
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ABORDAGEM DE GÊNERO SOBRE A EXPERIÊNCIA DE ALUNOS 

INTEGRANTES DO PROJOVEM URBANO NA CIDADE DE ARACAJU–SERGIPE" 

 

 

 

 

 

LUCYANA SOBRAL DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO (SE) 

2013 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ABORDAGEM DE GÊNERO SOBRE A EXPERIÊNCIA DE ALUNOS 

INTEGRANTES DO PROJOVEM URBANO NA CIDADE DE ARACAJU–SERGIPE" 

 

 

 

LUCYANA SOBRAL DE SOUZA 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação 

da Universidade Federal de Sergipe como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre em Educação.  

 

Orientadora: Profª. Drª. Maria Helena Santana Cruz  

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO (SE) 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S719a 

 

Souza, Lucyana Sobral de 

    “Abordagem de gênero sobre a experiência de alunos integrantes do 

projovem urbano na cidade de Aracaju - Sergipe” / Lucyana Sobral de 

Souza; orientadora Maria Helena Santana Cruz. – São Cristóvão, 2013. 

137f. : il.  

 

 

Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal 

de Sergipe, 2013. 

 

 

 

1. Educação de adultos – Aracaju, SE. 2. Identidade de gênero na educação. I. Cruz, 

Maria Helena Santana Cruz, orient. II. Título. 

 

CDU 374.7(813.7)   

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, Francisco Santos Sobral e Maria 

de Oliveira Sobral, por terem me educado na condução dos meus 

valores e no incentivo à formação profissional; e à minha filha, 

Isadora Sobral de Souza, a luz da minha vida, a flor mais bela do meu 

jardim. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“o fato de falar dos jovens como se fossem uma unidade social, um 

grupo constituído, dotado de interesses comuns, e relacionar estes 

interesses a uma idade definida biologicamente já constitui uma 

manipulação evidente.” (Bourdieu, 1983) 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Nesse espaço registro o meu imenso agradecimento a todos/as pessoas que ao 

longo desta trajetória contribuíram com ensinamentos, orientações, conselhos, 

informações, dados ou mesmo com a escuta atenta para as minhas angústias, inquietações 

que permearam as horas dedicadas para a realização deste estudo.  

Agradeço a Deus, por ter me concedido a graça de concretizar mais este sonho. 

Ele por quem clamei por muitas vezes mais disposição, paciência, persistência, força e 

coragem para concluir esta pesquisa.  

À orientadora desta dissertação Profª. Drª Maria Helena, pelo diálogo teórico 

oportunizado na Universidade Federal de Sergipe, no núcleo de Educação e de 

Sociologia, onde participei como aluna especial das disciplinas ministradas por ela; por 

ter aceitado substituir a minha antiga orientadora, Profª Drª. Lúcia Aranha; pelas valiosas 

contribuições, orientações e o conhecimento adquirido representado pela sua competência 

intelectual e pelas compreensões que se fizeram necessárias até a defesa desta pesquisa. 

À Profª. Drª Lúcia Aranha, primeira orientadora do estudo, com quem também 

aprendi muitos ensinamentos durante as aulas das disciplinas especiais por ela 

ministradas, possibilitando uma ampliação no entendimento sobre algumas categorias que 

alicerçaram a constituição do meu projeto de pesquisa e pelas críticas e sugestões tecidas 

na realização da banca de qualificação deste estudo. 

À Profª. Drª Ana Teixeira, pelas profícuas discussões e reflexões oportunizadas 

durante a realização da disciplina Sociologia da Educação, ministrada no mestrado em 

Educação. 

À Profª. Drª Ada Augusta e à Profª. Drª. Maria Inez, que gentilmente aceitaram o 

convite e demonstraram disponibilidade na leitura comprometida e qualificada para 

avaliarem esta dissertação. 

Ao Projovem Urbano, pela concessão positiva para que eu pudesse tornar 

exequível esta pesquisa. 

Ao colega de mestrado Marcus Éverson, ex-coordenador do Projovem Urbano em 

Aracaju, pelas colaborações no acesso a informações e materiais didáticos do programa. 

À Direção da EMEF ―Oviêdo Teixeira‖ pelo acolhimento demonstrado me 

deixando à vontade para a realização dos estudos investigativos. 



 

 

 

Aos/as professores/as do Projovem Urbano pela atenção dedicada às entrevistas e 

conversas gentilmente concedidas durante a realização da pesquisa. 

Aos/as alunos/as do Projovem Urbano que gentilmente permitiram por meio do 

diálogo efetivado o alcance dos meus objetivos. Foram muitas idas e vindas, mas valeu a 

pena.    

Ao meu irmão Marcos, mais do que amigo de todas as horas, um companheiro 

que tanto me aconselhou, me orientou profissionalmente, sugeriu, incentivou, cobrou e 

além de tudo colaborou com os cuidados com a minha pequena filha, principalmente nos 

momentos necessários para que eu pudesse me dedicar à produção deste estudo. 

Ao meu irmão Luciano, pelos momentos de alegria oportunizados mesmo nos 

tempos de tensão vividos durante a realização desta pesquisa. 

À minha mãe, Maria Sobral, o que seria de mim sem a senhora? Agradeço pelo 

amor de mãe e amor de avó para com a minha filha, dedicando tanto amor, atenção, zelo, 

carinho e cuidado em todos os momentos onde se fizeram necessários o meu afastamento 

para que pudesse me dedicar a todas as etapas necessárias à concretude deste sonho.  

Ao meu pai, Francisco Sobral, sempre atento e preocupado com a minha saúde, 

segurança, bem estar, e ainda mais com a chegada de sua neta. 

Ao meu esposo Alexandre de Souza, com quem dividi muitas angústias durante a 

pesquisa, agente incentivador e colaborador não só para a consecução de etapas inerentes 

a pesquisa, mas pelo carinho afetivo que me foi dedicado. 

À minha filha Isadora, minha fonte de energia, de amor e alegria. Por vários 

momentos precisamos nos afastar para que eu pudesse escrever, foi doloroso, mas sempre 

me confortava com o seu olhar, o seu afeto e sorriso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

 

Este estudo pretendeu analisar as relações que os/as jovens estabelecem com as temáticas 

educação e trabalho, a partir da experiência de participação no ProJovem Urbano 

realizado na cidade de Aracaju, buscando captar as representações sociais por eles/as 

construídos/as, com destaque as possibilidades abertas para a ampliação dos direitos e da 

cidadania dos participantes do programa. Buscando referendar as nossas análises tecemos 

um diálogo com as categorias teóricas: Educação, Trabalho, Qualificação, Gênero, e 

Juventudes. Em se tratando de uma política pública de inclusão social baseada na tríade 

educação/qualificação e formação cidadã, nos interessamos por saber se há um respeito às 

diversidades do seu público alvo e o reconhecimento de que as juventudes integrantes 

vivenciam desigualdades e como tal, a política pública desenvolvida deve contribuir para 

o enfrentamento desse contexto desigual. Com esse intento privilegiamos o 

desenvolvimento de um estudo quanti-qualitativo como opção metodológica, visando 

captar um volume de informações face a face com o público participante do programa, 

realizamos entrevistas semiestruturadas com alunos/as, educadores/as, coordenador da 

escola e do programa na época de sua realização. A análise dos dados nos permitiu 

concluir que apesar da proposta inovadora presente no programa, as representações 

sociais construídas pelos/as jovens revelam que a formação básica e a qualificação 

ofertada apresentam contradições que impactam na re/construção das trajetórias 

profissionais dos/as jovens de maneira equânime.  

