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RESUMO: O PROJOVEM URBANO faz parte de uma Política Nacional de Juventude com 
atendimento para jovens entre 18 e 29 anos, ao promover para esse público juvenil a inclusão 
social e a re-inserção na escola e no mundo do trabalho, objetivando a conclusão do Ensino 
Fundamental e de Qualificação Profissional para essa faixa etária. Com essa perspectiva, a 
análise deste artigo, fundamenta-se a partir da concepção de juventude nos aspectos sociais e 
culturais, partindo para a necessidade de uma qualificação profissional adequada a esses 
jovens, situando-os em um novo paradigma educacional. Diante da metodologia aplicada e o 
perfil dos alunos ingressos no programa nacional, uma Escola da Rede Municipal de 
Aracaju/Se, tornou-se referência para este artigo.  
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ABSTRACT: The PROJOVEM URBANO is part of one National Politics of Youth, 
objectifying the conclusion of Basic Educacional and Professional Qualification with 
attendance for young of 18 the 29 years, promoting for this youthful public, the social 
inclusion and the reverse speed-insertion in the school and the world of the work. With this 
perspective, the analysis of this article, is based on leaving of the conception of youth, in the 
social and cultural aspectos, leaving of the necessity of a professional qualification adjusted to 
these young, pointing out them in a new educational paradigm. Given the methodology 
applied and profile of students registered in the national program, a School of Municipal city 
of Aracaju, became a reference to this article. 
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INTRODUÇÃO  

 Ao falar em juventudes, devemos considerar a questão social e cultural  que norteiam 

as pesquisas em torno da problemática educação e trabalho para o público juvenil carente de 

Políticas Públicas. Isso significa que há diferenças entre as juventudes, não sendo interpretada 

apenas por um conceito unívoco, e sim, por razões que serão determinadas, justamente, pela 

classe social submetida a muitos desses jovens. 

  

 Em primeiro lugar, do ponto de vista social e cultural podemos observar que o 

processo de adultização é  precoce entre os jovens de classe social baixa e a inserção no 

mercado de trabalho, formal ou informal, ao verificar às suas condições, principalmente 

quanto aos níveis de remuneração no emprego. Situação adversa encontrada para aqueles 

jovens integrantes de classe média ou de poder aquisitivo elevado. Entre esses, observa-se que 

a grande maioria inicia no mundo do trabalho com cargos de melhores remunerações 

comparados com aqueles em que o trabalho precoce e a educação precária são condições 

determinantes  pela realidade social para um público juvenil carente de Políticas Públicas.  

 

 Com relação ao emprego, observa-se que cresceu o número de jovens que se 

submetem a trabalhos ou atividades de diversos tipos e precariedades para ajudar na renda 

familiar, e que, segundo NOVAES (2004,p.197), “  isso não é uma escolha, mas imposição de 

um capitalismo que rompe com os elos contratuais coletivos e os reduz a contratos individuais 

e particulares”. 

 

 Embora os estudos referentes à juventude e trabalho estejam mediados em pesquisas 

entre jovens de 15 e 24 anos, devemos levar em consideração que no PROJOVEM URBANO 

a faixa etária da juventude brasileira está entre os 18 e 29 anos. Isso porque ampliou a 

condição de ser jovem, encontrados em dados estabelecidos pela Organização Internacional 

de Juventude (OIJ), por razões materiais, sociais e culturais. 
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 A análise deste artigo compromete-se em estabelecer relações entre juventude, 

educação e qualificação profissional – propostas contempladas  no currículo integrado do 

PROJOVEM URBANO ( Programa Nacional de inclusão de jovens). Sendo vistas, como uma 

medida emergencial para a situação de vulnerabilidade da juventude brasileira, diante de  um 

novo paradigma educacional. Tomaremos, como exemplo, o que foi aplicado pelas docentes, 

autoras deste artigo, no município de Aracaju, onde está localizada a Escola Municipal 

Professor Laonte Gama,  no bairro Santa Maria, no ano de 2009.  

