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RESUMO:  

Este artigo relata como os alunos do programa ProJovem Urbano do núcleo localizado no 
bairro Santos Dumont, zona norte de Aracaju-SE, relacionam-se com o saber. Muitas pessoas 
põem em dúvida essa relação, pois acreditam que os alunos do ProJovem não possuem o 
desejo de aprender. Assim, o interesse pelo curso se dá apenas pelo auxílio financeiro 
provindo de uma bolsa de estudos. Para o baseamento teórico foram analisadas algumas 
pesquisas realizadas por um dos precursores nos estudos sobre o tema em questão (relação 
com o saber) relacionado com a educação, Bernard Charlot (2005). Este pesquisador também 
faz análise sobre a referida relação em camadas populares, público alvo desta pesquisa. Para 
analisar a problemática foram realizados dois tipos de coleta de dados com professores e 
alunos deste núcleo: questionários abertos e entrevistas semi-estruturadas. Ao fim da 
pesquisa, os resultados obtidos foram intrigantes assemelhando-se, em determinados aspectos, 
aos encontrados por Charlot e sua equipe, ESCOL, visto que os alunos do ProJovem veem no 
programa uma alternativa para a ascensão profissional. 
Palavras-chave: ProJovem Urbano. Relação com o saber. Classes populares. 
 

HOW DOES THE PROJOVEM URBANO'S  RELATIONSHIP TO KNOWLEDGE 
HAPPEN? 

ABSTRACT:  

This article presents what is the relationship to knowledge of students from the Projovem 
Urbano (National Program of Young Adults' Inclusion), in Santos Dumont district, north zone 
of Aracaju, Sergipe, Brazil. Many people question this relationship because they believe that 
students from ProJovem do not have the will to learn. This way, the interest in the course 
would be only because of the financial help from a scholarship. The theoretical basis are from 
Bernard Charlot (2005) studies about the relationship to knowledge, in the educational field. 
He also analyzes that relationship in the popular milieu, target audience of this research. In 
order to analyze the problem two types of data collection were used with teachers and 
students from that program: open questionnaires and semi-structured interviews. At the end of 
the research, the results were intriguing; they were similar to those found by Charlot and his 
team, ESCOL, in France, because ProJovem students view the program as an opportunity for 
social ascension. 
Key Words: Projovem Urbano. Relationship to knowledge. Popular milieu. 
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I. O PROGRAMA PROJOVEM URBANO 
 

Em 2005 o governo federal criou o Programa Nacional de Inclusão de Jovens - 

ProJovem com a perspectiva de integrar educação, qualificação profissional e ação 

comunitária, visto o que é posto na própria Lei de Diretrizes e Bases (LDB): 

a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996).  

O referido programa conforme está posto no Manual do Educador: Orientações Gerais 

(MEOG). Em particular o ProJovem Urbano, atualmente, tem como característica oferecer 

oportunidade para que os jovens experimentem novas formas de interação, apropriem-se de 

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

mesmo tempo, reposicionando-se quanto a sua inserção social e profissional. 

Pelo exposto, fica perceptível que para concretizar a proposta educacional do programa 

se faz necessário que seus educadores e formadores alicercem as atividades nas três 

dimensões do programa, pois 

o princípio fundamental do ProJovem Urbano é o da integração entre  
Formação Básica (FB), Qualificação Profissional (QP) e Participação 
Cidadã(PC), tendo em vista a promoção da equidade e, assim, considerando 
as especificidades de seu público: a condição juvenil e a imperativa 
necessidade de superar  a situação de exclusão em que se encontram esses 
jovens no que se refere aos direitos à educação, ao trabalho e à cidadania 
(MEOG, 2008, p. 34). 

No programa, segundo a Agenda do Estudanteii, o aluno tem direito a receber um 

auxílio financeiro mensal no valor de cem reais, durante o tempo de duração do curso, que é 

de 20 meses. Contudo, para que garanta este recurso deve comparecer a, pelo menos, 75% das 

atividades presenciais no mês e entregar 75% dos trabalhos solicitados pelos professores. Ou 

seja, ao final do programa, se o aluno cumprir com as suas responsabilidades terá direito de 

receber dois mil reais, o certificado de conclusão do Ensino Fundamental e o certificado da 

qualificação profissional inicial, habilitando-o em uma das ocupaçõesiii. 