 

Palavras-chave: Projovem. Educação. Trabalho. Gênero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study sought to examine the relationships that young set with thematic education 

and work, from the experience of participating in the Urban ProJovem in the city of 

Aracaju, seeking to capture the social representations for them as built as, highlighting 

the open possibilities for the expansion of rights and citizenship program participants. 

Seeking endorse our analyzes weave a dialogue with the theoretical categories: 

Education, Labor, Qualification, Gender, and Youth. In the case of a public policy of 

social inclusion based on drug education training and civic education, we are interested in 

knowing if there is a respect for diversity of your target audience and the recognition that 

youths experience inequalities members and as such, public policy developed should help 

to deal with this unequal context. With this intent we favor the development of a 

quantitative and qualitative study as a methodological option, aiming to capture a volume 

of information face to face with the public participating in the program, we conducted 

semistructured interviews with alumni educators the coordinator of the school and the 

program at the time of its completion. The data analysis allowed us to conclude that 

despite the innovative proposal in this program, the social representations by young show 

that basic training and qualifications offered have contradictions that impact on the re/ 

construction of professional trajectories of  so young equitable. 

 

Keywords: Projovem. Education. Work. gender 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 O INTERESSE PELA PESQUISA 

 

O interesse pela pesquisa surgiu a partir de inquietações vivenciadas na área de 

atuação como professora do ensino fundamental na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) pelo Município de Aracaju, mais precisamente no ano de 2009. Neste ano, 

o governo federal ofertou novas matrículas para a formação de mais uma turma do 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária 

(ProJovem Urbano) na cidade de Aracaju, direcionando vagas para alunos com idade de 

18 a 29 anos, que sabem ler e escrever mas não concluíram o ensino fundamental e que 

sejam membros de famílias com renda mensal per capita de até meio salário mínimo, fato 

este que fez com que diversos alunos/as matriculados/as no sistema regular convencional 

evadissem para integrar as turmas do Projovem, e que nos provocou a tentar desvendar o 

que os atraía no referido programa. Ao participar do programa os/as alunos/as receberiam 

uma ajuda de custo benefício no valor de cem reais, que seriam pagos durante vinte 

meses. Concluindo as exigências avaliativas, de frequência e entrega dos trabalhos 

solicitados, também receberiam uma certificação inicial referente à conclusão do ensino 

fundamental, uma qualificação profissional de nível básico além de realizarem 

experiências de participação cidadã.  

A divulgação dos ―benefícios‖ que seriam ofertados pelo ProJovem Urbano, 

chamou à atenção de muitos/as jovens das escolas municipais do turno noturno, estes que 

já participavam da modalidade  educação de jovens e adultos e buscavam a conclusão do 

ensino fundamental, no entanto, não dispunham de ―atrativos‖ como aqueles ofertados 

pelo programa. Com a expectativa de conclusão do ensino fundamental em apenas 18 

meses, a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho a partir da qualificação obtida 

e ainda o pagamento de um benefício mensal, a educação de jovens e adultos ministrada à 

noite no município de Aracaju, talvez não mais se mostrasse tão atrativa tal como se 

evidenciava no programa e sofreu diretamente com a migração dos alunos para o referido 

programa, fato este identificado na Escola Municipal de Ensino Fundamental ―Alencar 

Cardoso‖, escola aqui citada por ser representativa das inquietações vivenciadas naquele 
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ano, com os/as alunos/as do 1º ciclo do Ensino Fundamental, equivalendo hoje às turmas 

do 2º e 3º ano
1
 do ensino regular, na qual atuava como docente. 

Vivenciando o ano de 2009, com uma turma cada vez menos numerosa, fato este 

já observado antes mesmo da oferta do Projovem Urbano, justificado por outros fatores 

que acabam por dispersar os jovens e adultos dos bancos escolares, como por exemplo, a 

necessidade de trabalhar em uma jornada incompatível com o horário escolar; a 

dificuldade de conciliação entre os afazeres domésticos e a escola; a influência de grupos 

sociais exclusos à escola; gravidez não planejada; o poder patriarcal
2
 dos homens sobre 

suas esposas as impedindo de estudar, entre outros elementos que contribuíram para 

diminuir gradativamente a presença dos jovens na escola, mas que fora agravado é o que 

foi observado, na Escola Municipal de Ensino Fundamental ―Alencar Cardoso‖, a partir 

do surgimento da oferta do Projovem Urbano em Aracaju.  

Diante deste contexto buscamos conhecer a dinâmica implementada pelo 

programa, das relações estabelecidas por estes/as jovens com o Projovem Urbano, o papel 

que a educação e o trabalho desempenhavam em suas vidas a partir da atual situação 

vivenciada no âmbito regional e por milhares de outros jovens no Brasil, em decorrência 

do processo de globalização e seus rebatimentos nos países ricos que apresenta sérias 

deficiências e dificuldades no atendimento à população quanto às políticas públicas de 

educação, trabalho, assistência, saúde e etc. 

A necessidade por um trabalhador mais qualificado, com amplo leque de 

competências e habilidades têm sido anunciado diariamente através dos meios de 

comunicação, informando que há vagas no mercado; o que não há é recurso humano 

qualificado para ocupar tais postos de trabalho. Assim, questiona-se como programas de 

formação escolar e profissional com premissas organizativas aligeiradas, têm capacidade 

de forma a qualificar novos exércitos de reserva para atender aos auspiciosos anseios do 

setor produtivo?  E de que de forma as práticas educativas desenvolvidas por estes 

programas corroboram de forma significativa para o desenvolvimento das relações 

socioculturais e econômicas estabelecidas na sociedade contemporânea à luz dos 

                                                            

1 Utiliza-se a denominação ano em virtude da alteração ocorrida no Ensino Fundamental fruto da Lei 11.274 

de 06 de fevereiro de 2006 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a 

duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de 

idade. 
2 O poder patriarcal representa a relação de poder assumida pelo pai/patriarca, sobre esposa, filhos e demais 

agregados submetidos às suas vontades. É uma forma arcaica de dominação tradicional pautada na crença 

das tradições, podendo ser observada nas relações familiares através da concentração do poder doméstico e 

público na figura masculina, tornando-se por isso uma forma exemplar de exploração e dominação na 

esfera familiar.  (CRUZ, 2005, p. 37-38) 
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paradigmas da equidade, da justiça, dos direitos humanos, da ética, da sustentabilidade 

atingindo consideravelmente o público jovem, homens, mulheres, cidadãos e cidadãs em 

busca da ampliação dos seus direitos e da conclamada cidadania. 

 Com o processo de globalização
3
, o mundo do trabalho é ressignificado, novos 

conceitos emergem e implicam na formação de um profissional diferenciado com novas 

competências laborais e comunicacionais que lhe garanta inserção e permanência na 

estrutura das organizações. Não há dúvida que este novo paradigma requer a formação de 

um profissional apresentando requisitos fundamentais: sólida formação geral e boa 

educação profissional. Na contramão desse processo intensificado por novas 

competências, entendemos que uma nova relação precisará ser construída pelo sujeito, 

visto que as mudanças no mundo do trabalho instituirão novas subjetivações ao 

trabalhador.  