  

 1.O  TRABALHO PRECOCE E A EDUCAÇÃO PRECÁRIA DOS JOVENS 
BRASILEIROS 

          Sob a ótica do sistema capitalista vigente no País, constata-se que as desigualdades 

sociais permanecem agravantes entre os proprietários dos meios de produção e àqueles que 

vendem a sua força de trabalho. Desse modo, as diferenças aparecem não somente  da análise 

do contexto trabalho, mas também numa educação diferenciada entre ricos e pobres. Entre 

esses, a necessidade de trabalhar para aumentar a renda familiar aparecem desde a infância; 

enquanto que no outro, a educação é fator primordial para ascensão social. Então, diremos 

que:  

o capitalismo não supera a sociedade de classes, pelo contrário, a mantém e , 
ao formar e legalmente proclamar a igualdade, dissimula a desigualdade. A 
inserção de crianças e de jovens no mundo do trabalho, sua exploração e 
uma escola diferenciada aparecem desde o início. ( NOVAES, 2004, pp.194-
195) 

 No tocante ao trabalho, ver-se-á que cresceu o número de jovens em ocupações de 

baixa qualidade e vínculos precários de menor remuneração. Isso acontece porque muitos 

desses jovens  interrompem precocemente o seu ciclo educacional ou  permanecem nele  em 

idades incompatíveis com as suas. Entretanto, há de se considerar que se essa situação se 

invertesse e, portanto,  os jovens adquirissem melhor preparo educacional, os índices de 

desemprego diminuiriam. É o que diz ABRAMO: 

 

Por outro lado, todos os indicadores possíveis têm evidenciado uma forte 
‘pressão’ dos jovens à procura por ocupação, denotando que se eles 
estivessem apenas se dedicando às atividades de escolarização e 
aprendizagem profissional, as taxas de desemprego cairiam 
substancialmente, uma vez que seu ingresso na força de trabalho seria 
adiado. (ABRAMO,2008,p.131)  
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 E, as divergências no contexto jovem pobre e trabalho encontram-se primeiramente 

em sua formação educacional interrompida pela necessidade urgente desses jovens de 

procurar emprego, por motivos sociais ou culturais, que chamaremos de processo de 

adultização precoce, sendo uma situação adversa dos jovens de classe média ou donos dos 

meios de produção. Em suma,  

 

constata-se, por exemplo, que os jovens filhos de pobres no país encontram-
se praticamente condenados ao trabalho como uma das poucas condições de 
mobilidade social. Porém, ao ingressar muito cedo no mercado de trabalho, o 
fazem com baixa escolaridade., ocupando as vagas de menor remuneração 
disponíveis, quase sempre conjugadas com posições de subordinação no 
interior da hierarquia no trabalho. O contrário parece ocorrer para os jovens 
filhos de pais de classe média e alta, que possuem, em geral, condições de 
financiar a inatividade, elevando a escolaridade e postergando o ingresso no 
mercado de trabalho. Assim, terminam por obter acesso as principais vagas 
disponíveis, com maior remuneração e em postos de direção no interior da 
hierarquia do trabalho. (NOVAES  pp.231-232) 

 

 POCHMANN (2004) desperta à atenção para essa problemática de crise da ocupação 

juvenil, quanto aos fatores: desemprego, baixa escolaridade e inserção no mercado de 

trabalho. Segundo ele, ao verificar os níveis de renda e  educação  que se encontram esses 

jovens, constata-se  que 38,1% deles estudavam. Enquanto que entre os jovens ricos, o índice 

estava em 80%. Vale ressaltar que a análise feita pelo autor, contemplou-se  numa juventude 

de uma faixa etária entre 15 e 24 anos. No entanto, pelos dados do PROJOVEM URBANO, 

observa-se que o perfil dos jovens matriculados no Programa, aplicados na Escola Municipal 

Professor Laonte Gama, em Aracaju estão  cerca de  62,1% entre 18 e 24 anos, no universo de 

129 alunos.   

  

 Frente a essa relação social diferenciada na temática educação e trabalho entre os jovens 

ricos e pobres, observa-se que esses submetem a diversos tipos de atividades de forma 

precarizada, ou seja, não reconhecidos como empregos formais. Dessa forma, esses mesmos 

jovens são vítimas de um sistema capitalista desregulado, que rompe com direitos sociais 

conquistados pelos trabalhadores, ao longo do século XX. Assim, contratos coletivos de 

trabalho transformam-se em individuais. Consequentemente, isso é resultante de uma 

imposição capitalista, em que “ os traços contraditórios e o efeito mutilador e destrutivo do 

capitalismo se potencializam quando se trata de países periféricos ao capitalismo central e 

cujas elites são a ele associadas e subordinada.”  (NOVAES,2004,p.198)    
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 Em propostas recolhidas pelo Projeto Juventude em 2003, observou-se que dentre os 

problemas que mais preocupam os jovens, atualmente, 52% citaram o emprego/profissional. 