Apesar de a proposta do programa ser interessante, do ponto de vista pedagógico, 

muitos a criticam, afirmando que os alunos só vão para o núcleoiv garantir a bolsa. Partindo 

dessa crítica social ao programa, foi levantada a questão que discutiremos neste artigo: como 

ocorre a relação com o saber no ProJovem Urbano? 
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II.  A RELAÇÃO COM O SABER  

 Segundo Silva (2009) quem introduziu a expressão e o conceito de “relação com o 

saber” na área da Educação, além da reflexão sociológica, foi o pesquisador Bernard Charlot. 

Neste trabalho adota-se o entendimento apresentado por Charlot (2005) que advoga “relação 

com o saber” como sendo um: 

[...] conjunto das relações que um sujeito estabelece com um objeto, um 
“conteúdo de pensamento”, uma atividade, uma relação interpessoal, um 
lugar, uma pessoa, uma situação, uma ocasião, uma obrigação, etc., 
relacionados de alguma forma ao aprender e ao saber – consequentemente, é 
também relação com a linguagem, relação com o tempo, relação com a 
atividade no mundo e sobre o mundo, relação com os outros e relação 
consigo mesmo, como mais ou menos capaz de aprender tal coisa, em tal 
situação (CHARLOT, 2005, p.45).  

    Charlot(2005)  coloca que o desejo deve servir como fonte para que haja uma 

mobilizaçãov para aprender. Beillerot (anpud SILVA, 2009) não contraria tal perspectiva ao 

colocar que:   

todo estudo que tomar a relação com o saber como noção central não poderá 
libertar-se da base psicanalítica; não que isso impeça outras abordagens, mas 
é a partir da teorização da relação de objeto, do desejo e do desejo de saber, 
depois da inscrição social destes em relações (que vinculam o psicológico ao 
social) que será possível assumir o risco de trabalhar com essa noção e de 
desenvolvê-la; um desenvolvimento que não deverá esquecer algo essencial, 
sob pena de fazê-la perder seu sentido: só há sentido do desejo 
(BEILLEROT, BLANCHARD-LAVILLE, MOSCONI anpud SILVA, 2009, 
p. 24). 

É relevante observar que ambos os autores colocam que o desejo ou o querer aprender é 

fundamental para desenvolver um trabalho intelectual. Porém, Charlot (2005) alerta para a 

dissociação entre o desejo de saber e o desejo de aprender ao conceituar que: 

desejo de saber em geral (matemática, história, etc.), desejo deste ou daquele 
conteúdo do saber. Desejo de aprender, isto é, desejo que eu aprenda. É 
preciso que haja uma mobilização do próprio sujeito em atividades 
determinadas, sobre conteúdos determinados (CHARLOT, 2005, p.55).  

Toda relação com o saber (o aprender) é também uma relação com o mundo, com os 

outros e consigo mesmo, ou seja, o saber deve fazer sentido para que o aluno aprenda. Caso 

isto não aconteça, torna-se uma informação, ou um objeto de memorização, podendo gerar 

desmobilização e até o fracasso escolar discente. 

Subtende-se que os alunos do programa fracassaram na escola, já que não concluíram o 

Ensino Fundamental. A sociologia da reprodução é uma teoria que expõe o fracasso escolar 
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como um fenômeno social decorrente das desigualdades sociais capitalistas. Através dessa 

teoria, vemos que a escola é uma das principais causadoras da disparidade social, responsável 

pelo possível sucesso da classe dominante e da sociedade capitalista e, consequentemente, o 

fracasso da camada popular, público pesquisado. 

Pierre Bourdieu tenta explicar a contradição, já que essa decorrência não é gerada 

propositalmente por qualquer educador, através dos conceitos de habitus e capital cultural. 

Este conceitua habitus como sendo:  

 [...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando 
todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz 
de percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a realização de 
tarefas diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas [...] 
(BOURDIEU anpud SETTON, 2002). 

