisamente no reconhecimento
de que a interpretação é inevitável (DEMO, 2001).
2

“Hermenêutica é a arte de descobrir a entrelinha para além das linhas, o contexto para além do texto, a
significação para além da palavra” (DEMO, 2001, p. 22).

22

Segundo Minayo e Sanches (1993), a atividade da pesquisa é marcada durante toda a
sua realização pelo quadro teórico que o pesquisador adota, por sua visão do mundo e pelo
compromisso social, assim como pelos limites do conhecimento, próprios de seu tempo. O
conhecimento científico é sempre uma busca de articulação entre uma teoria e a realidade
empírica; o método é o fio condutor para se formular essa articulação.
Este estudo configura-se como uma pesquisa exploratória e descritiva, pois, segundo
Gil (2008, p. 47), esse tipo de pesquisa vai “além da simples identificação da existência de
relação entre variáveis, pretendendo determinar a natureza destas relações”, ou seja, tem como
objetivo, além de descrever as características de determinada população ou fenômeno,
levantar as opiniões, as atitudes, as crenças e as práticas desse grupo.
A abordagem qualitativa, segundo Minayo e Sanches (1993), realiza uma aproximação
fundamental entre o sujeito e objeto do conhecimento, porque ambos são da mesma natureza.
Definir o nível simbólico do significado e da intencionalidade, atribuir um grau de
sistematicidade pelo desenvolvimento de métodos e técnicas, tem sido tarefa dos
pesquisadores que trabalham com a abordagem qualitativa. De acordo com essa abordagem o
pesquisador vai a campo para investigar, buscando captar o fenômeno em estudo fundando-se
na percepção das pessoas envolvidas e levando em consideração todos os pontos de vista
relevantes. Nesse sentido, a abordagem qualitativa poderá nos ajudar a analisar qual a
percepção dos atores executores sobre o processo de implementação do Projovem Urbano no
município de Vitória da Conquista.
Para tanto, é necessário selecionar adequadamente os indivíduos e os elementos que
devem compor o estudo, pois essa escolha é fundamental para garantir que os resultados
representem fielmente o que ocorreu com o fenômeno em questão. Neste estudo, aplicou-se o
conceito de população e amostra. Nascimento (2002) define a população como um conjunto
completo de elementos ou pessoas que representam um determinado conjunto de
características e a amostra como um subconjunto da população. Dessa forma, fizeram parte da
pesquisa as seguintes populações, como mostra a tabela 1, a seguir:

População

Tabela 1 – População e amostra
Universo

Amostra

Comitê Gestor

03

01

Coordenação local

12

02

Educadores que atuaram no período do recorte

15

06

Fonte: Própria autora.
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O método de amostragem foi aplicado com a finalidade de obter informações junto
aos principais agentes operadores das políticas de assistência social do município. Para isso,
foi feito o uso da amostragem não probabilística de abordagem orientada. Por esse método,
apenas os formadores de opinião foram selecionados para compor a amostra de estudo. Todos
os sujeitos foram escolhidos por terem participado das duas entradas3 do programa. O
membro do comitê gestor, o Dir. Pres. da Agência de Desenvolvimento, Trabalho e Renda
(ADTR), foi escolhido em virtude de ter sido o gestor do projeto no período de janeiro de
2009 a dezembro de 2011, período demarcado para o estudo. Os professores foram escolhidos
por terem trabalho nas duas etapas, possibilitando, assim, uma visão mais ampla da
implementação do Programa. A coordenadora pedagógica trabalhou na primeira etapa como
educadora e na segunda etapa como coordenadora do Programa e a coordenadora executiva na
primeira etapa trabalhou como apoio de coordenação e na segunda etapa foi coordenadora
executiva. Depois de escolhidos os sujeitos da pesquisa, fez-se necessário prestar atenção em
quais técnicas deveriam ser utilizadas para a coleta de material.
Sabemos que as técnicas de coleta de materiais não podem ser utilizadas como receitas
prontas, como instrumentos neutros, pois todo pesquisador tem sua ideologia e essa
influenciará seu trabalho de pesquisa. Então, as técnicas de coleta devem ser entendidas como
meios de obtenção de informações, cujas qualidades e limitações devem ser controladas. Elas
não são um fim em si, são valiosos instrumentos de coleta de dados. De acordo com a
natureza da nossa investigação, utilizamos as seguintes técnicas de coleta de materiais: o
grupo focal e a entrevista guiada e análise documental. Segue-se quadro 1, abaixo:

Técnica

Quadro1 – Técnicas de coleta de materiais
Modo de coleta
Unidade de coleta

Grupo Focal

Moderador utiliza um roteiro

Educadores do programa.

pré-definido para estimular o
debate

e

assegurar

a

participação de todos.
Entrevista guiada

3

Entrevistas em profundidade,

Entrevistas com: comitê gestor

roteiro semiestruturado.

local e coordenação local.

Cabe esclarecer, o termo “Entrada” é utilizado, pela coordenação nacional, para definir o grupo de turmas que
iniciou as atividades do programa em determinado momento. Por exemplo, a entrada referência para este estudo
é a 1ª Entrada e a 2ª entrada, ou seja, trata-se do primeiro grupo de municípios/ turmas do Projovem Urbano, que
começou a funcionar em Setembro de 2008 e terminou em abril de 2010 e o segunda turma que teve início em
maio de 2010 e terminou em novembro de 2011. Salientamos, porém, que no município convencionou-se
chamar de primeira etapa (2008/2010) e segunda etapa (2010/2011) respectivamente.
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Análise Documental

Análise

de

documentos

Análise

de

documentos

oficiais didático-pedagógicos

pedagógicos (PPI, relatórios),

e do marco regulatório legal.

marco

legal

(legislação,

resoluções)
Fonte: Própria autora.

O grupo focal foi escolhido como técnica a ser aplicada com os educadores do
programa por dois motivos: primeiro, para que esses agentes implementadores pudessem
interagir, trocar experiências, compartilhar a sua atuação no programa, além de deixarem
transparecer suas inquietações, frustrações e expectativas; o segundo, pela possibilidade de
criar um clima de descontração e troca de experiências.
A técnica do grupo focal é um tipo de “entrevista em profundidade realizada em
grupo, cujas reuniões têm características definidas quanto à proposta, ao tamanho, à
composição e aos procedimentos de condução” (OLIVEIRA; FREITAS, 2010, p. 325-326).
A utilização do grupo focal é indicada para pesquisas que têm como objetivo explicar como as
pessoas consideram uma experiência, uma ideia ou um evento (OLIVEIRA; FREITAS,
2010). Então, essa técnica foi apropriada para esta pesquisa, visto que nos forneceu
informações sobre o que os educadores pensam, sentem e sobre a forma como agiram na
implementação do Projovem Urbano em Vitória da Conquista durante o período em que
atuaram.
Quanto ao número de participantes do grupo, escolhemos 06 educadores que atuaram
na primeira e na segunda etapa. Na definição do tamanho do grupo, seguimos o que nos
aconselha Oliveira e Freitas (2010), ou seja, para esses autores, o grupo deve ser pequeno o
suficiente para que todos tenham a oportunidade de partilhar suas percepções e grande o
bastante para fornecer a diversidade de percepções. Pode-se dizer, em função desse
argumento, que a quantidade de participantes por grupo pode ser de no mínimo 04 e no
máximo 12 participantes. Como nossa intenção era obter dados qualitativos, optamos por
compor um grupo de 06 professores.
A escolha dos participantes do grupo focal se deu da seguinte forma: 01 professor da
formação básica da área de ciências humanas; 01 professor da formação básica da área de
ciências exatas e naturais; 01 professor da formação básica da área de Língua Portuguesa; 01
professor da formação básica da área de Língua Inglesa; 01 professor de qualificação
profissional que trabalhou na primeira etapa com o Arco Ocupacional de Administração e na
segunda etapa com o Arco Ocupacional Educação; e 01 professor de participação cidadã. Essa
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escolha justifica-se pela necessidade de obtenção de uma diversidade de olhares sobre o
programa, a partir da formação e da atuação dos agentes implementadores, nesse caso os
educadores nas duas dimensões do currículo (formação básica e qualificação profissional).
Veja na tabela 2, a seguir, a distribuição mais detalhada das técnicas aplicadas e seus
respectivos sujeitos.
Tabela 2 – Técnicas de coleta de dados e seus respectivos sujeitos
Técnica de

Sujeitos

Quantitat.

Etapa do

coleta

programa
Comitê gestor:

01

2008/2010

Secretário da Agência de Desenvolvimento, Trabalho e

2010/2011

Renda (ADTR)
Entrevista

Coordenador executivo

01

2008/2010

guiada

2010/2011
Coordenador pedagógico

01

2010/2011

Professor de formação básica – área de ciências humanas

01

2008/2010
2010/2011

Professor de formação básica – área de ciências naturais e
Grupo Focal

01

2008/2010

exatas
Professor de formação básica – área de língua portuguesa

2010/2011
01

2008/2010
2010/2011

Professor de formação básica – área de língua inglesa

01

2008/2010
2010/2011

Professor de qualificação profissional

01

2008/2010
2010/2011

Professor de participação cidadã

01

2008/2010
2010/2011

Total de sujeitos da pesquisa

09

Fonte: Própria autora.

A reunião do grupo focal teve duração de 3 (três) horas. Ela aconteceu em uma sala
confortável e que possuía sistema de áudio e vídeo. Para a condução da sessão, utilizamos um
guia de tópicos e questões formuladas que abordaram o máximo de tópicos relevantes. Os
tópicos4 de discussão foram cuidadosamente preparados, de forma que os participantes se
sentissem à vontade e discutissem os tópicos de forma espontânea. Toda a discussão foi
gravada em vídeo e áudio com a permissão e autorização prévia dos entrevistados.
4

O roteiro consta nos apêndices.
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Segundo Oliveira e Freitas (2010), a qualidade das respostas está diretamente
relacionada com a qualidade das questões. Essas devem parecer espontâneas para os
participantes, apesar de serem cuidadosamente preparadas pelo pesquisador. Para tanto,
elaboramos um roteiro com 10 questões5, sendo: 01 questão aberta lançada a todos; 01
questão introdutória para dar início ao tema de discussão; 04 questões-chave sobre a gestão e
execução do programa; 02 questões de transição para mudar de uma questão-chave para outra;
01 questão final para encerrar a discussão; e 01 questão-resumo, com a qual o moderador fez
uma pequena explanação sobre o propósito da discussão e, finalmente, lançou a seguinte
pergunta: nós esquecemos algo?
Salientamos que o trabalho com o grupo focal trouxe muitas contribuições para a
pesquisa, pois foi com base nas discussões suscitadas pelos educadores que elaboramos as
entrevistas com o Dir. Pres. da ADTR, com a coordenação pedagógica e com a coordenação
executiva. O grupo de educadores esteve à vontade, houve momentos de discussão intensos e
o bloco de questões que mais suscitou o debate foi o bloco no qual foi solicitado a eles que
avaliassem a gestão local na implementação do Programa.
A entrevista foi escolhida como técnica de coleta de dados, haja vista que, segundo
Richardson (2011, p. 207), “a melhor situação para participar na mente do outro ser humano é
a interação face a face”.
Como fizemos uma pesquisa de cunho qualitativo, realizamos a “entrevista guiada”,
na qual o entrevistador utiliza um “guia” de temas a serem explorados durante o transcurso da
entrevista. Nesse tipo de entrevista, as perguntas não estão pré-formuladas, são feitas durante
o processo e a ordem dos temas não é estabelecida previamente (RICHARDSON, 2011). O
entrevistador conhece o tema da entrevista, mas o que interessa é o aprofundamento realizado
pelo entrevistado. As entrevistas guiadas foram gravadas em áudio, transcritas e analisadas
logo após terem sido realizadas.
Especificamente, as entrevistas guiadas foram realizadas: com um membro do comitê
gestor local, o Dir. Pres. da Agência de Desenvolvimento, Trabalho e Renda (ADTR), pois,
além de ser o coordenador do comitê gestor, estava à frente da Secretaria e tinha uma
articulação mais próxima com a coordenação local do programa; e com os membros da
coordenação local – coordenador pedagógico e coordenador executivo. Todos os membros da
coordenação local foram escolhidos para participarem da pesquisa em virtude do importante e

5

O roteiro consta nos apêndices.

27

específico papel que exerceram na gestão da implementação do programa nos anos de 2008 a
2011.
Portanto, as entrevistas foram realizadas sem maiores transtornos, aqueles que foram
convidados a participarem da pesquisa se mostraram solícitos, exceto a coordenadora
pedagógica, que num primeiro momento demonstrou um pouco de resistência em marcar a
entrevista, mas depois aceitou. Todos os sujeitos leram e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e foram informados de que sua identidade seria
preservada. Para isso, no ato de cada entrevista foi solicitado que cada entrevistado escolhesse
um pseudônimo, o que foi feito também no grupo focal.
Para conhecer a filosofia, concepção e objetivos do referencial teórico do Programa
Projovem Urbano foi necessário a utilização da pesquisa documental que, segundo
Nascimento (2002), utiliza como fonte de investigação materiais que ainda não sofreram
nenhum tipo de análise.
Depois de coletados os materiais, todas as entrevistas foram transcritas e analisadas
minuciosamente. Para a análise dos materiais coletados, utilizamos a técnica de análise de
conteúdo referenciada por Laurence Bardin. A análise de conteúdo, segundo Bardin (1977, p.
42), “é um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”.
Essa técnica foi escolhida para a análise das entrevistas, visto que o nosso objetivo era
conhecer qual a percepção que os agentes implementadores tinham sobre o Projovem Urbano.
Dessa forma, analisamos as falas (comunicação) dos agentes implementadores a fim de
sabermos qual a concepção de Gestão, Educação e Trabalho que os gestores, coordenação
local e educadores do programa possuíam. Analisamos, então, como vem sendo
implementado o programa no município, por meio de duas dimensões do programa: formação
básica e qualificação profissional.
Para se proceder à análise de conteúdo, percorreu-se um conjunto de fases préestabelecidas compostas por três etapas: a) pré-análise; b) a análise do material; e c) o
tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação (RICHARDSON, 2011).
A primeira etapa, da pré-análise, foi a fase de organização propriamente dita e
abrangeu três aspectos: a escolha do material, a formulação de hipóteses e objetivos e a
elaboração de indicadores para a interpretação dos resultados. Nessa etapa, foram
empreendidas várias leituras de todo o material coletado, a princípio sem compromisso
objetivo de sistematização, mas, sim, tentando apreender de uma forma global as ideias
principais e os seus significados gerais.
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Segundo Richardson (2011), essa etapa facilita o reconhecimento dos conceitos mais
utilizados e proporciona uma primeira aproximação da concepção que o autor tem dos
fenômenos sociais do mundo. Depois da leitura superficial do material, o pesquisador deve
escolher os documentos que serão utilizados na análise e interpretação. De acordo com
Amado (2000), para que ocorra o processo de categorização e codificação é necessário já
estarem definidos os objetivos (geral e os específicos) do trabalho, a explicitação de um
quadro de referência teórico. Daí, parte-se para a constituição do corpus documental que se
trata da seleção dos materiais coletados nas entrevistas por meio de uma leitura atenta e ativa
para levantamentos dos temas relevantes do conjunto, como ideologia e conceitos mais
utilizados pelos sujeitos da pesquisa.
Quanto à seleção das unidades de análise, existem várias opções para a escolha do
recorte, no entanto foi pertinente para nossa pesquisa a análise categorial temática, o que nos
levou ao uso de sentenças, frases ou parágrafos como unidade de análise.
Após a realização dessas etapas, ocorre o processo de codificação que, segundo
Amado (2000), é o processo pelo qual os dados brutos são transformados e agrupados em
unidades que permitem a descrição exata das características relevantes do conteúdo. Já a
decodificação, é a interpretação do discurso do outro, fundando-se na análise da comunicação,
seja este conteúdo explícito ou latente.
Amado (2000) identifica alguns estágios da fase de codificação, a saber: a) determinar
as unidades de registro ou de significado (no caso de nossa pesquisa, temas, frases ou
parágrafos, expressões ou palavras); b) determinar a unidade de contexto; c) determinar a
unidade de enumeração ou contagem; d) categorizar a operação de classificação de elementos
constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento
(AMADO, 2000). Entende-se por categoria uma palavra-chave que indica a significação
central de um conceito, e essa categoria pode ser escolhida a priori ou a posteriori. No caso
de nossa pesquisa, depois de definida a questão problema e determinados os objetivos,
definimos a priori as três categorias de análise: Gestão, Educação e Trabalho.
Na segunda etapa, da análise do material, os dados foram codificados, categorizados e
quantificados. Podemos entender as categorias como grandes enunciados que abarcam um
número considerável de temas. Neste estudo, as categorias utilizadas foram categorias
apriorísticas, ou seja, foram escolhidas pelo pesquisador previamente, são elas: Gestão,
Educação e Trabalho.
Com base na categorização, foi realizada uma síntese na qual agrupamos os problemas
que mais recorrentes nas falas dos sujeitos e partindo disso elencamos um quadro referencial
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teórico para discutir e analisar as regularidades e divergências apresentadas em cada categoria
de análise. Segundo Amado (2000), nessa fase de análise dos materiais deve-se fazer um
estudo aprofundado orientado pelo referencial teórico do investigador e suas hipóteses.
Dessa forma, montamos, a partir das categorias escolhidas previamente, um mapa
conceitual6. Nesse momento, foram levados em consideração os principais problemas
relatados pelos educadores, pelo diretor presidente da ADTR e pelas coordenadoras
pedagógica e executiva. Assim, pontuamos o que foi dito fundando-nos nas suas
regularidades e divergências. Essa foi uma tarefa trabalhosa, árdua e que exigiu tempo e
dedicação da pesquisadora.
A terceira etapa, de tratamento dos resultados, foi o momento de transformar os dados
brutos em conteúdo a ser interpretado, baseando-se nas inferências do investigador. Nessa
etapa, o pesquisador apoiado nos materiais de informação, realiza a reflexão com base no
material empírico e tenta estabelecer relações com a realidade social ampla. Esse foi o
momento no qual demos exclusiva atenção ao conteúdo manifestado nos documentos e
aprofundamos nossa análise com desvelo sobre o conteúdo latente que eles possuíam. É
importante estar atento não só ao contexto linguístico, mas também histórico das expressões,
dos conceitos.
Amado (2000) argumenta que codificar é o processo por meio do qual os dados brutos
são sistematicamente transformados em categorias e que permitem, posteriormente, a
discussão precisa das características relevantes do conteúdo. Assim, codificar significa
transformar, seguindo regras especificadas nos dados de um texto, procurando agrupá-las em
unidades que permitam uma representação do conteúdo do texto. Essa fase é, para Amado
(2000), a fase de interpretação e deve ser amparada pelas demais fases, pois, aqui, o
pesquisador interpreta, faz inferências acerca do conteúdo, por isso é considerada a fase mais
complexa e difícil de ser realizada.
Neste estudo, os dados analisados foram dispostos em dois capítulos: no capítulo
quatro realizamos uma análise documental e confrontamos a proposta teórico-metodológica
do Projovem com a concepção de juventude, educação e trabalho, que consta na proposta
oficial. No capítulo cinco, apresentamos a percepção dos sujeitos quanto à gestão na
implementação do Programa. Nesse capítulo, apresentamos o mapa conceitual e discutimos as
regularidades e divergências de falas dos sujeitos à luz do nosso referencial teórico. Trata-se

6

O mapa conceitual encontra-se nos apêndices, assim como todos os quadros de categorização montados para
construir o mapa conceitual.
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da análise da percepção dos sujeitos quanto à implementação do Projovem Urbano por meio
das dimensões Educação Básica e Qualificação Profissional. Para tal, utilizamos as categorias
de análise: Gestão, Educação e Trabalho.

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos, sendo eles a introdução, quatro
capítulos de desenvolvimento e a conclusão. A introdução compõe-se de três partes: na
primeira versamos sobre o tema, o problema e as hipóteses, e os objetivos da pesquisa; na
segunda abordamos o referencial dos aspectos teórico-metodológicos; e na terceira abordamos
a forma como o trabalho está estruturado.
Os capítulos que compõem o desenvolvimento estão assim dispostos: no capítulo 2,
Políticas Públicas de Juventude no Brasil: contexto histórico e perspectivas atuais,
abordamos uma retrospectiva histórica do cenário político e econômico brasileiro e, também,
das políticas públicas de juventude da década de 1930 até a entrada do novo milênio.
No capítulo 3, Marco Conceitual: Gestão, Educação e Trabalho, discorremos sobre
qual a concepção de juventude, Educação, Trabalho e Gestão defendemos para subsidiar as
análises dos materiais. Trata-se de definir qual a noção de juventude(s), e qual a relação entre
juventude, educação e trabalho se estabelece nas políticas públicas de inclusão destinadas ao
segmento juvenil. Apresentamos, também, a Reforma do Estado brasileiro como norteadora
da inserção da nova forma de gestão, a gestão gerencial, na formulação e implementação de
políticas públicas sociais, além do ciclo de políticas públicas como possibilidade de análise
política das políticas públicas. Discutimos também algumas regularidades que se encontram
presentes na gestão de políticas públicas no âmbito local.
No capítulo 4, Projovem Urbano: finalidades, objetivos, estrutura e proposta
pedagógica, analisamos os princípios filosóficos, políticos e pedagógicos do Projovem
Urbano contidos no Projeto Pedagógico Integrado (PPI), na Resolução FNDE 22/2008 e no
plano de implementação do município que dá orientações sobre seu processo de
implementação. Esta análise foi necessária, pois subsidiou a análise da gestão do município na
implementação do Projovem Urbano em Vitória da Conquista, e foi de suma importância para
conhecer e analisar o Programa, seus objetivos e sua proposta pedagógica.
No capítulo 5, O Projovem Urbano em Vitória da Conquista: percepções e práticas
dos sujeitos envolvidos na pesquisa, analisamos a percepção que gestores, coordenação local
e professores têm da gestão do Projovem Urbano e como se deu o processo de implementação
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do Programa no município, além de apontarmos as lacunas, os desafios e os avanços da gestão
executora do programa no município.
No capítulo 6, Considerações Finais, apontamos algumas conclusões provisórias,
considerando a dinamicidade dos processos sociais e a provisoriedade das certezas
epistémicas nesses processos. Nessa perspectiva, este estudo não tem como propósito
apresentar-se como uma verdade absoluta, mas ser uma tentativa de desvelamento da
realidade, no intuito de contribuir para a transformação da realidade social desses jovens,
assim como contribuir para a construção de uma institucionalização e constituição de uma
rede de atendimento ao jovem conquistense pautada no conceito de jovens como sujeitos de
direitos.
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE NO BRASIL: CONTEXTO
HISTÓRICO E PERSPECTIVAS ATUAIS

Este capítulo tem como objetivo fazer uma análise da trajetória das políticas públicas
de juventude no Brasil, em especial o Projovem Urbano. A fim de realizar uma discussão
teórica sobre a trajetória das políticas públicas de juventude no Brasil, procuramos fazer uma
retrospectiva histórica do cenário político e econômico brasileiro, assim como das políticas
públicas de juventude desde a década de 1930 até a entrada do novo milênio. Como resultado,
é possível afirmar que, primeiro, ainda hoje as Políticas Públicas de Juventude carecem de um
marco referencial mais coeso acerca do conceito de juventude. Segundo, como este marco não
está estabelecido, há uma dificuldade de entendimento a respeito das dimensões mais cruciais
da temática juvenil sobre as quais o poder público deve atuar. E, terceiro, é preciso construir
um novo repertório de ações e instrumentos que possibilitem a realização de uma política de
promoção dos direitos da juventude mais conectada com seu tempo.

2.1 TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE NO BRASIL

Nas sociedades modernas contemporâneas, o Estado é a agência dominante de
produção, financiamento e regulação das políticas públicas. Por isso é fundamental, então,
destacarmos qual concepção de Estado respaldou nossa discussão. O foco deste estudo foi a
concepção de Estado Ampliado, de Gramsci, na qual “o Estado é o complexo das atividades
práticas e teóricas com o qual a classe dominante não somente justifica e mantém a
dominação como procura conquistar o consentimento ativo daqueles sobre os quais ele
governa” (GRAMSCI, 1971, p. 244). É importante salientar que a hegemonia se expressa
tanto na sociedade civil quanto no Estado, porém existe grande autonomia dos aparelhos
hegemônicos privados frente ao Estado, principalmente quando uma fração de classe
dominante, que não é hegemônica, detém o poder político e tensiona a classe hegemônica.
Reconhecemos, também, a autonomia relativa discutida por Carnoy (1994), pois
sabemos que existe um tensionamento entre Estado, sociedade civil organizada e as massas.
Diante disso, entendemos que na contemporaneidade o Estado tem seu poder respaldado tanto
pelo capital como pelas massas, por isso as políticas públicas são vistas como a ação do
Estado na tentativa de solucionar demandas solicitadas pelas classes sociais.
Para Abad (2003, p. 14), a política consiste justamente “na atividade pela qual essa
mesma sociedade reflexiona e questiona a validez de suas instituições, junto com as suas
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normas e comportamentos”. Assim, ele apresenta o conceito de politics, como a luta pelo
poder e a busca de acordos de governabilidade, e o conceito de policy, como programas de
ação governamental, cujas conotações são mais técnicas e administrativas.
Com base na acepção de política como ação do governo, o autor chega a algumas
conclusões sobre as políticas públicas: a) representam aquilo que o governo opta por fazer ou
não fazer; b) é uma forma de concretizar a ação do Estado; c) são instrumentos privilegiados
de dominação; d) supõem uma ideologia da mudança social; e) representam o resultado de
uma racionalidade técnica e de uma racionalidade política (ABAD, 2003).
Sposito (2003, p. 59) define políticas públicas como “um conjunto de ações articuladas
com recursos próprios (financeiros e humanos), envolve uma dimensão temporal (duração) e
alguma capacidade de impacto”. Rua (1998, p. 59) define políticas públicas “como conjunto
de decisões e ações destinadas à resolução de problemas políticos”. Assim sendo, estas
definições nos remetem à constituição de atores da sociedade civil e à sua capacidade de
propor ações na esfera pública.
Bobbio (1998) argumenta que para que exista política pública é necessário que um
determinado problema requeira solução por meio dos instrumentos de ação política, ou seja,
qualquer situação que se queira resolver necessitará ser expressa como problema político
capaz de exercer pressão sobre a agenda governamental.
Para que essa demanda ou conflito se torne um problema político é necessário que
exista uma mobilização de recursos de poder por parte de grandes ou pequenos grupos, é
preciso, também, que o estado de conflito ou demanda se constitua em uma situação de crise
(ABAD, 2003). Ainda segundo Abad (2003), a escolha geracional, ou seja, do jovem como
sujeito de políticas sociais, deu-se por sua influência demográfica, por sua dinâmica de
modernização nas sociedades latino-americanas e por suas realidades de exclusão e
marginalização (caráter de crise).
O caráter de crise é o impulsionador da ação e reação do Estado capitalista, que tem
como função a acumulação do capital e a manutenção do poder hegemônico, que intimidado
pelas demandas e conflitos, neste caso ameaçado pela exclusão dos jovens, pelo não
cumprimento de seus direitos sociais básicos, como moradia, saúde, educação e emprego,
torna-se propulsor de tensão entre a classe dominante e as massas. Este caráter de crise
impulsiona o Estado a formular soluções capazes de atender às demandas e conflitos
estabelecidos pelas relações capitalistas entre dominantes e dominados.
A questão juvenil na agenda pública está relacionada, em maior grau, segundo Bango
(2003), com a visibilidade desse segmento no processo de redemocratização ocorrido na
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America Latina no final da década de 1980. Nessa abertura democrática, os jovens foram os
principais protagonistas. Essa participação se deu com base em movimentos estudantis,
partidos políticos e movimentos sociais, nos quais os jovens desempenharam importante papel
em prol do retorno da democracia.
Outro fator impulsionador da entrada da juventude na agenda governamental foi a
designação, no ano de 1985, por parte das Nações Unidas, como o Ano Internacional da
Juventude. Esse fato contribuiu para que o tema ganhasse importância para os organismos
internacionais e para os Estados Nacionais.
Nesse contexto, foram observadas algumas tendências ou enfoques que têm
fundamentado a implementação de políticas públicas de juventude no continente latinoamericano, a saber: a) incorporação dos jovens nos processos de modernização; b) o enfoque
do controle social; c) o enfoque do “jovem problema”; d) o enfoque dos jovens como capital
humano (BANGO, 2003).
O enfoque da incorporação dos jovens nos processos de modernização – situada
temporalmente na década de 1950 – pode ser caracterizado como a busca da incorporação dos
jovens nos processos de modernização por meio das políticas educativas. Contudo, com o
passar do tempo, as possibilidades de mobilidade social por meio da educação foram caindo,
oportunizando explicitamente as maiores ofertas educacionais para os jovens das camadas
média e alta. Vale ressaltar que a essência desse enfoque era a posição de um “Estado como
instância de definição unilateral e como ator excludente na formulação e implementação da
política” (BANGO, 2003, p. 42).
Simultaneamente, continuava existindo um enorme contingente de jovens excluídos,
que permaneciam longe desses tipos de ações, mas que eram atingidos por outros tipos de
medidas de “controle social”, posto que eram enquadrados como “pobres” com delinquência,
donde surge a “célebre” caracterização de infanto-juvenil ou de menores infratores (BANGO,
2003).
O enfoque de controle social é situado no período de instalação das ditaduras militares
na maioria dos países latino-americanos, compreendo os anos de 1960 a 1970. Segundo
Bango (2003), com a crescente incorporação dos jovens ao sistema educacional, em especial
no ensino médio e superior, houve uma mobilização estudantil organizada, que, no caso da
América Latina, se associou a outras mobilizações populares, especialmente às
protagonizadas pelas forças sindicais que começaram a influir na formação de agrupamentos
políticos de esquerda e de movimentos guerrilheiros.
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Segundo Bango (2003, p. 43), “pode-se observar nesse período uma tendência à
execução de ações de controle como resposta à mobilização dos setores juvenis que haviam
adquirido uma maior participação social”. Então, o enfoque dominante foi o controle da
mobilização, sua supressão e repreensão.
Na fase de transição democrática, que pode situar-se na década de 1980, os governos
em processo de redemocratização que começaram a reinstalar-se em meados dessa mesma
década tiveram que enfrentar desafios na transição política, juntamente com a necessidade de
dar conta da enorme quantidade de demandas sociais que haviam sido postergadas. Nesse
período, haviam cessado os conflitos armados entre os exércitos e os movimentos
guerrilheiros, formado, na sua maioria, por jovens que ficaram numa situação de
vulnerabilidade social.
Nesse contexto, de enfoque das políticas sociais como forma de compensar os notórios
problemas causados pelos programas de ajuste, puseram-se em prática diversos programas de
combate à pobreza, baseados na transferência de recursos aos mais empobrecidos. Tais
políticas ficaram conhecidas como “de compensação social”. Segundo Bango (2003), embora
nenhum desses programas seja reconhecido como programa juvenil, grande parte dos
beneficiários era formada por jovens. A aplicação desse enfoque “do jovem como problema”
contribuiu enormemente para o estigma que até hoje ronda o imaginário social.
Novaes (2009) aponta que a década de 1980 foi marcada pelo início da recessão e da
expansão da pobreza no Brasil e América latina. Nesse âmbito, os governos adotaram
políticas compensatórias de transferência de renda para os mais empobrecidos por meio de
programas alimentares e empregos temporários. Com esse objetivo, surgiram vários
programas e projetos sociais financiados, em sua grande maioria por organismos
internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Esses programas e projetos, mesmo que não tenham sido especificados como
programas juvenis, visavam à capacitação ocupacional e inserção produtiva, com ênfase no
empreendedorismo juvenil. Ao mesmo tempo, procurava-se conter a violência e garantir a sua
ressocialização por meio de projetos específicos para a prevenção de delitos. O público-alvo
desses projetos era os jovens em situação de risco. As atividades culturais, nesse caso, foram
consideradas uma importante via de contenção da violência juvenil. Entretanto, para enfrentar
a pobreza da sociedade, “o remédio parecia estar nas chamadas políticas focalizadas. Para
alívio imediato da pobreza, as políticas passaram a focalizar as crianças e suas famílias”
(NOVAES, 2009, p. 16).
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Mais recentemente, já na década de 1990, parece começar um novo modelo de
políticas juvenis, mais preocupado “com a incorporação dos jovens excluídos no mercado de
trabalho” (BANGO, 2003, p. 44), pois, na sociedade do “conhecimento”, a busca pelo
crescimento econômico, e consequente formação dos recursos humanos, passa a ser
prioridade. Soma-se a isto a visão de que os jovens reúnem o potencial para „aprender a
aprender‟, o que, na visão de Bango (2003, p. 45), quer dizer “então [que] as políticas de
capacitação de jovens passam a ocupar um lugar de grande destaque na agenda”. Nesse
enfoque de políticas sociais, os jovens são vistos como capital humano que contribui para o
processo de crescimento econômico.
Porém, no Brasil, a década de 1990 foi marcada por políticas sociais não focalizadas
ao segmento juvenil, mas que atendia esta parcela da população de forma aleatória, por
intermédio de programas e ações realizadas por diversas instituições do aparelho público, com
orientações sobre saúde e suas expressões no segmento juvenil (AIDS, gravidez precoce e uso
de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas), sem possuir, necessariamente, o foco nas
demandas dos jovens destinatários destas ações.
Em meados dos anos de 1990, especialmente a partir de 1997, com o assassinato do
índio Galdino7 por jovens de classe média e com o crescimento de homicídios de jovens,
alguns programas foram empreendidos pelo Ministério da Justiça, destinados aos jovens
pobres das periferias das grandes cidades. No final dos anos de 1990, o desemprego era
reconhecido como um problema de exclusão social e apareceu um novo tipo de ação, os
programas de inclusão.
Assim, o incipiente campo das políticas juvenis foi, até o início de 2000, executado
sob a forma de transferências de recursos ao executivo municipal e estadual, e apresentou a
falta de uma proposta clara do governo federal, além de demonstrar a ausência de canais de
comunicação e diálogo com a população juvenil. Tais características demonstram que as
políticas públicas de juventude foram muito mais voltadas para alguns grupos dentre os
jovens, sem constituir qualquer forma de interação com esses na sua formulação, cuja
concepção de juventude, norteadora das ações, era de jovem como problema social
(SPOSITO, 2003).
7

Galdino, por ocasião das comemorações do Dia do Índio, em 1997, fora a Brasília juntamente com outras sete
lideranças indígenas, para levar suas reivindicações acerca da recuperação da Terra Indígena CaramuruParaguaçu, em conflito fundiário com fazendeiros. Como chegou tarde das reuniões, não pôde entrar na pensão
onde estava hospedado e resolveu dormir num abrigo de ponto de ônibus na Quadra 704 Sul. Na madrugada de
20 de abril de 1997, cinco jovens de classe média de Brasília atearam fogo em Galdino enquanto ele dormia.
Galdino morreu horas depois em consequência das queimaduras. O crime causou protestos em todo o país.
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Dessa maneira, no final do século XX, a juventude, como segmento etário específico
caracterizado pela sua transitoriedade, ainda estava sem visibilidade no âmbito das políticas
públicas, sejam as de proteção social ou as de transferência de renda. Assim, “reinserção
escolar e capacitação para trabalho eram vistos como antídotos à violência e à fragmentação
social, e não como direitos dos jovens” (NOVAES, 2009, p. 16).
Contudo, segundo Novaes (2009), iniciado o novo milênio, em tempo de mundo
globalizado, surgiram condições favoráveis à emergência de um novo paradigma para
conceber a juventude. Para tanto, o ponto de partida foi o reconhecimento de marcas
geracionais comuns que aproximam as juventudes de um mesmo país às de diferentes países,
apesar de suas desigualdades e diferenças.
No âmbito mundial, é a atual geração que experimenta, justamente por serem jovens,
as novas maneiras de estar no mundo, com as novas tecnologias, o acesso, mesmo que
desigual, à internet, ao celular etc. Assim como outros segmentos, é também, o segmento
juvenil que experimenta as transformações no mundo do trabalho, transformações
proporcionadas pelas mudanças tecnológicas e que acarretam riscos ambientais que ameaçam
a humanidade.
Os efeitos das políticas neoliberais nos países da América Latina expõem os jovens,
diretamente, a riscos em decorrência da perversa combinação entre o aumento do tráfico de
drogas e a violência gerada por esse, além da corrupção, da intensificação do comércio de
armas e da violência policial. Enfim, com base na conjugação de fatores globais e locais se
constitui a questão juvenil do século XXI. Segundo Novaes (2009, p. 17), “desigualdades e
inseguranças atingem particularmente os jovens desta geração, gerando problemas,
necessidades e demandas”.
Como sabemos, historicamente o movimento estudantil e os jovens sindicalistas e
militantes de partidos políticos tinham o monopólio da representação juvenil no que diz
respeito à vocalização das necessidades e demandas da juventude. Contudo, nesse novo
milênio, esses grupos têm que conviver com um conjunto de redes e movimentos juvenis que
também começam a lutar por um papel ativo junto às instituições de representação do poder
público, a fim de requererem espaços de lutas para expressarem suas demandas. Dentre esses
grupos, destacamos os chamados grupos culturais de jovens urbanos que, por meio de ritmos,
gestos, rituais e palavras, têm encontrado formas inovadoras de incidir no espaço público.
Segundo Novaes (2009, p. 17), esses grupos culturais, por intermédio de textos
literários, letras de rap, apresentações teatrais, dança etc., “buscam visibilidade pública,
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funcionam como articuladores de identidades e tornam-se referência na elaboração de projetos
individuais e coletivos, sobretudo em áreas pobres e violentas”.
A esses grupos, juntam-se os grupos de jovens do gênero feminino, os de jovens
negros e negras, os de afirmação da diversidade de orientação sexual, os de jovens indígenas e
os de jovens com deficiência, que mesmo sendo numericamente menores, introduzem suas
específicas reivindicações nos espaços de luta e demandas por políticas públicas de juventude.
Para Novaes (2009, p. 18, grifo do autor), “exibir o grau de diversidade juvenil tornou-se uma
moeda de grande eficácia para a legitimação dos espaços socialmente definidos como de
juventudes, tais como redes, fóruns e conselhos locais ou nacionais”.
Essa diversidade juvenil desafia os diferentes atores públicos governamentais e a
sociedade civil para além do reconhecimento da diversidade que, com influências mútuas de
cima para baixo e de baixo para cima, necessitam direcionar tais demandas para os poderes
públicos, para o Estado. E esse direcionamento, necessariamente, amplia a agenda e os
embates, e esses, no espaço público, favorecem a generalização da expressão: jovens como
sujeitos de direitos. Há, assim, uma ampliação dos direitos de cidadania.
Para Novaes (2009, p. 18), não existe um consenso em relação à definição teórica da
expressão jovens como sujeitos de direito. “No entanto, cunhada na última década, esta
expressão – imprecisa, como todo recurso retórico – evidencia com nitidez uma área de
interseção na qual se conjugam direitos de cidadania e direitos humanos”.
Nesse sentido, Novaes (2009) aponta que quando se fala em políticas públicas de
juventude é preciso considerar que

[...] os problemas e as demandas relacionam-se tanto com questões (re)
distributivas mais gerais da sociedade excludente quanto com questões de
reconhecimento e valorização de sua diversidade e, ainda, evocam a
dimensão participativa, de grande importância na fase da vida em que se
passa da infância para a vida adulta e se busca emancipação. (NOVAES,
2009, p. 19).

