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RESUMO: Este artigo tem como propósito situar a articulação do Programa Projovem Adolescente - PJA com
o SUAS e com a Política de Juventude, compreendendo neste movimento a gênese e a estruturação do PJA
enquanto modalidade da Política Nacional de Jovens, formada também pelo Projovem Urbano, pelo Projovem
Trabalhador e pelo Projovem Campo Saberes da Terra. Para tanto, utilizamos como aportes centrais os
trabalhos de Borges (2009), Guimarães (2006), Sposito e Carrano (2003), dentre outros. Retoma-se,
também, em linhas gerais, as reflexões conceituais e os objetivos deste Programa, o seu público alvo, e numa
discussão subjacente, as matrizes ideo-políticas que o conforma dentro da Política Nacional de Assistência
Social e da Política Nacional de Juventude.
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INTRODUÇÃO

Antes de mais nada, é necessário destacar o quadro esboçado pelo material de referência do Projovem
Adolescente que elucida detalhadamente o seu público-alvo, fazendo uso de indicadores demográficos, de
renda, escolaridade, etc, utilizando dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios-PNAD, de 2006.

Segundo a PNAD 2006, nesse período, o Brasil possui 10.424.755 jovens na faixa etária de 15 a 17 anos, dos
quais apenas 25% moram na área rural. As Regiões Metropolitanas concentram 27,9% dos jovens dessa faixa
etária, grande parte vivendo em áreas urbanas marcadas pela presença de favelas e em periferias,
caracterizadas pela ausência de infraestrutura de serviços e de segurança pública. As desigualdades sociais,
que caracterizam a sociedade brasileira, manifestam-se também fortemente neste segmento da população,
estando os jovens particularmente vulneráveis aos mecanismos de exclusão social.

A análise de um conjunto de indicadores sociais evidencia que concorrem para a vulnerabilidade social juvenil
o baixo nível de renda familiar, o acesso restrito à educação de qualidade, ao esporte, ao lazer e à cultura, a
violência urbana, o envolvimento com drogas e a gravidez precoce.

De acordo com a PNAD (2006), os dados que rebatem sobre a produção e reprodução da vida dos usuários do
Projovem Adolescente, presentes no Caderno de Concepções do Programa (BRASIL, 2008), são:

• 67,8% dos jovens de 15 a 17 anos vivem em famílias com renda per capita menor ou igual a um salário
mínimo;

• 59% dos jovens estudam; 21% estudam e trabalham; cerca de 8% só trabalham e estão, portanto, fora da
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escola, e 10,1% não trabalham e não estudam;

• 58,6% concluíram o ensino fundamental;

• 35,5 % dos jovens que frequentam a escola já trabalharam, trabalham ou estão procurando emprego e são,
portanto, considerados economicamente ativos;

• 28,7% das jovens que frequentam a escola já são mães;

• 2,4% é a taxa de analfabetismo entre jovens de 15 a 24 anos;

• Quase a metade dos desempregados do país é jovem (18 a 29 anos)[1] (IBGE, 2007), sendo que, em
média, os trabalhadores jovens ganham menos da metade do que ganham os adultos;

• O desemprego juvenil é maior para os negros (32,8%) do que para os brancos, (16,4%); maior para as
moças (22,2%) do que para rapazes (14,5%) (PNAD, 2003);

• Quanto à escolarização na educação básica, dos jovens de 15 a 17 anos, 80% frequentam a escola, mas
somente 40% estão no nível adequado para sua faixa etária, isto é, deveriam estar matriculados no Ensino
Fundamental dos 06 aos 14 anos e no Ensino Médio dos 15 aos 17 anos, e, somente 11% dos adolescentes
entre 14 e 15 anos concluíram o Ensino Fundamental (IBGE, 2006);

• A partir dos 15 anos, a escolarização diminui à medida que aumenta a idade, assim, se na faixa de 15 a 17
anos a matrícula na educação básica é de 81,1%, quando a faixa etária de referência é de 18 a 19 anos, cai
para 51,4%.