Percebemos assim, que tal formação acentuou de forma incisiva as discussões 

sobre identidade/qualificação/educação/trabalho/competências/formação profissional, 

visto que homens e mulheres buscam na escola o atendimento de suas expectativas quer 

sejam de conclusão dos estudos para alcance de novos patamares do saber ou mesmo para 

inserção e permanência na vida produtiva como garantia para uma melhoria da condição 

sócio-econômica. Neste contexto, urge compreender melhor esse processo em suas 

diversas nuances, também a partir do desvelamento sobre o que pensam os jovens, 

homens e mulheres, participantes do Projovem Urbano sobre a experiência de integração 

educação/qualificação na formação que vêm obtendo. 

Para construir um terreno fértil que possa melhor subsidiar a investigação das 

experiências que são vivenciadas pelos/as jovens integrantes do Projovem Urbano 

oferecido na cidade de Aracaju, fez-se necessário aprofundar leituras, refletir sobre as 

categorias teóricas emergentes do objeto de estudo, em especial: 

                                                            

3 Existem variadas percepções quanto à definição do que seria o processo de globalização, uns definem como 

sendo o surgimento de instituições supranacionais (como o Banco Mundial, o FMI, a ONU, a União 

Europeia e o G-7), cujas decisões moldam e limitam as opções de políticas para qualquer Estado específico; 

outros associam ao processo avassalador dos processos econômicos; há ainda aqueles que caracterizam a 

partir da ascensão do neoliberalismo; aqueles que o definem como o surgimento de novas formas culturais, 

de meios e tecnologias de comunicação global, moldando relações de afiliação e de identidade a partir dos 

cenários culturais desenvolvidos e aqueles que entendem como sendo um conjunto de mudanças geradas 

forçosamente que não deixam ―nenhuma escolha‖ ao Estado, além de agir conforme os ditames das regras 

que não institucionalizou. (BURBULES; TORRES, 2004, 11) 

Muito além da tentativa de centrar a nossa percepção sobre um determinado conceito sobre ―globalização‖ 

nos importa é a constatação de que a globalização provocou um impacto específico sobre o delineamento 

de políticas educacionais no Brasil, pois o Estado torna-se cada vez mais internacionalizado ajustando-se 

aos ritmos da nova ordem mundial. 



16 

 

 

educação/trabalho/gênero/qualificação/juventudes. Essa (re) construção foi possível 

graças aos estudos acadêmicos como aluna especial do Núcleo de Pós-Graduação em 

Educação (NPGED) e do Núcleo de Pós-Graduação em Ciências Sociais, ambos na 

Universidade Federal de Sergipe (UFS).  

Desse modo tornou-se exequível a construção de um encadeamento teórico e 

reflexivo que subsidiou a formatação do projeto de pesquisa. No núcleo de pesquisa em 

Educação, participando das disciplinas Trabalho e Educação e Trabalho e Sociabilidade; 

e no Núcleo de Ciências Sociais com a disciplina Tópicos Especiais em Sociologia: 

Gênero e Educação, sistematizamos a base teórica e metodológica, um delineamento das 

categorias basilares da pesquisa, alicerçarmos uma discussão profícua sobre as questões 

atuais que emergiam no âmbito nacional. 

Com os enfoques teóricos e metodológicos vivenciados nos cursos, como aluna 

especial dos referidos programas da universidade, o interesse pela pesquisa foi nutrido, 

pois além de já ter constatado como professora da Educação de jovens e Adultos de 

Aracaju (EJA), uma forte migração dos alunos dessa modalidade de ensino, despertou-

nos a necessidade de conhecer os interesses motivacionais que levaram jovens, homens e 

mulheres a participarem do programa. 

 Fomentávamos, paralelamente, uma expectativa para investigar o Projovem 

Urbano, sob outra ótica até então não identificada nos estudos realizados por outros 

pesquisadores
4
: aquela desejosa para identificação das relações que os jovens do 

                                                            

4 Como exemplos: TEIXEIRA (2011) que em sua dissertação de mestrado intitulada ―Boas práticas 

pedagógicas: Dilemas e Transformações de educadores e educandos no Projovem Urbano”. A autora 

buscou analisar quais vivências de outras práticas pedagógicas são desenvolvidas no Projovem Urbano que 

proporcionem o reposicionamento dos sujeitos envolvidos a partir do tripé: formação básica, qualificação 

profissional e formação cidadã. Segundo a autora, a proposta curricular desenvolvida pelo programa, 

contribuiu para uma ―desacomodação‖ do fazer pedagógico, mas ainda é necessário transformar ações 

centradas em práticas excludentes; 

Já a dissertação de BLANCO (2009): ―À luz do dia, nem todos os gatos parecem pardos: percepções de 

jovens sobre os limites e possibilidades do Projovem urbano”, analisa as expectativas que os jovens 

integrantes apresentam sobre o programa e percepções sobre os limites e possibilidades para a realização 

dessas expectativas. Conclui que o programa é visto como possibilidade para ingresso em melhores 

oportunidades no mercado de trabalho, identificando como elementos limitadores dessa possibilidade e de 

realização ―plena, segura e garantida‖ problemas oriundos dos contextos de periferias urbanas e das 

mediações cotidianas. (grifo nosso) 

Apesar da contribuição dos estudos em questão, não observamos em ambos uma intenção sobre o 

reconhecimento das especificidades das juventudes participantes do Projovem (quem são esses/as jovens, 

como se apresentam os dados desagregados por sexo em relação ao mundo do trabalho e a educação), pois 

a relação que estes/as jovens estabelecem com a educação e o trabalho é permeada em muitas vezes por 

mecanismos discriminatórios de gênero, raça, classe, entre outros aspectos, onde homens e mulheres se 

veem limitados e cerceados quanto à sua inclusão em diversos contextos sociais. Desta forma, pensar na 

construção de uma sociedade mais justa passa obrigatoriamente pelo reconhecimento das diferenças e das 

diversidades.  
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Projovem estabelecem com as temáticas de educação, trabalho e gênero e das 

representações sociais por eles/as construídas universo a partir da experiência de 

formação e qualificação. 

 

1.2 A PROBLEMATIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para compreender o desdobramento da política pública para a educação dos(as) 

jovens, onde as questões de trabalho refletem no processo de inserção e permanência no 

mundo do trabalho, esta pesquisa contempla também em seu corpo investigativo, o 

universo profícuo construído ao longo de um determinado percurso histórico, que vem 

influenciando diretamente a concepção sobre o que é ser jovem, o que se entende por 

política para juventude,  por nova dinâmica do trabalho, da educação, da qualificação e da 

juventude.  

Por isso o objeto de estudo da pesquisa, constitui-se do que pensam os jovens, 

homens e mulheres integrantes do Projovem Urbano, ou seja, quais as representações 

sociais construídas por eles e elas ao participarem do programa, impõe-se o 

reconhecimento das relações que os/as mesmos(as) estabelecem entre educação e 

trabalho, formação e qualificação, além de observar se os/as educadores/as do programa 

percebem diferenciações entre os homens e mulheres que participam do programa. 