Assim, levando-se em conta os direitos e redes de proteção vigentes e considerando as
novas demandas juvenis, Novaes (2009) classifica as políticas públicas de juventude como:
1. Universais – aqui estariam as políticas setoriais dirigidas a toda a
população, inclusive os jovens. Via de regra, consideradas estruturais,
implicam sistemas duradouros e instituições públicas dotadas de orçamento.
2. Atrativas – seriam aquelas que não são dirigidas apenas aos jovens, mas
têm especial incidência sobre eles: seja por afinidade com a natureza da
política, seja porque lhes abrem oportunidades específicas. No geral, podem
ter um caráter emergencial ou experimental, ou combinar as duas dimensões.
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3. Exclusivas – seriam aquelas voltadas apenas para uma faixa etária
predefinida entre 15 e 29 anos. Via de regra constituem-se em programas e
ações emergenciais para jovens excluídos ou em situações de exclusão
desfavorável. (NOVAES, 2009, p. 19-20).

Em síntese, no que se refere aos novos desafios para a elaboração das políticas
públicas de juventude, atuais, eles residem primeiro na construção de uma unidade de
pensamento sobre a concepção de juventude, diferenciando condição juvenil de situação
juvenil; e segundo, na orientação dos mandatários e técnicos dos diferentes organismos
governamentais por um mesmo objetivo, para formular e implantar políticas voltadas para
esse segmento etário.
Desse modo, alguns desafios são apontados por Bango (2003) para a constituição das
políticas de juventude, são eles:

Primeiro, ao usar os jovens como tema, deve-se ter em mente que se está
efetuando um recorte analítico, portanto, é importante pensar a juventude
como uma categoria relacional; esta primeira questão liga-se a uma segunda
prevenção, que é não se olhar a juventude desde um ponto de vista relacional
e terceiro corre-se o risco de confundir as políticas de juventude com a
institucionalização da juventude, ficando as políticas de juventude fora do
contexto ou ilhadas em relação às políticas sociais. (BANGO, 2003, p. 48).

Para tanto, é necessário encarar a juventude como um segmento social que tem
demandas específicas, desejos, que experimenta e que tem muito a contribuir com a
transformação da sociedade, isso significa desconstruir, também, no imaginário social, a
concepção de “jovem-problema”.
Sposito (2003) apresenta como a mais recorrente a concepção de “juventudes”, no
plural, em virtude da diversidade de situações existenciais que afetam esse segmento.
Apresenta, também, a diferença entre condição juvenil (modo como uma sociedade constitui e
significa esse ciclo de vida) e situação juvenil (que representa os diferentes percursos
experimentados pela condição juvenil). Salienta-se que, no entanto, ainda consta no
imaginário social a concepção de juventude como problema social, e que essa orientação
dominante alicerça, ainda, as práticas políticas.
Para Abramo (1997) “é inegável que, de modo geral, os jovens na sociedade brasileira
ainda são tematizados como problemas sociais – os problemas da violência, do consumo de
drogas e do desemprego aparecem como focos privilegiados nessas imagens” (ABRAMO,
1997, p. 62).
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Embora seja possível considerar que as orientações e imagens socialmente construídas
sobre a juventude refletem relações de poder e tendem a negar a diversidade de situações,
segundo Sposito (2003) trata-se de um campo de disputa, não só em torno das modalidades de
ações, mas, em torno dos significados atribuídos à condição juvenil.
As imagens socialmente construídas sobre os jovens, assim como suas demandas,
constam como temas conflitivos na arena de elaboração e implementação das políticas
públicas juvenis. Por isso faz-se necessário que a juventude se institucionalize e confira a tais
políticas suas demandas e convicções. A seguir, trataremos da institucionalização das políticas
públicas de juventude no Brasil.

2.2 A INSTITUCIONALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE

No Brasil, na década de 1990, ocorreram transformações significativas no país,
sobretudo em virtude da política neoliberal. Nesse momento, a preocupação com a juventude
tornou-se uma questão social, não somente pelo seu quantitativo populacional, mas, acima de
tudo, por ser um segmento estratégico para o desenvolvimento, considerando-se a juventude
uma nova sociedade pós-industrial, que tem no conhecimento o princípio ativo para seu
desenvolvimento. Essas mudanças impactam no mercado de trabalho. Nesse novo contexto, o
jovem é considerado como sujeito de direitos, entra na agenda política governamental e passa
a ser visto como representação de uma parcela da população vulnerável ao desemprego, às
desigualdades e à violência social. Para Ferreira e Pochmann (2011, p. 248), “esta condição
de vulnerabilidade acentuou a necessidade de formulação de políticas públicas que
atendessem à diversidade desse segmento”.
Em face dessa questão,

A partir de 2004, inicia-se no Brasil um amplo processo de diálogo entre
governo e movimentos sociais sobre a necessidade de instaurar uma política
de juventude no país. O desafio era de pensar políticas que, por um lado,
visassem à garantia de cobertura em relação às diversas situações e de
vulnerabilidade e risco social apresentadas para os jovens e, por outro,
buscassem oferecer oportunidades de experimentação e inserção social
múltiplas, que favorecessem a integração dos jovens nas várias esferas
sociais. (SILVA; ANDRADE, 2009, p. 49).
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Iniciativas importantes aconteceram nesse novo contexto, como a criação do Grupo
Interministerial8 ligado à Secretária Geral da Presidência da República. Esse grupo, criado em
2004, realizou um extenso diagnóstico das condições de vida dos jovens do país, bem como
dos programas e das ações do Governo Federal, voltados (total ou parcialmente) para a
população juvenil; ainda neste contexto, houve também a realização do Projeto Juventude, do
Instituto Cidadania, que organizou uma pesquisa nacional para traçar o perfil da juventude;
também o encaminhamento do Projeto de Lei (PL), propondo a criação do Estatuto de
Direitos da Juventude (PL nº 4.529/2007); além do encaminhamento de PL sobre o Plano
Nacional de Juventude (PL nº 4.530/2004), o qual estabelece os objetivos e metas a serem
alcançados pelos governos para a melhoria de condições de vida dos jovens brasileiros
(SILVA; ANDRADE, 2009).
Ainda baseando-se em Silva e Andrade (2009, p. 50),

A partir do diagnóstico das condições de vida dos jovens brasileiros, do
mapeamento dos programas federais existentes que atendiam o público
juvenil, feito pelo Grupo Interministerial, foi constatada a frágil
institucionalidade, a fragmentação e superposições das políticas federais.
Diante deste diagnóstico o Grupo Interministerial sugeriu a criação de uma
instância de coordenação destas políticas assim como orientou a Presidência
da República a criar um programa nacional, de caráter emergencial que
contemplasse os jovens excluídos do processo de escolarização, da formação
profissional e emprego.

Com base nos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo Interministerial, o Governo Federal
acata as orientações e cria, em 2005, por meio da Medida Provisória n° 238, de 01/02/2005,
transformada na Lei 11.129, de 30/06/2005, três entidades: 1) a Secretaria Nacional de
Juventude (SNJ), órgão executivo ligado à Secretaria Geral da Presidência da República, sem
status de ministério, mas com o objetivo de articular programas federais de juventude
existentes em diversos órgãos do Governo Federal; 2) o Conselho Nacional de Juventude
(CONJUVE), órgão responsável pela articulação entre governo e a sociedade civil; 3) o
Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Original, destinado aos jovens na
faixa etária de 18 a 24 anos que haviam concluído a 4ª série, mas não chegaram e/ou não
concluíram a 8ª série do Ensino Fundamental. O Projovem Original tinha como objetivos

8

Grupo formado por representantes de 19 ministérios, incluindo representantes do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) e secretarias especiais, que foi criado como objetivo de mapear os Programas
Federais voltados para o jovem, no qual foram identificadas 19 ações específicas para o público jovem entre 15 e
24 anos (SILVA; ANDRADE, 2009).
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elevar a escolaridade, qualificar profissionais e a promover a participação cidadã (SILVA;
ANDRADE, 2009).
A criação desses órgãos governamentais foi, sem dúvida alguma, um passo importante
para a constituição e fortalecimento do marco institucional das políticas públicas de juventude
no Brasil. Porém, segundo Novaes (2009), a criação desses espaços institucionais, por si só,
não garantem a superação da cultura de políticas setoriais, enraizadas em modelos históricos
de gestão com suas resistências à proposta de gestão compartilhada e efetiva integração de
programas e ações.
A institucionalidade da juventude é necessária para dar sustentabilidade ao
desenvolvimento das políticas. Neste caso, torna-se imperativo definir papéis para os
organismos da juventude, como coordenação e comando das políticas públicas juvenis. Para a
implementação desse papel é necessária a criação de planos estratégicos gerados
conjuntamente com os organismos setoriais de políticas sociais. “Entende-se que esta lógica
de construção deve ser a mesma para os níveis nacional e municipal, já que não se
compartilha a visão de que os organismos nacionais sejam os dirigentes e os locais os
executores” (BANGO, 2003, p. 51).
No ano de 2007, quando a Política Nacional de Juventude completava dois anos, o
Governo Federal executava seis programas emergenciais voltados para a juventude excluída
do mercado de trabalho e com poucos anos de estudos. Eram eles: o Projovem Original –
Secretaria Geral da Presidência da República/Secretaria Nacional de Juventude; o Consórcio
social da juventude e o Juventude Cidadã, do Ministério do Trabalho e Emprego; o Agente
Jovem – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ; o Escola de Fábrica –
Ministério da Educação; e o Saberes da Terra – Ministério da Educação e do
Desenvolvimento Agrário (SILVA; ANDRADE, 2009).
Ainda segundo Silva e Andrade (2009, p. 52), “esses programas tinham em comum a
atenção para a ampliação da escolaridade e formação profissional e repasse de diferentes
auxílios financeiros aos jovens”. Contudo, a execução e a gestão desses programas não
ocorriam de forma integrada e coordenada, os mesmos não atendiam a todos os jovens
considerados excluídos, e se caracterizavam de forma pontual, paralela e fragmentada
(SILVA; ANDRADE, 2009).
Em 2007, mesmo com o processo de discussões e avaliação desses Programas, não
houve extinção dos mesmos e as ações anteriores foram abrigadas sob a denominação de um
único nome: Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Integrado. Portanto, o
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Programa constitui-se com base na unificação dos seis programas já existentes. Segundo Silva
e Andrade (2009, p. 54-55), o Projovem Integrado é composto pelas seguintes modalidades:
Projovem Campo – Saberes da Terra – gerido pelo Ministério da Educação
(MEC) - oferece qualificação profissional e escolarização aos jovens
agricultores familiares de 18 a 29 anos que não concluíram o ensino
fundamental. O Programa visa ampliar o acesso e a qualidade da educação a
essa parcela da população historicamente excluída do processo educacional,
respeitando as características, necessidades e pluralidade de gênero, étnicoracial, cultural, geracional, política, econômica, territorial e produtiva dos
povos do campo.
Projovem Trabalhador – gerido pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(TEM) – unifica os programas Consórcio Social da Juventude, Juventude
Cidadã e Escola de Fábrica, visa à preparação dos jovens para o mercado de
trabalho e ocupações alternativas geradoras de renda. Destina-se a jovens
com idade entre 18 e 29 anos.
Projovem Adolescente – gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome (MDS) – objetiva complementar a proteção social básica
à família, oferecendo mecanismos para garantir a convivência familiar e
comunitária e criar condições para a inserção, reinserção e permanência do
jovem no sistema educacional. Consiste na reestruturação do programa
Agente Jovem e destina-se a jovens de 15 a 17 anos.
Projovem Urbano – tem como finalidade proporcionar formação integral
aos jovens, por meio de uma efetiva associação entre: Formação Básica, para
elevação da escolaridade, tendo em vista a conclusão do ensino fundamental;
Qualificação Profissional, com certificação de formação inicial; Participação
Cidadã, com a promoção de experiência de atuação social na comunidade.
Constitui uma reformulação do Projovem Original – Programa Nacional de
Inclusão de Jovens e destina-se aos jovens de 18 a 29 anos.

Conforme apontado no Projeto Pedagógico Integrado (PPI), o Programa Nacional de
Inclusão de Jovens – Projovem Integrado foi concebido como uma intervenção de caráter
emergencial destinada a atender uma parcela significativa dos jovens com o perfil
socioeconômico tipificado, cuja necessidade consiste em retomar a trajetória escolar e
prosseguir nos estudos, possibilitando, assim, oportunidades de inserção no mercado de
trabalho e formação cidadã.
Segundo Novaes (2009, p. 20, grifo da autora), são muitos os desafios que devem ser
enfrentados pelo governo e sociedade civil para promover a “esperada transversalidade do
tema juventude, assim como garantir as previsões orçamentárias e o desenvolvimento de
metodologias que permitam o cálculo do gasto público com as juventudes brasileiras”.
Todavia, a autora escreve que “é preciso reconhecer que no Brasil, desde 2005, vários
esforços têm sido feitos no sentido de elaborar parâmetros e descobrir caminhos que permitam
a construção de uma Política Nacional de Juventude” (NOVAES, 2009, p. 21, grifo da
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autora). Parte deste esforço materializou-se com a criação do Programa Nacional de Inclusão
de Jovens – Projovem Integrado.
Nesse contexto e diante da dificuldade de estruturação no campo político, desde a não
definição de um desenho institucional das políticas, da existência ou não de verba própria até
a forma de participação dos jovens na formulação das propostas, surgem assessorias,
coordenadorias, secretarias e programas que têm o desafio de desenvolver políticas
considerando as especificidades da juventude brasileira.
Segundo Sposito (2003), superar a fragmentação das políticas juvenis não é o único
desafio, dois aspectos que vêm orientando as políticas devem ser superados. O primeiro
aspecto é a total ausência de participação dos jovens na formulação, implementação e
avaliação das políticas e segundo aspecto incide sobre a capacidade do governo federal de
fomentar uma concepção abrangente dos jovens como sujeitos de direitos.
Ainda segundo a autora, se assumirmos que a condição juvenil recorre a uma
pluralidade de situações e de sujeitos, reconheceremos que as políticas de juventude
percorrerão caminhos diversificados. Essas políticas, então, poderão ser de inclusão, de ações
afirmativas ou de integração da vida adulta, entretanto o que as “unifica deve ser a sua
inserção no campo de luta pelos direitos e de construção da democracia” (SPOSITO, 2003, p.
73).
Finalizamos este capítulo com a indagação de como as políticas públicas de juventude
necessitam ser articuladas com as demais políticas sociais. A transversalidade do tema
juventude é essencial para que os programas, projetos e ações governamentais possam de fato
atender às especificidades das demandas do segmento juvenil, ou seja, isso possibilitará que
as políticas juvenis de fato funcionem contribuindo assim para a transformação da realidade
social dos jovens.
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3. MARCO CONCEITUAL: JUVENTUDE, GESTÃO, EDUCAÇÃO E TRABALHO

O objetivo deste capítulo é fazer uma discussão a respeito dos fundamentos teóricos
que subsidiaram o desenvolvimento da análise dos dados. Para isso, discutiremos sobre a
concepção de juventude, Educação, Trabalho e Gestão presentes tanto na análise dos
documentos oficiais quanto nas falas dos sujeitos pesquisados.

3.1 CONSTRUINDO UMA NOÇÃO DE JUVENTUDE(S)

Inicialmente, é necessário admitir que não é fácil definir o termo juventude. O
conceito de juventude é diverso e paradoxal. Segundo Abramo (2005, p. 41), tal como foi
consolidado pelo pensamento sociológico “a juventude nasce na sociedade moderna ocidental
como um tempo a mais de preparação, para a complexidade das tarefas de produção e a
sofisticação das relações sociais que a sociedade industrial trouxe”. Esse “tempo a mais” é
entendido como um período de passagem, de transição, de ambiguidade e de tensão potencial,
compreendido como um adiamento dos deveres e direitos da produção, reprodução e
participação social.
Esse tempo de interregno, de preparação, essa moratória social discutida por Margulis
e Urresti (1996) é um tempo a mais dado aos jovens para melhor se prepararem para sua
inserção na vida adulta e consequentemente em tudo que lhe é dever, como: produção
(sustentar a si próprio e a outros), reprodução (gerar e cuidar dos filhos) e participação (nas
decisões, deveres e direitos que regulam a sociedade).
Para Pais (1990), corroborando as ideias de Bourdieu (2003), a juventude é uma
categoria socialmente construída e, portanto, manipulada e manipulável.

Por ser uma

construção social, ao longo da história criaram-se representações sociais da juventude. O que
habita no imaginário social é uma percepção de juventude como momento de preparação,
assim o jovem torna-se um vir a ser, tendo no futuro, na passagem para a vida adulta, o
sentido das suas ações no presente. Nessa perspectiva, a juventude seria um tempo de
liberdade, de prazer, de expressão de comportamentos exóticos. Em outra noção, a juventude
é vista como um momento de crise, uma fase difícil, dominada por conflitos com a autoestima
e/ou com a personalidade.
Essas imagens convivem com outra, ou seja, a juventude vista como problema social.
Problemas como a violência, o alto consumo de drogas, a gravidez precoce e os índices
altíssimos de homicídios entre os jovens são fenômenos que contribuem para esse estigma.
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Nesse sentido, os jovens são vistos como um fardo, como indivíduos que precisam ser
educados e capacitados para sua reinserção social. Segundo Pais (1990), o desemprego juvenil
constitui-se como um dos traços específicos da juventude de hoje, visto que, ainda de acordo
com esse autor, as carências como dificuldade para sustentar o lar, para encontrar e
permanecer em um emprego, e para manter um relacionamento afetivo podem se converter
em uma fonte de conflitos e problemas.
Diante dos vários sentidos atribuídos a esse segmento, como falar em juventude
considerando-a uma categoria social homogênea? Seria mais interessante partirmos do
pressuposto de que “a juventude pode ser tomada tanto como uma unidade (quando referida a
uma fase da vida), como ser tomada no sentido de conjunto social obviamente diversificado”
(PAIS, 1990, p. 150).
A sociologia da juventude afirma que não há de fato um conceito único de juventude,
há diferentes juventudes e diferentes maneiras de se ver essas juventudes, pois há,
necessariamente, diferentes teorias. Pais (1990) agrupa essas teorias em duas principais
correntes: a corrente geracional e a corrente classista.
A corrente classista adota como ponto principal a juventude como categoria
subordinada às relações de classe. Enquanto na corrente geracional a reprodução se restringe à
análise das relações intergeracionais; na corrente classista a reprodução é vista em termos das
relações de classes sociais. Então, a forma de experimentação, a condição juvenil seria
determinada pelas condições socioeconômicas, pelas relações de classe. A cultura juvenil para
essa corrente é sempre vista como cultura de classes, ou seja, é sempre produto das relações
antagônicas de classe, também chamadas de culturas de resistências.
Conforme Pais (1990, p. 152), a corrente geracional “toma como ponto de partida a
noção de juventude quando referida a uma fase da vida, e enfatiza, por conseguinte, o aspecto
unitário da juventude”. Essa visão como uma fase da vida apresenta algumas características
comuns, em especial a faixa etária. Porém, por trás dessa aparente unidade se apresenta uma
diversidade de experimentações que são vivenciadas de acordo com fatores culturais, políticos
e econômicos.
Para esse autor, existe uma cultura juvenil específica, todavia para um grupo
geracional definido em termos etários. Por cultura juvenil Pais (1990, p. 163) define como
“sistema de valores socialmente dominantes atribuídos à juventude (tomada como conjunto
referido a uma fase da vida), isto é, valores a que aderirão jovens de diferentes meios e
condições sociais”.
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No entanto, essa adesão a valores se dará mais ou menos de forma prevalecente e
serão diferentemente vividos segundo os meios e as trajetórias sociais em que os jovens se
inscreverem. “Para esta corrente, os indivíduos experimentam o seu mundo como membros de
uma geração e não como membros de uma classe social” (PAIS, 1990, p. 154). Isso implica
dizer que jovens de classe alta experimentarão a sua condição juvenil diferentemente de um
jovem pertencente às classes populares, porém as relações de classe não determinarão a sua
trajetória social.
Corroborando as ideias de Pais (1990), Dayrell e Carrano (2014, p. 116) entendem as
culturas juvenis “como expressões simbólicas da condição juvenil, que se manifestam na
diversidade em que essas se constituem, ganhando visibilidade por meio dos mais diferentes
estilos, que têm no corpo e no visual uma das suas marcas distintivas”. Nesse sentido, os
jovens, ao trocarem uma ideia, ouvirem um som, dançarem, dentre outras diferentes formas de
lazer, constroem sua identidade juvenil.
Seria interessante também perceber a cultura juvenil como resultado de específicos
processos de socialização. A reprodução social se daria numa relação de continuidade e
descontinuidade intergeracional.

A cultura juvenil assim se formaria numa espécie de

“socialização contínua, ora de rupturas, conflitos ou crises intergeracionais” (PAIS, 1990, p.
153). Entende-se por socialização contínua o processo de socialização por meio do qual os
jovens são condicionados segundo as normas e os valores predominantes entre as gerações
mais velhas. Fala-se em rupturas, conflitos ou crises quando as descontinuidades entre as
gerações se apresentam numa clara tensão ou confrontação.
Para Pais (1990, p. 155), esse processo de socialização contínua possibilita “que a
sociedade modele a juventude à sua imagem, mas, ao mesmo tempo, se rejuvenesça”. Nesse
aspecto, a socialização dos jovens se daria pelo processo de integração desses às normas
sociais vigentes e a juvenilização estaria na capacidade de influência da cultura juvenil nas
relações societárias.
Aliada às expressões culturais, a sociabilidade é um importante meio para que o jovem
constitua sua rede de relações para sua inserção no mundo adulto. É nesse momento que o
jovem tem a liberdade de escolher seu grupo de amigos com os quais mais se identifica, é
quando ganham mais autonomia e podem sair de casa à noite, escolhendo as formas de
diversão.
Segundo Dayrell e Carrano (2014), a sociabilidade é o momento propício para as
experimentações, descobertas e testagem de suas potencialidades e, nesse momento, a turma
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de amigos é a referência, é com quem fazem os programas, trocam ideias, buscam formas de
se afirmar diante de outros grupos juvenis e do mundo adulto.
Para Abramo (2005), a condição juvenil, o modo como uma sociedade constitui e
atribui significado a esse momento do ciclo de vida de produção, reprodução e participação,
depende da situação juvenil, o modo como a condição juvenil é ou pode ser vivida. Estas
dependerão das condições históricas, econômicas, políticas e culturais às quais estes jovens
têm acesso.
Pais (1990, p. 164) aponta que para entendermos qual(is) juventude(s) temos é
necessário estudarmos os jovens a partir dos seus
contextos vivenciais, quotidianos – porque é quotidianamente, isto é, no
curso das suas interações, que os jovens constroem formas sociais de
compreensão e entendimento que se articulam com formas específicas de
consciência, de pensamento, de percepção e ação.

Para tanto, faz-se necessário entendermos quem são os jovens e qual a sua condição e
situação juvenis. Os jovens são vistos por Dayrell (2003) como sujeitos sociais que traçam
suas trajetórias de inserção na vida adulta com base em suas crenças, valores, que são, muitas
vezes, transmitidos pelas gerações precedentes, mas que sobretudo realizam o que Pais (1990)
chama de descontinuidade intergeracional, que nada mais é do que a forma de resistência e de
não aceitação e revisão das normas e valores aos quais são condicionados por outras gerações.
Diante do exposto, precisamos então conhecer alguns aspectos da condição juvenil.
Para isso, inicialmente é necessário saber qual posição social esses jovens ocupam. Segundo o
Censo 2010, a população jovem no Brasil na faixa etária de 15 a 29 anos era de 51,3 milhões,
deste total a maioria, 85%, vive nas zonas urbanas e pertencem a famílias com renda per
capita de um salário mínimo. Podemos constatar, desse modo, que a maioria dos jovens
brasileiros está em setores empobrecidos, com baixos níveis de escolaridade, trabalho
precário, desemprego. Esses indicadores sociais nos mostram que as juventudes não são
apenas muitas, mas são constituídas por múltiplas dimensões e existências que não
determinam, mas condicionam um leque de oportunidades de vivências da condição juvenil.
Na discussão aqui proposta assumimos a noção de jovem como sujeito social
(DAYRELL, 2003). Nessa concepção, o jovem é visto como um sujeito que age no e sobre o
mundo, que pensa, sente, deseja. É singular na medida em que vive e interpreta o mundo e dá
sentido a ele, se posiciona e participa da construção do mundo e de si mesmo. Logo, é
construtor de história e se constitui como sujeito na interação com o outro e por isso é um ser
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social, que tem uma origem familiar, pertence a uma classe social e estabelece relações
sociais. Com esse novo olhar, os problemas sociais que afligem os jovens são vistos como
expressão de necessidades e demandas não atendidas. Assim sendo, os jovens são
reconhecidos como sujeitos de direitos. Essa noção deve nortear todas as políticas públicas de
atendimento a esse segmento e principalmente as práticas que reconhecem a juventude nas
suas potencialidades e possibilidades e não apenas com base em seus problemas.

3.2 JUVENTUDE E EDUCAÇÃO

A educação, segundo a nossa Constituição Federal promulgada em 1988, é um direito
de todos e dever do Estado. O art. 205 é claro:

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988).

Mas, como se trata de um direito reconhecido, é preciso que ele seja garantido e, para
isso, qualquer jovem, adulto ou idoso tem esse direito e pode cobrá-lo a qualquer momento. O
direito à educação parte do reconhecimento de que o conhecimento sistematizado é mais que
uma herança cultural, é a oportunidade de inserção no mundo. O domínio do saber sistemático
possibilita ao sujeito a oportunidade de participação nas discussões e tomada de decisão no
destino de sua sociedade, além de colaborar com a sua transformação.
O pressuposto básico desse direito é a igualdade de oportunidade. Segundo Cury
(2007), essa igualdade de oportunidade pretende que todos os membros da sociedade tenham
iguais condições de acesso ao conhecimento para, de posse dele, poderem ser bem sucedidos
e reconhecidos como iguais. Cury (2007) também afirma que a escola foi pensada como
instituição propícia para a produção de conhecimentos e a reprodução dos conhecimentos
culturais acumulados pela humanidade. Por isso, ela deve garantir a todos os cidadãos o
acesso, a permanência e a qualidade.
Freire (1979) assegura que não é possível fazer uma reflexão sobre a educação sem
antes refletir sobre o próprio homem e sobre a sociedade na qual ele vive. Para esse autor, a
educação é possível porque o homem é um ser inacabado, inconcluso, e, por ser inacabado e
inconcluso, está em constante busca, em constante transformação. A educação, portanto,
implica essa busca empreendida pelo homem. Porém, essa busca não é e não pode ser
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solitária, já que o homem é essencialmente um ser de relação, portanto precisa do outro, e
constitui-se na comunhão dele com a natureza e com o próprio homem.
Se o homem é um ser em constante busca, transformação, a sociedade também deve
estar em constante movimento, em constante transformação. Bem, se o homem e o mundo
estão em constante transformação, a educação é o processo de humanização do homem pelo
qual este conhece, toma consciência do mundo, da sua realidade e luta pela sua
transformação. Ainda de acordo com Freire (1979), a educação deve ser prática de liberdade,
pela qual o homem toma consciência de si e do mundo, para transformá-lo.
Na educação libertadora defendida por Freire (1987), o diálogo é o princípio
norteador. O diálogo, aqui, é entendido como manifestação recíproca entre duas ou mais
pessoas por meio da palavra; o diálogo revela o oculto, anuncia posicionamento, deve ser uma
relação epistémica entre os homens na produção de si e do conhecimento (BENINCÁ, 1985).
Nesse sentido, para que haja o diálogo é necessário que a relação homem-homem, alunoprofessor seja horizontal, de igual para igual. Assim, o professor não é aquele que sabe tudo e
o aluno é aquele que não sabe nada. Ambos são sujeitos ativos no processo ensino e
aprendizagem. Para Freire (1996, p. 23), “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende
ensina ao aprender”. Nesta relação, ambos se humanizam e se educam em comunhão.
A educação, na perspectiva de Freire (1987), é um ato político, portanto intencional. O
ato de educar deve ser visto como um ato de desvelamento da realidade do educando, um ato
que deve levar o educando a ver, compreender e vivenciar sua realidade e, por fim, leva-lo à
atitude transformadora de descobrir e assumir a responsabilidade de ser elemento de mudança,
de transformação da realidade.