Enquanto que  17% apontaram a educação. No entanto, nos assuntos que mais interessam aos 

jovens, 38% escolheram educação e 37% emprego/atividades profissionais, ou seja, na 

relação educação e trabalho, somam-se 65% de jovens. São dados encontrados em pesquisa 

nacional no livro Retratos da Juventude Brasileira.    

 

 Como a educação e trabalho, nas circunstâncias atuais, são assuntos de maior interesse 

entre os jovens e, portanto, no âmbito de políticas públicas  tornou-se necessário a relevância 

de colocar um programa voltado para o tema juventude e trabalho. Nesta perspectiva, 

encontra-se o PROJOVEM (Programa Nacional de Inclusão de jovens) que surge como 

medida emergencial  em 2005, com as seguintes diretrizes para:   

1)   Incentivar a elevação da escolaridade por meio da transferência de 
renda e a realização de atividades sociais/comunitárias relacionadas aos 
interesses dos jovens em cada localidade, privilegiando aqueles de baixa 
escolaridade, baixa renda e de cada faixa etária mais elevada.  
2) Apoiar a inserção de jovens no mercado formal de trabalho (...) 
( ABRAMO, 2004,p.146) 

 

2.  OS JOVENS E A QUESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: O CASO DO PROJOVEM 
URBANO 

 Dentre os problemas enfrentados pela juventude brasileira estão, além do baixo 

índice de escolarização e de qualificação profissional, a carência de políticas públicas 

voltadas para essa problemática.   

  

 Nesse contexto, políticas públicas de juventudes, com ações e debates no âmbito do 

governo Federal, reconhecem os jovens como sujeitos de direito, centralizando-se em 

programas que despertem a atenção para a situação da juventude, em particular, entre os 

membros de classe social baixa e negra. Pois, deve-se destacar que “o Brasil tem uma das 

mais perversas distribuições de renda – as desigualdades sociais se dão pelo aumento dos 

pobres como pela manutenção ou ampliação de privilégios pelos ricos.”    ( NOVAES,p.279) 

  Vale ressaltar que, no âmbito de  políticas públicas para os jovens, deve-se levar em 

consideração uma série de complicações na concepção de juventudes, como por exemplo, as 
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diversidades de direitos humanos – sociais, civis, políticos e culturais. Portanto, definem-se 

as políticas públicas em tais segmentos: 

I)Políticas de juventude, ou seja, que considerem tanto o que há de único na 
geração jovem e sua diversidade como contemplem reivindicações de 
distintos movimentos sociais de jovens.  Para tanto há que conceber os 
jovens como atores com identidade própria, não como em fase de transição, 
não como quase adultos ou ex-crianças, ou como adolescentes. (...) 
II)Políticas para juventude, ou de responsabilidade do Estado, inclusive 
considerando que essa é uma geração com menor poder de competição em 
uma sociedade orientada pelo mercado. (...) III)Políticas com juventudes, o 
que pede que se operacionalize participação, por empoderamento, recursos 
para os jovens poderem participar da arena de acompanhamento e 
formulação política. (NOVAES, p. 292) 

  

 É baseando-se por esta concepção de juventudes, que surge o PROJOVEM ( 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens), criado em 2005, por meio da Medida Provisória 

nº238, de 01/02/2005, e transformada na Lei 11.129, de 30/06/2005,  como ação integrante da 

Política Nacional de Juventude.  

 

 Em seus primeiros anos de implantação, tal Programa contemplou jovens de 18 e 24 

anos, que haviam terminado a quarta série, mas não concluído a oitava série do ensino 

fundamental e sem vínculos formais de trabalho: como a carteira de trabalho assinada ou 

contrato de trabalho. O programa de aulas dos PROJOVEM tinha a duração de 12 meses de 

aulas, num total de 1600 horas de estudos com o direito a uma bolsa de R$100,00 ( cem reais) 

mensais, durante o tempo em que o aluno permanecesse no curso, sendo no mínimo de 75% 

de freqüência. Com o PROJOVEM URBANO houve um acréscimo de 3 meses, sendo então, 

18 meses de estudos, com carga de horária de 2000 horas.  

