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RESUMO 

 

 

Este artigo é resultado de parte das análises dos dados de uma pesquisa de Mestrado, realizada 
entre os anos de 2008 e 2010, acerca do Programa Projovem Adolescente. Criado em 2008 
este Programa tem como principal objetivo incluir socialmente jovens entre 15 e 17 anos de 
idade, através da participação ativa dos mesmos em atividades lúdicas, esportivas e 
profissionalizantes realizadas no contraturno das atividades escolares. São analisados neste 
artigo, especialmente, os Eixos Estruturantes e o Traçado Metodológico do Programa. Foram 
utilizados como principais referências bibliográficas os documentos oficiais do Programa 
Projovem Adolescente. 
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ABSTRACT 

 

 

This article is the result of the analysis of data from a Master research, conducted between the 
years 2008 and 2010, about Projovem Adolescente Program. Created in 2008 this program 
has the objective to include socially youths between 15 and 17 years of age, through the 
active participation of them in recreational activities, sports and vocational contrary 
performed in school activities. Are analyzed in this article, especially the Structural Axis and 
Trace Methodology Program. Were used as primary references to official documents of the 
Adolescente Program Projovem. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Programa Social objeto de análise desta pesquisa é Projovem Adolescente. Criado 

pelo Governo Federal, em 2008, na gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nasce para 

substituir o antigo Agente Jovem. Seu principal objetivo é incluir socialmente os jovens na 

faixa etária de 15 a 17 anos, através da política desenvolvida pelo Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS). Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), a carga 

horária total para a realização das atividades do Projovem Adolescente é de 1200 horas, 

distribuídas em dois ciclos anuais, com 12,5 horas semanais de atividades para os jovens. As 

atividades estão organizadas em torno de encontros2 e de oficinas3, que devem ser realizadas 

em horários que não interfiram no tempo escolar dos jovens. 

Todas as instituições que recebem este Programa devem estar cadastradas no Conselho 

de Assistência. O Projovem Adolescente, apesar de ser coordenado pelo Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em seus fundamentos visa aliar a estrutura dos 

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS à perspectiva da reinserção e 

permanência desses jovens no sistema de ensino formal, além de buscar mecanismos para 

garantir a convivência familiar e comunitária dos mesmos, por meio do Programa de Atenção 

Integral à Família - PAIF. 

O Programa Projovem Adolescente propõe-se a promover a reintegração no processo 

educacional, qualificação profissional e desenvolvimento humano aos jovens beneficiários, 

dentro de uma perspectiva educativa. Segundo a Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008, em 

seu artigo 9º, o Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo tem como objetivos:  

 

I - complementar a proteção social básica à família, criando mecanismos para 
garantir a convivência familiar e comunitária; e  II - criar condições para a inserção, 
reinserção e permanência do jovem no sistema educacional.; Art. 10.  O Projovem 
Adolescente - Serviço Socioeducativo destina-se aos jovens de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos: I - pertencentes a família beneficiária do Programa Bolsa Família -
 PBF; II - egressos de medida socioeducativa de internação ou em cumprimento de 
outras medidas socioeducativas em meio aberto, conforme disposto na Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; III - em 
cumprimento ou egressos de medida de proteção, conforme disposto na Lei no 
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8.069, de 13 de julho de 1990; IV - egressos do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil - PETI; ou V - egressos ou vinculados a programas de combate ao 
abuso e à exploração sexual.   

 

Este Programa, segundo descrito em seus documentos, objetiva estabelecer “mínimos 

sociais” para estes jovens. Segundo o sítio do MDS, o Projovem Adolescente é uma 

modalidade do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, sendo um serviço socioeducativo 

de convívio de assistência social, que integra as ações de proteção social básica do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS. Ou seja: é uma política social do Governo Federal, que 

visa atuar junto à Proteção Social Básica das famílias de baixa renda.  

Para implantar o Projovem Adolescente, o município deve atender aos seguintes 

critérios: estar habilitado nos níveis de gestão básica ou plena do SUAS; possuir CRAS em 

funcionamento, independentemente de o financiamento ser de responsabilidade do município 

ou da União; ter preenchido a ficha de monitoramento dos CRAS; apresentar demanda 

mínima de 15 jovens de 15 a 17 anos, contemplando famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família no CadÚnico.  

Considerando o alcance deste Programa na educação dos jovens de famílias de baixa 

renda, pensamos que seria importante identificar os fundamentos pedagógicos que norteiam o 

funcionamento do Programa, bem como observar como os mesmos se efetivam na prática. 