3.2.1 Juventude e escola

Reconhecido o direito ao saber, é necessário que o jovem tenha acesso a uma escola de
qualidade que garanta seu direito ao conhecimento sistematizado, que precisa ser por ela
democratizado. Para isso, deve ser possibilitado ao jovem um percurso escolar capaz de
instrumentalizá-lo a fim de conhecer a sua realidade, além de compreendê-la e transformá-la.
Porém, na análise feita por Frigotto (2004) sobre juventude, trabalho e educação no
Brasil, o autor aponta dois aspectos como cruciais para se penalizar o jovem em relação a sua
trajetória escolar: a histórica dualidade da escolarização no Brasil, uma escola para as elites e
outra escola para as classes populares; e a crescente desqualificação da escola básica pública
mediante a adoção do ideário da pedagogia de mercado.
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De fato, quando se reflete sobre o sistema educacional brasileiro, percebe-se que este
assume uma histórica configuração dual. De um lado, a formação para mão de obra
qualificada, destinada às classes populares, e de outro a formação das elites políticas e
profissionais destinada às classes altas. Portanto, na educação dual, vista no Brasil, a questão
central “não é de caráter individual, nem primeiramente de gênero, de cor ou de raça, mas de
classe social” (FRIGOTTO, 2004, p. 193).
A valorização da educação como um processo de formação cidadã ganhou força na
década de 1960, período fértil para o questionamento dessa educação dual, abafada pela
ditadura militar e reascendida na década de 1980 com a luta pelo processo de
redemocratização do país, e consequentemente do seu sistema educacional. Como fruto dessa
luta, temos garantidos os direitos sociais pela Constituição de 1988. Já a década de 1990,
momento em que pensávamos que esses direitos conquistados se efetivariam de fato, isso
infelizmente não ocorreu, contudo eles foram reconfigurados mediante a Reforma do Estado
brasileiro, iniciada pelo o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, realizada
na década de 1990.
Nesse contexto, baseado no ideário neoliberal, a escola assumiu a função de controle
social. Mais uma vez prevaleceu a dualidade da educação: uma educação para as classes
trabalhadoras, pautada na inclusão dos jovens excluídos socialmente com a difícil missão de
qualificar a juventude pobre para sua inserção ou reinserção na escola e no mercado de
trabalho; e uma educação para as classes altas, pautada na preparação das elites pensantes
para ocuparem os altos cargos decisórios do país.
A partir da década de 1990, as políticas públicas sociais, em especial as voltadas para
a educação da juventude, tiveram uma preocupação com a inclusão de jovens pobres no
processo de escolarização e qualificação para o mundo do trabalho.
Desse modo, a juventude em sua relação com a escola passou a ser tema de vários
debates e todos recaem sobre o fracasso escolar, e sua culpabilização recai sobre os
professores, sobre os alunos e suas famílias e todos se culpam mutuamente. Contudo, Dayrell
(2007) argumenta que a relação da escola com a juventude não se encontra ancorada nos
problemas entre professores e jovens, ele diz que a crise na relação da escola com a juventude
tem relação direta com mudanças profundas que vêm ocorrendo nas sociedades ocidentais e
que afetam as instituições e as relações das novas gerações, provocando mudanças nas novas
formas de ver e viver dos indivíduos na sociedade.
Dayrell (2007, p. 1115) nos apresenta uma nova faceta da realidade, vista nas
sociedades ocidentais que é a “desinstitucionalização do social”, não porque as instituições
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estejam em declínio ou acabando, mas porque estão se reconfigurando, se reconstruindo. Esse
processo de “reinstitucionalização” caracteriza-se pelo desmoronamento dos muros que
garantiam a autonomia das instituições e que agora precisam permear todo o campo social.
A escola também tem passado por essa reinstitucionalização e tem visto seus muros
serem ultrapassados, tornando-se mais permeável ao contexto social e suas influências. A
escola se abriu para receber, a partir da década de 1990, as camadas populares da sociedade
brasileira. Contudo esse acesso não representou nem a qualidade nem a permanência desse
segmento na escola pública brasileira. Porém se a escola se abriu para receber esse público,
ela não se reestruturou a ponto de criar pontos de diálogo entre os sujeitos e a sua realidade. A
juventude que penetrou os muros escolares trouxe com ela as suas crenças, valores e modos
de vida diferentes e, com isso, geraram-se conflitos em uma escola pensada para somente para
a elite e que não se preparou, não de adequou ao seu novo público.
Além do mais, predomina uma representação negativa e preconceituosa da escola em
relação à juventude, esta que é vista como etapa da vida de preparação, um “vir a ser”, e que
não consegue identificar a juventude como um conjunto de atores capazes de definir sua
trajetória social. E, quando se trata de jovem pobre, negro e homem, há uma vinculação ao
risco social e violência. Esse estigma tende a representar o jovem como um ser em
construção, incompleto, incapaz, o que torna ainda mais difícil para a escola perceber quem
este jovem de fato é, o que pensa e o que é capaz de fazer.
Quando a escola vê o jovem como aprendiz e incompleto, tudo se torna uma
necessidade educacional, de formação, de aprendizagem e de conhecimento. Nesse sentido, a
educação transcende os muros da escola, o que paradoxalmente não favorece o fortalecimento
da instituição escolar. Pelo contrário, a escola perde o monopólio cultural para as mídias que
agora são responsáveis pela circulação social das informações.
A escola, como espaço de socialização institucional que é, ordenada por normas e
regras que buscam unificar as ações dos seus sujeitos, no seu cotidiano, paradoxalmente
convive com a trama de relações sociais desses sujeitos. E essa relação coloca em cheque
velhos modelos, com novas tensões e conflitos. Os jovens pobres cada vez mais transpõem
seus muros, trazendo suas experiências e novos desafios. Porém a escola procura um modelo
ideal de aluno e apenas reconhece suas individualidades cognitivas classificando-os em bons e
maus alunos. Desse modelo ideal de aluno, espera-se que sejam dóceis, disciplinados,
obedientes, pontuais e que se envolvam em seus estudos com eficiência e eficácia. Nessa ótica
homogeneizante, a escola que tem a função de incluir, exclui. Cabe ao jovem que não se
enquadra nessa lógica de aluno ideal retirar-se da escola.
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Para Dayrell (2007), a relação entre os jovens pobres e a escola “expressa uma nova
forma de desigualdade social, que implica o esgotamento das possibilidades de mobilidade
social para grandes parcelas da população e novas formas de dominação” (DAYRELL, 2007,
p. 1122). Assim, a sociedade lança sobre o jovem a responsabilidade pela sua inserção na vida
ativa, tornando-o mestre de si mesmo, ou seja, a escola que poderia ser um espaço de
formação humana e laboral acaba se tornando um espaço de fracasso escolar e pessoal.
Outra questão central trata das transformações que vêm ocorrendo nas formas desses
jovens se constituírem como alunos. Como os apresenta Dayrell (2007, p. 1119): “aluno é
uma construção histórica, construída no contexto de uma determinada forma escolar”,
desmistificando, assim, a naturalização da categoria aluno como se fosse uma realidade dada,
universal, assimétrica com o mundo do adulto. Para Dayrell (2007), o grande desafio da
escola hoje é acompanhar a forma como esses jovens vêm se constituindo na condição de
alunos, trazendo para dentro dos muros da escola suas formas de vestir, suas linguagens,
comportamentos.
No âmbito escolar, vale ainda ressaltar as relações sociais, principalmente entre o
jovem/aluno e o professor. Se antes o professor era reconhecido como autoridade pelo papel
central que exercia na sala de aula, hoje é o professor que precisa construir sua própria
legitimidade entre os jovens (DAYRELL, 2007). Com isso, a relação entre professor e aluno
não pode mais ser verticalizada, na qual o professor é o detentor do conhecimento e o aluno é
uma tábula rasa, que deve ser preenchida, mas necessita ser uma relação dialógica, baseada na
negociação e na solidariedade (FREIRE, 1987).
Além disso, outro ponto de tensão entre ser aluno e ser jovem na escola se manifesta
nos currículos, muito distantes da realidade juvenil, pois não relacionam o cotidiano do jovem
com o conhecimento nem o ensino com a aprendizagem. Então entre a ação de ensinar e
aprender existe um sujeito que reivindica, que questiona e está envolvido na construção da
escola pública na sua condição de aluno.
Tais tensões, aqui apresentadas, manifestam diferentes percursos escolares dos jovens,
alguns pela sua participação ou passividade, resistência ou aceitação, pelo interesse ou
desinteresse entre ser jovem e ser aluno. O certo é que não podemos fazer generalizações, mas
configura-se no imaginário juvenil que a escola e o estudo são uma promessa de futuro
melhor, uma forma de garantir minimamente uma credencial para pleitear uma vaga no
mercado de trabalho, embora haja uma falta de sentido que se apresenta à escola no presente.
Dessa forma, a relação entre o jovem pobre e a escola é uma relação de exclusão, de
desigualdade social. Isso pode ser percebido pelo alto contingente de jovens que não
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concluíram o ensino básico e que sentem a necessidade de voltar para a escola para
concluírem sua trajetória escolar com uma defasem de idade/série, a fim de obterem
condições mínimas de concorrerem a uma vaga, a propósito tão escassa, no tão concorrido
mercado de trabalho.
A escola, segundo Dayrell (2007, p. 1123), “não é uma instituição estática, sendo
palco de tensões entre propostas inovadoras e tendências imobilistas”. Nota-se que no Brasil,
atualmente, temos algumas propostas político-pedagógicas nos sistemas oficiais de ensino, em
especial nos municípios, patrocinadas por gestões de cunho progressista. Muitas dessas
propostas buscam estabelecer diálogo com os jovens e parte do discurso de democratização e
elevação da qualidade do ensino com base no respeito à diversidade sociocultural dos alunos.
Outra tendência encontrada nessas propostas progressistas é a ampliação excessiva das
funções da escola, como, por exemplo, a inclusão de disciplina de “educação para a
cidadania”, na criação de projetos e oficinas das mais diversas, incluindo as de
cooperativismo. Para Dayrell (2007, p. 1124), “mesmo tendo objetivos louváveis, terminam
reforçando a concepção hegemônica da educação restrita à escola” e apostam na escola como
salvacionista, capaz de por si só superar as desigualdades sociais.
Dayrell (2007) afirma que,

Muitas vezes, tais propostas baseiam-se em uma leitura própria que os
professores fazem da realidade e dos problemas vividos pelos jovens alunos,
mas sem considerá-los, eles que seriam os principais beneficiários, como
interlocutores válidos no processo de sua elaboração. (DAYRELL, 2007, p.
1124).

Isso nos confirma que a escola não percebe o jovem como sujeito social, histórico,
responsável pela construção da sua trajetória social, capaz de pensar, sentir e criar novos
modos de ver e viver a sua condição juvenil. Ao invisibilizar o jovem, a escola o exclui da
elaboração, execução e avaliação do seu projeto político-pedagógico.
Portanto, acreditamos que a escola, apesar de significar a oportunidade de crescimento
em diversos aspectos para crianças, jovens e adultos, no tocante à condição juvenil pouco
contribuiu e contribui para sua condição juvenil, a não ser pelas marcas negativas, a sensação
de fracasso escolar e pessoal que minam a sua autoestima. Apontamos também que a escola é
o espaço de tensão entre ser jovem e constituir-se aluno, tornando-se, desse modo, um espaço
muitas vezes de resistência e de não aceitação das normas e valores impostos pela cultura da
escola.
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O que consta é que a escola necessita se questionar sobre a validade dessa educação de
massa, homogeneizante, que considera os jovens todos iguais e que é incapaz de reconhecer
suas singularidades, suas diversidades socioculturais num momento privilegiado de
construção de sua identidade, de elaboração de seus projetos de vida, de experimentação e
aprendizagem da autonomia. Nesse sentido, necessitam que professores tenham uma postura
de escuta, que sejam interlocutores de suas demandas, necessidades, angústias e dúvidas
diante da sua construção de sua trajetória de vida.
Portanto, entendemos que historicamente a escola pública brasileira adquiriu uma
dívida social com seu público, especialmente com os jovens, e que o Estado brasileiro
necessita com urgência pensar e implementar políticas públicas capazes de compensar e
assistir esse segmento que se encontra marginalizado, excluído e que é o mais atingido pelas
mazelas sociais, mas, sobretudo que sejam políticas públicas sérias, capazes de contribuir para
a transformação da realidade social desses jovens, possibilitando, então, sua verdadeira
inclusão.

3.3 JUVENTUDE E TRABALHO

A relação entre o jovem e sua inserção no mercado de trabalho vem sendo uma fonte
de estudos largamente solicitada para o desenvolvimento de políticas orientadas para a
inserção dos jovens no mercado de trabalho e encontra-se hoje confrontada com vários
aspectos essenciais: a) a crise econômica das sociedades ocidentais, em especial a
reestruturação produtiva do capital; b) paralelamente a estas transformações de ordem
econômica, apresentam-se também as transformações dos modos de vida individuais,
familiares e sociais; c) e os jovens aparecem como protagonistas dessas transformações, tanto
pela crise econômica quanto pelas transformações dos modos de vida.
A convergência de todos esses fatores criou para os jovens uma situação difícil, visto
que eles sentem a ameaça do desemprego e a falta de perspectivas profissionais. Pais (1991)
enumera alguns fatores que contribuem para esse processo: a) compressão do emprego juvenil
e consequente aumento do desemprego, em especial entre os jovens, proporcionado pelo
desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas à produção; b) inflexibilização laboral
ocasionada pela falta de uma política de flexibilização laboral, ocasionando uma precarização
do trabalho juvenil; c) periferização dos jovens em torno do mercado de trabalho secundário,
já que a falta de emprego leva-os a procurarem trabalhos nos setores subalternos da economia;
e d) crescente segmentação do mercado de trabalho, conforme esta teoria essa segmentação
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considera as dimensões idade, sexo e tipo de trabalho. Sendo assim, no segmento idade
teríamos uma concorrência entre os jovens e os não jovens, o que denunciaria a grande
dificuldade de inserção dos primeiros em empregos.
Segundo Pais (1991, p. 954), “de fato é possível admitir que, pelo contrário, dadas as
presentes dificuldades de obtenção de emprego e mais ainda de mantê-lo, os jovens acabam
dando uma maior importância à inserção profissional”. Isso se deve pelo fato de que muitos
jovens têm no trabalho a oportunidade para os desfrutes imediatos da vida, o sustento da
família e a moradia própria. Porém, é importante salientar que as maneiras como os jovens
vivenciam a inserção laboral não podem ser generalizadas, pois a maneira como cada jovem
percebe o trabalho depende da sua maneira de ver e viver a vida, para alguns jovens, por
exemplo, o que mais conta é o trabalho como mera fonte de dinheiro; para outros, conta mais
a carreira profissional ou emprego estável e assim por diante (PAIS, 1991).
Para justificar a precarização do trabalho juvenil e a difícil inserção profissional dos
jovens, Pais (1991) apresenta a tese da inadequação da escola ao mercado de trabalho e a
tese da alergia dos jovens ao trabalho. De acordo com a primeira tese, o interregno entre a
escola e o trabalho é justificado pela necessidade do jovem de especializar-se mais e ainda
melhor, qualificar-se para, só depois, fazer sua inserção profissional. Para Pais (1991), essa
tese não responde adequadamente às demandas juvenis, pois não leva em consideração qual a
percepção desses jovens sobre sua inserção profissional nem como eles veem o trabalho e o
emprego.
A segunda tese justifica a dificuldade de inserção profissional pelas dificuldades de
adaptação dos jovens a um modo de vida muito distinto do da vida de estudante, isto é, “às
dificuldades de adaptação a um novo modo de vida regulado pela disciplina do trabalho, pela
rigidez de horários, pela ausência da convivialidade com amigos” (PAIS, 1991, p. 961). Dessa
forma, segundo a tese da alergia dos jovens ao trabalho, esses rejeitam a ética tradicional do
trabalho. Isso implica não ver mais o trabalho como “dever cumprido”, afastando o mito da
realização pessoal e profissional através do trabalho e passam a ver o trabalho como uma
função instrumental, manifestando paralelamente indiferença ou resignação em relação às
escolhas profissionais.
Conforme argumenta Pais (1991), tanto uma tese quanto a outra abusam de
generalizações, pois tomam os jovens como um conjunto homogêneo no qual todos seriam
afetados pela inadequação da escola ao trabalho e quanto à alergia dos jovens ao trabalho.
Em contraposição a estas duas teses, Pais (1991) propõe uma nova tese, menos assertiva em
relação às semelhanças no que respeita a algumas das suas atitudes e representações, a tese
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das reações diferenciadas dos jovens em relação ao trabalho, ao emprego e ao desemprego.
Como afirma o autor:

De fato, o que os resultados da investigação sugerem é que, enquanto entre
jovens se encontra uma mais disseminada ideologia de realização
individualista, aparecendo, muitas vezes, a obtenção de emprego fortemente
associada ao empenhamento, ao esforço e à realização pessoal e profissional,
para outros jovens, o emprego aparece como uma fonte de satisfação
meramente instrumental, parecendo cada vez menos irrelevante a ética do
trabalho. (PAIS, 1991, p. 962).

Diante do que nos apresenta o autor, as percepções que os jovens têm sobre trabalho e
emprego e as suas estratégias de inserção profissional dependem de um conjunto diversificado
de fatores, ou seja, não são apenas os fatores externos (mercado de trabalho, estruturas de
oportunidades etc.) que determinam suas trajetórias laborais, mas também fatores internos que
dizem respeito ao indivíduo e suas famílias.
Corroborando as ideias de Pais (1991), temos as proposições de Guimarães (2005)
sobre o sentido atribuído pelos jovens ao trabalho. Para essa autora, a ética do trabalho vem
sendo gradativamente substituída pela “estética do consumo”, que gratifica a diversidade das
experiências ocupacionais. Conforme Guimarães (2005, p. 156), “o trabalho (subjetivamente)
atraente passa a ser aquele capaz de produzir não a mera satisfação (ética) pelo dever
cumprido, mas a almejada gratificação (estética) pelo desempenho de atividades interessantes
e refinadas”.
Esse novo modo de ver o trabalho está associado também à origem social à qual
pertence o jovem. Na sua pesquisa, Pais (1991) constatou que jovens das classes populares
dão mais valor aos fatores extrínsecos do trabalho (segurança e dinheiro) que aos fatores
intrínsecos (realização profissional e satisfação no trabalho). Já os jovens das classes médias e
altas dão mais valor aos fatores intrínsecos do que aos fatores extrínsecos. Isto é, os jovens
menos críticos são os que ocupam os cargos de trabalhos mais precarizados e são menos
qualificados, geralmente mulheres, aprendizes, em suma aqueles que devido às condições de
trabalho que experimentam e ao tipo de trabalho que realizam teriam mais razões para se
sentirem insatisfeitos. Segundo Pais (1991, p. 963), eles se encontram “habituados à miséria,
encaram a luta pela vida como uma capacidade hereditária”.
Na verdade esses jovens, com ou sem escolaridade, sabem qual futuro os espera e
reconhecem que as chances de terem um bom emprego são mínimas. O que querem é um
trabalho qualquer que lhes ofereça renda financeira. No fundo, para estes jovens o trabalho é
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desagradável ou agradável à medida que por meio dele se ganha ou não o dinheiro. Para esta
parcela do segmento juvenil, trabalhar é uma necessidade imposta cruelmente, muitas vezes
precocemente, como forma de sobrevivência. A importância que esses jovens das classes
populares dão ao dinheiro justifica-se pela obrigação de levarem dinheiro para casa para
ajudar nas despesas e, por outro lado, o jovem, no caso dos rapazes, com dinheiro no bolso
podem usufruir dos códigos de masculinidade que implicam pagar a conta ao saírem com as
namoradas, passear, pagar pelas bebidas e comidas etc.
Em sua pesquisa9, Pais (1991, p. 967) revela que “entre os jovens operários de Rio
Cinza10 é mais correto afirmar que, em termos abstratos, não desprezam o trabalho, mas sim o
trabalho concreto que realizam – um trabalho socialmente depreciado e alienante”.
Comparativamente, os jovens das classes médias e altas são mais seletivos ao escolherem os
postos de trabalho que possam lhes proporcionar realização profissional, qualidade do
trabalho, e possibilidades de evolução na carreira, o que muitas vezes retarda a sua inserção
na vida adulta. Também por conta dessa possibilidade de escolha, é notória uma certa
indefinição relativamente ao futuro profissional, alguns estudam mas não conseguem definir
sua inserção profissional e são, com isso, induzidos muitas vezes a prolongar os estudos,
muitos demonstram até uma certa indiferença em relação ao trabalho.
O desemprego também pode afetar os jovens de diferentes maneiras, conforme suas
trajetórias e seus valores sociais de referência. Segundo Pais (1991), a experiência do
desemprego nas classes populares encontra explicações mais estruturais que individualistas.
Em contrapartida, nas classes médias e altas a explicação para o desemprego encontra-se em
causas individualistas, ou seja, os jovens não encontram emprego por não se esforçarem, não
quererem. Pais (1991, p. 967) ainda assevera que “o certo é que as dificuldades de transição
dos jovens para a vida ativa não são encaradas, pela generalidade dos jovens, de forma tão
frustrante enquanto se poderia esperar”.
A situação de desemprego toma diferentes feições, a precariedade de trabalho e o
desemprego não são vividos nem imaginados de forma homogênea pelos jovens de diferentes
condições sociais e as próprias saídas ao desemprego diferem segundo as suas trajetórias
sociais. Para os jovens das classes populares, o desemprego é sentido de maneira menos
frustrante já que compreendido como um fenômeno social, isto é, não depende de
9

Pesquisa realizada em Portugal, no Instituto de Ciências Sociais, sobre “Formas sociais de transição para a vida
adulta”, realizada por José Machado Pais no período de novembro de 1986 e novembro de 1990. A pesquisa em
questão contou com o apoio da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, através do Programa
Mobilizador de Ciência e Tecnologia, com a orientação do professor A. Sedas Nunes (PAIS, 1991).
10
Meios típicos de classes operárias e populares (PAIS, 1991).

59

características individuais/psicológicas por vezes atribuídas aos desempregados, o
desemprego torna-se um lugar-comum. Em contrapartida, para os jovens das classes médias e
altas, o desemprego pode vir a ser uma experiência traumática diante do alto investimento
durante o tempo dedicado aos estudos, por possuírem melhores qualificações e especialização
para inserção profissional não correspondida na medida em que não encontram postos de
trabalhos condizentes com suas expectativas e aspirações profissionais. Em suma, os jovens
encontram-se diferentemente expostos ao desemprego e este, como vimos, tem para o
segmento juvenil diferentes sentidos. De acordo com Pais (1991, p. 968), “a precariedade
laboral e o desemprego não são vividos nem imaginados da mesma maneira pelos jovens de
diferentes classes sociais e as próprias saídas ao desemprego diferem segundo as suas
trajetórias sociais”.
Os jovens das classes populares veem o trabalho como forma de obterem sua
autonomia financeira, como fonte de libertação ou de realização pessoal, porque, para os
jovens, ter um trabalho representa um estatuto normal de existência, desse modo, para eles, o
desemprego é vivido com angústia e temor. Estar empregado, para os jovens das classes
populares, é uma maneira de se sentirem incluídos socialmente, pois o trabalho assalariado é
um dos mais importantes meios de integração social. Por isso, então, de forma geral, a
dessocialização provocada pelo desemprego parece ser mais sentida pelos jovens das classes
populares, em torno dos quais são criadas maiores expectativas de rápida inserção no mercado
de trabalho.
Dessa forma, há um cenário de transformação social e cultural criado em parte pela
transformação do emprego industrial e pelo crescimento de um emprego terciário precário que
criou um novo mercado de trabalho que, cada vez mais, exclui os jovens não diplomados ou
profissionalmente não formados. Com isso, os itinerários para a vida ativa são marcados cada
vez mais por períodos de desemprego, emprego intermitente e inatividade. Com efeito,
perante as novas condições socioeconômicas, os valores e normas que regiam a transição para
a vida adulta entre gerações mais velhas tendem a ser inválidos e desajustados para as novas
condições de vida e os novos modos de entrada na vida ativa.
As transformações advindas da reestruturação produtiva do capital moldam uma nova
configuração do mercado de trabalho e impõem aos jovens novas formas de inserção
produtiva, quase sempre precarizadas, o que os leva a aderirem a novas formas individuas,
familiares e sociais, novos modos de vida. Essas descontinuidades intergeracionais se
mostram de várias maneiras, por exemplo na tendência demonstrada por alguns jovens de
permanecerem na casa dos pais depois de abandonarem a escola e sem terem conseguido
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emprego estável, ou na aceitação por parte dos pais do jovem morar com sua mulher, mesmo
antes do casamento, na casa dos pais. Se é verdade que as dificuldades econômicas forçam de
certa maneira essa mudança nos modos de inserção na vida adulta, é bem verdade também
que as descontinuidades geracionais decorram de um processo de revisão das normas e
valores sociais estabelecidos pelos adultos, em que se envolvem os jovens e os adultos, ou
seja, novas e antigas gerações.
Nos estudos de Kuenzer (2006), sobre a educação profissional nos anos 2000, ela nos
adverte para a realidade da qualificação profissional do Brasil. De acordo com essa autora, a
formulação e implementação de políticas públicas voltadas para a qualificação profissional
apresentam mediações que articulam as propostas educativas e a realidade do trabalho no
âmbito da acumulação flexível11. Para essa autora, na pedagogia atual do trabalho,

[...] do ponto de vista do mercado, ocorre um processo de exclusão da força
de trabalho dos postos reestruturados, para incluí-la de forma precarizada em
outros pontos da cadeia produtiva. Já do ponto de vista da educação,
estabelece-se um movimento contrário, dialeticamente integrado ao
primeiro: por força de políticas públicas “professadas” na direção da
democratização, aumenta a inclusão em todos os pontos da cadeia, mas
precarizam-se os processos educativos, que resultam em mera oportunidade
de certificação, os quais não asseguram nem inclusão, nem permanência.
(KUENZER, 2006, p. 879-880).

No modelo de acumulação flexível, o mercado de trabalho exclui o jovem pouco
escolarizado e pouco qualificado para incluí-lo em postos de trabalho reconfigurados. Para
tanto, o jovem necessita desenvolver competências específicas, não muito complexas, mas
que tenham como características a flexibilidade, a criatividade, e que seja capaz de resolver
problemas, seja proativo e consiga assumir múltiplas funções. A pedagogia das competências
tem a função de qualificar o jovem para o perfil solicitado pela nova configuração do mercado
de trabalho, a fim de incluí-lo de forma precária em postos subalternos da economia.
Nesse cenário, a educação é chamada a desempenhar um papel essencial no conjunto
das estratégias de controle social do capital. A ênfase na educação como solução individual
produz uma precarização da vida. Nesse movimento dialeticamente contrário, a escola inclui,
aumenta seu campo de atuação, porém não se preocupa com a qualidade e sim com a
11

Toyotismo, ou acumulação flexível, é um modo de produção que sucedeu o Fordismo a partir da década de
1970. O Toyotismo é caracterizado por romper com o padrão fordista de produção em massa, que se destacava
pela estocagem máxima de matérias-primas e de produtos maquinofaturados. Com esse novo modo de produção,
a fabricação passou a não prezar mais pela quantidade, mas pela eficiência: produz-se dentro dos padrões para
atender ao mercado consumidor, ou seja, a produção varia de acordo com a demanda (KUENZER, 2006;
FRIGOTTO, 2004).
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possibilidade de elevação da escolaridade do jovem por meio da certificação, e não assegura
nem a inclusão nem a permanência. E as políticas públicas, nesse contexto, estariam
subordinadas à lógica do capital, nesse movimento de excluir para incluir, seja na relação com
o mercado de trabalho ou em relação à educação. Este cenário é essencial para o
desnudamento das atuais políticas de inclusão social, em particular daquelas destinadas aos
jovens.
Como nos aponta Frigotto (2004), uma sociedade classista como é a brasileira,
considerando o afastamento das possibilidades de igualdade material vivenciada pelos jovens
nos últimos anos, nos impede de pensar somente dentro da ordem do simbólico. Portanto, a
inclusão dos excluídos parece-nos constituir um fenômeno das relações sociais impostas pelo
padrão de acumulação flexível. Assim, “cabe ressaltar então que a questão central não é de
caráter individual, nem primeiramente de gênero, de raça, mas de classe social” (FRIGOTTO,
2004, p. 193). Ainda segundo o autor, a inserção precoce no mercado de trabalho formal ou
informal, a qualidade dessa inserção, o acesso ou não à escola, a qualidade dessa escola estão
ligados à origem social dos jovens.
As diferentes possibilidades e o alcance de políticas públicas para fazer frente aos
problemas acima discutidos em relação ao jovem e sua relação com o trabalho e a educação
estão inscritos na compreensão da fase atual do capitalismo e suas particularidades na
sociedade brasileira. Isso nos permite rejeitar tanto a naturalização do trabalho precoce como
a educação dual, e nos instrui a não acreditar que tais problemas são apenas conjunturais, mas
também estruturais apresentados pela face atual da crise do capital, o que implica a condução
de políticas públicas que ataquem essas estruturas. Do contrário, teremos políticas públicas
focalizadas e assistencialistas para a “administração e controle da pobreza” (FRIGOTTO,
2004).

3.4 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

As mudanças no modelo de gestão de políticas públicas sociais encontram-se inseridas
no contexto da promulgação da Constituição Federal de 1988 e na Reforma do Estado
brasileiro na década de 1990. A Constituição Federal de 1988 ficou conhecida como a
“Constituição-Cidadã”, visto que a cidadania apareceu como segundo fundamento da
República, tendo a soberania como primeiro, evidentemente sob a pena de não existir o
Estado. Nesse aspecto, a Carta Magna procurou recriar a figura do cidadão e dar a ele papel
protagonista antes nunca reconhecido. Assim, foram exigidas novas formas de se pensar a
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administração pública, calcada nos fundamentos de um Estado promotor e regulador de
políticas públicas, além da participação e do controle social por parte dos cidadãos na
formulação, implementação, controle e avaliação das ações do Estado. A Reforma do Estado
brasileiro ocorreu na década de 1990, e está inserida num movimento maior do capitalismo
que na tentativa de superação de sua crise, estabeleceu como estratégias principais o
neoliberalismo, a globalização e a reestruturação do sistema produtivo. Desse modo, sugere
como uma das saídas para a crise a Reforma do Estado.
Nesse contexto, surgiram então dois projetos políticos em disputa: o da administração
pública gerencial, inspirado na vertente gerencial que se constituiu no Brasil com a Reforma
do Estado na década de 1990 e o da administração pública societal que possui suas raízes na
tradição mobilizatória brasileira e alcançou seu auge na década de 1960, quando a sociedade
se organizou pela luta das reformas no país, lutas abafadas pela ditadura militar e,
posteriormente, reascendidas no processo de redemocratização do país na década de 1980.
Segundo Paula (2005), o cerne dessa mobilização era a participação popular na gestão
pública. Ainda segundo essa autora, esse projeto político teve como intenção
A implementação de um projeto político que procura ampliar a participação
dos atores sociais na definição da agenda política, criando instrumentos para
possibilitar um maior controle social sobre as ações estatais e
desmonopolizando a formulação e a implementação das ações públicas.
(PAULA, 2005, p. 39).

Paralelamente ao campo movimentalista12, existia o movimento político de caráter
liberal que diante da crise do nacional-desenvolvimentismo, da crítica ao patrimonialismo e
da crise gerencial do Estado brasileiro receberam estímulo e ganharam força num consenso
nacional no qual o modelo ideal de gerenciamento do Estado seria o modelo gerencial. Assim,
essa articulação sustentou a formação da aliança social-liberal, que levou o Partido da SocialDemocracia Brasileira (PSDB) ao poder (PAULA, 2005).
Segundo Peroni (1997), o governo brasileiro no ano de 1995 considerou a crise fiscal
como causadora da crise que afetara o Brasil, e apontou como alternativa para sua solução a
reforma do Estado, e criou inclusive o Ministério da Administração e Reforma do Estado
(MARE), que apresentou o Plano Diretor da Reforma do Estado (1995). Em nossa opinião,
em consonância com as ideias de Peroni (1997), o que acontece no mundo e no Brasil foi uma
12

Neste campo movimentalista transitavam os movimentos populares e sociais, o movimento sindical, as
pastorais sociais, os partidos políticos de esquerda e centro-esquerda, e as ONGs. Também alguns intelectuais de
esquerda que se opunham ao projeto gerencial de Reforma do Estado (PAULA, 2005 p. 39-40).
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crise do capitalismo e a crise fiscal foi apenas uma faceta dessa crise, portanto discordamos da
análise feita pelo MARE.
Bresser Pereira (2000) apresenta o modelo burocrático, instalado no Brasil a partir da
década de 1930, como o retrato da ineficiência e incompetência do Estado, e por isso um dos
causadores de sua crise. Para sanar tal ineficiência e ineficácia, ele sugere a substituição do
modelo burocrático tradicional pelo modelo gerencial. Para esse autor, tanto o modelo
burocrático tradicional quanto o modelo gerencialista foram implementados para combaterem
o modelo patrimonialista que prevalecia desde o Brasil colonial. Para Bresser Pereira (2000),
o modelo patrimonialista não é mais hegemônico, pois perdeu seu valor político, sendo
encontrado só em algumas práticas paternalistas, clientelistas e nepotistas. “Tenho dito que a
cultura patrimonialista já não existe no Brasil, porque só existe como prática e não como
valor” (BRESSER PEREIRA, 2000, p. 18). Discordamos desta análise ao entendermos que
ainda hoje no Brasil o modelo patrimonialista encontra-se presente e na prática é muito
utilizado. Exemplo disso são os cargos políticos de confiança nos municípios, em especial de
pequeno e médio porte, ocupados por apadrinhamento, compadrio, pistolão, “quem indica”
(QI), concurso facilitado, entre outros. Além da corrupção que assola nosso país, desde
episódios como “dólares na cueca”, o “mensalão” até o escândalo mais recente, a “operação
lava-jato”, envolvendo a Petrobrás.
O Plano Diretor da Reforma do Estado, apresentado pelo MARE contém um
diagnóstico da estrutura administrativa do Estado e argumenta que o modelo burocrático
tradicional está baseado num “formalismo, no excesso de normas, e na rigidez de
procedimentos” (BRASIL, 1995, p. 16). O MARE apresenta também a estrutura burocrática
do Estado brasileiro como fragmentada, inchada, ineficiente e ineficaz. O documento coaduna
com a ideia amplamente divulgada pelos organismos internacionais, como o Banco Mundial e
a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre outros,
ligados às ideologias neoliberais que se remetem à ideia de que todos os males das economias
e sociedades contemporâneas residem no Estado (REIS, 2013). Ainda segundo essa autora, é
receitado como remédio um novo modelo de governo, o “good governance” – nova gestão
púbica. Assim, a Reforma do Estado brasileiro realizada na década de 1990 implementou o
modelo gerencial em substituição ao modelo burocrático tradicional.
Nesta perspectiva, no Plano Diretor (BRASIL, 1995) consta que o Estado deixa de ser
o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social e passa a desempenhar o papel
de promotor e regulador desse desenvolvimento. Como estrutura organizacional, propõe a
descentralização e redução de níveis hierárquicos, cabendo ao Governo Federal a função de
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regular e coordenar e aos seus entes federados (estados e municípios) a função de executar as
políticas públicas.
Essa descentralização, conforme verificamos no Plano, significa a descentralização
restrita ao aparelho de Estado, que passa de uma esfera para outra do governo, mas também
significa a descentralização do aparelho de Estado para a sociedade, mediante os processos de
privatização,

terceirização

e

publicização

(PERONI,

1997).

Nesse

contexto,

a

descentralização, gradualmente, tenta retirar responsabilidades do Estado, o qual quer
transferir para a sociedade tarefas que eram suas no que se refere às políticas públicas e,
principalmente, às políticas sociais.
Como estratégia de gestão administrativa e partindo do pressuposto de que há uma
fragmentação da ação estatal, o Estado buscou encontrar formas inovadoras de formular e
implementar políticas sociais. Desse modo, a intersetorialidade tem sido considerada uma
estratégia de gestão para se trabalhar os complexos problemas sociais. Inojosa (2001, p. 103)
define intersetorialidade como “a articulação de saberes e experiências para a solução
sinérgica de problemas complexos”. Junqueira (2004, p. 27) define ainda melhor o termo
intersetorialidade como “articulação de saberes e experiências no planejamento, realização e
avaliação de ações para alcançar efeito sinérgico em situações complexas, visando o
desenvolvimento social, superando a exclusão social”. Segundo Monnerat e Souza (2009), a
intersetorialidade requer superação do paradigma da ciência moderna que opera com uma
lógica parcializada de produção e organização do saber, tendo como consequência uma
intensa especialização disciplinar e práticas sociais fragmentadas. Nessa direção, diversos
autores assinalam a importância da interdisciplinaridade13. Do ponto de vista da gestão
pública, a intersetorialidade constitui uma nova forma de gerenciar as cidades, em que está
presente a preocupação com a otimização de recursos humanos e financeiros. Para que a
intersetorialidade aconteça, de acordo com Monnerat e Souza (2009), o planejamento torna-se
uma ferramenta imprescindível para articular áreas de conhecimento e de práticas marcadas
por memórias técnicas e institucionais. Além do planejamento, outra ferramenta necessária
para a resolução de problemas sociais complexos é a noção de território. Ainda segundo as
autoras, a definição de um território, de uma área geográfica comum é condição básica para a
intersetorialidade, e o diálogo é, por excelência, o mecanismo que favorece o fluxo de
informação e comunicação entre os setores.