Diante das significativas mudanças ocorridas no mundo do trabalho, exigindo do 

trabalhador uma adequação a essa nova conjuntura, são perceptíveis os efeitos sociais 

gerados, principalmente nos menos privilegiados, com escolaridade precária e sujeitos às 

desiguais relações de gênero, raça e classe social, gerando critérios severos de 

seletividade, precariedade e exclusão do processo. Nesse contexto se acentua a 

importância atribuída à educação e ao trabalho, vistos como mecanismos possíveis de 

superação dessas desigualdades, possibilid;ade de projeção social, cultural e econômica, 

proporcionando uma ampliação nas redes de sociabilidades e a construção de aspectos 

identitários viabilizadores para um melhor convívio em sociedade. Assim, foram 

formuladas questões que pudessem contribuir com o direcionamento das análises. Deste 

modo. Elegeu-se como questão central da pesquisa: 

O processo de formação que vem ocorrendo no ProJovem Urbano contribui para a 

minimização das desigualdades sociais de gênero ou está contribuindo direta ou 

indiretamente para o fortalecimento da divisão sexual e social do trabalho? 
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A partir desse questionamento básico foram formuladas as seguintes questões 

secundárias: 

Quais os aspectos motivacionais que impulsionaram jovens, homens e mulheres, a 

participarem do ProJovem Urbano? 

Quais são as relações que os(as) participantes do ProJovem Urbano estabelecem 

com as temáticas educação e trabalho a partir da experiência de formação e qualificação? 

Os/as educadores/as estão familiarizados com as questões de gênero e as 

percebem entre os homens e mulheres participantes do programa?  

Por entendermos que a educação é uma chave indispensável para o exercício da 

cidadania na sociedade, pois possibilita ao indivíduo jovem retomar seu potencial e em 

especial para as mulheres, desconstruírem papéis sociais estereotipados e com a 

finalidade de encontrarmos respostas às questões apresentadas, traçamos os seguintes 

objetivos: 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

Analisar as relações que os/as jovens estabelecem com as temáticas educação e 

trabalho, a partir da experiência de participação no ProJovem Urbano, através das 

representações sociais por eles/as construídos/as, com destaque as possibilidades abertas 

para a ampliação do exercício dos direitos e da cidadania dos participantes do programa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

Caracterizar o perfil dos participantes do ProJovem Urbano tendo como 

perspectiva os aspectos: geracional (idade/sexo), educacional, cultural, econômico e 

social; 

Identificar através dos participantes do ProJovem Urbano da cidade de Aracaju, os 

sentidos atribuídos a essa experiência e as expectativas em relação a seus projetos 

profissionais. 

Identificar entre os participantes do ProJovem os elementos motivacionais que 

impulsionaram a construção de expectativas e projetos pessoais e profissionais 

diferenciados. 
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Analisar como os/as educadores/as/as do ProJovem Urbano vivenciam as 

experiências de formação dos jovens e diferenciam homens e mulheres que participam do 

programa. 

 

Reconhecendo a dificuldade de acesso à educação e ao mercado de trabalho 

vivenciada por muitos/as jovens e identificada através de pesquisas mais atuais 

envolvendo esse público, é possível notar que a juventude vem estabelecendo novas 

relações com os processos formais de ensino, passando a incorporar a dimensão do 

mundo do trabalho, ou seja, há uma relação estreita de causa e efeito entre 

formação/qualificação e o mundo do trabalho.  

Importante considerar que o processo de reestruturação produtiva tem imposto 

transformações intensas nas formas de produzir; há um crescente avanço das inovações 

tecnológicas as quais vão gerando necessidades de adaptações às demandas locais e 

provocando rebatimentos nos atores sociais envolvidos no processo de escolarização, 

especialmente aos/as jovens, ressignificando assim os processos de formação e 

qualificação, como também os múltiplos sentidos atribuídos ao trabalho, não cabendo 

aqui identificar apenas uma referência central como sendo reveladora do sentido que o/a 

jovem atribui ao trabalho.  

Por esses motivos, consideramos oportuno destacar as hipóteses que conduziram 

esta pesquisa, e que foram validadas ao longo deste estudo: 

 As transformações no mundo do trabalho que geram a exigência por novas 

qualificações/certificações, a conclusão dos estudos e a expectativa de inserção na 

vida produtiva revelam-se como os principais fatores motivacionais para a 

participação dos/as jovens no ProJovem Urbano.  

 O arco ocupacional Telemática
5
 oferecido no ProJovem Urbano em Aracaju 

caracteriza-se como uma possibilidade de inserção no emprego e de geração de renda, 

                                                            

5
O arco ocupacional Telemática possibilita ao/a aluno/a do Projovem o desenvolvimento de competências 

necessárias para atuar nas ocupações: telemarketing, assistente de vendas, operador de micro e helpdesk. O 

Código Brasileiro de Ocupações (CBO) define bem o campo de atuação dessas ocupações: Telemarketing 

- Atendem usuários, oferecem serviços e produtos, prestam serviços técnicos especializados, realizam 

pesquisas, fazem serviços de cobrança e cadastramento de clientes, sempre via teleatendimento, seguindo 

roteiros e scripts planejados e controlados para captar, reter ou recuperar clientes; Operador de Micro - 

Operam sistemas de computadores e microcomputadores, monitorando o desempenho dos aplicativos, 

recursos de entrada e saída de dados, recursos de armazenamento de dados, registros de erros, consumo da 

unidade central de processamento (cpu), recursos de rede e disponibilidade dos aplicativos. Asseguram o 

funcionamento do hardware e do software; garantem a segurança das informações, por meio de cópias de 

segurança e armazenando-as em local prescrito, verificando acesso lógico de usuário e destruindo 

informações sigilosas descartadas. Atendem clientes e usuários, orientando-os na utilização de hardware e 
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no entanto, as representações sociais dos/as jovens participantes revelam que esta 

qualificação fortalece uma divisão sexual e social do trabalho. 

 Os/as jovens participantes do ProJovem Urbano não se veem contemplados na política 

pública em suas singularidades e na correspondência com seus interesses profissionais 

quanto a qualificação ofertada no programa. 

 A educação entendida em seu triplo processo (humanização, socialização e 

singularização) contribui para o reconhecimento das identidades dos/as jovens e para 

o fomento de políticas que dão visibilidades e atuam na minimização das 

desigualdades culturais, socioeconômicas, de gênero e de raça. 

 

Para a constatação das hipóteses elencadas, se fez necessário perguntar  pela 

realidade dos/as jovens na constituição das políticas, especialmente, em se tratando dessa 

pesquisa, investigar o ProJovem Urbano na cidade de Aracaju, pois, ao Estado cabe 

reconhecer as dimensões diversas das juventudes, as demandas específicas das mulheres, 

a existência de desigualdades não somente de classe social, mas também de cultura, raça, 

etnia e gênero. 

 

1.3  O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Em busca do alcance dos objetivos listados nessa pesquisa, privilegiamos como 

procedimento metodológico a pesquisa qualitativa, esta que vem ocupando um 

reconhecido lugar entre as diversas possibilidades existentes para se estudar as relações  

sociais. Visto que, a pesquisa qualitativa possibilita partir de questionamentos amplos, 

tornando-se paulatinamente mais claros e específicos sendo elucidadas no percurso de 

investigação. 

Em função da necessidade de identificação dos sentidos que os/as jovens atribuem 

à formação e qualificação profissional vivenciada no ProJovem Urbano, a pesquisa 

qualitativa revelou-se como necessária neste processo de investigação, permitindo uma 

                                                                                                                                                                              

software; inspecionam o ambiente físico para segurança no trabalho; Helpdesk - Monitorador de sistemas e 

suporte ao usuário e Assistente de vendas - Planejam atividades de vendas especializadas e de 

demonstração de produtos. Realizam seus trabalhos através de visitas a clientes, onde apresentam e 

demonstram seus produtos, esclarecem dúvidas e acompanham o pós-venda. Contatam áreas internas da 

empresa, sugerem políticas de vendas e de promoção de produtos e participam de eventos. 
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maior aproximação do objeto de pesquisa: o que pensam os/as jovens sobre as temáticas 

educação e trabalho e quais as representações sociais por eles/as construídos/as.  