Nesse sentido, realizamos uma observação que durou um mês no ano de 2009, em 3 CRAS 

que ofereciam o Programa Projovem Adolescente, situados em Aracaju/SE. O que 

apresentamos aqui neste artigo é o resultado da análise entre a teoria proposta e a prática, que 

demonstra a realidade. 

 

METODOLOGIA 

 

Para darmos materialidade à pesquisa, utilizamos como instrumentos metodológicos a 

pesquisa bibliográfica e documental acerca do Projovem Adolescente. Bem como a 

observação das oficinas. No tocante à pesquisa bibliográfica, buscamos nos centrar na 

bibliografia pertinente para a análise e compreensão de alguns dos principais fundamentos 

sociohistóricos contidos no Programa. Já a pesquisa documental foi utilizada para fazermos 

aproximações com dados e documentos do Programa. Nesse sentido, foram levantadas as 

legislações específicas e todo material que compunha a metodologia do Programa. 
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As observações foram realizadas entre os dias 16 de novembro e 15 de dezembro do 

ano de 2009, em 3 CRAS de diferentes regiões da cidade de Aracaju/SE. Quando nos 

propomos a ir a campo, tínhamos como principal objetivo trazer à tona a realidade social, na 

qual os jovens estão inseridos, e os desafios cotidianos enfrentados na efetivação de um 

Programa sociassistencial. Com as observações, complementamos o nosso entendimento 

acerca do funcionamento do Programa. 

 

RESULTADOS 

 

De acordo com o Caderno do Orientador Social – Ciclo I – Percurso Socioeducativo 

III “Coletivo Pesquisador” (2009), o Projovem Adolescente destina-se aos jovens de famílias 

em condição de extrema pobreza e àqueles que estão marcados por vivências resultantes de 

diferentes circunstâncias de riscos sociais – retirados de situação de trabalho infantil, abuso e 

exploração sexual, violência doméstica, abandono, negligência e maus-tratos – e alguns em 

situação de conflito com a lei, cumprindo (ou tendo cumprido) medidas socioeducativas, em 

consonância com a Lei Federal 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Para 

participar do Programa, o jovem deve ser encaminhado ao Projovem Adolescente - Serviço 

Socioeducativo, pelos Programas e serviços especializados de assistência social do município, 

do Distrito Federal, ou pelo gestor de assistência social, quando demandado oficialmente pelo 

Conselho Tutelar, Defensoria Pública, Ministério Público ou pelo Poder Judiciário.  

Para nos aproximarmos da metodologia do Programa analisamos os Cadernos do 

Orientador Social, do Ciclo I, que descrevem as bases de organização do Programa, trazendo 

sugestões de textos, temáticas e atividades que podem ser realizadas com os jovens. Foram 

eles: Percurso Socioeducativo I “Criação do Coletivo”; Percurso Socioeducativo II 

“Consolidação do Coletivo”; Percurso Socioeducativo III “Coletivo Pesquisador”; e Traçado 

metodológico. Todos editados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

no ano 2009. 

De acordo com o Traçado Metodológico (2009) do Programa, o funcionamento do 

mesmo obedece a uma proposta padrão para todo o território brasileiro: agregados em 

coletivos, os jovens recebem acompanhamento com assistentes sociais, encontros com 

oficineiros de esporte cultura e lazer, além de encontros semanais com os educadores sociais. 

O Projovem está organizado em 2 Ciclos anuais. De acordo com o Caderno do Orientador 

Social - Ciclo I – Percurso Socioeducativo I “Criação do Coletivo” (2009), o Ciclo I objetiva 
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tornar o coletivo um espaço de referência formativa, de convívio afetivo, lúdico e solidário, 

gerando criatividade e novos interesses, propiciando novos conhecimentos acerca dos temas 

transversais. Enquanto que o Ciclo II tem por objetivo consolidar o coletivo como espaço de 

referência formativa, que aprofunda a formação para o mundo do trabalho, promovendo a 

inclusão digital e das novas tecnologias da comunicação. No Ciclo II, os conhecimentos do 

Ciclo I devem ser aprofundados, convergindo para os interesses dos jovens que representem 

experiências no exercício da cidadania. 

Nos coletivos, estes jovens ficam submetidos à metodologia pensada e desenvolvida 

para a atuação dos orientadores e oficineiros no Programa. Segundo o Percurso 

Socioeducativo II “Consolidação do Coletivo” (2009), é papel do orientador social promover 

a formação de vínculos e laços de pertencimento dos jovens dentro dos coletivos, estimulando 

a produção e sistematização dos conhecimentos e dos saberes, coletivamente.  