13

Segundo Santomé (1998, p. 112), “interdisciplinaridade é a inter-relação entre diferentes campos do
conhecimento com finalidade de pesquisa ou de soluções de problemas”.
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Porém, a proposta de descentralização no governo brasileiro, por meio do MARE, não
levou em consideração a participação da população na gestão pública e nem mesmo o
controle social das autoridades, instituições e organizações governamentais feito pelo cidadão.
Nesse sentido, os princípios de orientação foram: o cidadão cliente, o controle por resultados
e a competição na administração, pois “a administração pública gerencial vê o cidadão como
contribuinte de impostos e como cliente de seus serviços” (BRASIL, 1995, p. 16).
Em nossa concepção, cidadão não é cliente, pois o cidadão tem papel de consumidor,
mas igualmente de provedor, de demandante e de fornecedor, de governado e de governador.
Ele é cidadão. Significa que é uma pessoa dotada da capacidade de ser governada e de
governar. “Se o cliente tem hoje alguma relevância no marketing, mais ainda deve ter o
cidadão em relação às políticas públicas, sua formulação, implementação e controle”
(GURGEL, 2008, p. 13). Mas para que isso aconteça, é necessário que o Estado e seu braço
operacional, a administração pública, promovam a participação do cidadão, estimulando-o
com recursos institucionais, formas de acesso à informação, meios interativos e espaços para
debates e decisões.
Se compararmos o modelo gerencial, calcado em princípios de mercado, com o
modelo de gestão social, definido pela Constituição Federal de 1988, veremos nitidamente
uma grande contradição. Pois, enquanto a Constituição tem a cidadão como o segundo
fundamento da República, a Reforma do Estado realizada pelo governo do presidente
Fernando Henrique Cardoso a substituiu pelo cliente/consumidor, propondo, assim, uma
gestão gerencialista inspirada no modelo empresarial. O que promoveu um forte conteúdo
gerencial para a gestão de políticas públicas, percebendo-se, então, um desvirtuamento do
conceito inicial de gestão pública, pautado em processos decisórios socializados, coletivos,
comunitários (WANDERLEY, 2013).
Ao analisarmos as políticas sociais, em especial o Projovem Urbano, no processo de
descentralização/centralização, percebemos um forte conteúdo gerencial, pois se apresenta
como uma política de inclusão que tem como foco a elevação da escolaridade de forma
aligeirada com enfoque na certificação e não na qualificação, na preparação do jovem para as
novas demandas do mercado de trabalho, além do desenvolvimento de ações comunitárias
protagonizadas pelos jovens. Nitidamente uma ação do Estado para o controle da pobreza,
mas, sobretudo, a serviço do capital na medida em que preza pela certificação e qualificação
do jovem para um mercado de trabalho precário.
Nessa perspectiva, Rua (2009) apresenta a análise de políticas públicas como uma
importante ferramenta tanto para melhorar o entendimento acerca da política e do processo
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político (formulação, implementação e avaliação) em sua função descritiva, quanto apresentar
proposições para o aperfeiçoamento das políticas públicas assumindo uma função prescritiva
ou propositiva. Secchi (2013, p. 55) aponta a fase de implementação como “aquela em que
regras, rotinas e processos sociais são convertidos de intenções e ações”. Nessa etapa são
produzidos os resultados concretos da política.
Secchi (2013) propõe que existem basicamente dois modelos de implementação de
políticas públicas: o modelo top-down e o modelo botton-up. No modelo top-down (de cima
para baixo) há uma separação entre aqueles que tomam decisões (políticos) e os
implementadores (administração). Este modelo faz parte de uma visão tecnicista que visa à
separação entre o pensar (elaboração política) e o agir (execução de cunho meramente
instrumental/ administrativo). Já no modelo botton- up (de baixo para cima), o formato que a
política pública adquire depois da tomada de decisão não é definitivo e pode ser modificado
por aqueles que a implementam. Nesse modelo, os implementadores (gestores e burocratas)
remodelam e têm maior discricionariedade, ou seja, têm mais autonomia e liberdade para
modelar e auto-organizar a implementação de políticas públicas. Dessa forma, classificamos o
Projovem Urbano como um modelo top- down, haja vista que há uma separação entre a
formulação/decisão e a sua implementação.
Rua (2009) afirma que a implementação consiste em um conjunto de decisões a
respeito da operacionalização das decisões tomadas que deixam de ser consideradas intenções
e passam a ser intervenção da realidade. Mainardes (2006), inspirado nos trabalhos de
Stephen Ball e Richard Bawe, nomeia essa fase de contexto da prática, a política está sujeita à
interpretação e recriação por parte dos agentes implementadores. Nesse contexto, a política
produz efeitos e consequências que podem representar mudanças significativas na política
original. Nessa fase, então, os educadores e demais profissionais exercem, por exemplo, um
papel ativo no processo de interpretação e reinterpretação das políticas, ou seja, os valores, as
crenças dos atores executores interferem no processo de implementação das políticas
públicas.
Assim, a implementação de políticas públicas “não se traduz apenas em problema
técnico ou problema administrativo, mas sim em um grande emaranhado de elementos
políticos que frustram os mais bem-intencionados planejamentos” (SECCHI, 2013, p. 56).
Portanto, a importância de se estudar essa fase de vida é justamente pela possibilidade de
visualizar os obstáculos e as falhas, além de enxergar erros anteriores à tomada de decisão, a
fim de detectar problemas mal formulados, objetivos mal traçados e otimismos exagerados.
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Frey (2000) aponta alguns obstáculos práticos para a implementação das políticas
públicas em âmbito local. Ele afirma que diante da fragilidade e precariedade das instituições
democráticas, observadas em países em desenvolvimento, como é caso brasileiro, de
democracia não consolidada e não institucionalizada, mas que tem caráter persistente de
democracia delegativa14, forças institucionalizadas não formais desempenham a função de
sustentáculos do poder oligárquico que exercem influência decisiva no processo político
administrativo, sobretudo o clientelismo, o patrimonialismo e a corrupção. Nesse âmbito, o
Estado “se baseia em formas clientelistas de interação, visa o caso individual e não soluções
coletivas” (FREY, 2000, p. 249). Ainda segundo esse autor, o exercício de poder
empreendido pelas elites políticas e econômicas, no caso brasileiro, parece determinar os
rumos do país, mais do que quaisquer arranjos, independente do quão institucionalizados
sejam. Ainda hoje, no Brasil, encontramos tempos da oligarquia, ou seja, as influências
particulares e as ações individuais têm uma influência relativamente maior sobre os
acontecimentos políticos.
Para Frey (2000), o caráter fluído das estruturas institucionais, que caracteriza o
sistema político brasileiro, é mais evidente em nível municipal, no qual podemos observar
uma efervescência de experimentações democráticas. No que se refere à análise das políticas
públicas no município, isso significa que teremos que levar em consideração, além da
fragmentação e setorialização do processo político, mas acima de tudo a interferência de
padrões peculiares de comportamento político como o clientelismo, o populismo e o
patrimonialismo que exercem influência na definição e execução das políticas públicas
maiores que as instituições formais.
Outra dificuldade seria a falta de orientação ideológica – programática da população
e ou dos partidos. Como exemplo, Frey (2000) assinala que o carisma de um candidato, como
político singular, pesa bem mais do que a orientação programática de seu partido. Com isso,
conjectura esse autor que também a rede dos atores políticos pode determinar o processo
político. Por isso, na análise de política pública devem-se levar em consideração as
interdependências recíprocas entre as instituições políticas, os processos políticos e os
conteúdos concretos da política.
As dificuldades encontradas na análise de políticas públicas sociais em âmbito
municipal, segundo Frey (2000), também está relacionada com a cultura política e

14

Democracia delegativa é caracterizada pela fraqueza e reduzida densidade de suas instituições, nas quais a
influência sobre as decisões políticas fica reservada a uma elite classista (FREY, 2000).
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administrativa, pois estas são responsáveis pela configuração específica das estruturas, dos
processos e funções de cada instituição. Por essa razão, a análise de políticas públicas deve
levar em consideração não apenas as instituições em si, mas também os próprios atores
políticos. Sobre cultura política, Inojosa (2001, p. 103) conjectura que há também no aparato
governamental uma herança de “hierarquia verticalizada, piramidal, em que os processos
percorrem vários escalões, mas as decisões são tomadas apenas no topo, não na base próximo
a população”.
Nesse mesmo sentido, Rua (2009) apresenta alguns impedimentos práticos para a
implementação das políticas públicas no Brasil, entre eles um dos aspectos mais recorrentes
nas políticas públicas brasileiras é a fragmentação. Embora as demandas da sociedade
impliquem a articulação e a cooperação entre diversos agentes setoriais, o que percebemos é
uma forte separação e demarcação na atuação de cada um dos agentes. Por exemplo, um
programa como o Projovem Urbano que demanda a cooperação de diversos setores
administrativos do poder executivo municipal, se esses setores não conseguirem se articular e
dialogar para realizar ações conjuntas isso trará danos para a implementação do projeto no
município. Nesse percurso, as secretarias seriam ilhas que trabalhariam isoladamente e não
conseguiriam executar a política de forma intersetorial. Inojosa (2001) também informa que o
aparato governamental é todo fatiado por conhecimentos, por saberes, por corporações, e em
virtude dessa visão disciplinar da gestão pública, não enxerga as pessoas e suas famílias como
a totalidade que são.
Devido à fragmentação dos setores administrativos, como consequência temos a
competição interburocrática, movida muitas vezes pela incapacidade dos gestores (burocratas
e políticos) compreenderem a necessidade de se articularem ações e decisões em prol de um
interesse comum (RUA, 2009). A prática tradicional, arraigada, de centralização de ações
dentro das agências impossibilita o diálogo e a articulação de ações conjugadas que atendam
as demandas sociais independente de onde os projetos estejam alocados. A prática de “tomar
conta apenas do que é meu”, do que lhe é atribuído (tarefas, ações, programas) faz com os
gestores (burocratas) apenas unam esforços para resolver e agir sobre o que está sob a
responsabilidade da sua secretaria, considerando que os louros serão atribuídos a ele. Essa
prática produz competição entre as agências, entre os burocratas, com implicações políticas,
visto que possibilitam possíveis ascensões, premiações e prestígio no cenário político local
para aqueles que se destacarem.
Neste sentido, Inojosa (2001, p. 104) argumenta que o aparto governamental “é objeto
de um loteamento político partidário e de grupos de interesse”. Ou seja, todas as estruturas,
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em todos os níveis de governo e a cada governo, a cada nova gestão, são novamente loteadas
para os partidos e para os grupos de apoio. Desse modo, cada uma das fatias – que já é campo
de uma dada corporação e de um grupo de interesses que extrapola a corporação setorial –
passa por um novo loteamento partidário (INOJOSA, 2001). Ainda para o autor, estas
escolhas político-ideológicas contribuem para o que Rua (2009) chama de concorrência
interburocrática, ou seja, a estrutura governamental que deveria ser cooperativa se torna
competitiva.
Rua (2009) ainda especifica outra regularidade recorrente, a descontinuidade
administrativa, isto é, a constante interrupção formal ou informal das políticas, o frequente
abandono e ou substituição das políticas. Em consequência da mudança de dirigentes as
políticas e programas são redimensionados, reorientados, suspensos ou deixam de concentrar
as atenções no quadro da agência. Muda-se o gestor, modificam-se as prioridades, altera-se
também a forma de se pensar e executar a política. Isso ocorre porque existe uma fragilidade
nas concepções de missão institucional, as agências envolvidas nas políticas públicas são
fortemente influenciadas pelas convicções, valores, compromissos políticos e pelas
idiossincrasias pessoais daqueles que ocupam os mais altos cargos. Outro aspecto que merece
destaque é o fato de que esses cargos, na sua grande maioria, são preenchidos segundo
critérios políticos, e isso causa certa instabilidade nas agências e em seus respectivos agentes
políticos.
Ocorre também nas políticas públicas, em especial nas políticas sociais, das decisões e
ações adquirirem uma tendência a serem pensadas com base na oferta e muito raramente são
consideradas as demandas (RUA, 2009). Exemplo disso é quando o poder público municipal
adere a programas e projetos federais pelo simples fato de serem oferecidos sem avaliar se são
realmente necessários e se atendem às demandas locais, ou simplesmente por representarem a
captação de recursos financeiros para os cofres municipais ou pelo fato de fazerem parte do
mesmo partido político ou da base aliada.
Rua (2009) considera outra regularidade, a nítida separação entre formulação/decisão
e implementação. Uma visão funcionalista e tecnicista que separa a fase de
formulação/decisão, considerando-a uma fase de alta complexidade, enquanto a fase de
implementação seria então um conjunto de tarefas de baixa complexidade. Essa característica
tem como consequências uma centralização de poder dos formuladores de políticas em
detrimento da pouca autonomia, a baixa adaptabilidade dos modelos adotados e fragilidade
dos agentes implementadores. Seria essa uma centralização de poder e uma descentralização
de tarefas entre os atores políticos (formuladores de políticas) e os atores responsáveis pela
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implementação da política. Esse distanciamento entre os que formulam e os que apenas
executam dá margem a várias interpretações, outras leituras por parte dos agentes
implementadores, o que muitas vezes distancia o real do ideal. Como consequência, a
execução equivocada dificulta o cumprimento dos objetivos propostos pelo texto oficial. Rua
(2009, p. 123) explicita que “a maior parte das agências e de seus quadros ainda exibem
reduzida eficiência/eficácia gerencial”. Soma-se a isso a desarticulação entre as agências e sua
frequente constituição de nichos de interesses políticos personalizados. Além disso, cargos
técnicos são ocupados por atores políticos que nem sempre possuem competência técnica para
assumirem o cargo, mas demonstram grande articulação político-partidária.
Por fim, ainda hoje é recorrente a hegemonia do economicismo na decisão/formulação
de políticas públicas, especialmente das políticas sociais, que nesse aspecto é percebida como
ação reparatória, de correção de desvios (RUA, 2009). Mesmo caindo por terra a noção de
que se a economia fosse bem, em consequência, as demandas sociais naturalmente seriam
atendidas, ainda hoje as políticas públicas não chegam sequer a expressar concepções de
prevenção de problemas e muito menos investimento consciente na formação do capital
humano. Outro aspecto importante é a transferência de valores éticos da economia para as
instituições estatais, trazendo para dentro dessas instituições valores de mercado como
individualismo, concorrência, gerenciamento e gestão descentralizada na busca da eficiência e
eficácia dentro da lógica de qualidade imposta pelo mercado. Isso implica dizer que na
formulação/tomada de decisão sobre a política e sua implementação as questões econômicas
conduziriam para a negociação da viabilidade ou não das políticas sociais.
Em suma, este capítulo apresentou algumas discussões teóricas que orientaram a
análise da realidade da implementação do Projovem Urbano no município de Vitória da
Conquista. Primeiro apresentamos a concepção de jovem como sujeito social e, portanto,
portador de direitos historicamente negados. Destacamos, aqui, o direito a uma educação de
qualidade, que seja capaz de instrumentalizar esse jovem a desvelar sua realidade social no
intuito de transformá-la, construindo uma sociedade mais justa e menos desigual.
O trabalho é outro direito que tem sido negado ao jovem. Ambos, educação e trabalho,
são considerados formas de inclusão social, que quando não são garantidos provocam o
quadro social detectado em nossa sociedade: jovens fora da escola, fora do mercado de
trabalho e considerados pelo imaginário social os grandes responsáveis pelas mazelas sociais
que assolam nossa sociedade. Nesse contexto, são considerados “jovens problema”. Para
sanar os problemas, reformar o quadro atual e qualificar esses “jovens problema” é necessário
que o Estado formule e implemente políticas focalistas, compensatórias e assistencialistas que
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sejam capazes de resolver os problemas, nesse caso incluir socialmente os jovens excluídos
pelo próprio sistema capitalista.
Tais políticas, chamadas nesse contexto de políticas de inclusão, precisam construir
soluções rápidas diante do complexo problema da exclusão da juventude no país. Para isso,
surgem as políticas de inclusão, neste caso o Projovem Urbano, com proposta inovadora de
gestão, pautada no modelo gerencial. O programa aponta a gestão compartilhada e
intersetorial como estratégia para enfrentar o complexo problema social do qual o jovem é
protagonista, assim como aposta também em um currículo inovador que integra as dimensões
educação e trabalho. Com essa proposta, apresenta a elevação da escolaridade e a qualificação
profissional como instrumentos capazes de promover a inclusão social dos jovens por meio da
certificação, preparação para o mercado de trabalho e ações comunitárias. A implementação
dessa política, nosso objeto de estudo, aponta algumas dificuldades como a fragmentação, a
fluidez das instituições políticas e públicas, assim como a cultura política e administrativa
específica que cada município apresenta na implementação das políticas públicas sociais.
Finalmente, entendemos que tais políticas, de fato, sejam necessárias, porém
corroboramos as ideias de Frigotto (2004), e Sposito, Silva e Souza (2006) que defendem a
necessidade do Estado pensar políticas públicas que sejam capazes de combater as causas
estruturais que ocasionam a exclusão desses jovens. Para tanto, precisamos pensar em
políticas públicas de Estado e não apenas em Projetos e Programas de Governo.
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4. PROJOVEM URBANO: FINALIDADES, OBJETIVOS, ESTRUTURA E
PROPOSTA PEDAGÓGICA

Este capítulo tem como objetivo analisar os princípios filosóficos, políticos e
pedagógicos do Projovem Urbano contidos no Projeto Pedagógico Integrado (PPI), na
Resolução FNDE 22/2008 e no plano de implementação do município que dá orientações
sobre seu processo de implementação. Esta caracterização se faz necessária, pois para
analisarmos a gestão do município na implementação do Projovem Urbano em Vitória da
Conquista, é de suma importância conhecer e analisar o Programa, seus objetivos e sua
proposta pedagógica.
4.1 FINALIDADES E OBJETIVOS DO PROGRAMA
O Projovem Urbano é uma das modalidades do Projovem Integrado, de iniciativa do
Governo Federal, coordenada até 2011 pela Secretaria Nacional de Juventude (CNJ) e pelo
Ministério da Educação (MEC) a partir do ano de 2012. Foi legalmente instituído pela Lei nº
11.129 (BRASIL, 2005a) e regulamentado pelo Decreto nº 5.557 (BRASIL, 2005b). Seu
público-alvo é formado exclusivamente por jovens na faixa etária de 18 a 29 anos, que sabem
ler e escrever, mas não concluíram o Ensino Fundamental. Esses jovens, devidamente
inscritos no programa, recebem um auxílio de R$ 100,00 mensais, desde que frequentem pelo
menos 75% das aulas e entreguem 75% dos trabalhos solicitados pelos professores.
Assumido como um programa de caráter emergencial e experimental tem como
finalidade primeira proporcionar formação integral por meio da efetiva associação entre:
Formação Básica para a elevação da escolaridade, tendo em vista a conclusão do ensino
fundamental; Qualificação Profissional, com certificação de formação inicial; Participação
Cidadã, com a promoção de experiência por atuação social na comunidade (BRASIL, 2008a).
Nessa perspectiva, o Projeto Pedagógico Integrado (PPI) apresenta como finalidades
específicas:

A reinserção dos jovens no processo de escolarização;
A identificação de oportunidades potenciais de trabalho e a capacitação dos
jovens para o mundo do trabalho;
A participação dos jovens em ações coletivas de interesse público;
A inclusão digital como instrumento de inserção produtiva e de
comunicação;
A ampliação do acesso dos jovens à cultura. (BRASIL, 2008a, p. 05).

73

Diante das finalidades específicas anteriormente elencadas, notamos que elas
coadunam com a proposta de educação apresentada pela Constituição Federal de 1988 no
tocante à apresentação da educação como direito de todos, dever da família e do Estado para a
garantia de uma educação integral que seja capaz de preparar o indivíduo para o exercício da
cidadania e para o mundo do trabalho (BRASIL, 1988).
Ao integrar Ensino Fundamental, Qualificação Profissional e Participação Cidadã, o
Projovem Urbano objetiva proporcionar a oportunidade de superar a situação de exclusão em
que se encontram esses jovens. Assim, espera-se que os jovens concluintes do programa
sejam capazes de:

Afirmar sua dignidade como seres humanos, trabalhadores e cidadãos;
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 estática 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 busca de informações e à
inserção cultural e profissional. (BRASIL, 2008a, p. 15).

Conforme apontam Sposito, Silva e Souza (2006), as políticas de juventude sempre
estão subordinadas à questão social, na medida em que estas não nascem com base na
constituição de um espaço de visibilidade da condição juvenil moderna, incluindo sua
diversidade e uma concepção ampliada de direitos, mas surge como um aspecto da questão
social. Isso pode ser constatado quando observamos que o Projovem é um programa
emergencial, de inclusão social, que tem como público alvo, jovens pobres, excluídos do
sistema educacional e do mercado de trabalho.
Os programas destinados a jovens pobres, socialmente vulneráveis, são compatíveis
com a imagem do jovem como fonte e vítima de problemas sociais e, ao mesmo tempo, como
protagonistas do desenvolvimento de sua comunidade, tarefa direcionada ao jovem na
intervenção pensada para a melhoria das condições de vida de sua comunidade, ou seja, o
protagonismo juvenil (SPOSITO; SILVA; SOUZA, 2006). Esses programas e projetos
estimulam o protagonismo juvenil como possibilidade de desenvolvimento de sua autonomia
por meio da criação de espaços e de situações propiciadoras de sua participação criativa,
construtiva e solidária.
No entanto, de acordo com Sposito, Silva e Souza (2006), embora se reconheça o
potencial juvenil, são visíveis seus limites: a homogeneidade em relação ao comportamento
frente à mudança, responsabilização das mudanças sociais como se os adultos não
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precisassem lhes dar as garantias para tais atitudes e, por fim, a responsabilidade da dificílima
tarefa de transformação social, ao mesmo tempo, de sua não identificação como sujeito de
direitos dessa mesma sociedade.
Em conformidade com as ideias de Sposito, Silva e Souza (2006), parece-nos que o
Projovem Urbano está mais interessado em utilizar os jovens como principal motor de
desenvolvimento econômico e social do que necessariamente reconhecê-los como cidadãos
com direitos que necessitam ser garantidos. Isso pode ser observado na própria proposta
pedagógica do Programa que prevê ações na sua comunidade numa tentativa de
desresponsabilização do Estado e responsabilização da sociedade civil, dos jovens nesse caso,
pelos problemas sociais que afetam suas comunidades. Não seria uma proposta dos “amigos
do bairro”?
Outra questão diz respeito ao incentivo ao cooperativismo e associacionismo
constatado no material didático dos arcos ocupacionais, como também no próprio material de
Formação Técnica Geral (FTG). Esse incentivo é baseado na cultura do empreendedorismo,
que é um reflexo do capitalismo flexível. Segundo Paula (2005, p. 37-38), citando Harvey
(1992), “este movimento se consolidou por meio da criação de um código de valores e
condutas que orienta a organização das atividades de forma a garantir controle, eficiência e
competitividade máximos”. No imaginário social, o cooperativismo e o associativismo são
possíveis fontes alternativas de renda para minimizar a crise do desemprego que assola
especialmente o segmento juvenil.

4.2 A ESTRUTURA DO PROGRAMA

4.2.1 Gestão

De acordo com a avaliação do Projovem, realizada em 2007, um dos principais
desafios enfrentados para a gestão do Projovem Urbano diz respeito às instâncias de gestão do
mesmo e a gestão intersetorial. Quanto às instâncias de gestão do programa, são elas:

I. Nível Nacional

Um

comitê

gestor

coordenado

pela

Secretaria

Geral

da

Presidência

da

República/Secretaria Nacional de Juventude e é integrado aos ministérios da Educação, do
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Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e combate à fome. A execução do
programa é de responsabilidade da Coordenação Nacional do Projovem Urbano, e cabe a
esta articular as gestões locais para o cumprimento das diretrizes, finalidades e objetivos do
programa, bem como a coordenação da produção do material didático, da formação dos
gestores e educadores e do processo de monitoramento e avaliação externa de todo o
programa.

II. Gestão Local

Na instância municipal a lógica da organização da gestão é a mesma, ou seja, deve
haver um comitê gestor local composto por órgãos de atenção à juventude (coordenação,
secretaria) e pelas secretarias municipais de Educação, Trabalho e Desenvolvimento social.
Além disso, há também uma coordenação local incumbida da operacionalização do programa
em nível local. A equipe da Coordenação Local é composta por uma coordenadora
pedagógica, uma coordenadora executiva, dois apoios com formação de nível superior e dois
apoios com formação de nível médio. Cabe à equipe implementadora do programa no
município:

Gerenciamento do Projovem Urbano no nível estadual/ municipal/ DF;
Definição dos locais de aulas práticas para o desenvolvimento dos arcos
ocupacionais;
Apresentação do Projovem Urbano aos diretores desses estabelecimentos;
Recrutamento e seleção de educadores da Formação Básica, da Qualificação
Profissional e de participação Cidadã;
Contratação dos educadores selecionados;
Organização do recrutamento e da matrícula dos alunos;
Atendimento às solicitações do Sistema de Monitoramento e Avaliação;
Definição das instituições certificadoras da conclusão do ensino fundamental e
ou da habilitação nos arcos ocupacionais. (BRASIL, 2008b, p. 08).

III. Polo Pedagógico

O polo pedagógico é a menor instância de gestão do Projovem Urbano. Cada Polo
compreende 16 núcleos que variam de 2.400 até 3.200 alunos e possui uma equipe de gestão
composta por: um diretor executivo, um diretor pedagógico e pessoal de apoio técnico e
administrativo. O polo não se aplica ao município de Vitória da Conquista, pois não há
núcleos suficientes para comporem o mesmo. O organograma abaixo (FIGURA 1) ilustra a
estrutura administrativa e pedagógica do Programa.
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Figura 1: Organograma de Estrutura Administrativa e Pedagógica do Projovem Urbano

COMITÊ GESTOR NACIONAL

COORDENAÇÃO NACIONAL

COMITÊ LOCAL

COORDENAÇÃO LOCAL

POLO PEDAGÓGICO
Fonte: Própria autora.

O PPI orienta que a gestão intersetorial precisa acontecer de fato para que possa
viabilizar a concepção interdimensional do Projovem Urbano. É necessário que sua gestão
seja intersetorial e compartilhada em todos os níveis de implementação. Nesse sentido, é
crucial a criação de secretarias e conselhos municipais de juventude para sustentar a
transversalidade dessa política e dar sustentação às coordenações locais no intuito de articular
as diferentes dimensões do programa no âmbito local (BRASIL, 2008a).
Notamos primeiro que – como reza a nossa Constituição Federal de 1988 – a estrutura
organizacional propõe a descentralização e a redução de níveis hierárquicos, cabendo ao
Governo Federal a função de regular e coordenar e aos seus entes federados (estados e
municípios) a função de executar as políticas públicas.
Segundo Junqueira (1998, p. 12), a “descentralização é um processo de transferência
de poder dos níveis centrais para os periféricos”. Esse mesmo autor, numa visão progressista,
explica que esse processo é uma estratégia para reestruturar o aparelho estatal, e não reduzilo, mas, sim, para torná-lo mais ágil e eficaz, na tentativa de democratizar a gestão e
estabelecer o diálogo entre Estado e sociedade civil. Porém, o que percebemos de fato foi uma
centralização de poder por parte do Governo Federal e a descentralização de tarefas para
seus entes federados e pouca participação da sociedade civil em todo o processo. Isso implica
dizer que o papel da gestão municipal, conforme as competências elencadas anteriormente, é
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meramente de executor da política, restando ao Governo Federal o poder de formular e decidir
quais políticas devem ou não ser implementadas.
A Constituição de 1988 também apresentou como proposta a gestão democrática,
evocando, portanto, a participação da sociedade civil desde a formulação, implementação,
avaliação até o controle das políticas públicas. Isso pode ser uma realidade no âmbito da
gestão em nível nacional, mas no município pesquisado isso não é uma realidade concreta,
haja vista que somente em 2013 o Conselho Municipal de Juventude foi integrado ao comitê
gestor local do Programa, o que não aconteceu na gestão do Programa nas entradas de 2008 e
2010. Esperamos que, de fato, a partir de agora a participação popular, mesmo que
representativa, esteja presente e atuante e que a juventude local tenha vez e voz nesse espaço,
e, mais do que isso, que esse espaço seja um espaço democrático.
A gestão intersetorial é apresentada pelo PPI como uma necessidade em todos os
níveis de implementação, ou seja, ela deve acontecer tanto em nível nacional quanto
municipal. Em sua análise, Junqueira (1998, p. 14-15) conceitua gestão intersetorial como
“uma articulação de saberes e experiências no planejamento, realização e avaliação de ações
para alcançar efeito sinérgico em situações complexas visando ao desenvolvimento social,
superando a exclusão social”. Então podemos entender que se trata de uma nova lógica de
gestão da cidade, que considera o cidadão na sua totalidade e, com isso, procura criar uma
rede de atenção ao cidadão. Portanto, a descentralização e a intersetorialidade são dois
conceitos que se completam e que determinam uma nova forma de gestão de políticas
públicas no município. Esse novo modelo de gestão procura superar a fragmentação das
políticas e da sua implementação, e exige do Governo municipal um novo formato na sua
estrutura administrativa.
No entanto, a realidade na maioria dos municípios brasileiros e, especialmente, em
Vitória da Conquista não é diferente, pois ocorre uma prática culturalmente instituída na qual
o atendimento a cada política é feito de maneira isolada, enfrentando o problema sob sua
ótica, independentemente da sua capacidade de resolução. A cultura organizacional da
administração municipal é verticalizada e setorializada e historicamente, ao longo dos anos,
antes de privilegiar o cidadão e seus problemas ela se organiza para atender aos interesses
particulares e coorporativos (JUNQUEIRA, 1998). Isso pode ser notado na própria fala do
Dir. Pres. da ADTR:
Eu acredito que existem diversos programas concorrendo entre si, e um dos
problemas da administração pública é a ação segmentada entre as diversas
secretarias existentes. Então, certamente, a secretaria da educação tem seus
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programas, a secretaria de trabalho e renda tem outros programas, tanto que
posteriormente o programa foi incorporado ao Ministério da Educação e
transferido para a secretaria de educação, para que houvesse uma
convivência maior na área da educação. Diversos programas do governo do
Estado, do governo Municipal, do governo Federal concorrem entre si. (Dir.
Pres. da ADTR).

Depreendemos disso que a gestão intersetorial do programa não funciona como
deveria: primeiro porque já está enraizada em uma cultura organizacional da setorialização e
no corporativismo, inclusive partidário, e segundo porque para se ter uma gestão intersetorial
o executivo municipal teria que modificar toda a sua estrutura administrativa, e mudar
significa alterar uma velha ordem, redistribuir o poder, isso implica tempo e boa vontade
política. Em resumo, a intersetorialidade parece não existir, pelo menos entre as secretarias
envolvidas na execução do programa no município.

4.2.2 Estrutura Pedagógica

A estrutura pedagógica do Projovem Urbano funciona em um espaço escolar
denominado núcleo. Estes núcleos são compostos por cinco turmas e devem funcionar,
obrigatoriamente, em escolas da rede pública municipal e/ou estadual e que esteja o mais
próximo possível das moradias dos jovens matriculados no programa. Cada núcleo deve
possuir cinco turmas, cada turma deve conter no máximo 40 alunos, num total de no mínimo
150 e no máximo 200 jovens por núcleo. E, cada núcleo abriga uma equipe com 7
professores, sendo 5 professores da Educação Básica (Português, Inglês, Ciências Humanas,
Ciências Naturais e Matemática), 1 professor de Participação Cidadã e 1 professor de
Qualificação Profissional. Vejamos agora a estrutura pedagógica do programa no
organograma (FIGURA 2) abaixo:
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Figura 2: Estrutura pedagógica do programa
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Fonte: PPI, 2008, p. 33.

A estrutura pedagógica sofre do mesmo mal que sofrem as classes da Educação de
Jovens e Adultos (EJA). Como os núcleos funcionam nas escolas públicas municipais, elas
têm problemas crônicos, nossos velhos conhecidos: falta de estrutura física adequada, muitas
vezes os pais/jovens estudam à noite na mesma sala em que seus filhos estudam durante o dia
(e essas salas geralmente são adequadas para a educação de crianças, restando para a EJA um
ambiente infantilizado), o que é no mínimo constrangedor para o jovem e o adulto; falta de
carteiras, salas e espaços de convivências da escola mal cuidados, degradados, paredes sujas;
escolas sem equipamentos e sem salas de informática, entre outros. Ou seja, os alunos do
Projovem sofrem com os mesmos problemas crônicos de uma sala de aula do ensino regular
de uma escola pública brasileira. Exemplo disso é o fato dos professores15, no grupo focal,
terem reclamado sobre as aulas de informática não aconteceram porque nas escolas onde os
núcleos estavam presentes não tinha laboratório de informática, ou quando tinham eles não
funcionavam, ou porque os computadores estavam quebrados, sem manutenção, ou obsoletos.
Vejamos o que nos fala a coordenadora pedagógica sobre este assunto:

15

Este tema foi melhor discutido no capítulo 5, no item “III. Falta de infraestrutura” página 118 e 119, lá o leitor
encontrará as falas dos educadores e do Dir. Pres. da ADTR.
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Na época, ela acontecia em escolas tanto do estado quanto do município, e
tinha uma estrutura que, na maioria das vezes, nem era tão adequada, mas
eram as escolas que atendiam a outros jovens, ao ensino regular, a EJA, e a
educação infantil. Então, ela atendia também ao nosso público, a questão de
espaço no caso seria essa. Atendia normalmente, a dificuldade talvez fosse
na parte da prática, quando a gente ia para qualificação profissional alguns
dos espaços não atendiam. Às vezes, tem a dificuldade também com relação
a informática, porque nem todas as escolas tinham laboratório de informática
para atender aos jovens. (Coord. Pedagógica).

Portanto, observamos que um dos objetivos propostos para o perfil de saída do aluno
do Programa não foi alcançado, isto é, a inserção no mundo tecnológico por meio das aulas de
informática.

4.3 A PROPOSTA PEDAGÓGICA

4.3.1 Fundamentação legal

A fundamentação legal que orienta a elaboração das diretrizes e estratégias
curriculares do Projovem Urbano, bem como sua proposta de implantação, execução e gestão
compartilhada, se firmou com base no Parecer CNE/CEB nº 18/2008. Esse parecer se baseia
na Constituição Federal de 1988 e nos seguintes fundamentos do Estado Democrático: a
cidadania (artigo 1º, inciso II); a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III); e os
valores sociais do trabalho (artigo 1º, inciso IV).
Também se encontra como base legal do Projovem Urbano a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, Lei 9394/96, e define em seu texto: que a educação escolar deverá
vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social (artigo 1º, § 2º); e apresenta como um de
seus princípios a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais (artigo
3º, inciso XI); em seu artigo 37, que a Educação de Jovens e Adultos é destinada àqueles que
não tiveram acesso à continuidade de estudos no Ensino Fundamental e no Ensino Médio na
idade própria, oferecendo-lhes oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as
características do alunado, seus interesses e condições de vida e de trabalho (PARECER
CNE/CEB Nº 18/2008).
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4.3.2 Concepção de juventude

Uma proposta educacional concretiza-se quando possui também um currículo que
traduza as concepções nas quais se fundamenta. Assim, para entendermos o currículo do
Projovem Urbano é preciso compreender o que é “juventude” nos dias de hoje e qual o perfil
dos jovens do Programa. Consta no PPI (BRASIL, 2008a) uma perspectiva de compreensão
da juventude como um grupo geracional que pensa, sente, possui demandas próprias e que
precisa dialogar tanto com outras gerações (diálogo intergeracional) quanto entre seus pares
(diálogo intrageracional).
Diante disso, o público-alvo potencial do programa foi escolhido com base em um
estudo populacional que levou em conta as variáveis: nível de escolaridade, faixa etária a ser
atendida e distribuição geográfica, fundando-se nos dados do IBGE (2006) e do Pnad (2005,
2006). Nesse estudo, definiu-se como população jovem excluída aquela formada por jovens
na faixa etária de 18 a 29 anos, com um a sete anos de escolaridade, que vive nas periferias
das cidades de grande e médio porte, que tem uma escolarização heterogênea, encontra-se em
postos de trabalhos precários, na sua maioria informais, e que esteja excluída de direitos
sociais como moradia, saúde, tecnologias de informação, lazer e cultura.
Traçado o perfil do público alvo do Programa, vejamos o que nos diz o PPI sobre a
concepção de juventude:

Na perspectiva no Projovem Urbano, a juventude, com sua diversidade, é
vista como fase singular da vida, que pressupõe o reconhecimento de direitos
e deveres específicos. Portanto, o jovem já é um cidadão, e sua vida escolar,
sua preparação para o mundo do trabalho, bem como seu engajamento social
são entendidos como exercício da cidadania. (BRASIL, 2008a, p. 57).

Como podemos notar, a concepção de juventude está pautada na corrente geracional,
pois vê a juventude como uma etapa da vida, com faixa etária definida, que apesar da sua
aparente unidade apresenta uma diversidade de valores, modos de viver, de se vestir, falar e
experimentar, próprios dessa etapa da vida. Corroboramos essa concepção por entendermos
que não existe uma só juventude, e diante dessa diversidade é difícil homogeneizar esse
segmento, portanto não existe apenas uma juventude, mas “juventudes”. O Programa, ao
considerar o jovem um cidadão, também deixa claro seu entendimento de que os jovens são
sujeitos de direitos, colaborando, assim, para eliminar o estigma que paira no imaginário
social do jovem como problema social.
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Nota-se que, mesmo diante da concepção explícita do jovem como sujeito social, a
política foi pensada para o jovem pobre, excluído social, educacional e profissionalmente.
Concordamos com Frigotto (2004, p. 181) quando afirma que “os jovens a que nos referimos
nesta análise têm rosto definido”. Segundo esse mesmo autor, são jovens filhos de
trabalhadores assalariados ou que produzem a vida de forma precária por conta própria, no
campo ou na cidade, com particularidades socioculturais e étnicas. Porém, não seria mais
coerente que o PPI considerasse a abordagem da corrente classista também? Não entendemos
que essas abordagens sejam antagônicas nem excludentes, mas acreditamos que ambas se
complementam na busca por uma explicação da realidade da juventude brasileira. Destaca-se
que a escolaridade oferecida pelo Programa ocorre de forma aligeirada, sob forma de
aceleração, em que o jovem tem a certificação de conclusão do ensino fundamental em 18
meses de curso, com o propósito de preparação para o mercado de trabalho de forma precária;
e ao civismo, como possibilidade de exercer seus direitos e deveres perante a sociedade e em
especial a sua comunidade. Nessa perspectiva, estamos de acordo com Kuenzer (2006)
quando ela esclarece que a precariedade dos processos educativos resulta em mera
oportunidade de certificação, os quais não asseguram nem a inclusão nem a permanência
desses jovens no sistema escolar e nem mesmo é produtivo.
É também bastante coerente com nosso estudo a noção de cultura juvenil apresentada
por Pais (1990) e Dayrell e Carrano (2014) como expressões simbólicas da condição juvenil e
apresentado pelo Programa numa perspectiva de compreensão da juventude como um grupo
geracional que precisa dialogar tanto com outras gerações (diálogo intergeracional) quanto
com seus pares (diálogo intrageracional). Isso se traduz, no programa, pelo respeito ao
jovem, na aceitação de sua expressão no jeito de vestir, no jeito de falar, em seus gostos
musicais, seu estilo, enfim, suas expressões culturais.
Dayrell e Carrano (2014) argumentam que a escola tem dificuldade em aceitar a
cultura juvenil, pois tem no seu sistema de ideais a noção de aluno ideal e apenas reconhece
suas individualidades cognitivas, classificando-os em bons e maus alunos. Além dessa
dificuldade da escola enxergar a cultura juvenil, prevalece na escola a noção preconceituosa
de jovem como um “vir a ser”, um momento de preparação para a vida adulta, tornando o
jovem, dessa forma, um ser incapaz, incompleto que precisa ser formado, educado.
No Programa, essa noção preconceituosa é combatida, de modo que o jovem possa ser
reconhecido como um sujeito social, que pensa, sente, tem suas próprias opiniões e estas são
respeitadas e estimuladas no diálogo intergeracional, nesse caso na relação entre educador e
jovem, e no diálogo intrageracional, entre jovem e jovem no Programa. A educadora Lótus
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aponta como um grande diferencial do programa a relação professor e aluno, vejamos o que
ela argumenta:
São jovens que chegam totalmente desacreditados, por que já tiveram outras
experiências com a educação, e por algum motivo deixaram, muitos porque
tiveram que trabalhar, muitas meninas porque engravidaram e tiveram que
cuidar dos filhos, outros porque não conseguiram realmente se encontrar
dentro da escola. Nessa educação formal que nós temos, os alunos chegam
ao Projovem meio desconfiados, porque eles são atraídos pelo programa de
regularização do ensino fundamental, pela bolsa, tudo isso, mas eles chegam
também muito desacreditados como se fossem mais uma vez para escola. E
quando se deparam com a realidade do programa, com o apoio dos
professores, porque eu acho que isso é um grande diferencial, esse
acolhimento, eles se sentem realmente acolhidos, valorizados enquanto
pessoas, então eu acho que esse é o grande diferencial do programa.
(Educadora Lótus).