CARACTERIZANDO O PÚBLICO-ALVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, OS OBJETIVOS DO PROGRAMA
E SUA RELAÇÃO COM O SUAS E A POLÍTICA DE JUVENTUDE

Visualizando o público-alvo do Projovem Adolescente e das demais modalidades do Projovem, parte-se neste
estudo do pressuposto de que as políticas destinadas ao segmento juvenil se inserem no seio de um
complexo, dinâmico e contraditório processo de produção e reprodução da sociedade capitalista, tornando-se
fundamental levar em consideração as diversas determinações constantes na atual conjuntura, na proporção
em que a formulação, a implementação e gestão dessas políticas constituem condições indispensáveis para a
inserção do jovem no mundo produtivo.

É necessário considerar também, que a deterioração das condições de inserção no mercado de trabalho e seu
avanço desigual nos diversos espaços regionais estão estreitamente relacionados ao padrão de incorporação
excludente que marca a participação dos jovens na atividade econômica. Identificada por meio do
crescimento do desemprego e das ocupações não assalariadas, a inserção do jovem no mundo do trabalho é
hoje também agravada pelo acesso limitado às políticas sociais e pelos desequilíbrios regionais (BRAGA,
2005). Neste sentido, Guimarães (2004) evidencia que:

[...] o trabalho representa uma categoria central no imaginário juvenil[2], à medida
que a escassez de empregos e desemprego tem transformado o trabalho em um
valor ainda mais importante para os jovens, principalmente, para aqueles
pertencentes às classes com menores rendimentos. (GUIMARÃES, 2004, p. 37).

Assim, o aumento do desemprego e da precarização das condições trabalhistas no Brasil, são colocados como
os principais rebatimentos da crise socioeconômica das duas últimas décadas, onde as intensas metamorfoses
pelas quais vêm passando a economia alcançam concretude nas constantes alterações de composição da
força produtiva e na estrutura do emprego. Neste cenário, os jovens na faixa etária legal de trabalho, a partir
dos 16 anos, e entre 16 e 18 anos na condição de aprendizes[3], apresentam-se como um dos segmentos
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mais vulnerabilizados socialmente na busca por uma vaga de trabalho, quando se observa um considerável
excedente de mão de obra e a escassez de oportunidades de ocupação e de emprego formal.

Além do mais, as transformações no mercado de trabalho, a partir da década de 1990, intensificam, para a
grande maioria dos jovens, os mecanismos de exclusão, tanto nos países centrais quanto nos periféricos. Por
conseguinte, em uma conjuntura de globalização mundial e de hegemonia do capital financeiro, observa-se
também um processo de internacionalização da economia, o que implica em uma ampla reestrutura produtiva
associada a novas formas de produzir e gerir o trabalho.

Em linhas gerais, podemos dizer que as portas do primeiro emprego foram fechadas para a juventude
brasileira, particularmente para uma parte considerável, oriunda dos segmentos populares. A persistência do
jovem que procura trabalho remunerado e não obtém êxito, em alguns casos, representa um sentimento de
frustração e desânimo, que culmina, às vezes, no ganho por vias infracionais.

É necessário entender ainda a juventude como parte de um processo mais abrangente de constituição de
sujeitos, que se configura em um momento determinado, mas que não se reduz a uma fase do percurso da
vida, assumindo uma importância singular em si mesma. Todo esse processo sofre influência do meio social
concreto no qual está inserido, considerando as interações que este proporciona. Logo, não podemos discutir
apenas com base em um conceito unívoco de juventude, mas sim, enfatizar a noção de juventudes, para
explicar a multiplicidade dos modos ser jovem.

De fato, o resumo cronológico da evolução das políticas públicas de juventude no Brasil, proposto por Abad
(2002), permite-nos temporalizar e estabelecer aspectos que mais se destacaram em cada período, em uma
convergência de modelos de políticas de juventude, que, se hoje levantamos dúvidas acerca de suas
definições sobre ser ou não políticas de juventude, representaram para as épocas respectivas, a função
tipológica de uma política pública direcionada a categoria juvenil. Temos como marcos: 1º Entre as décadas
de 1950 e 1980 - A preocupação com o tempo livre dos jovens e a ampliação da educação como solução
desse problema social; 2º Dos anos 1970 a 1985 - um controle social dos grupos de jovens que participavam
da mobilização social e política no país; 3º O combate à pobreza e a criação de mecanismos que prevenissem
o delito, entre 1985 e 2000; e, então, 4º O surgimento de programas que promovessem a inclusão juvenil no
mundo do trabalho, entre a década de 90 e os anos 2000.