O conceito de capital cultural indica que: 

na realidade, cada família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que 
diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, sistema de  valores 
implícitos e profundamente interiorizados, que contribui para definir, entre 
outras coisas, as atitudes em face do capital cultural e da instituição escolar 
(BOURDIEU anpud SETTON, 2005). 

Ambos os conceitos são criticados por Charlot (2005) ao analisar que é preciso levar em 

consideração o sujeito, a sua história, seu mundo. E que para haver educação de fato é 

necessário um tríplice processo indissociável: “hominização, socialização e singularização”. 

Partindo desse ponto o autor, juntamente com a sua equipe ESCOLvi, reflete sobre a questão 

da relação com o saber, mais precisamente nas “periferias”. 

 Portanto, com base nessas questões, será analisado como se processa a relação com o 

saber desses alunos, como o discente observa seu mundo, como ele dá sentido as suas 

experiências pessoais, sociais e as que desenvolvem no ProJovem Urbano. Tal análise será 

realizada fazendo algumas comparações com os resultados obtidos por Charlot e sua equipe 

em bairros populares. 

 

III.  POPULAÇÃO E METODOLOGIA DA PESQUISA 

 A pesquisa foi realizada em 2010 com alunos do ProJovem Urbano do núcleo 

localizado no bairro Santos Dumont, zona norte de Aracaju, que funciona no CRASvii João 
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Oliveira Sobral. Tal núcleo possui em sua totalidade 120 alunosviii. Essa pesquisa foi realizada 

no décimo/décimo primeiro mês de funcionamento do programa. 

Durante todo o processo da pesquisa, nota-se que o número de mulheres é bastante 

superior ao de homens. A explicação para esse fato já é constatada no discurso dos 

professores e nas respostas dos questionários dos alunos: “a maioria dos alunos, do sexo 

masculino, deixam de estudar para trabalhar”.  

A princípio, cinquenta alunos foram convidados a responderem um questionário, com 

seis questões abertas, partindo de indagações que vêm desde o seu fracasso escolar no ensino 

regular até a sua perspectiva de futuro pós-programa.  

As respostas obtidas através do questionário foram motivadoras para levantar outras 

indagações e me impulsionaram a realizar entrevistas semi-estruturadasix com vinte alunos 

que deixaram respostas incompletas. 

Ao longo desse processo percebi que além dessas etapas supracitadas, seria interessante 

fazer uma entrevista com os docentes do núcleo, para obter mais informações sobre 

desempenho e comportamento dos alunos. 

Para a análise das respostas, construí categorias com base no que os alunos relataram, 

sendo necessário, por vezes, transcrevê-las integralmente com o objetivo de melhor avaliar 

aspectos fundamentais de suas vidas. 

 Apesar de não se ter uma amostra significativa do programa, pois este, segundo o 

coordenador pedagógicox do ProJovem, possui cerca de 2071 alunos frequentando as aulasxi, 

podemos considerar que representa uma típica comunidade de um bairro popular da capital 

sergipana, em que os problemas e situações enfrentadas em seu cotidiano não são muito 

distintas. 

 

IV.  ANÁLISE DOS DADOS 

A primeira pergunta foi realizada a fim de saber, a priori, os motivos do fracasso escolar 

ocorrido no Ensino Fundamental. 

Tabela 1. Por que não conseguiu concluir o ensino fundamental? 
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Análise dos argumentos Porcentagem 

Casamento/gravidez precoce  29% 

Problemas familiares 5% 

Não gostei 15% 

Drogas e/ou marginalidade 3% 

Trabalho  24% 

Eu não queria estudar 24% 

Fonte: informações coletadas por meio de um questionário aplicado a 50 alunos em 2009.  

 

Fica nítido que aspectos sociais influíram nesse processo tendo a gravidez e/ou 

casamento precoce como o argumento mais apontado pela população feminina. Em 

contrapartida, por parte dos homens, o abandono do estudo se deu pela necessidade de 

ocupação profissional para sustento da família.  

Um percentual de 39% dos alunos citam que não gostavam ou não queriam estudar no 

ensino regular. Ao serem questionados durante a entrevista sobre tal fato, as respostas se 

dividiram em três: (1) porque as aulas eram chatas e os professores não lhes davam atenção, o 

que acarretava no fracasso escolar; (2) apontaram que como trabalhavam desde a sua infância, 

para contribuir com a renda familiar, não conseguiam conciliar o estudo e o trabalho; (3) o 

casamento/gravidez precoce desmobilizou o alunado para realizar outras atribuições. 