Como observamos a relação entre educador e jovem é considerada pelos sujeitos da
pesquisa como o grande diferencial do Programa no município. Em pesquisa bibliográfica
feita para este estudo também a relação educador e aluno aparecem nas pesquisas de mestrado
e doutorado como um ponto positivo do programa (OLIVEIRA, 2010; TEIXEIRA, 2011;
SALGADO, 2012).
Do ponto de vista de Abramo (2005), a condição juvenil, modo como uma sociedade
atribui e constitui significado a esse ciclo de vida, depende da situação juvenil, o modo como
a condição juvenil é ou pode ser vivida. Sob essa ótica entendemos que a condição de ser
jovem no Brasil depende da qualidade de experiências e das oportunidades que lhe são
oferecidas, e que sua condição de classe lhe imponha limites para viver essa condição juvenil,
portanto vamos além ao entender que muitos jovens brasileiros, em sua maioria pobres, não
conseguem sequer viver essa condição juvenil. Nesse âmbito, a corrente classista apresenta a
cultura juvenil como cultura de resistência, cultura de classe (PAIS, 1990), como forma de
não aceitação dos padrões pré-estabelecidos pela cultura adulta, como forma de não aceitação
da sua exclusão da própria condição juvenil.
Outra questão é necessária analisarmos para que possamos conhecer a juventude, ou
seja, é importante que conheçamos os contextos vivenciais, os cotidianos dos jovens, pois
esses cotidianos nos proporcionarão também o conhecimento de seus valores, crenças, formas
de compreensão e entendimento do mundo (PAIS, 1990). Portanto, não podemos
homogeneizar a juventude, mas respeitar sua diversidade e pluralidade. A pergunta é: como o
Projovem, sendo uma política pública nacional, conseguirá manter essa heterogeneidade? Nas
políticas públicas de juventude, em especial o Projovem Urbano, o que percebemos é uma
tendência à homogeneização desse público. Mesmo que em seu texto oficial a
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heterogeneidade seja respeitada, na prática isso se torna difícil, uma vez que temos uma
proposta pedagógica única, mesmo que pensada para a juventude, que leva em consideração o
perfil do jovem apresentado por uma pesquisa nacional que traçou um perfil único e
fortemente ligado às questões sociais e não às demandas individuais ou regionais. Como
estabelecer, então, uma única política para um Brasil de dimensões continentais tanto
culturais como geográficas? Como estabelecer o diálogo intergeracional e intrageracional
numa política que homogeneíza um perfil como o dos jovens pobres excluídos social,
educacional e profissionalmente?

4.3.3 Concepção de currículo

Na tentativa de contemplar as necessidades da juventude, o programa propõe um
currículo integrado que contemple as dimensões humanas do conhecimento: formação básica,
qualificação profissional e participação cidadã. Para tanto, lança mão da integração sob duas
perspectivas: a primeira com a integração entre formação básica, qualificação profissional e
participação cidadã; a segunda dimensão é da interdisciplinaridade, justificada pela inclusão
de disciplinas no currículo do programa.
Um currículo que visa à inclusão de disciplinas se justifica pela necessidade de se ter
um currículo que contemple não só o cotidiano do jovem, mas que permita a ele o acesso ao
conhecimento cultural, visto que também deve fornecer condições de compreensão da
realidade social na qual vive e também a possibilidade de transformá-la. De acordo com o PPI
(2008),

Alguns educadores esperam que um currículo integrado não tenha
disciplinas distintas e se constitua unicamente pela análise de problemas
vinculados ao cotidiano. No entanto, cada disciplina tem um modo
específico de ver a realidade e o conhecimento desses diferentes pontos de
vista é importante para que o jovem possa de fato construir sua subjetividade
e conquistar sua inclusão social no mundo de hoje. A admissão dessas
especificidades, porém, não implica separar, mas sim distinguir as
contribuições de cada disciplina. (BRASIL, 2008a, p. 14 grifo do autor).

A concepção de interdisciplinaridade proposta no PPI coaduna com as ideias de
Santomé, pois, para ele, “cada disciplina nos oferece uma imagem particular da realidade, isto
é, daquela parte que entra no ângulo de seu objetivo” (SANTOMÉ, 1998, p. 55). Ele afirma
que para que haja interdisciplinaridade é preciso que haja disciplinas, pois
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A interdisciplinaridade é um objetivo nunca completamente alcançado e por
isso deve ser permanentemente buscado. Não é apenas uma proposta teórica,
mas sobretudo uma prática. [...] na medida em que são feitas experiências
reais de trabalho em equipe, exercitam-se suas possibilidades, problemas e
limitações. (SANTOMÉ, 1998, p. 66).

No contexto do Projovem Urbano, a interdisciplinaridade é vista como uma construção
do aluno, ou seja, o jovem tem aulas de diferentes disciplinas, mas trabalha os diferentes
conteúdos para conectá-las entre si e com sua própria vida. Segundo a educadora Margarida “
a interdisciplinaridade, a gente conseguia sempre que possível,

de uma maneira isso

acontecia, não vou dizer que isso acontecia 100%, alguns momentos não aconteceu, mas
acontecia”. Vejamos o que nos diz o educador Cravo sobre esta questão:

Acho que a interdisciplinaridade é um ganho para a educação em vários
pontos, mas a gente ainda tem um certo despreparo para lidar com isso. O
profissional que está no Projovem passou a vida inteira trabalhando de uma
forma mais dissociada e quando ele se depara com isso, sente uma certa
dificuldade. (Educador Cravo).

Os educadores, de uma forma geral apresentaram a interdisciplinaridade como um
desafio e apontam a proposta do programa como inovador neste aspecto, porém apresentam
limitações quanto a sua prática.
O currículo do Projovem Urbano organiza-se como uma rede resultante do cruzamento
de eixos estruturantes com os conteúdos curriculares selecionados. Tanto os eixos
estruturantes como os conteúdos foram selecionados de acordo com o público-alvo, com
objetivos e com diretrizes do Programa.
Além disso, no Projovem Urbano a elaboração dos materiais, a organização do
trabalho pedagógico e a avaliação do processo de ensino e aprendizagem foram orientados
pelas seguintes diretrizes gerais relativas às dimensões curriculares:

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 Qualificação Profissional
e a Participação Cidadã.
A Qualificação Profissional inicial deverá possibilitar novas formas de
inserção. (BRASIL, 2008a, p. 16).

O curso tem duração de 18 meses, com uma carga horária de 2.000 horas, melhor
distribuída na tabela 3 abaixo:
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Tabela 3 – Carga horária das três dimensões do currículo

Carga Horária

Formação

Qualificação

Participação

Básica

Profissional

Cidadã

1.092

390
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Horas presenciais
Horas não

440

Total

1.560
440

presenciais
Total

2.000

Fonte: BRASIL, 2008a, p 24.

Esse percurso formativo está organizado em 6 unidades formativas, cada uma com
duração de 3 meses. O currículo do Projovem Urbano organiza-se também por meio de uma
rede resultante do cruzamento de eixos estruturantes com os conteúdos curriculares
selecionados, com base nas características do público potencial, nos objetivos e nas diretrizes
definidas para o curso. Para a organização dos conteúdos curriculares, os educadores, têm os
seguintes eixos estruturantes como referência: Unidade Formativa I – Juventude e Cultura;
Unidade Formativa II – Juventude e Cidade; Unidade Formativa III – Juventude e Trabalho;
Unidade Formativa IV – Juventude e Comunicação; Unidade Formativa V – Juventude e
Tecnologia; Unidade Formativa VI – Juventude e Cidadania.
Nessa perspectiva, a noção de currículo integrado converge com a concepção de
educação aqui defendida. Segundo Freire (1987), a educação como processo de humanização
do homem deve contribuir para sua formação integral, cabendo à escola respeitar a cultura
primeira do educando, trazendo e valorizando esse saber dentro da escola. O PPI apresenta a
seguinte concepção de educação:

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 (sic) e o desenvolvimento das
pessoas. [...] No Projovem é considerada como direito fundamente da
cidadania, apresentando-se como Formação Básica que inclui o domínio das
linguagens e dos conhecimentos necessários para compreender a vida social
e o mundo do trabalho, de modo a participar deles como cidadão. (BRASIL,
2008a, p. 56, grifo do autor).

Portanto, essa concepção de educação coaduna com a nossa Constituição Federal de
1988 que vê a educação como princípio da cidadania, e também converge com concepção
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teórica freiriana de educação. O PPI também apresenta o trabalho como princípio educativo.
Na concepção proposta por esse documento, lê-se o seguinte:
Trabalho como uma prática social específica, de caráter histórico e cultural,
por meio da qual o ser humano constrói suas condições de existência. [...] Na
concepção desse programa, a Qualificação Profissional, considerando
também a dimensão subjetiva do trabalho, remete ao desenvolvimento de
habilidades, ao auto-conhecimento (sic), à sociabilidade, à realização
pessoal, simultaneamente à preparação para uma inserção ocupacional, que
possa assegurar renda aos jovens participantes e levá-los à autonomia.
(BRASIL, 2008a, p. 58, grifo do autor).

Notamos que o trabalho, na perspectiva do PPI, demonstra uma contradição, isto é,
concebe trabalho como uma produção humana, e não apenas como uma das vertentes do
trabalho, como o trabalho assalariado, o que nos faz pensar que de fato a qualificação
profissional proferida pelo projeto tem a intenção primordial de preparar o jovem para o
mundo do trabalho, inclusive problematizando as relações sociais de trabalho, e o trabalho
como possibilidade de inclusão. Ao mesmo tempo em que o PPI estabelece como objetivos da
qualificação profissional do Programa, com o desenvolvimento de habilidades: a realização
do trabalho como “dever cumprido” e a preparação para o mercado de trabalho precário,
mediante de iniciativas de cooperativismo e associativismo, ele apresenta contradição entre
duas concepções de trabalho, ou seja, a primeira como uma produção humana que o
diferencia de outros animais, e a segunda sob a forte ética tradicional do trabalho produzido
pelas sociedades modernas, baseado na ideologia neoliberal, como algo que dignifica o
homem, desse modo se este não tem acesso, naturalmente não está incluído, não é cidadão.
Nota-se isto quando, ao analisar tais ações e projetos, vê-se a imagem do jovem como
problema social e que precisa ser educado, capacitado para sua reinserção social. Diante
disso, cabe ao jovem a responsabilidade de melhorar e transformar sua comunidade por meio
de ações comunitárias de melhoria em seu bairro que, na maioria das vezes, encontra-se
esquecido pelo poder público. A isto chamamos de transferência de responsabilidade do papel
do Estado para a sociedade civil, que diante dos preceitos da política neoliberal é
corresponsável pelas mazelas sociais e responsáveis pela resolução das mesmas.

4.4 A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROJOVEM URBANO

Como fora mencionado anteriormente, para a implementação de um Programa como o
Projovem Urbano foi necessário que todos os atores envolvidos na sua execução recebessem

88

formação inicial e continuada. Segundo o plano de formação de gestores do Projovem
Urbano, a formação de coordenadores/diretores/apoiadores, formadores e educadores foi
pensada para “garantir a unidade dos princípios pedagógicos essenciais do Programa e de sua
concepção política, que busca a inclusão por meio da ampliação de oportunidades para os
jovens historicamente excluídos da vida escolar e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2008b, p.
11).
Para esse fim, foram criadas algumas diretrizes gerais que orientam as atividades de
formação inicial e continuada do Programa, das quais selecionamos quatro como as mais
importantes para o estudo, a saber:
Promover o conhecimento do Projeto Pedagógico Integrado do curso,
considerando as perspectivas de diferentes categorias de educadores em
relação ao currículo e aos princípios que o fundamentam, às diretrizes
curriculares, aos objetivos e às estratégias de ensino, aprendizagem e
avaliação.
Promover a integração entre os participantes objetivando o trabalho coletivo
como forma ideal de desenvolver o projeto pedagógico do Programa.
Levar os participantes de formação a vivenciarem situações de
corresponsabilidade, troca de conhecimentos e experiências que
proporcionem referências comuns e sentido de pertencimento ao programa,
contribuindo para a construção das identidades profissionais, pessoais, do
respeito pelo outro e da solidariedade.
Estimular a ampla participação dos participantes no planejamento e
desenvolvimento de sua própria formação. (BRASIL, 2008b, p. 14).

O diagrama a seguir (FIGURA 3) mostra o formato de organização da formação no
Projovem Urbano:
Figura 3 – Formato do acompanhamento e formação inicial e continuada

Fonte: BRASIL, 2008b, p. 15.
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Como demonstrado no diagrama (FIGURA 3), a responsabilidade pela formação
inicial e continuada do Programa fica a cargo da Coordenação Nacional do Projovem Urbano
(CNP), que, para a implantação e a execução das atividades de formação, conta com o apoio
da Fundação Darcy Ribeiro (FUNDAR) e da Coordenação dos Programas de Pós- Graduação
de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFJF). Para isso,
compreende-se então a organização da formação do Projovem Urbano em duas dimensões: a
CNP é responsável direta pela formação dos coordenadores/diretores/apoiadores locais e das
Instituições formadoras estas se tornam responsáveis pela formação inicial e continuada dos
educadores.
Quanto à escolha da Instituição formadora, esta fica a cargo do comitê gestor de cada
ente federado, observando os critérios definidos no Plano de Formação e no art. 7º da
Resolução FNDE, nº 22/2008, que trata do Projovem Urbano. Assim define o Plano de
Formação:

As instituições formadoras (IF) são instituições de ensino superior ou
instituições especializadas em processos de formação, com experiência
comprovada em formação de professores do ensino fundamental e médio,
capacidade de atuar na formação dos educadores de qualificação
profissional, no tocante aos arcos ocupacionais, bem como trabalhar
conhecimentos básicos de informática e que, observada as condicionalidades
[...] serão contratadas pelos entes federados para as atividades de formação
inicial e continuada dos educadores do Projovem Urbano. (BRASIL, 2008c,
p. 16).

O Plano de Formação de Gestores do Projovem Urbano apresenta também os objetivos
gerais da Formação no Projovem Urbano, são eles:

Possibilitar que os participantes do programa apropriem-se do projeto
Pedagógico Integrado;
Garantir que todos os membros das instituições formadoras, coordenação local e
educadores do Projovem Urbano tenham perfeito conhecimento do papel que
cada um desempenha no conjunto;
Fomentar o intercâmbio entre os participantes para a troca de experiências,
relatos de inovações e discussões sobre os problemas enfrentados pelos jovens
participantes do programa;
Oferecer subsídios que permitam a elaboração e implementação dos planos de
inovações e discussões sobre os problemas enfrentados pelos jovens
participantes do programa;
Apresentar aos participantes as tecnologias de comunicação que serão utilizadas
no Projovem Urbano para comunicação e informação;
Oferecer subsídios para que todos os atores do programa apoiem o aluno na sua
transformação de sujeito alfabetizado para sujeito alfabetizado e letrado, ou seja,
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capaz de utilizar a leitura e a escrita nas diferentes atividades sociais e culturais
da sociedade. (BRASIL, 2008b, p. 18).

Na formação demandada pelo PPI, o educador deve ter conhecimento e apropriar-se
dos “fundamentos, princípios, conceitos e estratégias metodológicas do desenho curricular,
bem como dos conteúdos dos diversos componentes curriculares, ou seja, ele deve
“diplomar-se” em Projovem Urbano” (BRASIL, 2008a, p. 52, grifo do autor).
Nessa perspectiva, a formação inicial e continuada deve proporcionar ao educador do
Projovem Urbano um processo identitário no qual cada educador se veja inseparavelmente
como:

a) um perito que domina o instrumental de trabalho próprio de sua área de
conhecimento e de sua atividade e sabe fazer uso dele; b) um pensador
capaz de repensar criticamente sua prática e as representações sociais sobre
seu campo de atuação; c) um cidadão que faz parte de uma sociedade e de
uma comunidade. (BRASIL, 2008a, p. 52, grifos do autor).

Assim sendo, o educador do Projovem deve assumir uma postura diferente, ele deve
ser um educador no sentido mais amplo da palavra, com sensibilidade para compreender as
especificidades do público juvenil, suas características, necessidades, além de assumir uma
postura política e desempenhar seu trabalho com competência técnica.
Nesse sentido, o PPI apresenta alguns saberes necessário ao educador do Programa,
dentre os quais selecionamos alguns que julgamos mais importantes, a saber:

Promover a equidade e ter sempre presente as especificidades do público do
Projovem Urbano: a condição juvenil e a imperativa necessidade de superar
a situação de exclusão em que se encontram no que se refere aos direitos à
educação e ao trabalho;
Criar contextos desafiadores para a aprendizagem, estimular a atitude crítica
e planejar situações que favoreçam a síntese dos estudos desenvolvidos nos
vários componentes curriculares;
Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão, buscando promover a
inclusão efetiva dos jovens sob sua responsabilidade profissional;
Administrar a própria formação contínua e aprimorar sua prática
profissional. (BRASIL, 2008a, p. 54).

Quanto à formação inicial e continuada oferecidas pelo programa, reconhecemos
tratar-se de um grande avanço em relação à formação continuada que acontece (quando
acontece) em nossas escolas públicas. A possibilidade de o educador receber formação inicial
antes de atuar no Programa é de suma importância para que o programa funcione de acordo
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com as concepções políticas e filosóficas contidas no PPI, principalmente em relação ao
objetivo principal do programa que é entender o jovem como sujeito de direitos,
consequentemente é dever do Estado criar as estratégias de reparação de um direito
historicamente negado, o direito à educação. O educador Cravo argumenta que “a formação
inicial foi importante, a continuada também principalmente na primeira etapa”. Também a
educadora Margarida menciona a importância da formação inicial e continuada do programa,
vejamos sua fala:
Na primeira etapa, o que as formadoras faziam, mesmo com todos os
problemas, principalmente no final da formação, teve alguns problemas, mas
elas davam base para como você atuar na sala de aula, levavam textos ricos,
depois discutia-se o que já estava no projeto. (Educadora Margarida).

Porém, na percepção dos educadores do Programa, que participaram do grupo focal,
tem ocorrido um decréscimo de qualidade. De acordo com os professores, a primeira
formação inicial e continuada, oferecida na etapa 2008/2010 foi melhor, mais bem trabalhada
do que formação oferecida nas etapas seguintes. Vejamos o que falam os educadores a este
respeito:
Eu só vou falar da formação continuada, chegaram determinados momentos
em que eu percebi que as formadoras estavam com um discurso totalmente
diferente do que a gente estava vivenciando na prática. Então, às vezes, elas
não conheciam, elas estavam muito cheias do teórico, mas na verdade a
prática faltava muito. Então, a gente estava num discurso e elas queriam
discutir textos com a gente, então a gente pensava: “aonde eu vou aplicar
isso de fato? Qual proximidade disso como o que eu estou fazendo?
(Educador Cravo).
Havia uma leitura demasiada de textos e não ia para a realidade do aluno, era
apenas discussão sobre filósofos. Eu acho que deixou a desejar para a
segunda etapa. A gente queria trazer os nossos anseios, o que a gente tinha
de dificuldades com os alunos, a gente queria uma solução, buscar uma
discussão com todos, e não existia isso na segunda etapa. (Educadora
Orquídea).

Na visão dos professores, a formação continuada perdeu o sentido, pois não mais
correspondia às demandas por eles apresentadas mediante experiência e práticas vividas por
eles em sala de aula. A formação, em especial na segunda etapa (2010/2012), se resumiu a
leituras enfadonhas de textos teóricos.
Quando questionadas sobre os problemas da prática, as formadoras não conseguiam
estabelecer um diálogo com os professores para o replanejamento da formação. Tanto que,
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segundo os professores, a formação continuada da segunda etapa chegou ao fim antes do
vencimento da carga horária prevista no PPI.
Destacamos, aqui, que a crítica que fazemos à formação inicial e continuada refere-se
ao seu formato e não recai sobre a coordenação e as formadoras apenas. Notamos que as
formadoras não têm contato com a realidade de sala de aula do Programa, isso dificulta um
planejamento mais próximo e coerente com a realidade vivida pelos educadores de um
Programa complexo e de difícil execução como o Projovem Urbano. O formato da formação
deveria conter na carga horária momentos para visitas aos núcleos por parte dos formadores
para que estes pudessem conhecer os jovens, suas realidades, além de conhecer o espaço e
atuação dos educadores sob sua responsabilidade de formação. Quanto à coordenação
pedagógica, cabe a esta, sim, a articulação entre a realidade e a formação e entre os
educadores e a formação. Sua supervisão é crucial na interlocução entre educadores e
formadores, pois se essa comunicação possui falhas, certamente atingirá todo o processo de
formação e execução do Programa.

4.5 ATUAÇÃO DOS EDUCADORES NO NÚCLEO E NA SALA DE AULA

A atuação dos educadores do Projovem Urbano no núcleo e na sala de aula é também
uma questão de suma importância, pois é nesses espaços que as propostas pedagógicas se
concretizam ou não. Segundo o PPI, a proposta pedagógica do Programa preza pela diferença.
Nesse sentido, “a diferença remete-se à pluralidade, à multiplicidade” (BRASIL, 2008a, p.
38). Isso significa que o diferente seja aquele que se afasta de um ideal a ser alcançado, mas
que os jovens são plurais em vários sentidos: quanto ao seu nível socioeconômico, quanto à
estrutura familiar, aos valores compartilhados, aos diferentes modos de ver a vida, às crenças,
inclusive quanto o seu nível de escolaridade.
Dessa forma, a implementação de um projeto como o Projovem Urbano possibilita
novas concepções a respeito da gestão e organização pedagógica. Por isso, é importante que
todos os atores recebam formação para atuar no programa. O PPI indica que todos devem ser
especialistas em Projovem Urbano. Assim, a importância da gestão não se limita à
coordenação local, aos polos e aos núcleos, mas também na sala de aula é preciso repensá-la.
Vejamos o que afirma o PPI a este respeito:

A gestão da sala de aula diz respeito à ação do professor para criar, na turma,
um clima que favoreça o ensino e a aprendizagem. Este clima traduz-se em
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sensibilização dos alunos; mobilização de seus conhecimentos prévios;
estímulo à participação e à cooperação; respeito pelo outro; colocação de
desafios à cognição e à criatividade. (BRASIL, 2008a, p. 39).

Por isso, a equipe gestora do Programa deve ter clara compreensão da proposta
pedagógica e das especificidades dos estudantes atendidos. A sala de aula precisa ser um
espeço de negociação, onde o educador não pode confundir sua tarefa com disciplinamento
nem como de liberação sem limites. Na verdade, devemos entender a sala de aula do
Projovem Urbano como um espaço de aprendizagem como via de mão dupla, em que o
educador e o educando, numa relação horizontal, construirão um espaço dialógico (FREIRE,
1987).
Logo, cada educador do Projovem Urbano desempenha função dupla: função de
especialista em sua área, mostrando como essa contribui para a construção do cidadão; e a
função de orientador, na integração das três dimensões curriculares. Na função de orientador,
o educador busca garantir a integração interdimensional e interdisciplinar. Para isso, foram
criados espaços e tempos pedagógicos onde os educadores deverão atuar como orientadores
da aprendizagem, trabalhando com os alunos na elaboração de instrumentos de integração,
como: as sínteses interdisciplinares, o Plano de Ação Comunitária (PLA) e o Projeto de
Orientação Profissional (POP).
As sínteses interdisciplinares permitem ao jovem a organização dos novos
conhecimentos, de modo a relacioná- los não apenas com os seus conhecimentos prévios, mas
também com o que sonham e desejam ser no futuro. É um momento em que o jovem deve
relacionar os conhecimentos aprendidos nas diversas áreas do conhecimento aos eixos
estruturantes.
O Plano de Ação Comunitária (PLA) é outro instrumento de integração importante, é
um plano que deve ser elaborado com base no diagnóstico feito pelos próprios jovens sobre
sua realidade social (ou local), para posterior intervenção nessa realidade. O PLA implica uma
experiência de trabalho cooperativo e responsabilidade solidária do grupo. Geralmente é uma
atividade realizada pelos jovens na sua comunidade e acontece no final do curso. Essa
atividade é orientada pelo professor da disciplina Participação Cidadã, mas deve ser
trabalhada em todas as áreas do conhecimento.
O Projeto de Orientação Profissional (POP) implica um olhar interdisciplinar que
permite a integração da dimensão Qualificação Profissional com a Formação Básica e com a
Participação Cidadã. Diferente do PLA, não é uma ação que deva ser avaliada e executada ao
final do curso, mas trata-se de uma reflexão constante sobre todas as atividades curriculares e
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ajuda o jovem a situar-se no mundo do trabalho e a refletir sobre seu futuro profissional e sua
posterior inserção no mercado de trabalho. Esse projeto é coordenado pelo professor da
disciplina Qualificação Profissional, mas deve ser trabalhada também em todas as áreas de
conhecimento.
Ao analisar a proposta de currículo do Programa, percebemos que a proposta de
currículo integrado se aproxima da concepção de currículo integrado de Santomé (1998) à
medida que apresenta a integração como possibilidade de articular as principais necessidades
do ser humano: conhecimento cultural, participação social e inserção no mundo do trabalho.
Isso é visto como finalidade primeira do Programa, ou seja, proporcionar a formação integral
aos jovens por meio de uma efetiva associação entre: formação básica, para elevação da
escolaridade, tendo em vista a conclusão do ensino fundamental; qualificação profissional,
com certificação de formação inicial; participação cidadã, com a promoção de experiência de
atuação social na comunidade.
Porém, afasta-se da concepção de Santomé (1998) no que diz respeito à distribuição da
carga horária das três dimensões do programa. Mesmo o PPI exaltando essa
tridimensionalidade, percebemos com base na carga horária uma predominância das
dimensões da Formação Básica e Qualificação Profissional, 97%, em detrimento da dimensão
da Participação Cidadã. Segundo Santomé (1998, p. 127), “esta hierarquização social, que
determinadas disciplinas ajudam a criar, faz com que o ideal e a ideologia da
interdisciplinaridade e integração continuem encontrando dificuldades para sua concretização
prática”.
Outro ponto que merece destaque trata da seleção dos conteúdos para o Currículo
Integrado do Projovem Urbano. Consta no PPI que esses conteúdos foram selecionados por
especialistas de diferentes áreas de conhecimento – em todas as dimensões do currículo,
Santomé (1998, p. 97) aponta que,

Pressupõe-se que as disciplinas são criadas e definidas de maneira
sistemática por comunidades de pesquisadores, normalmente por aqueles que
estão trabalhando em departamentos universitários, e depois são transferidas
para seu uso como disciplinas escolares.

Isso implica dizer que o currículo do Projovem Urbano, no aspecto da seleção de
conteúdos segue essa lógica escolar tradicional na qual o currículo é selecionado por agentes
externos, cabendo aos alunos e professores apenas executarem o currículo que lhes é imposto.
Nesta lógica, há “uma taylorização no âmbito educacional [que] faz com que nem professores
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nem alunos possam participar dos processos de reflexão crítica sobre a realidade”.
(SANTOMÉ, 1998, p. 13).
Essa lógica escolar tradicional nega o princípio básico de currículo integrado
defendido por Santomé (1998, p. 95) que vê o currículo como um projeto educacional capaz
de “formar cidadãos e cidadãs solidários, responsáveis e democráticos”. À medida que é
negada aos professores e alunos a possibilidade de escolha, organização e seleção dos
conteúdos, também lhes é negada a capacidade de relacionar os conteúdos disciplinares, seus
conhecimentos prévios e a realidade social na qual está inserido. Isso acarreta a
impossibilidade deles assumirem seu lugar como cidadãos ativos e participativos.
Santomé (1998, p. 118) nos alerta sobre a possibilidade de um currículo integrado
poder ser reduzido “a um simples slogan, servindo assim a fins sócio-políticos (sic) ocultos”.
Nesse sentido, os professores, mesmo com discurso progressista, podem afirmar que
trabalham com o currículo integrado, porém na prática, em suas finalidades ocultas, podem
traduzir valores e fins reprodutores de desigualdades socioeconômicas e culturais, como em
qualquer currículo tradicional e disciplinar.
No caso do Projovem Urbano, para que isso não ocorra, faz-se necessário que a
formação inicial e continuada do Programa consiga deixar clara qual a concepção de currículo
integrado tem o Projovem, bem como necessita instrumentalizar seus professores para a
materialização desse currículo. Sabemos que não é uma tarefa fácil, porém é extremamente
necessária para o sucesso do Programa.
Esses instrumentos de integração se bem trabalhados podem contribuir para que de
fato a interdisciplinaridade aconteça. Caso contrário, pode vir a ser mais uma gama de
atividades sem conexão com os estudos e a realidade dos alunos, que necessariamente são
cumpridos mais como uma obrigação do que como instrumentos de exercício da cidadania.
Concluindo, o Projovem Urbano, como política pública de juventude exibe vários
avanços, a saber: apresenta um currículo inovador, que integra formação básica, qualificação
profissional e participação cidadã; apresenta também uma concepção de juventude como
sujeitos de direitos, ajudando a combater a visão estereotipada e preconceituosa do jovem
como vítima e problema social; tem uma visão de educação para formação humana, pensando
na formação do homem de forma integral; apresenta a educação e o trabalho como princípios
educativos; demonstra por meio de sua proposta pedagógica a superação da relação
hierarquizada e autoritária historicamente presente na educação brasileira; e vê a sala de aula
como espaço dialógico, de negociação e solidariedade; além de entender o jovem como
sujeito social.
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Contudo, nos parece retroceder em alguns aspectos, a saber: embora seja uma política
pública implementada em todo território nacional, mesmo estabelecida no PPI a visão do
jovem como sujeitos sociais plurais e de uma diversidade de singularidades, as políticas
públicas para esse segmento seguem uma tendência homogeneizante, levando em
consideração mais as questões sociais que suas singularidades e demandas locais; a gestão
intersetorial é apontada no PPI como proposta desafiadora, e a nosso ver está no campo do
ideal, pois no campo do real temos estruturas administrativas municipais setorializada,
pautadas numa lógica política partidária corporativista. Além disso, a estrutura pensada para a
formação inicial e continuada não prevê uma carga horária para as formadoras terem contato
com a realidade de sala de aula e dos núcleos, o que impossibilita uma melhor visão da
organização do trabalho pedagógico e, como isso, um melhor diálogo e entendimento da
realidade concreta do Programa vivida pelos educadores no seu cotidiano de sala de aula.
Conhecer o jovem, sua realidade e suas histórias de vida pressupõe uma atitude
imprescindível para que o plano da formação seja de fato um modo de repensar a prática
docente e pedagógica. Finalmente, compreendemos o Projovem Urbano como política pública
inovadora que cumpre sua finalidade de reinserção escolar, ainda que por meio da certificação
de conclusão do ensino fundamental, sem averiguar sua qualidade, mas que não cumpre as
finalidades de inclusão social por meio do acesso à cultura, ao mundo tecnológico e ao mundo
do trabalho.
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5. O PROJOVEM URBANO EM VITÓRIA DA CONQUISTA: PERCEPÇÕES E
PRÁTICAS.

A primeira parte deste capítulo é destinada à apresentação de um panorama geral do
processo de implementação do Programa no município, de seu contexto histórico e da
institucionalização das políticas públicas de juventude em Vitória da Conquista. A segunda
parte tem como objetivo apresentar uma análise das concepções e práticas dos educadores,
coordenação local e gestão municipal sobre a implementação do Projovem Urbano no
município nas etapas 2008/2010 e 2010/201116. As categorias centrais de análise são Gestão,
Educação e Trabalho, dessa forma analisaremos a gestão do Programa por meio das
dimensões da Formação Básica e da Qualificação Profissional. Portanto, objetivamos com
esta análise elencar os principais problemas enfrentados pelos atores executores do Projovem
Urbano, bem como identificar avanços, lacunas e implicações da gestão no Programa.

5.1 O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Situado no Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista tem uma população de 306.866
habitantes, e é o terceiro município mais populoso da Bahia (IBGE, 2010). No “Mapa da
Violência 2013 – Homicídios e Juventude no Brasil”, no ranqueamento Vitória da Conquista
aparece na 13ª posição referente ao número de homicídios de jovens na Bahia e na 54ª a nível
nacional. O documento apresentou os seguintes dados, em 2011: a população total do
município era de 310.129 habitantes, desse número 57.879 era de jovens na faixa etária de 14
a 25 anos, o que representa 18,66% da população do município (WAISELFISZ, 2013).
Em Vitória da Conquista percebemos uma sintonia com o que vinha acontecendo no
âmbito federal. Antes do Projovem Integrado, o município já dispunha da maioria dos
projetos sociais sob sua execução. Vejamos no quadro 2 abaixo, o conjunto dos
programas/projetos oferecidos pelo poder público municipal naquele período:

16

Esclarecemos que o que nos conduziu a fazer uma análise comparativa entre a primeira etapa acontecida no
período de setembro de 2008 e abril de 2010 e a segunda etapa realizada no período de maio de 2010 e
novembro de 2011 foi a discussão ocorrida no grupo focal em que os educadores sinalizaram para esse contexto.
Portanto, a partir deste momento sempre nos referiremos à primeira etapa e à segunda etapa para nos referirmos
a esses períodos de implementação.
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Quadro 2 – Conjunto dos programas/projetos oferecidos pelo poder público municipal
Programas/projetos voltados ao jovem em
situação de risco pessoal e social
Programas/projetos voltados à inserção do jovem
no mercado de trabalho

Programas/projetos voltados à inserção do jovem
no sistema de ensino

Programa Conquista Criança
Projeto Sentinela
Programa Agente Jovem
Juventude Cidadã
Projeto Travessia
Flores da Bahia
Projovem Urbano
Cidadania Pré-Universitário para Afrodescendentes
Projeto Jovens Ativistas
Reaja
Programa Brasil Alfabetizado
Todos pela Alfabetização (TOPA)
Projovem Urbano

Fonte: (BARROS, 2007).

Como podemos perceber, com base no quadro 2, o município executava a maioria dos
programas e projetos destinados direta ou indiretamente aos jovens. Porém, vale ressaltar que
assim como no cenário nacional, essas políticas também eram executadas, no âmbito local,
sem a apresentação de uma proposta clara do governo, além de não demonstrar canais de
comunicação com a juventude local (SPOSITO, 2003). Os projetos muitas vezes eram
sobrepostos, não havendo uma articulação/integração das ações entre as secretarias que
coordenavam a execução de tais programas/projetos. Até 2008, ano de lançamento do
Projovem Integrado, carro-chefe da política nacional de juventude, o município executava tais
programas/projetos sem nenhum planejamento, com o foco muito mais na demanda do que
nas reais necessidades dos jovens do município (RUA, 2009).
Segundo dados apresentados pelo poder público municipal Vitória da Conquista
possui a 6ª maior economia da Bahia, com participação de 2,29% no Produto Interno Bruto
(PIB) estadual. O destaque está no setor de serviços, responsável por mais de 70% do PIB do
município. Nessa área, o município ocupa a 6ª posição no Estado, com R$ 2,224 bilhões
acumulados em 2009. O comércio forte e dinâmico e os serviços educacionais e os de saúde
contribuem de maneira fundamental para o desenvolvimento desse setor. A construção civil é
outro vetor de crescimento, principalmente nos últimos cinco anos e em especial após a
implementação, por parte do Governo Federal, do programa Minha Casa Minha Vida. O setor
tem grande participação na geração de empregos, com fortalecimento do mercado local.
Diante desse cenário, de acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da
Bahia (SEI), o crescimento diversificado possibilita a chegada de novos empreendimentos,
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seja no segmento industrial – indústria de transformação e extração mineral – seja no setor de
serviços – escolas, universidades, hospitais.