Percebe-se que não de forma isolada conviveram os modelos de tais políticas no país. Os últimos voltam-se
para a construção e convergência de ideias e propostas que atendam a agenda social estabelecida por
organismos internacionais, a exemplo da Organização Mundial das Nações Unidas, Banco Mundial, dentre
outros. Nesse contexto, são criadas estratégias de combate à pobreza no país e de programas específicos
para os jovens, na ação de conquistar a eficiência da intersetorialidade entre os entes federados, prevista pelo
paradigma da descentralização da Política Nacional de Assistência Social, materializada pelo SUAS, onde
destacamos as iniciativas dos governos locais, o que para Sposito e Carrano (2003) significa “mudanças
expressas de forma diversificada”, fato que, segundo os pesquisadores, subsidiará a estrutura para novas
formas de pensar e desenvolver políticas de juventude.

As ações qualificadas como socioeducativas, no âmbito da Política Nacional de Assistência Social (2004) são
voltadas a: assegurar proteção social e promover a defesa e afirmação dos direitos à emancipação,
autonomia e cidadania, proporcionando aprendizagens que são construídas na interação entre os jovens e os
diversos contextos nos quais estão inseridos; criar oportunidades de identificação e talentos dos jovens e,
desenvolver as potencialidades juvenis, por meio da apropriação e sistematização de informações e saberes
para a atuação crítica e pró-ativa no mercado de trabalho e em seu meio societário.

O Projovem Adolescente, serviço socioeducativo de convívio da proteção social[4] básica do Sistema Único de
Assistência Social, é voltado a jovens de famílias em condições de extrema pobreza e aqueles que estão
impregnados por modos de vida marcados por riscos e vulnerabilidades sociais – situações de trabalho
infantil, abuso e exploração sexual, violência doméstica, maus tratos, abandono e negligência – além de
jovens em conflito com a lei, que estão cumprindo ou já cumpriram medidas socioeducativas em meio aberto,
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conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2008). Assim, o panorama descrito pelo
traçado metodológico do Programa o caracteriza da seguinte forma:

- Integra a Política Nacional de Juventude, agregando as noções fundamentais desta política, de gerar
oportunidades para assegurar direitos aos jovens;

- Faz parte do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), como modalidade voltada
exclusivamente para a faixa etária da juventude compreendida entre os 15 e os 17 anos de idade;

- Integra a Política Nacional de Assistência Social (PNAS)[5], contemplando seus princípios, diretrizes e
objetivos;

- Insere-se entre os serviços socioassistenciais preconizados pelo art. 23 da Lei Orgânica da Assistência
Social[6];

- Contempla os princípios da universalidade e gratuidade do atendimento, sendo executado em consonância
com os princípios e diretrizes preceituados nos arts. 4º e 5º da Lei nº 8.742, a saber: supremacia do
atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica; universalização dos
direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;
respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade;
descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; participação da
população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em
todos os níveis, dentre outros[7].

- Inclui-se no arcabouço das políticas públicas direcionadas à diminuição da pobreza e ao enfrentamento das
discrepâncias sociais, mobilizando iniciativas na formação social do jovem.

No tocante ao público de referência, o Projovem Adolescente atende jovens de 15 a 17 anos pertencentes a
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família[8]; egressos de ações de internação ou em cumprimento de
outras medidas socioeducativas ou protetivas, conforme disposições da Lei nº 8.069/90[9]; oriundos do
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; egressos ou atrelados a serviços de enfrentamento ao abuso e
exploração sexual (BRASIL, 2008).