Vale salientar que em nenhum momento da pesquisa os alunos colocam que não 

obtiveram sucesso na escola porque não é “iluminado” ou qualquer outra questão que 

expresse algum dom especial; isso leva a crer que o discente considera que se houve fracasso 

escolar é porque não realizou atividades intelectuais que o levassem a desenvolver capacidade 

de cognição. 

A partir de então, o questionário evidencia aspectos mais pertinentes às propostas do 

programa. Observe-se: 

Tabela 2. Por que se matriculou no Projovem? 

Análise dos argumentos Porcentagem 

Qualificação profissional 24% 

Formação Básica 58% 

Bolsa 18% 
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Fonte: informações coletadas por meio de um questionário aplicado a 50 alunos em 2009.  

Ao analisar tal questão e observar os resultados, percebe-se que, apesar de o programa 

apoiar-se nas três dimensões (FB, QP e PC), os alunos apontaram somente duas como 

incentivo à aceitação e ingresso no curso, que os alunos consideram de emergência: trabalho e 

formação. 

Ao questionar sobre os motivos da permanência no programa os resultados não se 

distinguem muito do resultado da tabela 2. 

Tabela 3.  O que faz você permanecer no programa? 

Análise dos argumentos Porcentagem 

Qualificação profissional 29% 

Colegas de turma 14% 

Ensino/ apoio dos professores 34% 

Bolsa  17% 

Outros  6% 

Fonte: informações coletadas por meio de um questionário aplicado a 50 alunos em 2009.  

Nesse item, a confirmação de que a bolsa seria um dos fatores de permanência no 

programa foi discreta, porém devemos levar em consideração que não é fácil para os discentes 

assumirem que teriam se matriculado somente com a intenção de receber o auxílio. 

Desse modo, posteriormente, com o levantamento de dados da entrevista, esse quadro 

foi sendo alterado. Já que o item da bolsa não foi citado de forma expressiva nem no 

questionário, nem na entrevista. Então, informalmente, questionei não só alunos, como 

também professores, sobre a razão de os estudantes continuarem no programa ser o benefício 

concedido. As respostas obtidas deixam claro que a bolsa é um pretexto, um convite para 

ingressar no programa: 

1. “Eu já ia voltar estudar em outra escola, mesmo sem a bolsa, aí alguém me falou 

do ProJovem que tem qualificação profissional e os 100 reais, é pouquinho, mas 

ajuda também. Aí, eu vim” (Aluna A). 

2. “Porque é um meio de acelerar os estudos e terminar [...], mas eu não queria 

estudar por causa da minha menina, aí ficaram me enjoando para eu voltar e 

terminar. Agora eu quero ter meu diploma e terminar os estudos” (Aluna B).    
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3. “Eu acreditava que os alunos só vinham para a escola por causa do dinheiro, mas 

eu percebi que os que vêm por esse motivo logo saem, porque eles preferem 

trabalhar para ganhar esse valor a estudar e realizar as atividades propostas, mas 

é claro que existem alunos que aparentemente só estão por causa da bolsa e da 

qualificação” (Professora). 

Mesmo não colocando todas as respostas a essa indagação, o resultado obtido mostra 

que existem pessoas que almejam unicamente o dinheiro para o ingresso no programa, mas 

não é por este motivo que eles permanecem. Na declaração da professora fica perceptível essa 

afirmação. 

A permanência dos discentes é motivada, na maioria dos casos, pelo desejo de que os 

alunos possuem em conquistar uma vida melhor ou de melhorar sua autoestima, visto as 

situações: 

1. “Porque a minha mãe mesmo não estudou e ela não consegue resolver nada, então eu 

quero continuar estudando para conseguir um emprego, para que meus filhos tenham 

orgulho de mim” (Aluna C). 

2. “Para eu não perder mais um ano na minha vida” (Aluna D). 

3. “Pela qualificação, pelo diploma e pelos professores, me ajudam e muito com suas 

conversas e não me deixam desistir” (Aluna E). 