 

Para Ludke e André (1986, p. 44) a pesquisa qualitativa apresenta características 

básicas como, por exemplo: a) a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua 

fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; b) os dados 

coletados são predominantemente descritivos; c) a preocupação com o processo é muito 

maior do que com o produto; d) o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida 

são focos de atenção especial pelo pesquisador;  e) a análise dos dados tende a seguir um 

processo indutivo. 

Diante de tais características buscamos manter uma relação próxima com os/as 

integrantes do Projovem Urbano refletindo sobre os aspectos motivacionais que 

contribuíram para a participação no programa e assim (re) construindo as categorias 

basilares da pesquisa. 

Para uma melhor compreensão sobre o problema pesquisado, selecionamos o 

estudo de caso, pois delimita o campo de pesquisa e apresenta contornos bem definidos. 

O destaque dado ao estudo de caso justificou-se por possibilitar a construção de uma 

unidade de sentido dentro de um contexto mais amplo, ou seja, para a compreensão de 

um problema, onde serão analisadas as relações estabelecidas com as temáticas educação 

e trabalho e as representações construídas pelos/as entrevistados/as. 

O estudo de caso é um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 

profundamente. Objetiva conhecer o seu como e os seus porquês, evidenciando a sua 

unidade e identidade próprias. É uma investigação que se assume como especificidade, 

debruçando-se sobre uma situação específica, procurando descobrir o que há nela de mais 

essencial e característico. 

Através do estudo de caso é possível fazer uso de diversas fontes, por isso, foram 

selecionadas fontes primárias como, por exemplo, dados estatísticos sobre o perfil da 

juventude e questões relacionadas ao trabalho e educação e utilizados relatórios, 

documentos, fontes bibliográficas e artigos que tratam da temática juventude. O passo 

seguinte constou da utilização das fontes secundárias, representadas pelas entrevistas e 

aplicação de questionários com os sujeitos integrantes do ProJovem Urbano. 

Por tratarmos com informações coletadas a partir da aplicação de questionário, 

realizamos análise destes dados estatisticamente tornando a nossa pesquisa de cunho 

quanti-qualitativa para o estabelecimento das relações necessárias à identificação das 
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variáveis expressas nos dados encontrados. Os instrumentos de coletas utilizados foram 

entrevistas semiestruturadas e questionários aplicados: aos/as professores/as, gestores, 

coordenadores e alunos/as no lócus de investigação, conforme apêndices presentes neste 

estudo, onde estabelecemos uma conversa de natureza profissional e  coletamos os dados 

necessários que responder aos questionamentos e objetivos propostos nesta pesquisa 

conforme os apêndices.  

Para Marconi e Lakatos (2010, p. 181) a entrevista é um mecanismo que permite 

ao entrevistador uma conversação face à face, esclarecendo as perguntas, reformulando-

as de outra maneira, possibilitando ao entrevistado compreender os questionamentos 

realizados. Não obstante às respostas adquiridas pelo entrevistador observamos as 

manifestações expressas pelos sujeitos durante a entrevista, revelando-se assim como 

uma boa oportunidade para o ―olho no olho‖, pois atentamos para as reações, os gestos, 

entre outros elementos manifestados. 

Dessa forma, a conversação mais próxima com os/as entrevistados/as nos permitiu 

uma melhor abstração de elementos manifestados pelos/as entrevistados/as e delimitamos 

a população que compôs a pesquisa. Foram entrevistados alunos/as, educadores/as do 

Projovem Urbano em execução na Escola Municipal de Ensino Fundamental ―Oviêdo 

Teixeira‖ situada na cidade de Aracaju.  

Das 1.026 vagas preenchidas com total das escolas participantes, 169 alunos/as 

foram matriculados no nosso lócus de investigação. Na escola funcionam 5 turmas, das 

quais foram utilizadas como amostra 19 entrevistas, sendo que 10 foram realizadas com 

alunos/as do Projovem Urbano (5 homens e 5 mulheres); 7 foram obtidas com os/as 

educadores/as do programa (5 mulheres e 2 homens); 1 foi realizada com o coordenador 

da escola e outra com o antigo gestor do programa em Aracaju. 

Devido à frequência dos/as alunos/as às aulas variar constantemente, optamos por 

aplicar o questionário em uma amostra extraída do total de participantes do Projovem. 

Desta forma obtivemos êxito com a aplicação de 63 questionários, sendo 48 respondentes 

do sexo feminino e 15 do sexo masculino. Esta predominância feminina justificada pelos 

aspectos motivacionais impulsionadores pela busca da autonomia familiar, independência 

financeira e necessidade de conclusão dos estudos fortemente mais presente nas falas das 

mulheres. 

Através das entrevistas e dos questionários analisamos as questões de interesse e 

estabelecemos relações.  A análise das entrevistas foi realizada em três etapas distintas, 

porém inter-relacionadas: pré-análise, caracterizando-se pela sistematização das ideias 
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iniciais; exploração do material utilizando um sistema de codificação: escolha das 

unidades, regras de contagem, classificação e agregação por categorias e por fim o 

tratamento dos resultados representado pela realização das inferências e da interpretação 

dos dados. 

O nosso percurso metodológico efetivou-se também a partir da realização de três 

etapas: a 1ª constituída pelos contatos preliminares (acesso à documentação individual 

do/a aluno/a: ficha de matrícula, pesquisa estatística baseada em dados do recenseamento, 

análise de pesquisas sobre a temática juventudes) contemplando a busca de fontes 

secundárias já existentes; a 2ª etapa de cunho exploratório onde buscamos coletar 

informações prévias (conversa com gestor do programa e coordenador da escola lócus de 

estudo em Aracaju) e por último aplicação de questionários para caracterização do perfil 

e obtenção de informações importantes para nossas análises bem como a realização das 

entrevistas com os/as alunos/as e educadores/as do programa, englobando a análise dos 

dados e a produção do relato escrito. 

 

1.4  A ESTRUTURA DO TRABALHO DE PESQUISA 

 

Visando permitir uma maior compreensão do objeto de pesquisa, traçamos uma 

estrutura representativa dos elementos discutidos, das categorias teóricas (re) construídas, 

das quais estabelecemos relação com as questões norteadoras da pesquisa, possibilitando 

ao leitor entender as nuances que fundamentam a formatação da política pública. Desta 

forma detalhamos a estrutura do trabalho da seguinte forma: 

O Capítulo I apresenta ao leitor a pesquisa, demonstrando os interesses revelados 

pelo estudo, o problema investigado, esclarecendo-o diante do contexto contemporâneo, 

como também indica os objetivos da pesquisa e o percurso metodológico escolhido. 

No Capítulo II tecemos um estudo sobre as principais categorias que 

fundamentam o trabalho relacionando-as com o nosso objeto de estudo. Apresentamos 

ao/a leitor/a conceitos teóricas: educação, trabalho, gênero, qualificação e juventudes. 