Os objetivos do Programa alargam-se por 17 multidimensões do universo juvenil, sendo 2 gerais e 15
específicos, a serem alcançados no transcurso dos 24 meses de vivência no Programa. São objetivos gerais:
Complementar a Proteção Social Básica à família, criando mecanismos para garantir a convivência familiar e
comunitária; e, criar meios para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional. Já os
objetivos específicos estão interconectados com as dimensões formativas da matriz socioeducativa, aos temas
transversais e aos eixos estruturantes do PJA, abarcando noções de cultura, esporte e lazer, saúde, cidadania,
ética e direitos humanos, mundo do trabalho, pluralidade cultural e protagonismo comunitário, quais sejam:
a) desenvolver potencialidades e estimular aptidões, talentos, auto-estima, autodeterminação e autonomia
dos jovens; b) ampliar as referências culturais dos usuários por meio da criação, produção e fruição de bens
culturais; c) contribuir para a ampliação das oportunidades de fruição da cultura, esporte e lazer; d)
compartilhar conhecimentos sobre saúde sexual, direitos reprodutivos, DSTs, AIDS, gravidez na adolescência,
drogas, enfatizando a prática do autocuidado e do cuidado com outrem; e) promover o desporto e o lazer
tendo como norte os princípios de solidariedade e de atendimento das necessidades humanas; f) refletir sobre
a relação ser humano e natureza, colaborando para a estruturação de sentido crítico e colaborativo ao meio
ambiente e ao desenvolvimento sustentável; g) impulsionar a aquisição de conhecimentos acerca da
dimensão do trabalho, com vistas a aprofundar habilidades e conhecimentos indispensáveis à vida laboral; h)
informar os jovens quanto ao reconhecimento de suas aptidões e necessidades para a construção de um
projeto pessoal e/ou coletivo de desenvolvimento profissional; i) fomentar a inserção no universo digital e das
novas tecnologias, ampliando as habilidades comunicativas, aptidões cognitivas e sensibilidades éticas e
estéticas; j) redimensionar nos jovens as suas menções sobre valores humanos e noções de cidadania; k)
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cultivar o potencial de discernimento. (BRASIL, 2009a).

O Projovem Adolescente está inserido no seio da Política Nacional de Assistência Social, que por sua vez está
estruturada no âmbito da Seguridade Social, juntamente com a saúde e a previdência social. As dimensões de
proteção da PNAS subdividem-se em proteção social básica, que tem como fim precaver situações de risco,
através do desenvolvimento de potencialidades e guarnecimento de vínculos familiares e comunitários, e
proteção social especial que tem como fito a proteção a indivíduos e famílias impactadas por riscos pessoais e
sociais, em decorrência de maus tratos, exploração sexual, abandono, trabalho infantil, dentre outras[10] - o
Projovem Adolescente requer ações de ambos os níveis de proteção. [...] A intervenção de cada forma de
proteção, ou de ambas, depende da necessidade dos contextos de prevenção ou da ocorrência de riscos, da
complexidade dos danos sociais e do comprometimento do direito à vida e a sobrevivência (BRASIL, 2009b).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projovem (Programa Nacional de Inclusão de Jovens): Educação, Qualificação e Ação Comunitária - é
componente estratégico da Política Nacional de Juventude, do Governo Federal. Foi implantado em 2005, sob
a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da República em parceria com o Ministério da Educação, o
Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

O bom andamento deste Programa depende da apropriação de seus pressupostos político-pedagógicos e de
sua proposta curricular, por todos os atores do programa: gestores, educadores profissionais, assistentes
sociais, professores e alunos.

O que se verifica é que não há a preocupação em fazer uma articulação entre as quatro modalidades do
Programa, encaminhando, por exemplo, jovens egressos do PJA, sem ensino fundamental concluído e sem
trabalho, para o Projovem Trabalhador ou para o Projovem Urbano, este com o escopo de transformação
garantindo a consolidação da escolaridade em nível fundamental. O Projovem Urbano, por exemplo, atende a
jovens entre 18 a 24 anos que estão fora da escola e do trabalho, abre suas portas para buscar a realização
do processo inclusivo, no qual o professor necessita compreender e respeitar as diferenças de seus
estudantes, possibilitando a re-inserção social e educacional através da aprendizagem significativa, exaltando
suas potencialidades e garantindo a todos o acesso e a construção de competências que os levem a tornar-se
cidadãos com o afã de condições de vida e oportunidades que satisfaçam as carências básicas de um ser
humano.