Além das respostas comuns citadas sobre facilidade em conseguir um emprego, esses 

três casos me chamaram atenção. No primeiro caso, em que a aluna coloca que continua 

aprendendo para que os seus filhos tenham orgulho dela mostra que existe uma crença, muito 

forte, em que a escola pode mudar o futuro e sua autoestima.  

Já a aluna D, considera “perder” um ano no colégio como “perder” um ano em sua vida. 

Mesmo que em tal frase não se manifeste explicitamente, percebe-se um valor semântico 

muito forte referente à importância da instituição escolar em si, como aos saberes nela 

adquiridos. 

Outros pontos descritos na tabela 3, como a perspectiva da qualificação profissional, 

praticamente permaneceram constantes, sendo que a formação básica dividiu-se em outros 

aspectos. O intrigante é que o maior percentual das repostas dos alunos foi o apoio e o ensino 

dos professores para a permanência dos alunos no programa. 
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Com tal resultado obtido questionei aos docentes sobre o motivo para que houvesse tal 

indicação representativa. A resposta foi unânime ao colocarem que o convívio no ProJovem é 

diferente da escola regular, pois eles conversam com os alunos, sabem dos problemas que 

afetam o cotidiano dos mesmos e tentam auxiliá-los não somente nas disciplinas que 

lecionam, mas também nas questões pessoais.  

Como o ProJovem é um programa de inclusão social, os professores, além de 

proporcionar a educação, o papel de especialista, também cumprem o papel de professor 

orientador (PO). Cada PO é responsável por uma turma e por todos os fatos referentes a ela, 

além de responder a qualquer situação diante da coordenação e do núcleo. Nessa relação é que 

os POs são corresponsáveis pela aprendizagem, bem como pelo cotidiano da sua turma. 

Assim, as questões pessoais dos alunos são reveladas aos professores, possibilitando 

estabelecer um laço afetivo entre eles de forma a auxiliar no trabalho e nos seus resultados. É 

esse o motivo principal pelo qual a maioria dos alunos apresentaram essa relação para 

permanecerem no programa, como reforça a aluna “E”. Desta forma, os professores 

mobilizam os alunos a prosseguirem no programa. 

Contudo, o que os alunos querem aprender no programa? 

Tabela 4. O que você quer aprender no programa? 

Análise dos argumentos Porcentagem 

Inglês 10% 

Matemática 10% 

Tudo o que não aprendi 37% 

Ética e questões da integração 8% 

O que o professor ensinar 15% 

Qualificação profissional 10% 

Outros  10% 

Fonte: informações coletadas por meio de um questionário aplicado a 50 alunos em 2009.  

 

Somente duas disciplinas, das cinco que compõem a formação básica, foram citadas 

pelos alunos e por algumas das respostas nota-se o porquê: 

1. “Eu quero aprender Matemática e Inglês, eu não sou boa nessas duas matérias” 

(Aluno F).  
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2. “Gostaria de aprender mais Matemática para não passar vergonha com meu 

professor na aula dele” (Aluna G).  

Traumas e sentimento de incapacidadexii angustiam alguns alunos desde o ensino 

regular e perduram no programa a ponto de receber esse segundo depoimento, de querer 

aprender, simplesmente, para “não passar vergonha”. Essa busca de querer aprender (o desejo 

de aprender) as disciplinas que não dominam pode ser gerada por vários motivos. Mas será 

que os alunos possuem essa insegurança somente nessas duas disciplinas? Será que eles 

consideram o saber construído, referente às outras disciplinas, suficiente?  

Apesar de serem incentivados por todos os professores e duvidando do potencial nas 

outras disciplinas, os estudantes possuem o desejo de aprender, principalmente, duas citadas 

no questionário. A primeira foi colocada, segundo os alunos, pois é difícil, ou não conseguem 

“colocar na cabeça”, enquanto que a outra opção alegam não ter estudado no ensino regular. 

Respostas vagas como “o que o professor ensinar” e/ou “tudo o que não aprendi”, me 

chamaram a atenção. O que provoca tais respostas?  Nas entrevistas, os alunos consideram o 

saber escolar como sendo mais importante que o saber não-escolar para conseguir um 

emprego “melhor”, o que justifica tais itens. Tal objetivo também fica claro na próxima 

questão. 