 

 Esse programa caracterizou-se como emergencial e experimental, por dois motivos: a 

rápida necessidade do jovem em ingressar no ensino médio; e em uma proposta curricular 

inovadora com novos paradigmas de ensino: a articulação entre ensino fundamental, 

qualificação profissional e a ação comunitária.  

 

 Com o êxito dado ao programa lançado pelo Governo Federal é que o PROJOVEM 

estende a sua faixa etária, aderindo aos jovens de até 29 anos, que saibam ler e escrever, não 

se exigindo o limite de estudos ou vínculos formais de trabalho. A ampliação da idade para o 



7 

 

ingresso ao programa, refere-se aos dados estabelecidos pela OIJ ( Organização Internacional 

de Juventude), e que definem outras variáveis para a concepção de juventude. Então,  

 

Se a vivência da juventude é diferente, dependendo das circunstâncias 
materiais, sociais e culturais, tem-se, pois,juventudes. A limitação por faixa 
etária não é a única resposta para falar de juventudes, pois há quem lembre 
circunstâncias em que ela começa desde cedo, sobretudo, para quem não tem 
direito a infância. Do mesmo modo, em razão de mudanças na expectativa 
de vida, assim como no mercado de trabalho, o tempo da juventude está se 
alargando, chegando aos 29 anos, nos patamares da Organização 
Internacional da Juventude ( OIJ). ( SILVA, 2006, p.190) 

 A  proposta pedagógica do programa baseia-se em novos paradigmas educacionais, de 

forma interdisciplinar, que estão segmentadas em três dimensões: Educação, Qualificação e 

Ação Comunitária, visando à formação integral dos jovens, considerado como um 

protagonista de sua formação. Dessa forma, o PROJOVEM URBANO, estrutura-se nos 

seguintes temas integradores: a identidade do jovem, os territórios da juventude urbana, 

violência e vida do jovem, juventude e qualidade de vida, juventude e responsabilidade 

ambiental. Logo, são assuntos contemplados nas disciplinas: Ciências Humanas, Ciências 

Naturais, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Qualificação profissional e 

Participação Cidadã.  

 

 Os objetivos gerais do PROJOVEM URBANO, ao integrar Ensino Fundamental, 

Qualificação Profissional e Participação Cidadã, oferecem aos concluintes do programa, a 

oportunidade experimentarem novas formas de aquisição do conhecimento, reelaborando suas 

próprias experiências e visão de mundo e, sendo assim, reposicionem-se  quanto à sua 

inserção social e profissional. Para tal, espera-se que os jovens:  

 

• Afirmar a 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 estética das produções 
culturais;  
• Compreender os processos sociais e os princípios científicos e 
tecnológicos que sustentam a produção da vida na atualidade; 
• Utilizar tecnologias de informática necessárias à busca de informações 
e à inserção cultural e profissional; 
• Desenvolver competências necessárias para o desempenho de uma 
ocupação que gere renda; 
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• Estabelecer um projeto de desenvolvimento profissional, considerando 
suas potencialidades, suas necessidades de aprendizagem e as características 
de seu contexto de trabalho; 
• Acessar os meios necessários para exercer efetivamente seus direitos 
de cidadania, tais como: obter ou renovar documentos pessoais, usar os 
serviços da rede publica disponíveis para os jovens e suas famílias etc.  
• Assumir responsabilidades em relação ao seu grupo familiar e à sua 
comunidade, assim como frente aos problemas que afetam o país, a 
sociedade global e o planeta; 
• Identificar problemas e necessidades de sua comunidade, planejar 
iniciativas concretas visando a sua superação e participar da respectiva 
implementação e  avaliação; 
• Refletir criticamente sobre sua própria prática; 
•  Conviver e trabalhar em grupo, valorizando a diversidade de opiniões 
e a resolução negociada de conflitos; 
• Exercitar valores de solidariedade e cooperação, posicionando-se 
ativamente contra qualquer forma de racismo e discriminação; 
• Exercer direitos e deveres da cidadania, participar de processos e 
instituições que caracterizam a vida publica numa sociedade democrática;  
• Continuar aprendendo ao longo da vida, tanto pela inserção no sistema 
de ensino formal quanto pela identificação e o aproveitamento de outras 
oportunidades educativas.  
(SALGADO, pp. 37-38) 

 
 

 Como as atividades serão  desenvolvidas  de modo interdisciplinar e interdimenional, 

ou seja, o empenho de todos os educadores do núcleo (a escola onde os alunos e os 

professores estão inseridos no PROJOVEM), com horários definidos na grade 

curricular, juntamente, com as sínteses interdisciplinares, o POP e o PLA, para que se 

torne eficaz o aprendizado dos estudantes.  