No Caderno do Orientador Social – Ciclo I - Percurso Socioeducativo III “Coletivo 

Pesquisador” (2009), para o Desenvolvimento Integral dos jovens e a realização das ações 

socioeducativas e relacionamento com os jovens também são definidos dimensões a serem 

trabalhadas nas oficinas. Sendo elas: lógica, reflexiva, cognitiva, afetiva, ética, estética e 

lúdica. O seu Traçado Metodológico, nos seus dois Ciclos, aborda temáticas que m torno de 

três eixos estruturantes: Convivência Social, Participação Cidadã e Mundo do Trabalho. A 

metodologia do programa pauta-se em seis temas transversais relacionadas à juventude, sendo 

eles: Direitos Humanos e Socioassistenciais; Trabalho; Cultura; Meio Ambiente; Saúde; 

Esporte e Lazer. 
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Figura 3 – Eixos estruturantes e temas transversais do Projovem Adolescente. 
Fonte: Brasil, 2009 - Caderno do Traçado Metodológico (2009, p. 28) 

 
 

De acordo o Caderno do Orientador Social – Ciclo I - Percurso Socioeducativo II – 

“Consolidação do Coletivo” (2009), é a articulação entre os eixos estruturantes e os temas 

transversais que propicia aos jovens uma visão integrada entre os conhecimentos sobre 

cultura, direitos humanos e socioassistenciais, esporte e lazer, meio ambiente, saúde e 

trabalho.  

Os eixos estruturantes são definidos no material didático do Programa com a 

intencionalidade de promover o processo formativo dos jovens. Através deles os adolescentes 

devem se apropriar dos conhecimentos historicamente acumulados, adquirir valores éticos e 

se constituir enquanto sujeitos de direitos, que segundo o próprio material os farão 

comprometidos com a “transformação social”. Eles encontram-se definidos como esferas que 

se entrecruzam no sentido da formação dos jovens, conforme demonstra a figura abaixo: 

Para a “Convivência Social” é definida a importância da construção de vínculos, junto 

ao trabalho coletivo. São ressaltados, de acordo com o Traçado Metodológico (2009), a 

importância da interação dos jovens com a família e o seu meio social.  

 

[...] valorização da pluralidade e da singularidade da condição juvenil, de suas 
formas particulares de sociabilidade, da criação de vínculos e interação com os seus 
pares, a família, a escola, o mundo do trabalho e a comunidade (BRASIL, 2009 - 
CADERNO DO ORIENTADOR SOCIAL – CICLO I, PERCURSO 
SOCIOEDUCATIVO III “COLETIVO PESQUISADOR” 2009, p. 12).  

 

Observamos nesta conceituação palavras-chave para o desenvolvimento das nossas 

análises, dentre elas elencamos como conceitos centrais para o entendimento do Programa, 

enquanto política representante da assistência social: a família, a comunidade, o mundo do 

trabalho e a criação de vínculos. Estas aparecerão ao longo das análises das entrevistas com 

efetividade nos discursos dos jovens e dos educadores. 

Este discurso reproduz a formação de um jovem integrado aos moldes de convivência 

social necessária à sociedade atual. O jovem participativo, integrado, com espírito conciliador 

e adaptável, capaz de interagir com seus pares, também significa a formação de um 

adolescente disposto a lidar com as adversidades às quais são próprias da realidade de um 

sistema que tem a figura da exclusão e da intensa luta de classes como suas principais 

representantes. 
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O segundo eixo estruturante é a “Participação Cidadã”, que se pretende a formar para 

a cidadania. Este “jovem cidadão” deve se apropriar dos seus direitos e reconhecer os seus 

deveres. De acordo com o Traçado Metodológico (2009) do Programa, estes jovens devem ter 

uma atuação crítica e protagonista diante dos interesses da comunidade. Este eixo afirma a 

necessidade da  

 

[...] sensiblização para os desafios da realidade sócio-econômica, cultural, ambiental 
e política de seu meio social; reconhecimento de direitos; estímulo às práticas 
associativas e a todas as formas de expressão, aos posicionamentos e visões de 
mundo no espaço público (BRASIL, 2009 - CADERNO DO ORIENTADOR 
SOCIAL – CICLO I – PERCURSO SOCIOEDUCATIVO III “COLETIVO 
PESQUISADOR”, 2009, p. 12).  

 

Como “Participação Cidadã”, o documento nos leva à compreensão da importância de 

os jovens terem acesso e conhecimento aos seus direitos para enfim se tornarem sujeitos 

capazes de exercer a participação na sociedade, enquanto cidadãos. Entretanto, 

compreendemos que a definição de cidadania e de cidadãos, formuladas neste eixo restringe-

se a uma ideia idealizada de cidadania, que determina que os jovens  da classe trabalhadora 

somente terão acesso aos seus direitos a partir do contato com um Programa social. Estas 

formulações levam a uma compreensão equivocada, a qual delimita o surgimento dos direitos 

dos adolescentes somente a partir do acesso ao Programa e não enquanto conquista dos 

trabalhadores, no cerne da luta de classes. 