Tabela 5. O que você espera ao finalizar o ProJovem? 

Análise dos argumentos Porcentagem 

Emprego / Qualificação profissional 44% 

Passar de ano/Se formar/ chegar ao ensino superior 51% 

Cidadão melhor 5% 

Fonte: informações coletadas por meio de um questionário aplicado a 50 alunos em 2009.  

Em todas as respostas, os alunos evidenciam o trabalho como o principal objetivo. 

Mesmo que a porcentagem maior seja para o estudo, eles colocam que é preciso estudar (ou 

simplesmente passar de ano) para ter o certificado. E assim possam garantir uma melhor 

oportunidade de emprego. Charlot (2005), ao analisar uma pesquisa realizada em bairros 

populares, por ele e sua equipe, constatou que 75 a 80% dos alunos estudam para ter um bom 

emprego e ainda expõe que: 

é uma questão de realismo o qual se torna ainda mais realista se pensado na lógica 
de que, para se ter um bom emprego, se deve ter um diploma e, para se ter um 
diploma, se deve passar de uma série para outra. Deve-se ter diploma para ter 
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emprego, deve-se ter emprego para ter dinheiro, e deve-se ter dinheiro para ter uma 
vida normal (CHARLOT, 2005, p.67).   

Mesmo que seja para os devidos fins mencionados, o processo de aprendizagem deve 

fazer algum sentido para o aluno, através do processo de “hominização, socialização e 

singularização”. Para analisar essa questão foi posto o último item do questionário: Há 

alguma mudança com sua relação com a comunidade depois que entrou no programa?  

Diante da diversidade das respostas apresentadas determinadas pelos alunos a opção 

aqui adotada foi apresentá-las no formato apresentado a seguir. 

1.  “Em entender melhor a comunidade em que vivo, e a sociedade do nosso país e é 

claro conseguir um bom emprego” (Aluno H). 

2.  “Não, para mim não mudou nada porque eu não me comunico bem com meus 

vizinhos, aí não importa se estou estudando ou não” (Aluno I). 

3. “O ProJovem já está me ajudando na minha formação de cidadão, de pessoa com 

direitos e com isso me conhecer melhor e melhorar minha comunidade” (Aluno J). 

A percepção de mudança, das duas primeiras respostas, é relacionada dentro da 

cosmovisão ou do desejo dos alunos, que veem no ProJovem um instrumento propulsor de 

aquisição do conhecimento para alcançarem um emprego melhor, e citam comunidade como 

sendo os seus vizinhos ou parentes mais próximos. 

Já a resposta 3 coloca a importância da formação cidadã, sendo que esta contribui com a 

noção dos direitos e deveres que são abordados no programa, bem como dá uma ideia de 

comunidade mais ampla que a supracitada. Essa concepção vista em 62% dos questionários é 

a proposta pelo programa quando relaciona o que foi aprendido com as questões da 

comunidade. Charlot (2005) relata que: 

Não se pode aprender sem mudar pessoalmente, porque, se estou aprendendo 
coisas que têm um sentido, vou mudar minha visão de mundo, minha visão 
de vida. Pelo menos um pouco. E se eu estiver aprendendo coisas que não 
têm nenhum sentido, não estou aprendendo e, por isso, vou esquecê-las 
depois da prova (CHARLOT, 2005, p.71).  

Todavia, o que ficou perceptível durante a entrevista é que os discentes possuem uma 

baixa autoestima com relação aos saberes escolares, devido ao fracasso escolar, bem como 

pela própria dinâmica da sociedade capitalista. 
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VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o currículo integrado do programa, é perceptível no discurso de alguns alunos, que 

a aprendizagem é realizada de forma interdisciplinar e integradora (FB, QP e PC). Tal 

processo estimula o primeiro passo para aumentar a autoestima dos alunos, visto que esta se 

encontra decadente com o histórico do fracasso escolar. A autoestima é um critério importante 

para o objetivo do programa que é a inclusão social desses jovens. Nesse ponto é que a 

relação com o saber se mostra ainda mais relevante, pois se esta for baseada em situações 

significativas, valorizando os saberes dos alunos, o desejo fomentará e mais eficaz será o 

processo, para que assim possam se relacionar melhor social e profissionalmente.  