5.2 A TRAJETÓRIA DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS PPJ NO MUNICÍPIO

A trajetória da institucionalização das políticas públicas de Juventude (PPJ) no
município se deu a partir da execução do Projeto Juventude Cidadã17, executado em
2006/2007. Essa foi a experiência mais exitosa no município, tendo uma grande repercussão
em vários setores da sociedade civil, organizações sociais, iniciativa privada e,
principalmente, entre os movimentos sociais do município e região; em virtude da
promulgação da Lei Municipal nº 1461/2007 que dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Juventude, vinculado à Agência de Desenvolvimento, Trabalho e Renda
(ADTR). Essa Lei foi alterada em outubro de 2013 pela Lei nº 1942/2013 e desde então o
Conselho Municipal de Juventude passou a ser vinculado à estrutura administrativa da
Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico de Vitória da
Conquista (SEMTRE) no âmbito da Coordenação Municipal de Juventude. Assim, algumas
ações foram bastante relevantes na institucionalização das PPJ no município: a realização da I
Conferência de Políticas Públicas de Juventude no ano de 2007; a execução em 2008 do
Projovem Urbano, uma das modalidades do Projovem Integrado; e a criação da Coordenação
Municipal de Juventude pela Lei Municipal nº 1873/2013 que dispõe da criação da Secretaria
Municipal de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico de Vitória da Conquista
(SEMTRE) em substituição a ADTR e cria também essa coordenação.
Entretanto, é importante considerar que já na década de 1990 o tema juventude
ganhava respaldo no cenário nacional, mas, somente em 2006, com a execução do Projeto
Juventude Cidadã, foi que o município realmente incluiu, deliberadamente, ações
direcionadas para o público juvenil. Houve um hiato de cerca de 10 anos de atraso da entrada
do tema juventude na agenda local, como uma ação sistematizada. Até então, as ações do
17

O Projeto Juventude Cidadã foi coordenado pela Agência de Desenvolvimento, Trabalho e Renda (ADTR),
financiado com os recursos do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O objetivo geral do Programa é
oferecer aos jovens na faixa etária de 16 a 24 anos oportunidades formativas inovadoras e criativas de
desenvolvimento pessoal, social e profissional para o exercício pleno da cidadania, mediante a formação integral,
aliada à vivência concreta da prestação de serviços voluntários à comunidade, qualificação socioprofissional e
inserção na atividade produtiva. O perfil de entrada no Programa estabelecido pelo MTE era especialmente ser
jovem oriundo de projetos sociais e com renda mínima inferior a meio salário mínimo por pessoa. Para sua
execução foi necessário montar uma infraestrutura para salas de aula em 15 regiões censitárias para 2.336 jovens
e, em 11 distritos da zona rural, para 709 jovens somando um total de 3.045 jovens atendidos (SANTOS;
CAIRES (ORG.), 2007, p. 94-97).
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governo eram exclusivamente direcionadas para crianças e adolescentes, sendo o Programa
“Conquista Criança” o centro das atenções do poder público municipal, pois promovia o
reconhecimento nacional do município (SANTOS et al., 2011).

5.3 O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM URBANO EM VITÓRIA DA
CONQUISTA

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens, na modalidade do Projovem Urbano,
teve seu processo de implementação no município no ano de 2008. Essa fase do ciclo de
políticas públicas é nosso foco de interesse, por isso será mais bem detalhada neste trabalho.
Veremos, a seguir, quais foram as etapas para a implementação do Projovem Urbano no
município, ou seja: Assinatura do Termo de Adesão; Nomeação do Comitê Gestor do
Programa no município; Seleção e Recrutamento; Processo de matrícula; Contratação dos
formadores dos educadores; Formação inicial e continuada dos educadores; Execução do
Programa; Certificação; em suma, como se processou cada etapa de implementação do
programa no município.

5.3.1 Assinatura do Termo de Adesão e nomeação do Comitê Gestor

Quanto à implementação do Projovem Urbano em Vitória da Conquista, isto ocorreu
por meio da assinatura de um termo de adesão pelo poder executivo do município, no ano de
2008. Para a execução do Programa no município houve a nomeação de um comitê gestor
mediante o Decreto nº 12.800/2008, constituído pelos representantes legais da Agência
Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Renda (ADTR), Secretaria Municipal de Educação e
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Salientamos, porém, que o Programa esteve sob
a responsabilidade da Agência de Desenvolvimento, Trabalho e Renda (ADTR), que até
dezembro de 2008 tinha como secretário o professor Elinaldo Leal – responsável pela
coordenação do Programa de julho de 2008 a dezembro do mesmo ano. O então prefeito até
dezembro de 2008, José Raimundo Fontes, foi quem assinou o Termo de Adesão e adotou o
Projovem Urbano no município.
Em janeiro de 2009 houve troca de Governo18 e quem assumiu a gestão municipal foi o
médico e já ex-prefeito Guilherme Menezes. Com a troca de Governo ocorreu também a
18

A assinatura do Termo de Adesão, em 2008, foi executada pelo prefeito daquela época, o profº. José
Raimundo Fontes (PT). Em janeiro de 2009 quem assumiu a prefeitura foi o médico Guilherme Menezes (PT),

101

substituição da equipe administrativa e então assumiu a presidência da ADTR o professor Marcos
Andrade de Oliveira e, consequentemente, mudou-se a gestão do Programa. A coordenação Local
permaneceu, pois foi contratada mediante seleção pública, conforme Edital nº 001/2008, da

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FADCT). Esta Fundação
foi responsável pela gestão financeira do Programa na primeira etapa 2008/2010. Na segunda
etapa, 2010/2011, a Prefeitura Municipal assumiu esta função.
Em junho de 2010 houve a troca de pessoal na gestão do programa, ou seja, foram
substituídas as coordenadoras pedagógica e executiva e seus respectivos apoios. Desse modo,
outra equipe foi formada para coordenar a segunda etapa de 2010/2011. Vejamos o que nos
fala a educadora Margarida ao referir-se a troca de coordenadora pedagógica de uma primeira
etapa para a segunda etapa:

Com todo rigor que ela tinha, com toda cobrança que ela fazia, na primeira
etapa os professores andavam juntos, sabíamos desenvolver o trabalho. Na
segunda etapa as coisas ficaram mais soltas, abandonadas, principalmente
depois da saída da coordenadora pedagógica, e o que aconteceu? Essa
flexibilização que aconteceu interferiu, para que o projeto tomasse rumos
totalmente diferentes da primeira etapa. (Educadora Margarida).

Ainda segundo a educadora Margarida,

Lembro-me da festa de encerramento, eu chorava litros d‟agua e eu me
emocionei, por quê? Por que os meninos conheciam bem a coordenadora
pedagógica da primeira etapa, tinham contato com ela, mas na segunda etapa
eles não sabiam quem era o gestor na parte pedagógica. (Educadora
Margarida).

As mudanças ocorridas na gestão do programa, principalmente aquelas referentes à
troca de coordenação local da primeira etapa 2008/2010 para a segunda etapa 2010/2011,
foram apontadas pelos educadores como prejudiciais para a execução do Programa, pois essa
descontinuidade trouxe problemas de ordem pedagógica que afetaram a atuação da equipe de
professores em seus respectivos núcleos. Rua (2009) apresenta uma análise política das
políticas públicas e aponta algumas regularidades que, segundo a autora, são recorrentes na
implementação das políticas em âmbito local, dentre elas encontramos a descontinuidade

que já fora prefeito em dois mandatos anteriores (1997 a 2003) e foi eleito novamente no ano de 2009, e é o
prefeito atual da cidade. Embora ambos sejam do Partido dos Trabalhadores (PT), o atual prefeito demonstra
percepção diferente do prefeito anterior quanto à execução do Projovem Urbano no município.
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administrativa. Ao mudar a administração pública, mudam-se os cargos de confiança, no caso
específico de Vitória da Conquista a equipe de secretários municipais foi modificada, e
consequentemente foram alteradas as coordenações dos projetos de cada secretaria. Muda-se
o gestor, mudam-se as prioridades e também a forma de se pensar e executar a política.

5.3.2 Seleção e recrutamento e processo de matrícula das etapas 2008/2010 e 2010/2011

Logo após a nomeação do Comitê Gestor, foi feita a seleção para composição da
equipe de coordenação local. Os membros da coordenação local foram selecionados pela
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UESB (FADACT), por
meio de seleção pública edital nº 001/2008 e 002/2008. Assim, foram selecionados: uma
coordenadora executiva e seus dois apoios, uma coordenadora pedagógica e seus dois apoios.
Formada a equipe de coordenação local deu-se início à etapa de matrícula dos jovens.
Para a etapa de matrícula dos jovens foram contratadas cerca de 20 pessoas que tinham
a tarefa de localizar esses jovens nos bairros da cidade e realizar a matrícula dos mesmos.
Segundo a coordenadora pedagógica da primeira etapa 2008/2010, o grande desafio era saber
onde encontrar esses jovens, pois sabiam que o público alvo não estaria nas escolas nem no
mercado de trabalho. Então, a estratégia utilizada foi visitar as ruas dos bairros periféricos e
abordar os jovens e suas famílias, apresentando a proposta do Projeto e fazendo suas
matrículas. O município tinha uma meta a ser cumprida até o ano de 2010, isto é, atender três
mil jovens, distribuídos conforme a tabela 4:
Tabela 4 – Meta do município para a inserção do jovem no Programa
Meta para o ano de 2008

1.000 jovens

Meta para o ano de 2009

1.000 jovens

Meta para o ano de 2010

1.000 jovens

Fonte: Própria autora.

Em setembro de 2008 teve início a primeira etapa do Projovem Urbano em Vitória da
Conquista, e seu término em abril de 2010, com cerca de 1.400 jovens matriculados em sete
núcleos pedagógicos espalhados pelos bairros periféricos da cidade. A segunda etapa
2010/2011 teve início em maio de 2010 e término em novembro de 2011, com cerca de 1.000
jovens matriculados em cinco núcleos localizados em bairros periféricos do município. O
quantitativo de alunos matriculados referentes às etapas de 2008/2010 e 2010/2011 no
Programa em Vitória da Conquista está dispostos nas tabelas 5 e 6, a seguir:
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Tabela 5 – Números de matrículas: primeira etapa 2008/2010
Núcleo / primeira etapa 2008/2010
Matrículas
Efetivadas
ADTR – Agência de Desenvolvimento Trabalho Renda
177
Escola Municipal Antônia Cavalcanti

194

CAIC – Colégio Paulo Freire

144

Escola Municipal Edvanda Teixeira

159

Escola Municipal Mozart Tanajura

180

Instituto de Educação Euclides Dantas

174

Escola Municipal Frei Serafim do Amparo

157

Total de frequentes (primeiros 3 meses)

1.185

Total de alunos matriculados

1.400

Total de alunos certificados

553

Fonte: Coordenação Pedagógica, 2008/2010.

Tabela 6 – Números de matrículas: segunda etapa 2010/2011
Núcleo / segunda etapa 2010/2011
Matrículas
Efetivadas
Colégio da Polícia Militar

109

Escola Municipal Frei Serafim do Amparo

117

Escola Municipal Helena Cristália

92

Escola Municipal Lícia Pedral

132

Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida

103

Total de frequentes (primeiros 3 meses)

553

Total de alunos matriculados

1.000

Total de alunos certificados

395

Fonte: Coordenação Pedagógica, 2008/2010.

Ao analisarmos o número de matrículas da 1ª e da 2ª etapa percebemos que houve um
grande um número de jovens matriculados, demonstrando que não houve problemas maiores
no processo de matrícula. Porém, identificamos uma discrepância em relação à quantidade de
alunos frequentes de uma etapa para outra. Se nos três primeiros meses da etapa 2008/2010 o
número de alunos frequentes tinha cerca de 1.185 jovens, permanecendo assim um alto índice
de jovens no Programa. Na 2ª etapa, 2010/2011, tivemos uma queda de 46,7 % no número de
jovens matriculados que continuaram no Projovem. Isso reforça a fala dos educadores e da
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coordenação executiva sobre uma queda de qualidade da gestão de uma etapa para outra. Os
motivos, veremos adiante frente, quando analisarmos as convergências de problemas
apresentados pelos sujeitos pesquisados na implementação do Programa em Vitória da
Conquista.

5.3.3 Contratação dos formadores e formação inicial e continuada

Posterior à contratação da coordenação local e da equipe de professores, deu-se início
à formação inicial e continuada do programa. A formação inicial e continuada da
coordenação local aconteceu em Brasília e esteve sob a responsabilidade da Coordenação
Nacional do Projovem Urbano e da Fundação Darcy Ribeiro (FUNDAR) e possuía um cunho
mais pedagógico-administrativo do que necessariamente pedagógico. Já a formação inicial e
continuada dos educadores contratados. Ficou sob a responsabilidade do município que, por
meio da ADTR, convidou cinco professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB) para integrarem a equipe de formadores do Programa. Esses professores tinham a
formação e a experiência exigidas pela Coordenação Nacional para assumirem a formação no
município. Todos receberam formação da FUNDAR e ministraram em âmbito municipal para
os educadores contratados. A formação inicial dos formadores teve carga horária de 64 horas
e a formação continuada uma carga horária de 188 horas, perfazendo um total de 252 horas. A
formação inicial da coordenação local teve uma carga horária de 24 horas e a da formação
continuada teve uma carga horária de 32 horas, resultando em um total de 56 horas. A
formação inicial dos educadores teve a carga horária de 160 horas, sendo 96 horas presenciais
e 64 horas não presenciais. A formação continuada, por sua vez, teve 216 horas distribuídas
na carga horária dos professores, organizada em 3 horas semanais de estudo destinadas
basicamente à discussão e encaminhamento de questões de prática que surgiram durante a
implementação do Programa (BRASIL, PPI, 2008). Na 1ª etapa, 2008/2010, todos os
professores participaram da formação inicial antes das aulas do Projovem se iniciarem. Já na
segunda etapa, 2010/2011, segundo os professores que participaram do grupo focal, só os
professores novos receberam formação na fase inicial das aulas e os demais professores que
participaram da etapa anterior e já tinham feito a formação inicial não a fizeram na segunda
etapa 2010/2011, apenas participaram da formação continuada. Isto, segundo os educadores,
foi um prejuízo para o Programa, visto que a participação de todos seria uma oportunidade de
integração e troca de experiências entre professores novatos e demais professores que já
tinham experiência anterior no Programa.
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5.3.4 Execução do Programa

Apresentaremos, aqui, uma breve explanação sobre a fase de execução do Programa,
de modo especial em seu o momento inicial, o planejamento administrativo e pedagógico, e
na seção seguinte a estudaremos com maior minúcia. Nesse momento, foram selecionadas as
escolas onde funcionariam os núcleos pedagógicos, além da escolha dos arcos, organização e
distribuição de educadores por núcleo, e também organização e compra de materiais. O
município forneceu, na primeira etapa, o fardamento (blusa e bolsa) para todos os jovens, no
entanto o mesmo não aconteceu nas demais etapas.
Quanto à Qualificação Profissional, os arcos ocupacionais, segundo a coordenação
local, foram escolhidos pela gestão municipal, representada pelo Diretor Presidente da ADTR.
Na primeira etapa (2008/2010), segundo consta, a escolha dos arcos levou em consideração a
base econômica do município e a oferta de estrutura para execução das aulas práticas,
mediante núcleo de economia popular e centro de qualificação profissional, em
implementação na ADTR. Na prefeitura existia um núcleo de lapidação e um núcleo de
vestuário, ambos em implementação. O arco de construção e reparos foi escolhido devido à
grande demanda do setor no município.
Na segunda etapa (2010/2011), segundo o diretor presidente da ADTR da época, essa
escolha foi feita com base na experiência anterior do Programa, em que alguns arcos foram
mantidos em virtude das demandas do mercado de trabalho no município, e outros foram
retirados e substituídos. Vejamos no quadro 3, a seguir quais foram esses arcos.
Quadro 3 – Arcos ocupacionais escolhidos pelo município de Vitória da Conquista
Arco Ocupacional

Arco Ocupacional

1ª Etapa 2008/2010

2ª Etapa 2010/2011

Administração

Alimentação

Alimentação

Construção e Reparos I

Construção e Reparos I

Educação

Joalharia
Vestuário
Fonte: Própria autora.
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Ao analisarmos os arcos da primeira e os da segunda etapa, observamos que, sendo
gestores diferentes, os arcos são diferentes e as escolhas se basearam nos mesmos indicadores,
as demandas do mercado de trabalho local. Vejamos a fala do Dir. Pres. da ADTR sobre a
escolha dos arcos ocupacionais no município:

A definição dos arcos sempre levou em consideração a realidade local, os
níveis de desenvolvimento local e aqueles setores que eram melhores, mais
adequados a esses níveis de desenvolvimento. É lógico que, como o
programa tinha uma limitação de recursos, era necessário que a implantação
dos arcos tivesse também, como foco, essa limitação de recursos, ou seja,
cursos com maior demanda estrutural, assim eles iriam ter maior dificuldade
de execução. (Dir. Pres. ADTR).
O arco de administração incluía o comércio e o setor de serviços.
Educação tinha um foco principalmente em creches e em setores vinculados
ao auxílio administrativo dentro da educação. Alimentação poderia tanto ser
para o mercado formal como para geração de renda, muitas pessoas,
inclusive, produziam salgados, vendiam para lanchonetes. E o de construção
serviu para o mercado formal, mas também aqueles casos em que a pessoa
optava por atuar de forma individual, ou seja, todas essas áreas eram áreas
que estão em franco desenvolvimento. Observou-se essa característica do
desenvolvimento da economia local e das possibilidades de inclusão no
mercado produtivo dentro da estrutura econômica do município. (Dir. Pres.
da ADTR, grifo da autora).

Notamos, assim, que a gestão local não se preocupou em fazer uma consulta aos
jovens do município para saber a opinião deles em relação à ocupação que gostariam de
aprender, delegando essa função ao mercado e as limitações da gestão na execução do
programa. Nesse sentido, corroboramos as ideias de Pais (1991) ao se referir à necessidade de
se conhecer as reais demandas dos jovens, já que esses dão sentidos diferenciados ao trabalho.
Não consultar o jovem contradiz a própria noção de juventude e educação que nos apresenta o
PPI, pois a educação deve organizar seu projeto pedagógico em prol da realidade do aluno, e
ninguém melhor do que o próprio jovem para apresentar tal realidade. Essa visão de educação
revela uma perspectiva mercadológica que condiciona os objetivos educacionais às exigências
do mercado.
Exemplo disso, segundo a coordenadora executiva da segunda etapa, quando
questionada sobre a escolha dos arcos, a mesma nos diz “que foi uma demanda necessária,
eles pensaram só na demanda necessária para o município” e quando perguntada sobre se
houve alguma pesquisa com os jovens a coordenadora executiva nos respondeu “pesquisa não
foi feita porque não deu tempo, não teve tempo hábil para isso”. O Dir. Pres. da ADTR
apresenta também uma concepção de qualificação profissional do programa como uma
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possibilidade de geração de renda e qualifica trabalho para homem e trabalho para mulher,
encontramos isso em sua fala:

As turmas com maioria de homens iam para construção civil, por exemplo.
As turmas muito femininas se concentravam em áreas que a gente percebia,
no questionário socioeconômico e no contato com as famílias, que não
davam espaços para inclusão no mercado de trabalho, mas havia
possibilidade de geração de renda e também no caso das famílias dos vetores
de desenvolvimento das cidades, que sempre foram observados onde estava
gerando mais empregos. (Dir. Pres. da ADTR).

A análise dos arcos permitiu a percepção de alguns aspectos: primeiro, são ocupações
que necessitam de pouca escolaridade e pouca qualificação, são postos de trabalhos que
pagam pouco e exigem um esforço mais físico do que intelectual. Segundo, existem questões
de gênero, ou seja, concepção de trabalho para homem e trabalho para mulher. E, terceiro, no
município de Vitória da Conquista cada núcleo possuía um ou dois arcos ocupacionais, que
foram escolhidos a partir da estrutura econômica do município, entretanto os jovens eram
obrigados a participarem do arco que era oferecido no núcleo no qual ele era matriculado,
geralmente o mais próximo da sua residência. Essa impossibilidade de escolha do arco
ocupacional é uma questão que precisa ser repensada pela gestão local, caso contrário isso
pode ser mais um motivo para que a evasão aconteça.
Ao analisar a relação dos arcos ocupacionais, que constam na Classificação Brasileira
de Ocupações/MTE, pudemos observar que tais ocupações coadunam com o que Pais (1991)
classifica como periferização dos jovens em torno do mercado de trabalho secundário, já que
a falta de emprego os leva a procurar trabalhos nos setores subalternos da economia. Segundo
Frigotto (2004, p. 211),

Os jovens que tem trabalho precoce, de baixa qualidade e remuneração,
pouca escolaridade e de baixa qualidade são fatos que se correlacionam
fortemente, mas um não explica o outro, e também não podem ser tomados
um como solução do outro.

Isso implica dizer que é falsa a premissa liberal de que o jovem está fora do mercado
de trabalho porque não é qualificado e não é qualificado porque está fora da escola. Ora,
sabemos que é falso também o discurso ideológico de que a escola proporciona a mobilidade
social, já que a escola não tem a capacidade de garantir o emprego. Mais grave ainda é culpar
o jovem pobre por ter baixa escolaridade e por isso encontrar-se desempregado. Essa
individualização do fracasso escolar e da inserção profissional mascara a estrutura social
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geradora de desigualdade. Corroboramos Frigotto (2004), quando ele afirma que precisamos
pensar em políticas redistributivas e de caráter emancipatório de grupos excluídos e que
busquem atacar os problemas estruturais. Nesse aspecto, entendemos o Projovem como uma
política focalizada de cunho assistencialista, que ataca de forma superficial os efeitos da
desigualdade.

5.3.5 Certificação

A certificação, última etapa de implementação do Programa, é concedida aos jovens
que concluíram e tiveram 75% de frequência, 75% de entrega de trabalho e alcançou nas
avaliações externas (avaliação somatória) e nas fichas (avaliação formativa) a pontuação
mínima de 1.100 pontos. De acordo com o Projeto Pedagógico Integrado do Programa,

Para receberem o certificado de conclusão do Ensino Fundamental, os jovens
deverão obter pelo menos 1100 pontos (50%) na soma dos resultados da
avaliação formativa com os pontos obtidos no exame final nacional externo,
bem como o mínimo de 75% de frequência às aulas. A certificação na
Qualificação Profissional exige que os alunos acumulem 50% do total de
pontos distribuídos na Qualificação Profissional, ou seja, 72 pontos.
(BRASIL, 2008a, p. 50-51).

O relatório fornecido pela coordenação pedagógica da primeira etapa informa que
foram certificados 553 jovens, dentre um total de 1.185 jovens frequentes. O Relatório Geral
de Certificação dos jovens da segunda etapa informa que foram certificados 395 jovens,
dentre 553 alunos frequentes. Esses números mostram um quadro de evasão já conhecido da
Educação de Jovens e Adultos (EJA), problema que ainda não conseguimos sanar ou sequer
amenizar (HADDAD, DI PIERRO, 2000). Em nossa pesquisa bibliográfica, constatamos que
a evasão no Projovem Urbano apresenta uma média nacional que gira em torno dos 50% e é
apontada como um dos maiores desafios do Programa (BLANCO, 2010). Porém, as causas da
evasão são múltiplas e diversas. No caso do Projovem no município de Vitória da Conquista,
os sujeitos entrevistados apontam as falhas na gestão do Programa – a não concretização das
aulas práticas da dimensão da Qualificação Profissional – como fatores internos ao Programa,
além de fatores externos, referentes aos jovens, como violência, gravidez precoce,
impossibilidade de conciliar trabalho e programa, entre outros.
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5.4 A PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS/ATORES SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO
PROJOVEM URBANO EM VITÓRIA DA CONQUISTA

Com base nas discussões realizadas no grupo focal e nas entrevistas guiadas,
construímos um mapa conceitual dos problemas enfrentados pela gestão do Programa, no qual
apresentamos as regularidades e divergências encontradas nas falas dos sujeitos pesquisados.
Vejamos a seguir como ficou o mapa conceitual.
Figura 4 – Mapa conceitual

Fonte: Própria autora.

O mapa conceitual é uma ferramenta que permite organizar e sistematizar
graficamente o conhecimento. Com este mapa, esquematizamos os principais problemas
apresentados nas falas dos entrevistados. Apresentamos nele as convergências e divergências
partindo das categorias apriorísticas: Gestão, Educação e Trabalho. Foi feita a escolha de um
organograma hierárquico, pois a Gestão, categoria que está no topo, representou nas falas dos
sujeitos o principal problema. Da categoria Gestão, elencamos seis subcategorias que
representam os problemas de gestão mais recorrentes. Apontamos, então, na base do
organograma as outras duas categorias: Educação e Trabalho. Ambas estão no mesmo nível,
pois na avaliação dos sujeitos da pesquisa as falhas da gestão causaram os problemas tanto na
Formação Básica quanto na Qualificação Profissional. Para uma melhor apresentação da
análise dos materiais discutiremos as categorias separadamente.
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5.4.1 Categoria gestão

Como um ponto positivo da gestão, o Dir. Pres. da Agência de Desenvolvimento,
Trabalho e Renda (ADTR) aponta o pagamento da bolsa auxílio de R$ 100,00 para os jovens
matriculados e frequentes no Programa. Notamos que esse mérito é da gestão do Projovem em
âmbito nacional, visto que a gestão é responsável pelo pagamento desse auxílio que
corresponde à política nacional de transferência de renda adotada como medida de combate à
pobreza e que teve início no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, tendo
continuidade com os demais sucessores.
Com exceção da coordenadora pedagógica da segunda etapa 2010/2011 e do Dir. Pres.
Da ADTR, os demais sujeitos, em suas falas, não apresentaram nenhum ponto positivo sobre
a gestão local do Programa. Embora todos fizessem uma comparação entre a coordenação
local da primeira etapa 2008/2010 e a segunda etapa 2010/2011, sempre o faziam dizendo que
o desempenho da gestão vinha piorando a cada etapa.
Em contrapartida, a coordenadora pedagógica do Programa da segunda etapa
2010/2011 apontou somente pontos positivos quanto à gestão do Projovem no município.
Diante da fala da coordenadora pedagógica do Programa, da segunda etapa, concluímos que o
Projovem Urbano vem sendo implementado sem maiores problemas, o que nos causa
estranheza diante das demais falas dos sujeitos pesquisados. Há contradições especialmente
entra as falas dos educadores e a fala da coordenadora. Podemos citar como exemplo a
relação entre os educadores e essa mesma coordenadora. Para os professores, na primeira
etapa, mesmo com todas as dificuldades de início de implementação de um Programa, como
falta de infraestrutura dos núcleos, falta de material para as aulas práticas de qualificação
profissional, a coordenação pedagógica se mostrava presente, cobrava, mantinha o grupo de
professores unido, coeso. Já na segunda etapa, faltou liderança da coordenação, as reuniões
pedagógicas eram pautadas em cobranças quanto ao número de alunos que cada núcleo
deveria ter, o que segundo os educadores instalou um clima de insegurança e competição
entre eles, alimentado inclusive pela coordenação pedagógica da segunda etapa. E concluíram
afirmando que a gestão só vem piorando a cada etapa.
Dentro da gestão pública, pessoas como a coordenadora pedagógica da segunda etapa
seriam classificadas como burocratas seguidores das normas e recomendações do seu chefe
imediato, sem a capacidade de intervir na realidade dinâmica que é a execução de um
Programa como o Projovem Urbano. Sabemos que se trata de um programa de difícil
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execução, pois exige uma nova concepção de gestão. Desse modo, nessa nova concepção de
gestão, a gestão gerencial, seus coordenadores precisam ser proativos, ter alta capacidade de
liderança, criar estratégias de controle e avaliação do seu trabalho e de seus comandados
(BRESSER PEREIRA, 2000).
Para melhor compreendermos a análise das concepções e práticas dos sujeitos da
pesquisa, apresentaremos, a seguir, as regularidades encontradas nas falas e que demonstram
como os entes executores veem a gestão do Programa e sua implementação. Elencamos os
principais

problemas

encontrados,

apresentados

acima,

no

Mapa Conceitual,

na

implementação do Projovem no município e para efeitos didáticos os estudaremos
separadamente.

I. Falta de comprometimento da gestão municipal para com o programa

O diretor presidente da ADTR do período de 2009 a 2011, bem como a coordenação
executiva da segunda etapa e os educadores, apontaram como um dos grandes nós no
processo de implementação do Projovem no município a falta de comprometimento da gestão
do município para com o Programa e a falta de conhecimento da proposta metodológica por
parte do corpo administrativo da prefeitura, em especial o setor de compras, a secretaria de
educação e a secretaria de desenvolvimento social.
Vejamos primeiro o que dizem os sujeitos no que se refere à falta de compromisso
político no âmbito da gestão municipal, representada naquele momento pelo diretor presidente
da ADTR, para com a implementação do Programa no município. Vejamos a fala de uma
educadora:

Isso sempre foi uma angústia minha, eu vi na segunda etapa, em parte da
segunda etapa, o Projovem não sendo tratado como Política Pública, mas
política para ganhar votos, e isso foi um problema. (educadora Margarida).

Essa falta de comprometimento da gestão local para com o Programa é explicada por
Frey (2000) em virtude do caráter fluído das instituições políticas que levam os atores
políticos a exercerem o poder de forma que os interesses político-partidários sejam mais
definidores das políticas do que os objetivos expressos no texto oficial. Como não existe a
definição de uma concepção e prática de gestão delineada pela instituição, o gestor realiza a
política fundando-se em suas convicções e interesses pessoais ou corporativos. Isso é
personificado pelo clientelismo, apontado na fala da educadora, no qual o gestor se serve da
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política pública para a troca de favores entre ele e seus eleitores ou entre ele e outros grupos
de interesses.
Para o diretor presidente da ADTR, a causa de uma das maiores fragilidades do
Projovem Urbano foi a falta de comprometimento do gestor do município, em suas palavras:

Notamos também que o programa foi concebido numa gestão com um
gestor, com um prefeito, mas ele foi executado no mandato de outro prefeito,
os níveis de compreensão e de comprometimento do primeiro e do segundo
prefeito eram diferentes. E isso causou, em determinados momentos,
limitações, já que o prefeito da gestão posterior à gestão que concebeu o
programa não tinha o mesmo nível de comprometimento. (Dir. Pres. ADTR).

Notamos na fala do Dir. Pres. da ADTR uma regularidade recorrente na execução
de políticas públicas, no âmbito local, a descontinuidade administrativa apresentada por
Rua (2009). Essa descontinuidade é caracterizada pela fraca consolidação da missão
institucional, o que possibilita a constante interrupção formal ou informal da política. No
caso de Vitória da Conquista, a troca de governo implicou, segundo o dir. pres. da ADTR,
a falta de comprometimento com o Programa do prefeito que assumiu o poder. Segundo
Rua (2009, p. 121), “as agências envolvidas nas políticas públicas são forte e diretamente
afetadas pelas preferências, convicções, pelos compromissos políticos e pelas
idiossincrasias pessoais diversas dos seus escalões mais elevados”. Basta, então, a política
ter um papel central em um governo para que no outro tenha menos centralidade nas suas
atenções. Isso de fato parece ter ocorrido no município, visto que, como dito
anteriormente, o termo de adesão ao Programa foi assinado por um prefeito e seis meses
depois outro prefeito assumiu o cargo.
Essa descontinuidade administrativa é fruto de cultura política que tem como
herança uma hierarquia verticalizada, piramidal e que, segundo Inojosa (2001), faz com
que as decisões sejam sempre tomadas no topo da pirâmide e não na base, junto à
população. Ou seja, quem decide como e qual o grau de importância de cada política
pública executada em âmbito municipal é o gestor do executivo municipal.
Para as educadoras “Margarida” e “Lótus”, a falta de comprometimento da gestão
aconteceu no âmbito da coordenação local. Segundo elas, existiu uma diferença de gestão
de uma etapa para outra. Elas apontaram que na primeira etapa 2008/2010 a equipe da
coordenação local estava mais integrada com os professores, existia um diálogo entre
educadores e coordenação pedagógica, em que os educadores tinham um melhor
direcionamento da proposta metodológica orientadora das atividades pedagógicas e com
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isso percebiam uma melhor aproximação com a proposta teórico-metodológica do
Programa. Segundo os educadores, existiu uma diferença de gestão, em especial da
coordenação pedagógica, entre a primeira etapa 2008/2010 e a segunda etapa 2010/2011,
conforme as afirmações abaixo:

É preciso realmente estar na linha de frente, não só a coordenação, mas
também os formadores. A gente tem que conhecer a realidade do núcleo, tem
que conhecer a realidade [...]. E isso a gente teve na primeira etapa com a
coordenação; na formação não, e na segunda etapa a gente não teve nem
com formação, nem com coordenação. (Educadora Lótus).
Trata-se de uma gestão falha, por que não se preocupava como que estava
acontecendo com os professores, as reuniões pedagógicas eram sempre para
dizer que a gente tinha que ter mais alunos. (Educadora Margarida).

Diante dessas falas, percebemos um descompasso entre coordenação pedagógica e
educadores. A comparação entre uma etapa e outra nos faz acreditar que se na primeira etapa
havia uma comunicação mais integrada com os objetivos do programa, na segunda etapa essa
comunicação foi falha. Rua (2009) pontua que “é necessário que haja perfeita comunicação e
coordenação entre vários elementos envolvidos no Programa”, e também que “os atores que
exercem posições de comando devem ser capazes de obter efetiva obediência dos seus
comandados” (RUA, 2009, p. 100). Nós vamos além, acreditamos que uma coordenadora
necessita ter o respeito de seus comandados, estabelecer um espaço de diálogo e negociação e
acima de tudo deve demonstrar conhecimento e percepção precisa acerca da política que se
implementa. Rua (2009) afirma que nem sempre os agentes implementadores sabem
efetivamente que estão trabalhando em algo também abstrato e complexo como uma política,
ou seja, não têm noção da dimensão de sua responsabilidade social.
Ainda segundo essas educadoras, na segunda etapa 2010/2011 houve um
distanciamento cada vez maior da proposta didático-pedagógica, criou-se um clima de
rivalidade entre os educadores, entre núcleos. Faltava, na percepção das educadoras, um
envolvimento maior da coordenação local tanto nas questões pedagógicas quanto nas questões
administrativas dos núcleos. Entendemos que função da coordenação pedagógica é fazer a
articulação entre a proposta pedagógica do Programa e as práticas desenvolvidas pelos
educadores em sala de aula e em conjunto com a formação continuada desenvolver ações para
resolver os desafios identificados pelos educadores, referentes à sua prática pedagógica.
Porém, segundo os depoimentos dos educadores a questão pedagógica não surgiu como
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preocupação principal da coordenação pedagógica da segunda etapa e isso foi prejudicial para
o Programa.
Segundo “Lótus”, por falta da integração entre educadores e coordenação local, o que
a ajudou a realizar seu trabalho na etapa 2010/2011, como educadora de Participação Cidadã,
foi o fato de ela ter participado da primeira etapa 2008/2010 e essa experiência ter sido
essencial. Já para “Lírio”, a descontinuidade da gestão e a falta de compromisso da
coordenação local na segunda etapa de 2010/2011 contribuíram para o crescimento da evasão
e fez com que os professores desacreditassem no Programa. Isso fica claro em sua fala:

Na verdade, eu acho que a gestão fez com que a gente desacreditasse um
pouco do programa e isso, esse sentimento, querendo ou não, passa para o
aluno também, pois o aluno fica desacreditado. Então, eu acho que isso deu
início a uma grande evasão. (Educadora Lírio).