No Capítulo III analisamos brevemente a trajetória de políticas públicas 

desenvolvidas para a juventude a partir da percepção que se tinha sobre esta categoria e 

sobre quais ações deveriam ser mais enérgicas com a atuação do governo. Foram os 

estudos que mostraram a necessidade de uma reconfiguração sobre o campo de atuação 

das políticas, sendo necessário considerar a existência não de uma juventude, mas de 

várias juventudes. Com a necessidade de sensibilização do olhar e das ações estratégias 
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para as juventudes, fomos à busca da identificação sobre que patamar se encontra o 

Projovem Urbano; em que tipo de política se enquadra; como e por que foi criado; quais 

as repaginações sofridas desde a sua criação; seria ele um grande tesouro por suas 

qualidades motivando e direcionando jovens a se inscreverem? Essas são algumas das 

questões presentes neste capítulo. 

No Capítulo IV dedicamos atenção à caracterização dos/as jovens integrantes do 

Projovem Urbano (perfil dos/as entrevistados/as, como vivem, condição econômica etc), 

sendo composto por dois momentos: o 1º comportando informações do universo total de 

alunos/as matriculados (dados de fichas de matrículas) e o 2º perfil caracterizado a partir 

dos 63 respondentes ao questionário aplicado. Informações valiosas para que pudéssemos 

melhor conhecer quem são esses homens e mulheres em suas singularidades, pois este 

conhecimento nos possibilitou um início de estabelecimento de relações para a 

compreensão da dinâmica motivacional que os levaram a participar do Projovem. 

 O Capítulo V contempla a análise dos dados, composto por duas seções: na 

primeira seção analisamos as representações sociais dos/as jovens como eles percebem o 

Projovem em suas vidas com relação aos aspectos motivacionais, grau de satisfação, 

projeções futuras o que pensam sobre ser jovem, o que há de bom e de ruim em ser 

jovem, pois percebemos que estas dimensões estão ligadas diretamente às formas de 

interação com o meio social, com as condições vulneráveis vividas por eles/as, em muitas 

das vezes caracterizadas por desigualdades de raça, etnia, classe social e de gênero; e na 

segunda seção tecemos uma rede de análise que ao longo do trabalho nos levou à 

compreensão da difícil conciliação da relação entre escola/família e trabalho demonstrada 

pelos/as jovens e sobre como uma olhar de gênero nos permitiu compreender que esses 

espaços contribuem direta e indiretamente na ampliação dos direitos destes/as jovens, 

principalmente das mulheres, uma categoria que historicamente é excluída de uma rede 

de equipamentos sociais que lhe permita um acesso à cidadania e a democratização dos 

papéis sociais. 

No último capítulo realizamos as nossas considerações finais, tendo em vista as 

articulações realizadas, refletindo sobre as hipóteses que foram apresentadas no percurso 

do trabalho e apresentando indicações de possíveis elementos para a formatação de uma 

política para as juventudes. A tríade educação básica/qualificação e formação cidadã 

oferecida no Projovem se mostrou insuficiente para atendimento das singularidades das 

juventudes participantes. Enquanto a educação básica de maneira aligeirada contribui no 

atendimento à busca da conclusão da escolaridade fundamental, esta, da forma como se 
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processa, limita as condições de prosseguimento nos estudos. Já a qualificação 

profissional ofertada está fortemente caracterizada pela dimensão sexuada, instituindo os 

papéis sociais a partir do que são atributos femininos e ou masculinos. Desse modo 

comprometendo a formação integral do cidadão. 
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2  MARCO REFERENCIAL 

 

             Neste capítulo tecemos um diálogo com algumas categorias teóricas na tentativa 

de construir um contexto explicativo que viabilize uma melhor compreensão do objeto de 

pesquisa. Por isso, para guiar-nos na construção do marco referencial teórico desta 

pesquisa, elegemos as seguintes categorias: Educação, Trabalho, Qualificação, Gênero, e 

Juventudes no intuito de subsidiar nosso caminhar e de atentarmos para as características 

e adversidades que se apresentam na contemporaneidade. 

Essas categorias apontam para a necessidade de desvelarmos os desdobramentos 

decorrentes da relação capital/trabalho/educação em um contexto de mudanças onde tudo 

que se apresenta como novo e é também concebido como moderno, tecnológico, 

desenvolvido e necessário. 

Como referências teóricas basilares trabalhamos com os conceitos desenvolvidos 

por MARX (educação e trabalho), CRUZ (gênero, divisão sexual e social), HIRATA e 

LOURO (gênero), CASTELLS (identidade), RAMOS (competência), NEVES e LEITE 

(qualificação) SOARES (qualificação/competência), MOSCOVICI e JODELET 

(representação social). A ideia de diálogo na construção do trabalho com os autores aqui 

citados é intencional no sentido de nos permitir refletir acerca dos papéis sociais 

assumidos no tempo histórico e no espaço geográfico em que ocorrem as relações sociais 

de trabalho, educação e gênero. 

 

2.1  EDUCAÇÃO NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO 

 

   A educação cumpre um papel importante na promoção do desenvolvimento do 

homem e na construção dos bens sociáveis. De maneira sistemática e intencional pode 

possibilitar a disseminação de conhecimentos formais necessários para o 

desenvolvimento das pessoas na sociedade e como meio de exercício da cidadania.   

   De maneira intencional contribui de forma decisiva na criação de condições 

ideais que possam favorecer um processo de maturação e de inserção dos indivíduos em 

um novo contexto social, como por exemplo, no mundo do trabalho. Já ao concebermos a 

educação como exercício da cidadania, entendemos ser o mecanismo que possibilita a 

extensão de direitos políticos, civis e sociais e de superação das amarras objetivas de 

reprodução do capital, como explica Mészáros: 
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o papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de estratégias 

apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, 

como para a automudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar 

a criação de uma ordem social metabólica radicalmente diferente. 

(MÉSZÁROS, 2005, p. 65) 

 

   Dessa forma, se faz necessário observar a educação sob a ótica do movimento 

contemporâneo capitalista, pois se observa certo consenso alienante de que a associação 

entre escolarização e qualificação profissional é suficiente para minimizar as 

desigualdades educacionais do jovem (18 a 29 anos) e garantir a integração deste público 

ao mundo administrado ou da mera adaptação à lógica do econômico. 

   Na concepção marxista a educação cumpre uma tarefa fundamental, mas não 

podemos propor um discurso de que a educação seja capaz de promover por si mesma a 

transformação necessária da sociedade, mas é por meio da educação e das instituições 

educacionais que se pode prevalecer tanto a formação de súditos como a formação de 

cidadãos/ãs. Por esse motivo, entendemos que a educação se caracteriza como sendo o 

processo necessário ao indivíduo para que se construam tanto os conhecimentos quanto 

um senso crítico, inserindo-o no movimento da história através da cidadania. É, pois, uma 

atividade essencial à dinâmica das sociedades. 

   Apesar de sabermos que a educação converte-se em elemento fundamental para 

a construção da cidadania, dados sobre a escolaridade dos jovens com idade entre 15 a 24 

anos apontados pelo IBGE (2009) nos levam a pensar sobre alguns resultados como, por 

exemplo, com relação ao acesso ao Ensino Médio:  

 

a taxa de frequência dos adolescentes de 15 a 17 anos de idade era de 84,1%, 

tendo crescido substancialmente em relação a 1998, quando a taxa era de 

76,5%. Entretanto, a taxa líquida (nível compatível com a idade), ou seja, a 

frequência ao ensino médio neste grupo etário era de apenas 50,6%. [...]     