A partir desse entendimento acerca da caracterização da “Participação Cidadã”, no 

contexto capitalista, avançamos à luz da compreensão de Mota (2008). A autora afirma que 

vem se efetivando um processo de mercantilização da vida dos cidadãos e que os Programas e 

reformas sociais têm contribuído para a efetivação de tal fenômeno, ressaltando a tendência 

de  

 

[...] transformar o cidadão sujeito de direitos num cidadão-consumidor; o 
trabalhador num empreendedor; o desempregado num cliente da assistência social; a 
classe trabalhadora em sócia dos grandes negócios e as comunidades em células de 
“desenvolvimento local” (MOTA, 2008, p. 31-32). 

 

De acordo com o Traçado Metodológico (2009), o trabalho deve ser compreendido em 

sua dimensão subjetiva e como fonte de realização pessoal. O trabalho é tomado como 

premissa, pelos cadernos do programa, da produção de conhecimento e de cultura. 
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[...] introdução aos conhecimentos, técnicas e práticas sobre o mundo de trabalho; 
desenvolvimento de habilidades gerais; orientação para a escolha profissional 
consciente e com visão crítica; inclusão digital e nas tecnologias de comunicação, 
associando o trabalho à realização pessoal e à transformação da realidade (BRASIL, 
2009 - CADERNO DO ORIENTADOR SOCIAL – CICLO I - PERCURSO 
SOCIOEDUCATIVO III “COLETIVO PESQUISADOR”, 2009, p. 12). 

 

Dessa maneira, a problematização do Programa Adolescente nos faz compreender o 

que o Estado burguês almeja alcançar dos jovens. A criação da ideologia do Programa se 

completa com o terceiro e último eixo, o “Mundo do Trabalho”. O trabalho descrito nas 

páginas dos documentos do Programa demonstra uma conotação típica do século XXI ligada, 

essencialmente, ao mercado de trabalho.  

 

CONCLUSÕES 

 

Após a leitura dos documentos e a observação do cotidiano dos jovens e oficineiros, 

nos coletivos, foi possível observar a relação teoria X prática que englobam o Projovem 

Adolescente. No tocante aos coletivos, lembramos que para Pistrak (2000), os indivíduos, 

quando reunidos em um coletivo, devem estar unidos por determinados interesses, sobre os 

quais têm consciência e proximidade. “O coletivo é uma concepção integral e não um simples 

total referido a suas partes, o coletivo apresenta propriedades que não são inerentes ao 

indivíduo, A quantidade se transforma em qualidade” (PISTRAK, 2000, p. 177). 

Contudo, observamos na prática que existe uma falta de intercalação entre as 

atividades desenvolvidas nos coletivos, dificultando a efetivação do Programa. Os oficineiros4 

trabalham, cada um, nas suas oficinas de forma específica e individualizada. Os jovens, por 

sua vez, também não são “obrigados” a participarem de todas as oficinas, não havendo um 

“controle” direto sobre os jovens. Cada um participa apenas da oficina que mais se identifica, 

o que causa, em muitas situações, a segmentação dos coletivos, e, consequentemente, a 

fragilização dos mesmos. 

Quando fazemos o contraponto com o que encontramos na prática, percebemos que há 

uma tendência geral em direcionar a formação do programa à formação técnica para o 

trabalho. Em que pese a definição utilizada para os eixos estruturais, observamos que existe 

uma sobrecarga conceitual nas definições, diante da realidade efetivada do Programa. Não 

obstante consideremos a definição para tais eixos tecnicamente bem elaborada, entendemos 

que estas atribuem responsabilidades que o Programa, por si só, não é capaz de dar conta, pois 
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a lógica que o sustenta, na prática não tem poder de alterar as relações econômicas que estão 

na base do sistema capitalista. 

O elenco dos temas transversais também nos remonta às temáticas da atualidade, 

corroborando com a consolidação de uma perspectiva pragmática de sociedade. Todas essas 

premissas elencadas nos apontam a existência de uma forte presença ideológica que indica a 

importância dada pelo Programa à inserção desses jovens no mercado de trabalho. Os jovens, 

por sua vez, encaram esta possibilidade como a única válvula de escape que pode ser 

visualizada dentro da realidade sociohistórica que estão inseridos. Entretanto, a falta de 

sistematização das atividades compromete diretamente o funcionamento do Programa e, por 

sua vez, a concretização dos seus postulados. 
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