Discutir a evasão no Projovem Urbano requer entender quais os fatores que
contribuem para tal fenômeno. Em pesquisa realizada por Santos et al. (2012), na qual ele faz
um diagnóstico das causas da evasão do Programa no município, na primeira etapa
2008/2010, tendo como sujeitos os alunos evadidos, a pesquisa concluiu que os jovens
evadem por vários motivos: gravidez precoce (cuidar dos filhos) representa 30%; violência
em torno dos núcleos, inclusive da polícia; dificuldade de conciliar trabalho e estudo,
representa 46%; falta de infraestrutura dos núcleos (aula de informática) e por não gostarem
de estudar (SANTOS et al., 2012). Esses fatores coadunam também com as questões
levantadas pelos educadores em relação à falta de infraestrutura como um dos motivos da
evasão, porém não apresentam nessa etapa problemas com a gestão.
Outro problema levantado pela educadora “Orquídea” é a questão do formato da
gestão das políticas sociais, segundo ela o Projovem Urbano “enquanto política pública que
ainda tem algumas falhas é por que é um projeto que já vem pronto”. A fala da entrevistada
aponta o que Oliveira (2011) nos chama atenção sobre a formulação das políticas públicas nos
países latino-americanos que tem sido “definido pela formulação no nível central e a
descentralização na execução em nível local” (OLIVEIRA, 2011, p. 82). Esta separação entre
a formulação/decisão e execução proporciona entendimentos diferenciados entre aqueles que
formulam a política e aqueles que implementam tal política. Rua (2009) ainda aponta que
essas interpretações equivocadas podem dificultar o cumprimento das metas e objetivos da
política pública. Soma-se a isso o fato de que muitos municípios e suas agências não possuem
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corpo técnico preparado para gerenciar tais políticas, além da visível desarticulação entre as
agências e, também, a frequente constituição de nichos de interesses políticos personalizados.
Outro problema recorrente foi a rejeição das escolas da rede municipal de ensino em
relação ao Projovem. Para o Dir. Pres. da ADTR:

Em algumas escolas as direções foram muito solícitas e muito abertas, em
outras nem tanto, já que a compreensão e a execução do programa eram
realizadas pela Secretaria de Trabalho e Renda e não pela Secretaria de
Educação, visto que ela criava problemas e dificuldades. A gestão de
trabalho e renda era uma e a gestão de educação era outra. Então, diga-se de
passagem, havia algum nível de interferência ou de dificuldade de
relacionamento.

No depoimento do Dir. Pres. da ADTR fica claro que o problema da rejeição das
escolas da rede municipal era muito mais pela falta de entendimento da metodologia do
Programa por parte da Secretaria de Educação do que propriamente uma rejeição da escola
em si. Atribui-se a esse problema a falta de comunicação entre os membros do comitê gestor
do município, haja vista que e gestão do Programa teoricamente é compartilhada com as
secretarias de Educação, Desenvolvimento Social e ADTR, mas que na realidade esbarra na
velha prática da gestão fragmentada e centralizada, ou seja, a responsabilidade de execução
fica a cargo somente da secretaria na qual o programa está lotado.
Rua (2009) atribui essa dificuldade de relacionamento à competição interburocrática.
Segundo a autora, as políticas muitas vezes emperram por conta desta competição, pois são
estabelecidas superposições que levam à baixa racionalidade e ao desperdício de recursos.
Como esses cargos são, na sua maioria, preenchidos conforme critérios políticos, o que gera
uma certa instabilidade em seus ocupantes, nem sempre se estabelecem formas cooperativas
de ação entre as agências. Para Inojosa (2001), o aparato governamental é objeto de um
loteamento político partidário, no qual os cargos, a cada gestão, a cada governo, são fatiados
entre os partidos políticos e seus grupos de interesse. No município isso acontece, pois a
cultura política e administrativa está assim organizada, ou seja, os secretários municipais são
nomeados com base em acordos políticos entre os partidos e o executivo municipal. O que de
fato parece acontecer entre os secretários de Educação, Trabalho e Renda é esta concorrência
interburocrática, e isso implicou mais um problemas para a implementação do Projovem
Urbano no município.
Ainda sobre a rejeição das escolas para com o Projovem, no relato do Dir. Pres. da
ADTR notamos que a gestão intersetorial promulgada pelo PPI e estimulada pela coordenação
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nacional do Programa não acontece de fato no município. Junqueira (2004) define
intersetorialidade como o conjunto de ações e práticas planejadas e articuladas utilizadas pela
gestão pública para solucionar problemas sociais complexos, visando ao desenvolvimento
social e superação da exclusão social. Segundo Monnerat e Souza (2009), a intersetorialidade
é uma nova forma de gerenciar a cidade. De acordo com essas autoras, para que isso aconteça
são necessárias algumas ferramentas como o planejamento de ações, a fim de articular
conhecimento e práticas institucionais, e o diálogo, por excelência o mecanismo que favorece
o fluxo de informações e comunicação entre os setores. Percebemos que por conta da falta de
um planejamento e de diálogo entre os membros do comitê gestor municipal a
intersetorialidade não acontece na gestão municipal, o que implicou mais prejuízos para a
execução do programa.
Dessa forma, na visão dos educadores e coordenação executiva, a rejeição das escolas
para com o Programa ocasionou um sério problema na medida em que se criou um clima de
rivalidade entre a escola e o Programa. Nesse sentido, o educador “Cravo” argumenta que “os
professores nos viam como competidores, eles estão tirando os alunos que seriam da EJA e
estão indo pro Projovem”. Segundo “Orquídea”, “na segunda etapa a gente não
compartilhava a sala dos professores não em escola. Proibiram a gente de compartilhar a
sala, acredita?”. Para os educadores, esse clima de rivalidade e não aceitação do Projovem
nas escolas municipais tornou-se um ponto negativo, pois os jovens percebiam a não
aceitação por parte da escola e isso, muitas vezes, gerava conflitos, problemas, embates,
discussões entre funcionários da escola e os jovens do Projovem.
É importante salientar que muitos desses jovens já tinham estudado na mesma escola
onde funcionava o núcleo, ou seja, acontecia uma dupla exclusão da escola em relação a esses
jovens, uma vez que a grande maioria dos jovens do Programa tiveram experiências quase
sempre negativas com a educação formal e viram no Projovem uma nova possibilidade de
conclusão do ensino fundamental por outro viés. Além de problemas da gestão como a
fragmentação, competividade entre as agências e atores políticos a escola ao rejeitar o
Programa está, na realidade, negando um direito constitucional ao jovem, o direito à
educação. Nesse sentido, o ambiente escolar torna-se duplamente excludente, exclui pela
primeira vez ao ter uma visão esteotipada e preconceituosa do jovem, pelas reprovações, e
exclui pela segunda vez quando rejeita o Projovem na escola.
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II. Ineficiência administrativa

Ao analisarmos o processo de implementação do Programa na percepção da gestão
municipal, da coordenação local e dos educadores, todos concordam que o processo licitatório
lento e burocrático é um fator de impedimento do bom andamento do Programa no município.
É consenso entre todos que se faz necessária uma parceria entre a equipe gestora do Programa
e a estrutura administrativa da prefeitura. A coordenadora pedagógica da segunda etapa
afirma que sem essa parceria questões como compra de material de consumo, merenda
escolar, material didático-pedagógico para as aulas práticas de qualificação profissional,
dentre outros, torna-se um empecilho para a execução do Programa, caso o processo
licitatório seja lento e burocrático. Corroborando com a coordenadora pedagógica da segunda
etapa, a coordenadora executiva nos informou que: “É, o grande gargalo mesmo é o processo
licitatório que até hoje eu não entendo o porquê, se tem um recurso em conta, qual que é o
obstáculo, o que impede dessas licitações andarem para o programa também andar”.
O dir. pres. da ADTR também aponta como um dos grandes problemas, enfrentados
por ele na condição de gestor do Projovem Urbano a burocracia e lentidão na realização das
licitações realizadas pelo setor de compras da prefeitura. Segundo ele, “o modelo estrutural
da prefeitura, muito engessado, e muito segmentado não ofereceu as melhores condições
para a execução do programa”. O diretor ainda aponta que esse modelo dificulta a
interlocução entre os setores da prefeitura, em especial o setor de compras e a secretaria
responsável pelo Programa. Segundo Bresser Pereira (2000), o modelo burocrático tradicional
é o responsável pela ineficiência e ineficácia do Estado, pois engessa os serviços públicos
com o excesso de normas, formalismo e rigidez de procedimentos. Como possível solução
apresenta-se o modelo gerencial. Ainda segundo esse autor, o gerencialismo combate práticas
como o clientelismo, o populismo e o patrimonialismo, já que contém os princípios de
eficiência, eficácia e qualidade nos serviços públicos.
Nesse sentido, o novo modelo de gestão solucionaria esse excesso de burocracia
relatado neste trabalho pelos sujeitos como um impedidor da política vir a ser executada com
eficiência e eficácia. No entanto, percebemos que, primeiro, tanto o modelo burocrático
quanto o modelo gerencial são similares e não antagónicos, além do mais o que muda é a
entrada de estratégias utilizadas na gestão empresarial e a visão de política pública que passa a
ser encarada como um serviço de responsabilidade tanto do Estado quanto da sociedade civil,
e, segundo, o modelo burocrático gerencial enxerga o beneficiário como cliente e se preocupa
mais com a racionalidade técnica, por meio da qual pretende reduzir gastos e ter melhores
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resultados, uma visão meramente mercadológica que desconsidera a participação popular na
formulação/decisão e implementação de políticas sociais. Propomos, aqui, que a gestão
societal ou social (REIS, 2013; PAULA, 2005) seria a mais adequada para tentar resolver os
problemas referentes à lentidão e excesso de formalismo na execução de políticas sociais, já
que esta gestão tem a função de controle das ações do Estado.
A fragmentação das políticas públicas sociais, por envolver aspectos sociais,
econômicos e culturais, não tem tratamento baseado na integração de esforços entre as
agências setoriais. Ao contrário, o que ocorre é “a existência de linhas rígidas, nem sempre
consensuais e respeitadas, de demarcação das áreas de atuação de cada uma delas” (RUA,
2009, p. 120). Wanderley (2013) aponta a setorialidade da gestão pública como uma das
fragilidades das políticas. Como desafio, a mesma autora aponta a intersetorialidade como
possibilidade de superação da fragmentação de serviços que muitas vezes se encontram
fechados nos muros das políticas setoriais. Segundo ela, a autora citada, a necessidade da
intersetorialidade tem sido recorrente como imperativo entre documentos oficiais.
Outro ponto que merece destaque é a forma de contratação dos educadores na segunda
etapa. Todos os entrevistados, com exceção da coordenadora pedagógica do programa na
segunda etapa, apontam a forma de contratação dos educadores na etapa 2010/2011 como um
ponto que impactou negativamente na execução do Projovem Urbano. Na etapa 2008/2010,
segundo a coordenadora executiva, a forma de contratação foi via de Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT). Apesar de ser um contrato com prazo de término determinado, de 20
meses, os educadores tinham direitos garantidos como férias, décimo terceiro salário, entre
outros regulamentados pela CLT. Essa forma de contratação foi uma decisão da gestão
municipal, pois, de acordo com a Resolução/CD/FNDE nº 22, de 26 de maio de 2008, que
estabelece os critérios e as normas de transferência automática de recursos financeiros a
Estados, ao Distrito Federal e a Municípios para o desenvolvimento de ações do Projovem
Urbano, é de reponsabilidade do comitê gestor de cada ente federado o recrutamento, seleção,
contratação e pagamento de pessoal para atuação no Projovem Urbano. Isso pode ser feito
diretamente pela prefeitura ou por meio de uma ou mais entidades (BRASIL, 2008b).
O Plano Nacional de Formação para Gestores, Formadores e Educadores (2008b, p.
10) informa que “O recrutamento e a seleção do pessoal deverá ser público, respeitados os
princípios constitucionais e respeitadas as legislações específicas, inclusive local”. Quanto à
contratação, diz que os entes federados devem consultar as suas áreas jurídicas para saber qual
a melhor forma ou modalidade de contrato a ser praticada, não cabendo à Coordenação
Nacional manifestar-se sobre o tema (BRASIL, 2008b). Com isso, entendemos que o
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município tem autonomia para a escolha da forma de contratação, porém quanto ao
recrutamento e seleção de pessoal deve ocorrer por meio de processo seletivo público, haja
vista que se trata de uma determinação contida na Resolução FNDE 22/2008.
Sobre a decisão da forma de contratação dos professores da segunda etapa 2010/2011,
identificamos algumas contradições na fala do Dir. pres. da ADTR. Quando perguntado sobre
sua função na implementação do Programa no município o mesmo reconhece ser ele o
representante do governo municipal e gestor responsável pela execução do Programa, como
nos mostra sua fala:

Como representante do governo municipal, naquele momento, eu era
responsável, era o gestor, fazia parte do comitê gestor do Projovem Urbano.
Era, portanto, o gestor responsável pela execução do projeto em nível,
digamos assim, político-administrativo, já que a gestão efetiva, pedagógica e
administrativa tinha as suas respectivas coordenações, os seus respectivos
coordenadores que atuavam mais diretamente nas questões operacionais.
(Dir. pres. da ADTR).

Porém, quando perguntado sobre quem tomou a decisão quanto à forma de contratação
dos professores da segunda etapa 2010/2011, ele respondeu:

Essa decisão não foi da coordenação local, nem da coordenação nacional,
nem do gestor, nesse caso eu, o gestor do programa. A decisão foi uma
decisão de governo, do prefeito e do secretário de administração na época
por, como eu disse, os níveis de comprometimento do prefeito anterior e do
que atuou no momento são diferenciados. (Dir. pres. da ADTR).

Analisando o depoimento do gestor do programa, observa-se que ao mesmo tempo em
que ele reconhece ser o representante da gestão municipal na execução do Programa ele
demonstra que existia uma ausência de autonomia nas decisões político-administrativas, além
de relação de pouco diálogo entre as secretarias envolvidas na implementação do Projovem no
município. Esse aspecto vai de encontro ao que propõe o PPI quanto concepção de “gestão
intersetorial e compartilhada pelos órgãos de administração de políticas de juventude,
educação, trabalho e desenvolvimento social, em todos os níveis de implementação”
(BRASIL, 2008a, p. 03, grifo do autor). Isso demonstra uma “fragilidade institucional”
também encontrada em outras pesquisas sobre o Programa (BLANCO, 2010; COSTA E
ESPÍNOLA, 2012; SOARES, 2013; BERTHOLINI, 2013).
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Ainda sobre a contratação dos professores, o próprio gestor do Programa reconhece
que essa decisão político-administrativa impactou diretamente na atuação dos educadores do
Programa. Vejamos o que diz a esse respeito o Dir. pres. da ADTR:

A retirada das pessoas do sistema de CLT e a incorporação via prestação de
serviços precarizou as relações de trabalho dentro do programa, gerando
perda de profissionais, inclusive dificultando o trabalho. Além disso,
produziu uma instabilidade no programa, e essa instabilidade era maléfica
para o dia a dia da ação pedagógica, porque o salário não entrava na data
correta, o professor não sabia quando iria receber, não sabia se iria receber;
todos receberam, mas havia uma situação de instabilidade que foi prejudicial
naquele momento para execução do programa. (Dir. pres. da ADTR).

Notamos, portanto, uma fragilidade na gestão administrativa, que nesse momento não
considerou quais os prós e contras deste tipo de contratação, evidenciando, assim, o que Rua
(2009) chama de ineficiência e falta de preparo da gestão para solucionar os problemas
referentes à execução das políticas públicas. Até porque, segundo essa autora, muitos cargos
são ocupados não por competência técnica, ou meritocracia como prevê o modelo burocrático,
mas por indicação política.
A coordenadora executiva também apontou que a precarização das relações de
trabalho entre prefeitura e educadores representou um prejuízo para o programa, pois:

Os professores estavam sempre insatisfeitos [...], a qualquer hora eles
poderiam ser dispensados, por isso a insatisfação dos professores, porque
antes eles eram contratados por CLT, que era a Fundação, era uma forma de
trabalho sem vínculo nenhum, não tinha férias, não tinha décimo terceiro,
era apenas prestação de serviço. (Coord. executiva).

Ao tentar explicar os motivos da forma de contratação dos educadores na segunda
etapa, mais uma vez na fala do secretário aparece a sua insatisfação quanto à diferença de
compreensão e comprometimento do prefeito Guilherme Menezes para com o Programa. Em
suas palavras:
Então, foi uma saída formal, mas não foi a melhor solução para contratação,
até porque a própria jurídica alegava que poderia defender uma contratação
via REDA ou sistema similar, justificando que não entraria na lei de
responsabilidade fiscal, já que era um projeto temporário. Haviam ... aqueles
que... haviam formas de defender isso, mas não havia disposição políticoadministrativa dos setores envolvidos para dar uma solução que fosse menos
traumática para os professores. (Dir. pres. da ADTR).
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De fato, essa centralização da decisão de contratação dos educadores por parte do
poder executivo, o que Frey (2000) chama de problema de hierarquia verticalizada e
piramidal, tornou-se uma decisão administrativa desastrosa para a implementação do
Programa no município. Tal decisão demonstrou uma ineficácia e uma dispersão
organizacional, em que os diversos setores administrativos se mostram desarticulados e
desalinhados entre si e frequentemente constituem nichos de interesses políticos
personalizados.
Todos os professores relataram no grupo focal, de uma forma geral, que a troca de
membros da coordenação local associada à postura da gestão municipal frente aos problemas
já existentes no Programa, como lentidão nos processos licitatórios, quanto à forma de
contratação dos educadores e a relação entre educadores, coordenação pedagógica e gestor do
programa, apresentaram, na percepção destes, um decréscimo da qualidade na execução do
Programa. De acordo com eles, essa diminuição da eficiência e compromisso político causou
nos educadores uma sensação de desvalorização, de descrédito no Programa e isso foi
transmitido também para a sala de aula, para o jovem. Nesse sentido, a fala de uma educadora
demonstra a sua preocupação com o futuro do Programa:

Infelizmente o que a gente vê acontecendo hoje não é o projeto sendo
direcionado ao que realmente necessita. É onde fica melhor, onde dá para
fazer. E, assim, acho que a preocupação em realmente, efetivamente, ver o
programa dando certo está sendo deixada de lado. (Educadora Margarida).

Na percepção dos educadores, o Projovem Urbano vem perdendo credibilidade entre
os jovens e a própria sociedade civil por conta de um decréscimo na atuação da gestão
municipal (tanto a coordenação local quanto o executivo municipal), apontando para uma
falta de competência técnica e de compromisso político desses gestores. Vejamos o que
aponta a educadora:

Eu acho que a segunda etapa, o estopim foi isso, foi que eu, por exemplo, me
senti um pouco desvalorizada, e as questões burocráticas começaram a
aparecer e houve um sentimento de competição, qual o núcleo que tinha
mais alunos, esse foi o pior. [...] Então isso faz com que a evasão aumente, e
a tendência é essa mesmo, é aumentar. Se eles não pensarem bem na gestão
desse programa, que é lindo, isso pode acabar, e esse é o meu medo, que ele
acabe. (Educadora Lírio).

Em todas as falas dos educadores a leitura que podemos fazer é que na primeira etapa
(etapa 2008/2010), mesmo com todos os problemas, existia uma relação dialógica entre
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coordenação local e educadores. Existia um sentimento de pertencimento de grupo, uma
integração, entretanto essas características foram se perdendo conforme uma etapa acabava e
outra começava, com nova gestão e novos educadores. A educadora “Rosa” se remeteu à
sensação de que na primeira etapa (2008/2010) ela se sentiu mais próxima da proposta
pedagógica do Programa, mas segundo a percepção de “Lírio”: “A gente não poderia abrir a
boca pra dar opinião nenhuma não. Não existiu democracia ai”. Logo, ao afirmar que na
segunda etapa (2010/2011) não existia um espaço democrático, a falta de orientação e
coordenação nas ações em sala de aula da coordenação local, este distanciamento, trouxe para
a execução do Projovem Urbano uma lacuna que necessita ser preenchida.
Diante do exposto, todos os depoimentos coadunam com uma percepção da gestão
local na implementação do Programa como uma gestão que teve no início uma preocupação
maior como as finalidades e objetivos do Projovem, com um afinamento maior com a
proposta teórico-metodológica e que na descontinuidade da gestão um quadro de ingerência e
incompetência política-administrativa se instalou. A afirmação de “Margarida” resume a
sensação de descrédito dos educadores em relação à gestão e ao Programa:

Então, essa falta, esse vínculo do gestor, de uma maneira geral, com o
programa é que eu acho que tem contribuído muito para esse decréscimo,
tanto da questão da evasão escolar e o decréscimo do aluno interessado em
participar do programa, por necessidade, por falta de alunos não é, não é por
que a gente sabe que a necessidade dessa política pública na nossa sociedade
é ainda muito grande. (Educadora Margarida).

III. Falta de infraestrutura

Outro ponto considerado um problema no processo de implementação do Projovem é a
falta de infraestrutura dos núcleos de funcionamento das aulas. Essas aulas acontecem em
escolas da rede pública de ensino municipal e/ou estadual. Segundo os educadores, as escolas
não ofereciam espaços adequados para as atividades do Programa, conforme afirma uma das
educadoras: “E tem também a questão da própria estrutura dentro da escola, a gente não tem
estrutura pra trabalhar, por exemplo eu tenho os vídeos do Projovem de inglês, são
excelentes e eu nunca consegui passar” (Lírio) . Assim como “Lírio”, outra educadora
também aponta a ausência de estrutura para as aulas de informática como uma grande perda
para a inclusão digital prevista como um dos objetivos específicos do programa, ela pontuou o
seguinte: “aulas de informática, sempre um entrave né, os meninos não conseguiam
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efetivamente ter e a gente sabe que tem alunos que nunca tiveram acesso a um computador,
então imagina o quanto isso faria diferença” (Educadora Margarida).
O dir. pres. da ADTR considera também uma das fragilidades na execução do
programa a falta de uma infraestrutura adequada nas escolas da rede municipal para a
realização das atividades pedagógicas. Porém, se eximiu da responsabilidade como gestor e
apontou a fragilidade da gestão intersetorial no âmbito municipal, ao afirmar que:

No entanto, muitas escolas não tinham efetivamente essas estruturas, e ao
longo do período que estivemos na gestão esse foi um aspecto negativo, pois
não foi possível assegurar determinados avanços, porque atendia a uma
lógica de implantação dos centros de informática por parte da secretaria de
educação, era uma questão que estava alheia ao nosso poder de decisão e
encaminhamento. Muitas vezes, recorríamos à secretaria de educação e nem
sempre fomos atendidos. Então esse realmente foi um aspecto de fragilidade
dentro da gestão municipal em relação ao programa. (Dir. Pres. da ADTR).

Além da falta de estrutura e infraestrutura do governo local, há também no poder
executivo local práticas cristalizadas, discursos conflitantes e pouca efetividade nas ações
para com a juventude local. Apesar de serem grupos comprometidos com as propostas de
projetos para os jovens, ainda assim encontramos muitas vezes um corpo técnico pouco ou
nada preparado para lidar com o segmento juvenil, com concepções equivocadas de projetos
sociais e, em especial, da concepção de juventude. Em geral, as políticas de juventude ainda
surgem com iniciativas pontuais, frágeis e até mesmo descontínuas.
Há pouca institucionalidade no âmbito local, ou seja, muito discurso e pouca prática.
Muita burocracia e pouca ação, muita centralização e pouco diálogo entre as secretarias
envolvidas nas ações de juventude. Falta boa vontade política para a execução dos programas
em âmbito local, existe uma descontinuidade de agentes implementadores e gestores locais,
faltam recursos materiais e estrutura para realização das atividades inerentes aos programas,
sem contar com a pouca autonomia do poder local a fim de gerir os programas e suas muitas
atribuições, além da responsabilidade lançada sobre o poder executivo municipal com
contrapartidas difíceis de serem cumpridas em virtude da escassez de recursos do próprio
município em detrimento da função gerencialista do Estado que falha no controle e avaliação
dos projetos e não dá conta do acompanhamento técnico das equipes locais, que na maioria
das vezes não têm competência técnica para executar tais projetos.
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5.4.2 Categoria Educação

Quanto à categoria Educação, foi solicitado aos sujeitos que avaliassem o modo como
se executou a dimensão da Formação Básica. Os problemas mais citados pelos educadores
como impedidores do bom andamento da Formação Básica foram apontados como: a
estrutura dos núcleos, inclusive falta de laboratórios de informática para as aulas de
informática, a formação continuada, e o atraso na entrega do material didático. Porém,
percebemos nas falas dos educadores que eles, mesmo relatando alguns problemas de
estrutura e gestão, apontam essa dimensão como a mais bem sucedida do Programa e
destacam como pontos positivos a relação entre professor e aluno, a elevação da autoestima
do jovem, o protagonismo juvenil. De acordo com os educadores, o Projovem, na sua função
social, contribuiu para a inclusão social e educacional dos jovens conquistenses. Algumas
respostas nos deram pistas sobre a execução dessa dimensão.
A concepção de juventude e educação é um ponto crucial para a implementação do
Projovem Urbano. Segundo o PPI, o Projovem Urbano foi concebido como instrumento de
inclusão social e para responder efetivamente a esse desafio, por isso “é necessário ter clareza
quanto às concepções que fundamentam essencialmente um Projeto Pedagógico como o
requerido pelo Projovem Urbano” (BRASIL, 2008a, p. 55). Desse modo, todos os atores
envolvidos na execução do Programa devem conhecer a Proposta Pedagógica do mesmo e,
além de conhecê-la, devem comungar de tal concepção. Entendemos que para uma proposta
de política pública se concretizar seja necessário que os atores implementadores primeiro
conheçam a proposta, segundo acreditem em tal proposta e finalmente reconheçam nessa
proposta seus referencias de vida, seus valores e crenças, caso contrário, como coerentemente
afirma BALL (2011) no contexto da prática, os sujeitos implementadores exercem um papel
ativo na implementação e dessa forma o que eles pensam, suas crenças e valores produzem
implicações para o processo de execução da política. Diante disso, entendemos ser necessário
o conhecimento da concepção de juventude e educação que os educadores, coordenadores e
gestores têm.
Perguntada sobre sua concepção de juventude, a coordenadora pedagógica do
programa apresentou a seguinte resposta:

A juventude é essa que está aí a todo instante, é todo esse público com o qual
a gente trabalha, é essa juventude que está aí. Juventudes e juventudes. São
juventudes diferentes, e a gente percebe isso, até em relação a períodos, de...
o período dos jovens é diferente, então em cada juventude a gente percebe
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características diferentes. As características dos jovens com os quais eu
trabalhei como educadora no programa, hoje eu já percebo que são
diferentes, um pouco diferente, talvez sejam essas mudanças que a gente
sempre identifica, e a gente percebe as juventudes mudando um pouquinho.
(Coordenadora pedagógica).

Esta resposta demonstra a falta de clareza da concepção que tem a coordenadora
quando fala sobre juventude. No Projeto Pedagógico Integrado (PPI), a concepção de
juventude “é vista como uma fase singular da vida que pressupõe o reconhecimento de
direitos e deveres específicos” (BRASIL, 2008a, p. 57).
Nessa perspectiva, ainda segundo o PPI (2008a), o jovem é visto como um cidadão,
portanto um “sujeito de direitos”. Essa concepção é uma tentativa de superar a concepção de
“jovem como problema” social, visivelmente apresenta nas políticas públicas da década de
1980 na América Latina e na década de 1990 no Brasil (ABAD, 2003).
Já os educadores, apresentaram uma concepção mais clara de juventude. Vejamos o
que disseram os educadores quanto à concepção de juventude:

Elas se tornam vítimas, mesmo por que estamos nesse sistema que exige,
como as colegas haviam falado, e cobra que realmente a gente tenha e que
demonstre determinado aspecto social e, às vezes, a pessoa não tem certa
estrutura mesmo para conseguir fazer aquilo que se espera. (Educador
Cravo).
Sabe o quê que eu já percebi do aluno do Projovem? Ele é vítima, concordo
com Lírio, no momento em que nós somos a todo momento bombardeados
pela mídia, pelo consumismo, e somos influenciados. (Educadora Orquídea).
Então isso já faz com que eles sejam vítimas. E nós somos vítimas da
sociedade também, por que nós precisamos ter, a sociedade é capitalista.
Todo mundo é vítima na verdade, e eles são. A realidade deles é um pouco
pior, porque nós temos conhecimento e, às vezes, eles não têm. A criança
nasce num âmbito familiar que é de tráfico de drogas, essa criança vai ser o
que futuramente? A tendência é ir pela mesma linha. (Educadora Lírio).

As respostas dos educadores coadunam com a concepção de jovem como vítima e
problema social. Por outro lado, os educadores reconhecem que esses jovens são vítimas do
sistema. Todos reconhecem a situação de exclusão em que esses jovens se encontram, falam
inclusive do preconceito praticado por eles, em especial no início do Programa quando não
conhecem os jovens, demonstrando assim que o estereótipo dos jovens estigmatizados pela
sociedade como jovens-problema penetra no Programa, o que necessita ser combatido, já que
o Projovem é um programa de inclusão.
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Em nossa análise, os educadores mesclaram uma concepção de jovem como problema
social, mas também reconhecem que são excluídos e lhe são negados direitos como educação,
emprego, cultura, lazer, entre outros. Esse reconhecimento os aproxima da concepção de
jovens como sujeitos de direito. Como nos informa Sposito (2006), ao analisar a
implementação de políticas públicas em algumas regiões metropolitas do país, apesar das
propostas das políticas públicas de juventude apresentarem a concepção de jovem como
sujeito de direitos, encontra-se na prática a concepção de jovem como problema social,
concepção estigmatizada historicamente na formulação e implementação das PPJ. Também
encontramos a mesma constatação feita por Papas e Freitas (2011) quando afirmam que
mesmo que os formuladores, em âmbito federal, tomem a concepção de jovem como sujeito
de direitos, a concepção de jovem como problema social ainda estará presente nas práticas
desenvolvidas pelos seus entes federados. Isso pode ser confirmado na experiência de Vitória
da Conquista.
A concepção de jovem como problema social é maléfica para a implementação do
Programa na medida em que medeia toda a realização da proposta pedagógica, impactando na
elaboração e execução do Plano de Ação Comunitária (PLA) e no Projeto de Ocupação
Profissional (POP), que provavelmente terão um cunho assistencialista e de receituário, além,
é claro, de dificultar o diálogo intergeracional, em especial entre gestão, coordenação,
educadores e jovens. Segundo Pais (1990), entender a juventude como etapa da vida, que
apresenta algumas características comuns, porém, que apesar dessa aparente unidade,
apresenta uma diversidade de experimentações que são vivenciadas de acordo com fatores
culturais, políticos e econômicos, implica respeitar o jovem como um sujeito social
(DAYRELL; CARRANO, 2014) que sente, deseja, tem opinião própria, que vê e entende o
mundo, e não como um “vir a ser” que precisa ser formado e educado.
Para Pais (1990), a juventude apresenta uma cultura juvenil própria, definida como um
sistema de valores socialmente dominantes que lhes são próprios nessa fase da vida, mas que
é
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e

descontinuidades

proporcionadas

pelo

diálogo

intergeracional. Esse processo de socialização se dá pelo condicionamento de valores e
normas estabelecidos pela sociedade adulta e pela descontinuidade com base na ruptura,
tensões existentes entre a cultura juvenil e a cultura adulta. Esse processo de socialização só
será possível mediante o respeito do adulto e o entendimento da concepção de juventude
como sujeito social. No Projovem Urbano, essa relação deverá nortear todo o processo de
implementação, pois reconhecer o jovem como um sujeito social, que deseja, sonha, tem
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demandas específicas, é condição sine qua non para que o Programa alcance seu objetivo, a
inclusão social.
Outro ponto que mereceu destaque na dimensão da Formação Básica foi a relação
entre professor e aluno no Projovem Urbano. Foi unânime entre todos os educadores e
coordenação pedagógica que a relação professor-aluno é o ponto alto da dimensão da
Formação Básica. Vejamos alguns depoimentos que justificam isto:

A relação professor-aluno no Projovem é diferenciada, na relação professoraluno de uma escola pública a gente ensina em outros ambientes, a gente
sabe que essa relação é diferenciada. Então, eles percebem essa diferença,
coisas que eles não viam no Município, no Estado. (Educadora Orquídea).
A interferência do profissional na vida desses sujeitos faz toda a diferença no
contexto dessa escola, pois, assim como as colegas haviam comentado, em
outras escolas esses meninos não são tão percebidos. [...] O que as meninas
falaram, sobre como chega o aluno, chega desse jeito mesmo, fragilizado,
carente, e a gente chega precisa acolher mesmo, ao invés de julgar a gente
acolhe. Nós somos acolhedores, não é verdade? (Educador Cravo).
Percebemos que o educador tem um papel muito importante, ele está ali
incentivando, motivando, porque muitos querem desistir o tempo todo, e o
papel do professor é justamente esse, é uma relação muito interessante com
os alunos. (Coord. Pedagógica).

A relação entre escola, professor e aluno historicamente apresenta marcas negativas.
Para Freire (1987), a relação professor e aluno deve ser horizontal. Conforme esse autor, o
professor não é o detentor do conhecimento, nem o aluno é tábula rasa que precisa ser
preenchida. Mas ambos são sujeitos do processo ensino aprendizagem. Nesse aspecto a
relação deverá ser de diálogo, de escuta ativa. Para Dayrell e Carrano (2014), na escola
predomina a representação negativa e preconceituosa da juventude como um “vir a ser”.
Dessa forma, para estes autores, o grande desafio da escola é compreender como esses jovens
vêm se constituindo como alunos. Por isso, é importante que a escola perceba esse jovem
como sujeito social, que tem cultura e a expressa muitas vezes em seu modo de vestir, falar e
viver a vida. Nesse sentido, a relação professor e aluno não pode mais ser pautada na
concepção liberal de aluno ideal, em que apenas as suas diferenças cognitivas são valorizadas.
Faz-se necessário, então, que educador e educando estabeleçam o diálogo intergeracional
(PAIS, 1990). De acordo com o que esses sujeitos relataram, esse diálogo intergeracional
ocorreu entre educador e educando na medida em que se estabeleceu uma relação de respeito
e solidariedade entre eles.
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Sobre a concepção de educação, vejamos o que os educadores Cravo, Lírio e Lótus
argumentam:

Para nós que estávamos mais na ponta com o aluno, percebemos muito a
contribuição em termos qualitativos mesmo no sentido de perceber como o
sujeito vai se transformando por conta da educação, assim essa
transformação se dá em diversos aspectos. Estes que acabei de elencar agora,
como a questão da autoestima, a questão do se situar como sujeito da
sociedade, esses são os principais. (Educador Cravo).
Eu acho que a contribuição maior dele é social, é justamente essa mudança,
dele se reconhecer como ser, como pessoa. [...] a gente tinha, por exemplo,
uma aluna que era „aviãozinho‟ de drogas, hoje ela não faz mais isso. Então,
foi dentro do Projovem que ela percebeu que aquele não era um caminho
bom para ela. (Educadora Lírio).
Acho que o grande diferencial do Projovem também se refere aos
professores envolvidos com a causa social. Não basta ter apenas o
conhecimento de português, inglês, matemática, mas é preciso ter esse
envolvimento, precisa gostar de estar na periferia, precisa estar pronto para
ouvir o menino falar que não veio hoje por que o vizinho deu tiros, que não
sei o que, que a casa foi invadida pelos policiais, tem que ser um profissional
que não tenha medo dessa realidade, tem que ser um profissional que
realmente esteja envolvido, que abrace, para que o projeto aconteça.
(Educadora Lótus).

Percebemos pelas falas dos educadores que a concepção de educação dos mesmos
concorda com a concepção proposta pelo PPI (BRASIL, 2008a). Para o Programa, a educação
é vista como uma possibilidade do jovem refletir sobre sua realidade, intervir e que é,
portanto, uma oportunidade de exercer sua cidadania. Na fala da educadora “Lótus”
percebemos a preocupação com a dimensão política da educação. O que ela disse coaduna
com aspectos da educação defendida por Freire (1979; 1987; 1996) que vê a educação como
ato político, que tem como intencionalidade o desvelamento da realidade, como processo de
conscientização, de libertação para transformação da realidade social em prol da construção
de uma sociedade mais justa e menos excludente.
Quanto ao protagonismo juvenil, trata-se de outro aspecto levantado pelos educadores
como possibilidade de politização dos jovens por meio de ações comunitárias e
questionamento e, por conseguinte, da transformação de sua realidade dentro e fora do
programa. Vejamos, portanto, o que disse a educadora “Lótus”:

O aluno que começa o Projovem no início e no final do programa, é um
aluno politizado, um aluno que questiona. Nós tivemos exemplos dos
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meninos questionando questões básicas mesmo dentro do programa.
(Educadora Lótus).