 

 Nessas situações, os educadores do ProJovem Urbano atuarão como 
orientadores da aprendizagem, trabalhando com os alunos na elaboração das 
Sínteses Interdisciplinares, do Plano de Ação Comunitária – PLA, e do 
Projeto de Orientação Profissional – POP. As três atividades criam 
oportunidades adequadas para que o jovem construa sua subjetividade, 
articulando a pessoa humana, o trabalhador, o estudante e o cidadão.   
(SALGADO, p. 41) 

 

 2.1. A QUESTÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO PROJOVEM 
URBANO 

 DEDECCA (1998, p.271), ao tratar do tema qualificação profissional, diz que: “a 

qualificação da força de trabalho, de maneira inquestionável, é condicionada pela base 

técnica, mas seu fundamento decorre da forma como é estruturado o processo de trabalho”. 
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Assim, teremos que a organização será determinada pelas instituições: Estado, empresas e 

sindicatos; e nas relações de regras e normas por elas acordadas. 

  

 A respeito da formação de trabalhadores no âmbito educação básica e educação 

profissional, RAMOS (2002,p.26) faz uma explanação sobre a formação do homem, no 

modo de produção capitalista, demonstrando que  à medida que o trabalho industrial tornou-

se cada vez mais complexo, os debates sobre educação e qualificação adquiriu importância 

sociológica. Assim sendo, a formação humana envolve um processo de conhecimento, que 

sob a ótica de produção capitalista, os sentidos humanos estão na lógica da propriedade 

privada. Assim,  

a formação humana é expressa, portanto, pelas formas históricas que adquire 
essa luta, na qual atua um conjunto de sujeitos coletivos, representantes das 
classes fundamentais – burguesia e trabalhadores -, cada qual com o objetivo  
de configurá-la, respectivamente, sob a ótica do capital ou sob a ótica do 
trabalho. Essa luta é orientada segundo as categorias básicas das relações 
sociais de produção – a divisão social e o nível de complexificação do 
trabalho – e orientam ações organizadas no plano tanto da sociedade civil 
quanto da sociedade política. ( RAMOS, 2002, p. 28)  

 Do ponto de vista do PROJOVEM  URBANO, a concepção de qualificação profissional 

condiciona-se por meio de arcos ocupacionais, escolhidos pelos alunos, como a um curso 

profissionalizante. Pois, um dos objetivos do programa de inclusão é “desenvolver 

competências necessárias para o desempenho de uma ocupação que gere renda” 

(SALGADO,p.37).  Porém, antes de iniciar nesses arcos, os alunos passam por um estudo de 

formação técnica geral, com assuntos relacionados ao tema trabalho: leis trabalhistas, 

conquistas dos trabalhadores, dentre outros. Fazendo-se necessário que os conteúdos sejam 

vistos de forma interdisciplinar.   

 

 A seguir, teremos uma ilustração retirada do guia de estudo do aluno, em que o mesmo 

aprende noções de CLT (Consolidação das leis trabalhistas) e a forma precarizada de 

trabalho ( SALGADO, 2008, p.310)  
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 Os arcos ocupacionais são de 3 a 5, e determinados por cada município. Em Aracaju, 

os escolhidos foram os seguintes: Alimentação, Construção e reparos II, Serviços domésticos, 

Serviços Pessoais e Vestuário.   

  

 3. O PERFIL DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO  

 Foi aplicado um questionário em sala de aula pelos professores que orientaram seu 

preenchimento e informaram aos alunos, na segunda quinzena do mês de abril no ano de 

2009. Contou com a participação de 129 alunos do universo matriculado de 200, na Escola 

Municipal do Ensino Fundamental Professor Laonte Gama da Silva, no bairro Santa Maria,  

onde se encontra o núcleo do PROJOVEM URBANO. O principal objetivo desse 

questionário foi traçar o perfil socioeconômico dos estudantes matriculados no bairro.   

 

 No indicador faixa etária, 61,8% estavam com idade entre 18 e 24 anos e 38,2%, 

entre 25 e 29 anos. Tal fato mapeia o caráter de inclusão social, possibilidade de continuidade 

dos estudos e de desenvolvimento de uma habilidade profissional a uma faixa etária 

anteriormente excluída, porém absorvida pelo Programa. 