Além disso, o Projovem Adolescente busca superar os grandes hiatos existentes entre escola e vida, entre
aprendizado teórico e prático, entre escola e mundo do trabalho, entre preparação do cidadão para o futuro e
ação do jovem cidadão no presente, propondo estratégias que reconduzam os jovens aos sistemas
educacionais, criando e validando múltiplos espaços de aprendizagem, ampliando o acesso aos sistemas de
ensino e neles aumentando a probabilidade de permanência.

Além disso, os serviços socioeducativos, como o Projovem Adolescente, aliados à transferência de renda,
tendem a ser tratados como uma alternativa capaz de propiciar a superação do ciclo intergeracional de
reprodução da pobreza, através do combate e da prevenção de situações de riscos. Entretanto, as medidas
socioeducativas por si só estão longe de se constituir como alternativas eficazes de alteração do quadro de
pobreza de sua população alvo, o que só pode ocorrer de fato através da intersetorialidade das políticas
sociais e do desenvolvimento de estratégias de crescimento econômico aliadas a políticas sociais
redistributivas garantidoras de direitos.
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[1] - Já na década de 1990, segundo BORGES (2008) no bojo da reestruturação produtiva e do re-desenho do
padrão de desenvolvimento, algumas dificuldades e tensões tornaram-se mais agudas para a juventude, e
foram explicitadas nas taxas de desemprego, que, em alguns momentos, chegaram a alcançar 1/3 ou mais do
grupo etário de transição da adolescência para a juventude, e no retardamento do ponto de inflexão dessas
taxas, que deste modo ainda se mantêm muito elevadas entre os jovens, chegando a dados alarmantes em
2006, conforme dados da PNAD.

[2] - Não só o trabalho, mas também educação, chegando em algumas pesquisas esta a superar aquele no
imaginário de expectativas dos jovens. Para aprofundamento, consultar a publicação Retratos da Juventude
no Brasil - Fundação Perseu Abramo.

[3] - Decreto no 5.598, de 01/12/2005 - Segundo o qual, a formação técnico-profissional do aprendiz deve
ser regida pelos seguintes princípios: garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino fundamental;
horário especial para o exercício das atividades; capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.

[4] -O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) estabelece três níveis de proteção: Inicial, Básica e Plena,
atribuindo responsabilidades e incentivos para cada um deles. Municípios em todos os níveis de gestão devem
possuir Conselho, Plano e Fundo Municipal de Assistência Social em pleno funcionamento. Aqueles que
quiserem se habilitar no nível de gestão Básica ou Plena devem, entre outros requisitos, dispor, planejar e
organizar sua rede de proteção social básica por intermédio dos Centros de Referência da Assistência Social
(CRAS), em quantidade proporcional ao seu porte. O município assume a gestão da proteção social básica da
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assistência, prevenindo situações de risco a partir da oferta de programas, projetos e serviços
socioassistenciais que possibilitem fortalecer os vínculos familiares e comunitários, levando em conta a
territorialização e a garantia de direitos aos usuários (NOB-SUAS, 2005).

[5] -Instituída pela Resolução nº 145 do Conselho Nacional de Assistência Social, de 15 de outubro de 2004.

[6] - Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

[7] - Para detalhamento dos demais incisos dos arts 4º e 5º vide LOAS, Lei 8.742, de 7 de dezembro de
1993.

[8] - Em conformidade com a Cartilha de subsídios à regulamentação do PJA, poderão participar do Programa
jovens de 15 a 17 anos pertencentes a famílias com perfil de renda do Programa Bolsa Família, inscritas
regularmente no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), que eventualmente ainda não sejam
beneficiárias do PBF.

[9] - Estatuto da Criança e do Adolescente.

[10] - Demais riscos encontram-se especificados em dispositivos como o ECA, Declaração Universal dos
Direitos Humanos, etc, servindo de referência para a ação social no campo da proteção social especial.
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