A bolsa, apesar de ser uma das principais razões para o acesso dos jovens no programa, 

não é o único objetivo do ingresso deles no ProJovem, bem como também não é o único 

interesse para as suas permanências. Caso fosse, não haveria uma evasão no programa tão 

significativaxiii, já que os alunos recebem a bolsa mensalmente, contanto que façam as 

atividades propostas. Ou seja, se a finalidade dos alunos não for realizar esse esforço 

intelectual ou se não possuírem o desejo de aprender, eles evadem, pois consideram que 

podem obter esse valor através de outros meios mais práticos para eles.   

Os que permanecem, dentro da sua cosmovisão, consideram que o programa possa dar 

subsídios para um impulso social, profissional e econômico, que será obtido, caso eles tenham 

domínio dos saberes escolares, visto que consideram que o mercado de trabalho está cada vez 

mais exigente, cobrando conhecimentos escolares básicos, como os que são apresentados no 

programa. Esse fato assemelha-se ao encontrado por Charlot (2005) e sua equipe, ESCOL, em 

uma das suas pesquisas em camadas populares, na qual afirma que os alunos estudam para 

mais tarde ter um bom emprego. 

Tal motivo faz com que o trabalho do professor no programa seja questionado, 

desmitificando a visão de que o papel desse profissional não é puramente o de ensinar, mas 

fazer com que o aluno aprenda. Para tanto, utilizam como argumento para mobilizar os alunos 

para darem continuidade a sua formação intelectual, social e profissional e, consequente, uma 

possibilidade maior de um futuro promissor. Essa relação de proximidade e de dedicação 

entre professor e aluno é um dos principais motivos, segundo o resultado da pesquisa, para 

que o alunado se mobilize, evitando a evasão, bem como para que a relação com o saber se 

torne mais positiva. 
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i
 Graduado em Matemática Licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe e integrante do Núcleo de 
investigação sobre história e perspectivas atuais da Educação Matemática –NIHPEMAT. 

ii A Agenda do Estudante é um material que os discentes recebem no início do programa “destinada a estimular a 
integração dos jovens no curso e a ajudá-los a organizar seu próprio tempo de estudo” (MEOG, 2008, p.24).   

iii Serviços pessoais, alimentação, vestuário e construções e reparos I. 

iv Local onde ocorrem as aulas no ProJovem. 
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v Charlot (2005) utiliza a palavra mobilização em vez de motivação, pois mobilização é um desejo pessoal que 
transcende para a realização de atividades, seja ela de qualquer cunho, enquanto motivação é gerado por um 
ambiente propício ou por terceiros a fim de mobilizar o indivíduo a algo. 

vi Education, Socialisation et Collectivités Locales. 

vii Centro de Referência de Assistência Social. 

viii Este dado foi fornecido pelo coordenador do núcleo. Ele considera esse valor é uma média de alunos que 
frequentavam o núcleo no período da pesquisa. 

ix Este tipo de entrevista possui questões já formuladas, porém estas só possuem o intuito de nortear a entrevista 
podendo ser alteradas de acordo com que o entrevistado responder. 

x Marcos Everson Santos. 

xi Este dado foi levantado na segunda prova de ciclo realizada no programa, porém o número de alunos inscritos 
no programa é superior, atingindo aproximadamente 2300 alunos. 

xii Um artigo denominado(: )O “olhar” dos alunos do Projovem Urbano de Aracaju à disciplina e à aula de 
Matemática, de Lígia Santana Filha e Rone Peterson Oliveira Santos, foi apresentado no III Colóquio 
Internacional Educação e Contemporaneidade, o qual mostra o sentimento de incapacidade por parte dos alunos 
na disciplina e na aula de Matemática, porém essa concepção está sendo alterada com o desenvolvimento de uma 
metodologia diferenciada realizada no ProJovem.  

xiii Os alunos passaram de 3000 alunos no início de Abril de 2009 para 2071 no final do mesmo ano, segundo a 
coordenação do programa ProJovem Urbano em Aracaju.  