Para Dayrell (2007), a escola vem ampliando suas funções, em especial as escolas
cujas gestões assumem uma postura mais progressista. O autor argumenta que a escola deve
ter cuidado com esse alargamento de seu papel, pois esse pode ser confundido com a visão
hegemônica da educação restrita à escola, visão salvacionista que até hoje sobrevive no
imaginário social. Também nos adverte sobre uma possível transferência de responsabilidade
do Estado para a sociedade civil dos problemas sociais que afligem a todos, em especial ao
segmento juvenil. Esse processo de descentralização foi implantado pela Reforma do Estado
Brasileiro da década de 1990 e representou a tentativa de diminuição do papel do Estado e
responsabilização da sociedade civil na resolução dos problemas sociais (PERONI, 1997).
Tendo em vista os princípios da proposta pedagógica do Projovem Urbano, a inclusão
é fundamental para o entendimento e realização do currículo. Se o aluno não aprende não está
sendo assegurada a ele a inclusão escolar. O público-alvo do Programa é composto por jovens
que há algum tempo abandonaram a educação formal. Os motivos são os mais variados e vão
desde a necessidade de trabalhar até reprovações sucessivas e/ou não adequação às normas da
escola ou mesmo por não gostarem de estudar.
Segundo o PPI, o protagonismo do aluno e a democracia participativa são princípios
norteadores da gestão de sala de aula, pois faz com que esta implique uma relação de mão
dupla. Não é só o professor quem ensina, nem só o aluno quem aprende, existe uma relação
dialógica, há uma troca de saberes (BRASIL, 2008a).
Nessa perspectiva, entendemos, aqui, a Educação como um processo de humanização
do homem, este concebido como um ser inconcluso, inacabado e, por isso, sempre em “busca
de”, em aprendizagem. Já que inconcluso, inacabado, a relação é de interação, de troca. Com
isso, a relação homem-homem se iguala à relação professor-aluno, ambos em busca, em
constante aprendizagem. A relação entre professor e aluno, então, torna-se uma relação
horizontal, na qual o professor enquanto ensina também aprende e o aluno enquanto aprende
também ensina. Nessa relação dialógica, à medida que o homem aprende, ele se humaniza e à
medida que se humaniza, se educa (FREIRE, 1979).
Nessa concepção de Educação, professor e aluno são considerados sujeitos ativos no
processo de ensino e aprendizagem, então valores como Respeito, Solidariedade, Cooperação
são essenciais na gestão de sala de aula, que deve ser um espaço de negociação, de diálogo e
de interação.
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Corroborando o PPI e as ideias de Paulo Freire (1987), notamos que nas falas dos
educadores é unânime que a relação entre professor e aluno é um diferencial do Programa.
Além disso, o Programa cumpre a sua função social de inclusão na medida em que contribui
para a elevação da escolaridade do jovem com a certificação do ensino fundamental. Outro
ponto positivo da Formação básica é proporcionar a elevação da autoestima do jovem e
contribuir para o protagonismo juvenil. No entanto, no que diz respeito à meta da inclusão
digital, não há o seu cumprimento, já que a maioria dos núcleos não possui a infraestrutura
necessária para que as aulas de informática aconteçam. Vejamos, a seguir, quais as
percepções dos sujeitos quanto à categoria Trabalho, expresso na avaliação da dimensão da
Qualificação Profissional.

5.4.3 Categoria Trabalho

Na categoria Trabalho, foi solicitado aos sujeitos que avaliassem como se desenvolveu
a dimensão da Qualificação Profissional. Algumas respostas nos deram pistas sobre a
execução desta dimensão. Os educadores e a coordenadora executiva apontaram como o
maior problema na realização dessa dimensão a falta de estrutura física e de maquinários para
a realização das aulas práticas dos arcos ocupacionais, em especial os arcos de “Construção e
Reparos I” e “Alimentação”. Segundo os educadores, essa dimensão não surtiu muito efeito,
pois não aconteceu a contento. Contraditoriamente, o Dir. Presidente da ADTR e a
coordenadora pedagógica, ambos os gestores do Programa na segunda etapa, apontaram como
ponto positivo justamente essa dimensão, acreditando ter cumprido seus objetivos, além de
indicarem a Qualificação Profissional como possibilidade de geração de emprego e renda.
Vejamos as falas dos sujeitos quanto ao oferecimento das aulas de Qualificação Profissional:

[...] meus alunos em Educação, na segunda etapa, não tiveram livros, daí eles
criaram livros, o livro de literatura. Na formação técnica tem um material em
que eles montaram maquetes, as coisas que eu tinha doava para eles, fazia
sempre um planejamento para as coisas ficarem mais baratinhas. (Educadora
Rosa).
Eu acho, também, que a parte de qualificação profissional ainda possui uma
defasagem grande. [...] alguns cursos de qualificação profissional que não
oferecem na prática mesmo, não tem, não tem material, e na alimentação
também não tem nada. (Educadora Orquídea).

Percebemos nas falas dos educadores que a falta de material, referida pela educadora
“Rosa” ao sinalizar que seus alunos não receberam o livro do Arco Ocupacional de Educação,
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e a constatação da educadora “Orquídea” de que a parte prática da Qualificação não aconteceu
por falta de estrutura e material revelam a fragilidade da gestão local quanto à estrutura e
maquinários para as aulas práticas, em especial dos cursos de “Alimentação” e “Construção e
Reparos I”. Diante disso, percebe-se a necessidade do poder executivo local avaliar melhor
quais são os arcos que o município realmente tem condições de oferecer, ademais a
Coordenação Nacional, por meio do Governo Federal, deve rever a política de
descentralização. Isso porque a desresponsabilização de financiamento das políticas públicas
sociais produzem uma responsabilização dos governos municipais, que muitas vezes não têm
como arcar com essa responsabilidade.
Contraditoriamente, as falas do Dir. Pres. da ADTR e da coordenadora pedagógica,
quanto à dimensão da Qualificação Profissional, apresentam uma outra realidade não
percebida pelos demais sujeitos entrevistados. Vejamos o que argumentou o Dir. pres. da
ADTR em relação à dificuldade apontada pelos outros atores:

O fato é que houve dificuldades com a aquisição de materiais, houve alguns
atrasos que dificultaram a execução das atividades, mas também é fato que
as aulas foram dadas, os alunos foram, tiveram aula, foram avaliados e
aprovados. Então isso, do ponto de vista da gestão, permite acreditar que as
atividades desenvolvidas atingiram o seu objetivo, tanto que muitas pessoas,
inclusive, foram incorporadas ao mercado de trabalho, isso aponta também
que houve níveis de resultados satisfatórios nesse processo. (Dir. Pres.
ADTR).

Na concepção do Dir. pres. da ADTR, se os professores ministraram aulas, fizeram
atividades, registraram frequência, fizeram avaliações, do ponto de vista da gestão, a
dimensão aconteceu. Com isso, ele responsabiliza os professores da qualificação profissional
pelo sucesso ou fracasso dessa dimensão. O que nos parece, no mínimo, injusto, haja vista
que, como relatado pela educadora “Rosa”, os professores planejavam atividades que
tivessem um custo menor, pois na maioria das vezes eles mesmos arcavam financeiramente
com o material utilizado nas aulas. Responsabilizar o professor não tira a responsabilidade do
gestor municipal, que em sua função deve trabalhar para que a parte pedagógica seja realizada
com qualidade, isto é, a função do administrativo é trabalhar em prol do pedagógico.
O Dir. pres. da ADTR ainda afirmou que a Qualificação Profissional foi o que de mais
positivo aconteceu no Projovem Urbano no município:

Acho que o... talvez o que tenha tido mais positivo nesse programa,
inclusive, foi essa vinculação entre a educação e a capacitação para o
mercado de trabalho. Na minha opinião, esse foi um aspecto que funcionou
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muito bem, que permitiu tanto que os jovens melhorassem a condição
educacional, como também que eles buscassem, se qualificassem para o
mercado de trabalho. (Dir. pres. ADTR, grifo nosso).

Porém o que percebemos é que tanto o Dir. Pres. da ADTR quanto a coordenadora
pedagógica apresenta um discurso político que nada tem a ver com a real situação dos cursos
ministrados nas aulas de qualificação profissional, conforme fora relatado pelos demais
sujeitos da pesquisa. As afirmações desses gestores revelam uma concepção de trabalho
dentro da lógica neoliberal, pautada na teoria do capital flexível em que a escolarização e a
qualificação são precárias e apontam, dessa forma, para uma inserção produtiva em postos de
trabalhos precários, com baixa remuneração e que demandam pouca escolaridade.

Nas

palavras dos gestores:

Quanto à alimentação, temos diversos exemplos de jovens que deram
continuidade, que, na época, comprou um carrinho de cachorro-quente, e
outro de pipoca, outro montou uma fabricazinha de biscoitos, outro de
salgados, outro faz bolos. (Coord. Pedagógica).
Foi um aspecto muito interessante já que os alunos atuavam nas diversas
áreas dos arcos ocupacionais, isso possibilitou que eles fossem realmente
reinseridos no mercado de trabalho, seja no mercado formal ou ingresso no
mercado informal. (Dir. pres. ADTR).

Esses relatos nos revelam primeiro que a educação tem a função apenas de preparação
para o mercado de trabalho, uma pedagogia adequada ao projeto social da globalização e que
objetiva a “uma domesticação das massas”, reduzindo a responsabilidade do cidadão ao
“trabalho bem feito” e que não estimule visão crítica da realidade, que o convença de que a
atividade política é ofício de especialistas. (FRIGOTTO, 2004, p. 197).
Sobre a relação entre juventude e trabalho, Pais (1991) reconhece que o trabalho é
hoje significativo para o jovem e que o desemprego tem sido um aspecto marcante do
segmento juvenil. Porém, esse mesmo autor alerta para o fato de que o trabalho, o emprego e
o desemprego têm para os jovens diferentes sentidos. Para justificar a dificuldade de inserção
profissional enfrentada pelo jovem, Pais (1991) aponta algumas teses: a tese da inadequação
da escola ao mercado de trabalho, que justifica o desemprego pela falta de preparação do
jovem para o mercado de trabalho; e outra tese que argumenta que o jovem tem dificuldade de
se adaptar às rotinas pesadas de trabalho e, por isso, muitos não conseguem permanecer no
emprego. Para Pais (1991), ambas não conseguem explicar a questão do desemprego juvenil,
pois são homogeneizantes e generalistas. Segundo esse autor, uma tese menos assertiva foi
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desenvolvida por ele para explicar o desemprego juvenil, a tese das reações diferenciadas dos
jovens em relação ao trabalho. De acordo com essa tese, um conjunto diversificado de fatores
externos (mercado de trabalho, estruturas de oportunidades) e fatores internos (questões
familiares, valores) é responsável pela trajetória produtiva dos jovens.
Nesse sentido, a fala da educadora “Rosa” confirmou o pensamento de Pais (1991),
pois ela afirmou ter feito uma pesquisa com seus alunos e os mesmos apresentaram
percepções diferencias quanto ao valor do trabalho, ou seja: “em relação ao trabalho, muitos
querem trabalhar, outros não. Eu fiz uma pesquisa com os meus alunos, a maioria não
gostava de trabalhar, a maioria achava que trabalho não era interessante”. Isso demonstra, a
nosso ver, que o significado do trabalho, na visão liberal, trabalho como “obrigação
cumprida”, não tem tanto significado para uma parcela da juventude. Segundo Guimarães
(2005), esta ética liberal do trabalho está sendo substituída pela “estética do trabalho”. Para
esses autores, o importante, na realidade, é pesquisar sobre qual a realidade local em que esses
jovens estão inseridos e saber dos próprios jovens o que querem, como pretendem traçar sua
trajetória laboral. Fazer conjecturas, sem dialogar com os jovens, a fim de decidir seu futuro
profissional pode causar frustações e equívocos.
Nesse sentido, as políticas públicas de juventude que objetivam a qualificação
profissional apresentam mediações entre as propostas educativas e a realidade do trabalho no
âmbito da acumulação flexível (KUENZER, 2006). Para Frigotto (2004), essa pedagogia das
competências inculca nos indivíduos a percepção de que o problema depende de cada um,
trata-se de adquirir o pacote de competências que o mercado exige para o novo cidadão
produtivo. Concluímos que existe, portanto, a necessidade de políticas de inclusão, em virtude
da realidade de desigualdade que assola toda a sociedade brasileira e, especialmente, o
segmento juvenil. Dessa forma, o Projovem Urbano surgiu para amenizar tais desigualdades,
proporcionando ao jovem a possibilidade de inserção social, educacional e profissional.
Porém, reiteramos a necessidade de realização de outras políticas redistributivas que sejam
capazes de atacar a desigualdade em suas raízes.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, consideramos as transformações proporcionadas pela crise estrutural do
Capitalismo como um dos fatores que contribuíram para que a categoria juventude entrasse na
pauta da agenda das políticas públicas sociais. A reestruturação produtiva do capital e a
consequente configuração do mercado de trabalho impuseram novas formas de inserção
produtiva, além da adesão de novas formas de comportamento individuais, familiares e
sociais, novos modos de vida. Nesse modelo, o mercado de trabalho exclui os jovens pouco
escolarizados e sem qualificação para incluí-los nos postos de trabalhos reconfigurados pelo
modelo de acumulação flexível, que tem como principais características a perda de direitos
trabalhistas conquistados nos últimos cem anos, precarização do trabalho e a empregabilidade
em postos de trabalho subalternizados pela economia.
Desse modo, nesse modelo, a educação tem como função qualificar o jovem, de
acordo com o novo perfil exigido pelo mercado de trabalho, precário, para criar possibilidades
de inserção profissional. Porém, essa inclusão educacional, na maioria das vezes por meio de
cursos aligeirados, com objetivo de certificação, não assegura nem a inclusão nem a
permanência.
Diante desse contexto de exclusão de direitos, como ocorre na educação e no trabalho,
historicamente negados aos jovens, estabelece-se um caráter de crise (ABAD, 2003), então
surge a necessidade do Estado colocar a juventude em pauta no cenário das políticas públicas
sociais. Na América Latina, isso aconteceu a partir da década de 1980, já no Brasil aconteceu
tardiamente na década de 1990, mas somente a partir de 2004 o governo criou uma estrutura
institucional/legal para as políticas públicas de juventude. Em 2005 criou-se o Programa
Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Original que tinha como finalidade a inclusão de
jovens, na faixa etária de 18 a 24 anos, por meio da elevação da escolaridade, da qualificação
profissional e da participação cidadã. Em 2008, após avaliação dos programas e projetos
executados para o segmento juvenil decidiu-se integrar todos em um só programa, o Projovem
Integrado que tem quatro modalidades: Projovem Campo, Projovem Adolescente, Projovem
Trabalhador e Projovem Urbano.
O Projovem Urbano, nosso objeto de estudo, é uma modalidade do Projovem
Integrado que visa à inclusão de jovens na faixa etária de 18 a 29 anos, que saibam ler e
escrever, mas que não tenham concluído o Ensino Fundamental. Desse modo, a inclusão
ocorre por meio da elevação da escolaridade, da qualificação profissional e da participação
cidadã, em um curso de 18 meses, com direito a uma bolsa de R$ 100,00 mensais.
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Com esse estudo, nos propomos compreender qual era a percepção e quais eram as
práticas dos sujeitos executores do Projovem Urbano sobre essa política no município. Para
isso, lançamos mão de três categorias de análise: gestão, educação e trabalho. Nosso objetivo
geral foi analisar como ocorreu o processo de implementação do Projovem Urbano em Vitória
da Conquista nas etapas 2008/2010 e 2010/2011. Assim, realizamos um estudo teórico sobre
o histórico das políticas públicas na América Latina e no Brasil, a institucionalização dessas
políticas no cenário nacional e local, e concluímos que as políticas públicas de juventude
necessitam ser articuladas com as demais políticas sociais. A transversalidade do tema
juventude é essencial para que os programas, projetos e ações governamentais possam de fato
atender às especificidades das demandas do segmento juvenil, ou seja, sua aplicação na
prática possibilitará que as políticas juvenis de fato funcionem, contribuindo assim para a
transformação da realidade social dos jovens.
Em seguida, elaboramos um referencial teórico que fosse capaz de nos orientar na
realização da análise dos dados de forma a relacionar os dados empíricos com as teorias. Para
tanto, escolhemos discutir a concepção de juventude, relacionando o que paira no imaginário
social do jovem com um “vir a ser”, ou com uma fase da vida cheia de conflitos, ou ainda
com a visão estereotipada do jovem como problema social. Nosso estudo concebe o jovem
como sujeito social (DAYRELL, 2007) e que sente, deseja, sonha e que possui demandas
sociais historicamente negadas, como o direito à educação e ao trabalho, portanto são sujeitos
de direitos. Para estudar as políticas de juventude, em especial o Projovem Urbano, optamos
pela análise da concepção dos sujeitos entrevistados sobre a gestão do Programa por meio de
suas duas dimensões: a Formação Básica e a Qualificação Profissional.
A literatura estudada nos possibilitou eleger o referencial teórico metodológico deste
estudo, além de reconhecer que a escola pouco contribuiu e contribui para sua condição
juvenil, a não ser pelas marcas negativas, a sensação de fracasso escolar e pessoal que minam
a sua autoestima. Apontamos também que a escola é o espaço de tensão entre ser jovem e
constituir-se aluno, tornando-se, assim, um espaço, muitas vezes, de resistência e de não
aceitação das normas e valores impostos pela cultura da escola. O que ocorre é que a escola
necessita fazer um questionamento sobre ainda ser válida essa educação de massa,
homogeneizante, que trata os jovens como indivíduos iguais, sendo incapaz de reconhecer
suas singularidades, suas diversidades socioculturais num momento privilegiado de
construção de sua identidade, de elaboração de seus projetos de vida, de experimentação e
aprendizagem da autonomia. Logo, os jovens esperam de seus professores uma postura de
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escuta, que sejam interlocutores de suas demandas, necessidades, angústias, dúvidas diante da
construção de suas trajetórias de vida.
Ao analisarmos o Projeto Pedagógico Integrado do Projovem Urbano, concluímos que
o mesmo apresenta vários avanços, a saber: um currículo inovador, que integra formação
básica, qualificação profissional e participação cidadã; a concepção de jovens como sujeitos
de direitos, ajudando a combater a visão estereotipada e preconceituosa de jovem como vítima
e problema social; uma visão de educação para formação humana, pensando na formação do
homem de forma integral; propõe a educação e o trabalho como princípios educativos;
demonstra por meio de sua proposta pedagógica a superação da relação hierarquizada e
autoritária historicamente presente na educação brasileira; e vê a sala de aula como espaço
dialógico, de negociação e solidariedade, além de compreender o jovem como sujeito social.
Contudo, nos parece retroceder em alguns aspectos, a saber: como política pública
implementada em todo território nacional, mesmo estabelecendo no PPI a visão dos jovens
como sujeitos sociais plurais e de uma diversidade de singularidades, percebemos que segue
uma tendência homogeneizante, levando em consideração mais as questões sociais que suas
singularidades e demandas locais; a gestão intersetorial é apontada no PPI como proposta
desafiadora, e a nosso ver está no campo do ideal, pois no campo do real temos estruturas
administrativas

municipais

setorializada, pautadas

numa lógica

política partidária

corporativista; a estrutura pensada para a formação inicial e continuada não prevê uma carga
horária para as formadoras terem contato com a realidade de sala de aula e dos núcleos, o que
impossibilita uma melhor visão da organização do trabalho pedagógico e como isso um
melhor diálogo e entendimento da realidade concreta do Programa vivida pelos educadores no
seu cotidiano de sala de aula. Desse modo, conhecer o jovem, sua realidade e suas histórias de
vida são aspectos imprescindíveis para que o plano da formação seja de fato um modo de
repensar a prática docente e pedagógica. Em suma, compreendemos o Projovem Urbano
como política pública inovadora que cumpre sua finalidade de reinserção escolar, ainda que
por meio da certificação de conclusão do ensino fundamental, sem averiguar sua qualidade,
mas que não cumpre as finalidades de inclusão social por meio do acesso à cultura, ao mundo
tecnológico e ao mundo do trabalho.
Nesse sentido, as políticas públicas de juventude que objetivam a qualificação
profissional apresentam mediações entre as propostas educativas e as realidades do trabalho
no âmbito da acumulação flexível (KUENZER, 2006). Para Frigotto (2004), essa pedagogia
das competências inculca nos indivíduos que o problema depende de cada um, trata-se de
adquirir o pacote de competências que o mercado exige para o novo cidadão produtivo.
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Entendemos que exista a necessidade de políticas de inclusão, em virtude da realidade de
desigualdade que assola toda a sociedade brasileira e em especial o segmento juvenil, e o
Projovem Urbano surgiu para amenizar tais desigualdades, proporcionando ao jovem a
possibilidade, mesmo que remota, de reinserção social, educacional e profissional. Porém,
reiteramos a necessidade de realização de outras políticas redistributivas que sejam capazes de
atacar a desigualdade em suas raízes.
No que diz respeito à eficiência e eficácia da gestão local do programa, apresentamos
algumas considerações importantes para a compreensão desse Programa como uma política de
caráter universal, com foco no segmento juvenil e que apresenta algumas deficiências que
precisam ser revistas para seu replanejamento e melhoria. A primeira dessas considerações diz
respeito aos altos índices de evasão que chegam a mais de 50% na maioria dos municípios
onde o Projovem Urbano é executado, o que não é diferente no município de Vitória da
Conquista.
A segunda diz respeito à pouca institucionalização da gestão no âmbito local, o que
possibilitou que várias condições distintas fossem atribuídas ao mesmo Programa, que no
município apresenta características próprias, sendo a gestão local apontada como o grande
problema na sua implementação. Dessa forma, questões como falta de infraestrutura física e
de pessoal, falta de capacitação das equipes gestoras, falta de uma articulação local entre o
poder público e a ausência de conselhos representativos dos jovens no município, como
conselhos municipais de juventude, dificultam a interlocução entre jovens e poder público na
elaboração, execução e avaliação das políticas públicas para esse segmento.
A terceira apresenta a fragmentação como problema recorrente na implementação do
programa, apontada, na pesquisa, como a lentidão nos processos internos de licitações,
compra de material, o que comprova que a setorialização, centralização de decisão e falta de
comunicação entre os setores responsáveis pela execução do Programa trouxe prejuízos
especialmente para a prática das aulas de qualificação profissional e das aulas de informática.
O quarto problema apontado na pesquisa faz referência à descontinuidade
administrativa, em especial a troca de prefeito, durante a execução da política, trouxe outros
diferentes níveis de comprometimentos dos gestores do executivo municipal. A substituição
da coordenação local, principalmente da coordenação pedagógica do Programa ao término da
primeira etapa e início da segunda etapa do Projovem, segundo os educadores, também trouxe
prejuízo à sua execução, isso aconteceu por causa da não integração entre coordenadora
pedagógica e grupo de professores, que apontaram a falta de comprometimento político e falta
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de competência técnica dessa coordenadora como um dificultador na implementação do
Programa.
O quinto problema apontado pelos sujeitos pesquisados diz respeito à concorrência
interburocrática que aconteceu durante o processo de implementação do Projovem Urbano
em Vitória da Conquista. Esse problema foi observado na fala do próprio diretor presidente da
ADTR que apontou como uma das dificuldades encontradas por ele como gestor do programa
a falta de comunicação entre os membros do comitê gestor e também entre ele e o executivo
municipal. Nesse sentido, verifica-se que esses atores políticos e burocratas ocupam cargos
públicos por indicação política e assumem interesses políticos partidários que muitas vezes
não coadunam com os interesses e demandas sociais e, por conseguinte, se beneficiam das
políticas públicas para satisfazerem interesses particulares, político-partidário ou corporativos.
Quanto ao poder executivo municipal, sua gestão é teoricamente pautada no modelo
burocrático gerencial, mas na prática está pautado no modelo patrimonialista em que o poder
é exercido de forma verticalizada e piramidal, ou seja, que passa por várias instâncias, mas a
decisão é centralizada na mão do prefeito, que age de acordo com seus interesses particulares
e/ou a serviço do clientelismo e populismo, distante, muitas vezes, dos interesses do público
que é atendido pela política, no caso, distante das demandas da juventude local.
O sexto e último problema apontado pelos sujeitos da pesquisa é a falta de
infraestrutura para a execução do Programa, ou seja, falta de organização para as aulas de
informática e aulas práticas da qualificação profissional. Conforme a gestão gerencial, a
descentralização surge como uma estratégia do Estado para a sua desresponsabilização e
consequente responsabilização dos seus entes federados (estados e municípios) pela execução
das políticas sociais. Isso implica dificuldades em cumprimento, no caso do Projovem, da
tarefa de oportunizar laboratórios de informática, espaço físico adequado e maquinário para as
aulas práticas de qualificação profissional. Isso ocasionou uma lacuna, já que o município não
dispunha de tais infraestruturas. Essa lacuna precisa ser revista tanto pela coordenação
nacional quanto pelo poder executivo municipal, pois sabemos que a ausência de aulas de
informática, material e maquinário para aulas prática dos arcos ocupacionais ocasionam a
evasão do jovem no Programa.
Finalmente, em âmbito nacional a falta de eficácia das políticas públicas de juventude
pode estar relacionada ao planejamento dessas políticas que desvalorizam os contextos reais
de sua aplicação e situam o equívoco na falta de ancoragem em estudos rigorosos sobre essas
realidades complexas e que geralmente não incluem o jovem no processo de formulação,
execução e avaliação das políticas a eles destinadas. Também a falta de controle da
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Coordenação Nacional, de como estão sendo geridos os recursos financeiros destinados ao
Programa em âmbito local, é apontada neste estudo como uma fragilidade do Programa e que
precisa ser repensada. Em âmbito local, chegamos à conclusão, embora sempre provisória, de
que a correlação de forças partidárias na composição do governo municipal interfere na
execução de políticas públicas. Se bem alinhado, interfere positivamente, pois há
possibilidade de diálogo entre as agências e podem acontecer ações colaborativas em prol do
sucesso da política. Se não alinhado, interfere de forma negativa, pois as relações de poder se
sobrepõem às demandas sociais, ocasionando assim o insucesso da política.
Nessa direção, o pressuposto 1 (P1), por nós levantado no início da pesquisa, foi
confirmado na medida em que a fraca institucionalização na gestão das políticas públicas de
juventude no município possibilita que os agentes implementadores imprimam sua visão de
mundo, seus valores e crenças na execução da política. Como a organização política do
município é preponderante em relação à institucionalização da política em âmbito local,
entendemos que os pressupostos se complementam e se articulam. Para Frey (2000), o
exercício de poder das elites políticas e econômicas parece determinar os rumos das políticas
públicas mais do que quaisquer arranjos, independente do quão institucionalizados sejam. No
caso do município de Vitória da Conquista, a implementação do Projovem Urbano sofreu
interferência direta do comportamento político peculiar dos seus gestores, e isso pode ser
notado na própria fala do gestor do Programa quando ele aponta a diferença entre os níveis de
comprometimento do prefeito anterior e do atual, em que percebemos que o prefeito atual não
considera o Projovem como política prioritária em seu plano de governo, além da alteração
administrativa acarretar a troca de gestores e coordenação local, como apontada pelos
educadores.
O pressuposto 2 (P2) também foi confirmado, pois ficou claro nas falas dos sujeitos
pesquisados que as práticas da gestão local se distanciaram da proposta teórica do Programa,
visto que a cultura administrativa e política da gestão apontaram práticas cristalizadas e
enraizadas como a fragmentação, descontinuidade administrativa, frágil institucionalização, e
uma gestão centralizada e verticalizada.
No intuito de contribuir para o melhoramento dessa política em âmbito local, o estudo,
mesmo que de forma preliminar, propõe algumas reflexões em um viés propositivo. Primeiro,
que esses jovens sejam considerados sujeitos propulsores dessas políticas e proporcione a
participação do jovem no monitoramento e avaliação do Programa. Segundo, que o município
constitua uma rede de atendimento ao jovem, proporcionando-lhe a oportunidade de
continuidade dos estudos, com o ingresso no ensino médio e superior, e com a realização de
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estágios em sua área profissional em vagas oferecidas pelo mercado de trabalho, bolsas de
estudos, para que ampare o jovem até que conclua o Ensino Fundamental por meio do
Projovem Urbano. Terceiro, que a gestão municipal possa reformar sua estrutura
administrativa para que a gestão compartilhada e a intersetorialidade saia do campo do
legal/ideal e vá para o campo do real/prático e principalmente que seja implantada a gestão
social, na qual a comunidade local participe desde a formulação, implementação,
monitoramento e avaliação das políticas públicas sociais. Assim, a população exercerá a
função de controle social das ações do Estado, o que poderá impossibilitar práticas
clientelistas, populista e patrimonialista da gestão política do município.
Por fim, além das sugestões propositivas em relação à complementariedade deste
estudo, levando em conta as limitações do mesmo, pois sabemos que todo trabalho tem
fragilidades e não conseguimos no geral dar conta da amplitude do fenômeno, é necessário
fazer reflexões mais amplas em relação aos estudos que envolvem a Coordenação Nacional do
Programa, é necessário fazer também um estudo com os jovens concluintes e evadidos deste
Programa, isto é, uma investigação sobre suas condições sociais, rotinas, redes de interação
cotidianas, trajetórias escolares e profissionais, expectativas e percepções sobre o Programa.
Ao mesmo tempo, também é relevante a elaboração de estudos sobre os resultados e os
impactos causados nas condições socioeconômicas dos jovens que concluíram o Projovem
Urbano no município de Vitória da Conquista.
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS

ROTEIRO DE ENTREVISTA GUIADA
Entrevista com o secretário de Educação do Município
Nome do entrevistado: _______________________________________________
Data ______/_____/_______
Sexo ( ) feminino ( )masculino
Idade: ____________
Nível de escolaridade: _________________________________
Cargo: _____________________________________________
QUESTÕES NORTEADORAS
1. O que você entende por políticas públicas de juventude?
2. Qual a função das políticas públicas de juventude?
3. O Projovem Urbano trouxe alguma contribuição para a juventude local? Em caso afirmativo,
quais? Em caso negativo, por quê?
4. Qual a função da gestão local na implementação do Programa no município?
5. Como é a relação entre a coordenação local do Programa e a secretaria de Educação do
município?
6. Como o senhor avalia a gestão local do Programa no município? Quais os avanços, lacunas e
desafios a serem enfrentados?
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA GUIADA
ROTEIRO DE ENTREVISTA GUIADA
Entrevista com a coordenação local do Programa (coord. pedagógica e executiva)
Nome do entrevistado: _______________________________________________
Data ______/_____/_______
Sexo ( ) feminino ( ) masculino
Idade: ____________
Nível de escolaridade: _________________________________
Cargo: _____________________________________________
QUESTÕES NORTEADORAS
1. O que você entende por políticas públicas de juventude?
2. Qual a função das políticas públicas de juventude?
3. O Projovem Urbano trouxe alguma contribuição para a juventude local? Em caso afirmativo,
quais? Em caso negativo, por quê?
4. Qual a função da sua coordenação na implementação e execução do Programa no município?
5. Quanto às dimensões do Programa, avalie:
Formação Básica: qual a função desta dimensão, estrutura de funcionamento, material
didático, formação inicial e continuada dos educadores, relação professor e aluno,
planejamento pedagógico e compromisso dos educadores do Programa, o que desejar
acrescentar.
Qualificação Profissional: qual a função desta dimensão, estrutura e funcionamento das aulas
práticas, materiais, máquinas e locais onde acontecem as aulas práticas, escolha dos arcos
ocupacionais condizem com a realidade e necessidade dos jovens, formação e experiência
docente dos educadores desta dimensão, o que desejar acrescentar.
Participação Cidadã: qual a função desta dimensão, como se deu o processo de construção
do Plano de Ação Comunitária (PLA), orçamento para a execução do PLA, quais as principais
temáticas apontadas pelos jovens, o que desejar acrescentar.
6. Como é a relação entre a coordenação local do Programa e a secretaria de Educação do
município?
7. Como você avalia a gestão local do Programa no município? Quais os avanços, lacunas e
desafios a serem enfrentados?
8. Avalie seu desempenho na execução do Programa.
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APÊNDICE C – ROTEIRO PARA O GRUPO FOCAL
ROTEIRO PARA O GRUPO FOCAL
Participantes:
1.___________________atuação_______________ idade _________ formação____________
2.___________________atuação_______________ idade _________ formação____________
3.___________________atuação_______________ idade _________ formação____________
4.___________________atuação_______________ idade _________ formação____________
5.___________________atuação_______________ idade _________ formação____________
6.___________________atuação_______________ idade _________ formação____________
7.___________________atuação_______________ idade _________ formação____________
8.___________________atuação_______________ idade _________ formação____________
1ª Etapa: Planejamento:
Objetivo do Grupo Focal:
 Conhecer a percepção dos educadores sobre o Projovem Urbano por meio da execução das
três dimensões do programa – formação básica, qualificação profissional e participação
cidadã.
 Fornecer um quadro completo do pensamento dos educadores sobre Educação, Trabalho e
Cidadania.
 Identificar as frustrações, inquietações e expectativas quanto a sua atuação no programa.
Regras básicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uma pessoa deve falar por vez;
Evitar conversas paralelas;
Todos devem se pronunciar;
Informar que a reunião será gravada e filmada;
Tempo de duração da reunião de 3h a 3h e 30 min.
Cada participante deverá fazer uma autoapresentação (nome, formação, atuação, tempo de
projeto, entre outros que desejar), atividade “quebra-gelo”.

2ª Etapa: Condução das entrevistas – discussão propriamente dita
1º tópico: As políticas públicas de Juventude – concepção de juventude e políticas públicas.
Introduzir a discussão com dois versos da música “Não é Sério” de Charlie Brown Jr.
“Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério
O jovem no Brasil nunca é levado a sério”.
Questões introdutórias:
7. O que você entende por políticas públicas de juventude?
8. Qual a função das políticas públicas de juventude?
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9. O Projovem Urbano trouxe alguma contribuição para a juventude local? Em caso afirmativo,
quais? Em caso negativo, por quê?
10. Qual a função da sua coordenação na implementação e execução do Programa no município?
2º tópico: Percepção dos educadores sobre o Projovem Urbano – entendimento da filosofia do
programa, reflexão sobre sua atuação apontando os avanços e desafios da implementação do programa
no município.
[...] a inserção dos jovens em ocupações precárias e informais, não contribui à sua qualificação
profissional nem a possibilidades futuras de uma melhor inserção profissional. Além disso, o
abandono da escola por parte dos jovens ocupados, em especial aqueles de baixa renda, pode decorrer
não exclusivamente do trabalho, mas também de uma educação de baixa qualidade e pouco atrativa.
Assim, uma parte importante da juventude de baixa renda no Brasil vive um dilema: a busca de
trabalho por necessidade traz prejuízos à formação educacional formal, o que por sua vez gera
impactos negativos sobre sua inserção futura no mercado de trabalho, em geral sem qualquer
contrapartida significativa em termos de aquisição de experiência profissional de boa qualidade que
contribua à construção de uma trajetória de trabalho decente (COSTANZI, 2009, p. 30).
Questões sobre as três dimensões do Programa: quanto às dimensões do Programa, avalie:
Formação Básica: qual a função desta dimensão, estrutura de funcionamento, material didático,
formação inicial e continuada dos educadores, relação professor e aluno, planejamento pedagógico e
compromisso dos educadores do Programa, o que desejar acrescentar.
Qualificação Profissional: qual a função desta dimensão, estrutura e funcionamento das aulas
práticas, materiais, máquinas e locais onde acontecem as aulas práticas, escolha dos arcos
ocupacionais condizem com a realidade e necessidade dos jovens, formação e experiência docente dos
educadores desta dimensão, o que desejar acrescentar.
Participação Cidadã: qual a função desta dimensão, como se deu o processo de construção do Plano
de Ação Comunitária (PLA), orçamento para a execução do PLA, quais as principais temáticas
apontadas pelos jovens, o que desejar acrescentar.
11. Como é a relação entre a coordenação local do Programa e a secretaria de Educação do
município?
Questões Finais:
12. Como você avalia a gestão local do Programa no município? Quais os avanços, lacunas e
desafios a serem enfrentados?
13. Avalie seu desempenho na execução do Programa.
3ª etapa: Análise dos dados