 Desses alunos, temos 32,6% do sexo masculino e 67,4% do sexo feminino. Este dado 

denota mais uma vez a participação das mulheres em programas e serviços socioassistenciais.  

 

 Quanto ao emprego, 62,1%, encontravam-se desempregados;  e a dificuldade para a 

conquista do emprego de carteira assinada,  alunos foram bem críticos quanto à realidade 
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social em que se encontravam. Eles reconheceram que o fato de possuírem pouca experiência 

(22,5%), baixa escolaridade/Qualificação Profissional (55%), discriminação quanto ao local 

de moradia (20,6%) e gravidez ( 1,9%), situações essas que  limitaram às suas oportunidades 

de inserção no mercado de trabalho. 

 

 A variável local de moradia do estudante tornou-se um importante indicador de sua 

qualidade e condição de vida. A pesquisa apontava que  100% dos estudantes residem no 

bairro Santa Maria, o que deveria ser ponderado, no caso de aulas noutros espaços a fim de 

melhorar os índices de freqüência por intermédio da redução do gasto com transportes. Ainda 

no questionário, os alunos citaram o ônibus como principal meio de transporte utilizados por 

66,7%, seguido de bicicleta  (24,4%) e carro ( 1,3%); e entre outros ( 7,7%).  

 

 As condições socioeconômicas dos estudantes refletem uma realidade semelhante 

àquela a que é submetida à população brasileira. Verifica-se que 80,4% não têm renda 

suficiente para suprir suas necessidades básicas ( renda de menos um salário mínimo); outros 

14,7% têm renda de um salário mínimo; e apenas 4,9%, rendas superiores a um salário 

mínimo. 

 

 Em condições adversas, o desempenho educacional é desigual. No quesito última 

série concluída, 36,6% concluíram  as quatro primeiras séries da educação infantil; e os outros 

restantes foram até a penúltima  série do Ensino Fundamental.  

 

 Quanto ao tempo que deixaram de estudar, 61,3% entre 0 a 4 anos; e os demais 

restantes, entre 5 e mais de 8 anos. Os motivos citados para evasão foram: gravidez, 

necessidade de trabalhar, mudança de residência, expulsão, sucessivas reprovações, entre 

outros.  

 

 Outro aspecto relevante na pesquisa dizia respeito à inclusão digital, tendo em vista a 

indiscutível importância da informática como veículo de informação e realização de pesquisas 

científicas. Como agravamento desse quadro, os dados apresentaram um percentual de 66,7% 

de estudantes que nunca utilizaram o computador, e conseqüentemente, a internet.    

   

  4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Ao longo deste artigo, procurou-se ressaltar os problemas da juventude, como a 

educação e o trabalho precoce. Tendo a necessidade de órgãos de âmbito federais elaborarem  

políticas publicas voltadas para uma classe social tão vulnerável.  

 

 Partindo para as políticas publicas, surge o PROJOVEM ( Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens), e logo após o PROJOVEM URBANO. Ambos com o objetivo de 

reinserir os jovens na escola e no mundo do trabalho São iniciativas aplicadas por uma 

Política Nacional de Juventude, que busca a diminuir o desemprego diante de uma faixa etária 

que começa aos 18 e finaliza aos 29 anos, pelo programa nacional de inclusão.   

 

 No entanto, ver-se-á que com relação ao desemprego juvenil, poderá ser atribuídas às 

desigualdades econômicas e sociais que se encontram a maior parte desses jovens: a baixa 

escolarização, constituição familiar prematura, trabalho e estudo simultâneos. São 

características que diferenciam as juventudes. No contexto trabalho e educação, essas 

diferenças acentuam-se cada vez mais. 

 

 No tocante a qualificação profissional, ressaltou-se a importância dessa para o 

PROJOVEM URBANO, como medida favorável para os jovens na busca do emprego, 

juntamente com educação básica adequada ao público alvo do programa.   

 

 Por fim, a análise entre juventude, educação e qualificação profissional – metas do 

PROJOVEM URBANO, conceitua-se por um novo paradigma educacional. No entanto, não 

se pode deixar de considerar que a qualificação profissional era um dos grandes atrativos do 

programa, pois é através dela que se objetiva diminuir à crise do desemprego em um público 

juvenil, afetado pelas desvantagens no mercado de trabalho, por razões de pouca experiência e 

escassa qualificação.  
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