(IBGE, 2009, p. 39) 

  

Já com relação à mensuração da escolaridade da população jovem de 18 a 24 anos 

de idade, os dados revelaram que apenas 36,8%, de acordo com os dados da PNAD 2008, 

possuem 11 anos de estudo, característica esta considerada essencial para avaliar a 

eficácia do sistema educacional de um País. 

Os resultados acima denotam a necessidade de atuação das políticas públicas na 

faixa etária de 15 a 24 anos, pois um dos motivos que podem justificar, por exemplo, a 

taxa baixa de frequência destes jovens à escola, pode ser a necessidade de adentrar 
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precocemente no mercado de trabalho em busca de sobrevivência pessoal e ou familiar, 

sendo assim compelidos a exercitarem a procura por ocupação e tendo que optar pelas 

ausências à escola ou mesmo o abandono dos estudos sem que tivessem sequer 

completado os ciclos estudantis compatíveis com a idade. (ABRAMO, 2008, p. 53-54) 

Assim, com baixo capital cultural
6
, se torna ainda mais difícil enfrentar com 

maiores êxitos os desafios que se apresentam num mercado de trabalho cada vez mais 

competitivo e excludente. 

             Outro dado relevante, agora desagregado por sexo e idade, e que requer a nossa 

análise, diz respeito à queda na diferença de porcentagem entre homens e mulheres no 

tocante à entrada precocemente no mercado de trabalho. (Ver quadro 1) 

Quadro 1: Proporção das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas, 

por sexo, segundo os grupos de idade - Brasil - 1998/2008 

 1998 2008 

Homens Mulheres Homens Mulheres 

16 a 24 anos de 

idade 

68,4% 41,9% 67,6% 46,5% 

25 a 29 anos de 

idade 

88,4% 56% 89,1% 64% 

   Fonte: IBGE, 2009, quadro elaborado pela autora. 

 

            Ainda na pesquisa do IBGE (2009), notamos que em geral a escolaridade da 

mulher é superior a dos homens, mas, no tocante à ocupação no mercado de trabalho, 

estas ainda, ocupam posições mais precárias na hierarquia das ocupações e, com menores 

rendimentos. E quando se observa a relação entre ricos e pobres, a maioria, a rigor, das 

mulheres, ingressantes no mercado de trabalho na faixa etária acima assinalada, é 

                                                            

6 O conceito de capital cultural desenvolvido por Bourdieu (2007, p. 73-79) representa o poder advindo da 

produção, da posse, da apreciação ou do consumo de bens culturais socialmente dominantes, envolve um 

leque de competências culturais e linguísticas socialmente herdadas bem como as qualificações intelectuais 

produzidas pelo sistema escolar. Para o autor, quando o indivíduo passa a ter acesso a uma gama de bens 

culturais, este ganha poder e prestígio social. Ainda de acordo com a teoria de BOURDIEU o capital 

cultural pode existir sob três formas: no estado incorporado, fruto de uma apropriação simbólica dos bens 

culturais e objeto de uma transmissão hereditária; no estado objetivado, envolve a apropriação de bens 

culturais, tais como escritos, pinturas etc; e no estado institucionalizado, caracterizando-se pela certificação 

de competência cultural conferida ao seu portador através dos diplomas escolares. 

Dessa forma, tomando como referência o conceito desenvolvido por Bourdieu, podemos inferir que com os 

novos requisitos necessários para ingresso no mundo do trabalho, jovens com baixo capital cultural, 

manifestado quer seja nos três estados apontados pelo autor, sofrem impactos significativos, vivenciando, 

por exemplo, condições escolares incipientes e precariedade e instabilidade de empregos.  
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constituída por pobres que como estratégia de enfrentamento da pobreza precisam 

adentrar precocemente na vida laboral.  

Há de se destacar também que muitos destes/as jovens estão em busca da 

afirmação de sua própria autonomia e por isso se mostram bastante ―empenhados em 

conquistar espaços no mercado de trabalho e, sempre que possível, tentariam conciliar 

tais novas responsabilidades com outras práticas dedicadas ao estudo e à aprendizagem 

profissionalizante‖ [...]. (BRANCO, 2008, p. 132) 

            Apesar de a educação constituir um campo de batalha importante, onde se pode 

além de inculcar hábitos conservadores, sustentar estereótipos, preconceitos e 

desigualdades, também pode fortalecer disposições críticas, promover a autonomia do/a 

jovem quando se observa a relação educação/trabalho e pode estimular o inconformismo, 

a inquietação, desenvolver a capacidade questionadora, promovendo mudanças de 

práticas sociais não só dos/as jovens, mas de todo/a e qualquer cidadão/ã, como afirma 

Neves: 

   se na visão tradicional a educação é vista como um meio de transmissão de 

conhecimentos, envolvendo, portanto, um processo de aprendizagem e de 

construção do conhecimento, a educação voltada para a cidadania é, antes 

de tudo, um processo de desconstrução e de redimensionamento de ideias e 

certezas incompatíveis com o exercício da cidadania [...] Ou seja, temos de 

pensar a educação tanto por seu lado positivo (de ampliação dos 

conhecimentos), quanto pelo seu lado negativo (de desnaturalização de 

idéias e práticas), que é quando ela se torna um verdadeiro vetor de 

transformação social. (NEVES, 2002, p. 148) 

 

   Mesmo reconhecendo que a educação possibilita ao homem o desenvolvimento 

de diversas dimensões e potencialidades, não podemos deixar de sinalizar os apelos 

nitidamente econômicos e interesseiros do capital, que se utiliza da educação como 

trampolim para a geração e transmissão de valores que legitimam os interesses 

dominantes.  

   Apesar da existência de uma educação que contribui para a perpetuação de uma 

sociedade capitalista, ao reproduzir as ideias desse sistema, não é difícil encontrar a 

estreita vinculação da educação com o destino do trabalho. Para muitos/as jovens, o 

trabalho continua sendo a oportunidade central para a construção de uma independência 

financeira, além de ser uma experiência significativa de socialização, porém, atuar em 

vagas ocupacionais de que se goste, com ganho e reconhecimento social apresenta 

sentidos múltiplos para este mesmo público, pois depende e muito das experiências 
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vividas, dos conhecimentos escolares possuídos e dos significados que cada um atribui ao 

trabalho.  

O trabalho mais do que meio de satisfação das necessidades imediatas, torna-se 

um processo importante para os/as jovens visto que em seu sentido ontológico resulta na 

transformação da realidade, do indivíduo e da sociedade envolvida. 

Dados revelados a partir da pesquisa o ―Perfil da juventude brasileira
7
‖ (2003 

apud ABRAMO; BRANCO 2008, p. 380-381) confirmam o quanto o trabalho é assunto 

de interesse para o/a jovem. Os entrevistados, participantes da pesquisa, quando 

perguntados sobre os problemas que lhes preocupam , em primeiro lugar 55% citaram a 

segurança/violência e em segundo lugar, 52% elegeram o emprego/profissional. Quanto 

ao assunto que mais lhes interessam com 38% em primeiro lugar foi escolhida a educação 

e em segundo lugar, 37% dos entrevistados responderam o emprego/profissional. 

             A respeito desses dados, Guimarães chama a atenção sobre o motivo do trabalho 

está no topo da escolha dos jovens. Segundo a autora,  

 

[...] o sentido do trabalho seria antes o de uma demanda a satisfazer que o de 

um valor a cultivar [...]. 

Diria que é sobretudo como fator de risco, desestabilizador das formas de 

inserção social e padrão de vida, que o trabalho se manifesta como demanda 

urgente, necessidade, no centro da agenda de parcela significativa da 

juventude brasileira. Ou, de outra forma, é por sua ausência, por sua falta, 

pelo não-trabalho, pelo desemprego, que o mesmo se destaca. 

(GUIMARÃES, 2008, p. 159) 

 

       Mas, se o trabalho é demanda urgente e condição necessária para suprir 

necessidades imediatas dos/as jovens, como estes/as poderão disputar vagas laborais com 

baixa escolaridade? E quanto às jovens mulheres, que precisam conciliar a vida 

doméstica e privada com o espaço público, como garantir a vaga e a permanência no 

emprego sem dotar das condições necessárias para competir no mercado de trabalho e 

sem contar com políticas assistenciais que garantam, por exemplo, o cuidado e a 

educação dos filhos para que possam trabalhar? 

      Para que possamos analisar tais questões e buscarmos compreender a relação que 

o/a jovem estabelece com a educação e o trabalho, bem como identificarmos quais as 

expectativas e projetos pessoais e profissionais construídos não podemos deixar de 

considerar a influência do tempo e do espaço na construção da identidade de cada jovem, 

                                                            

7 A pesquisa foi realizada por meio de um questionário estruturado e aplicado a uma amostra de 3.501 jovens, 

com idades variando entre 15 e 24 anos, distribuídos em 198 municípios. (GUIMARÃES, 2008, p. 150)  
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pois o acirrado avanço científico e tecnológico além de ter provocado a fragmentação no 

mundo do trabalho, a ênfase nas atividades rotineiras em diversos setores da sociedade, 

também passou a exigir a formação de um homem capaz de atender prontamente aos 

novos desafios, dotado de novos conhecimentos e atitudes comportamentais. 

          Assim, nesse contexto carregado pela lógica capitalista que exige do jovem uma 

preparação formativa para que se torne ―empregável‖, seja ―adaptativo‖ e ―flexível‖ aos 

padrões do mercado capitalista, o tempo e o espaço do/a jovem é ressignificado, 

constituindo uma nova arquitetura do social, uma nova condição juvenil, caracterizada 

por novas identidades e subjetividades que são construídas no espaço formal como 

também em outros espaços sociais.  No que diz respeito à escola, essa pode tanto 

fortalecer positivamente o processo de construção identitária, mas também de maneira 

ideológica, delimitar campos de interesses, valorizando assimetrias e apontando por meio 

da política de qualificação nela desenvolvida, critérios de seleção sexuada, onde homens 

e mulheres são direcionados a processos de qualificação que definem previamente os 

postos de trabalho, os perfis de ocupação e as competências associadas, caracterizando, 

por isso, como hierarquizante, excludente e discriminatória. 

          Apesar das contradições existentes no espaço formal, uma pesquisa realizada a 

partir do levantamento Adolescentes e Jovens do Brasil 
8
(2007, p. 35) revelou o valor que 

a escola tem para alguns jovens e adolescentes. A pesquisa apontou que a escolaridade é 

vista em primeira opção como elemento importante para se ter ―sucesso‖ na sociedade, 

com 49% das respostas. No entanto, quando perguntados sobre a possível razão para que 

abandonassem a escola, entre as opções existentes, 24% responderam o fato de 

precisarem trabalhar e 13% a gravidez não planejada.  

Estes resultados revelam a necessidade de se repensar a escola, como também 

sobre as razões das condições objetivas desses/as jovens, pois estes/as que chegam à 

escola são dotados de diversidades, contextos sociais,  práticas diversas e de um universo 

simbólico próprio, são diferentes de outras gerações, compreendem que a escola e o 

                                                            

8 Os dados apresentados da pesquisa: Adolescentes e jovens do Brasil: Participação Social e Política foram 

coletados a partir de estudo realizado pela UNICEF, a Fundação Itaú Social (FIS) e o Instituto Ayrton 

Senna (IAS), um estudo de âmbito nacional realizado pelo IBOPE Opinião. ―A pesquisa qualitativa se 

dividiu em duas etapas: uma entrevista em semi-profundidade realizada com 42 jovens adolescentes de oito 

capitais e duas cidades do interior; e dez grupos de discussão, incluindo jovens que exercem algum tipo de 

liderança‖ (2007, p. 5). 
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trabalho são projetos que se sobrepõem, sofrendo ênfases diversas, de acordo com o 

tempo, espaço e  condições sociais vividas que lhes permitam viver a condição juvenil.  

Resultados como estes apresentados na publicação Adolescentes e Jovens do 

Brasil, revelam caminhos importantes para a formulação e implementação de políticas 

públicas e sobre pontos de diálogos que necessitam ser estabelecidos com os sujeitos e 

sua realidade, analisando não somente as necessidades geradas pelo contexto global, do 

ponto de vista da lógica do capital, mas ainda através de processos de dominação e 

exclusão existentes. É necessário reconhecer o/a jovem em sua condição, compreender a 

diversidade, seja étnica, de gênero, de classe ou de orientação sexual que se apresenta. 

  

2.2  TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E COMPETÊNCIA 

 

Qualificar-se é uma tarefa muito complexa, especialmente quando os sujeitos 

estão inseridos numa sociedade que promove comportamentos, valores e atitudes que 

pregam que cada um é ―senhor do seu destino‖, cabendo ao/a jovem, por exemplo, agir 

diante das ofertas apresentadas pela sociedade, decidir sozinho e que caminho tomar. 

Neves e Leite (1998, p. 11), ressaltam que de maneira ampla a qualificação é 

compreendida como sendo o domínio de um conjunto de saberes escolares, específicos e 

sociais que o trabalhador precisa dominar, no entanto as autoras incorporam a noção de 

qualificação a um contexto mais amplo envolvendo diferentes dimensões, para elas a 

qualificação é provedora de relações sociais. O que antes se revelava pela preparação de 

trabalhadores, meros executores de movimentos e habilidades específicas, hoje o conceito 

de qualificação foi reestruturado, não se limitando à execução de tarefas básicas 

fundamentais, a palavra de ordem é multifuncionalidade. Dessa forma, o trabalhador 

precisa qualificar-se em diversas áreas e saberes para enquadrar-se nessa nova dinâmica 

onde é requerido um perfil de trabalhador polivalente. 

Já em outro estudo desenvolvido por Neves (2000, p. 178), a autora parafraseando 

Hirata (1992), aponta que a qualificação em um novo contexto passa a ser definida como 

competência, estando ausente a ideia de relação social, estaria, portanto associada apenas 

a necessidade do trabalhador desenvolver habilidades individuais que possam ser 

mobilizadas no enfrentamento dos problemas. Um trabalhador atento aos novos processos 

de gestão e aos objetivos da empresa.  

Vale salientar que a corrida pela qualificação pode criar uma certeza de 

empregabilidade e de permanência nos postos de trabalho, no entanto, a mais alta 
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qualificação obtida por meio da formação profissional já não se apresenta mais nos dias 

de hoje como um passaporte de emancipação e de inserção social, em virtude da dinâmica 

veloz gerada a partir da modernização na organização do trabalho, por isso discute-se a 

tese sobre os processos de requalificação, necessários para a construção de processos 

formais (saberes e técnicas) e de qualificações tácitas (aspectos inerentes e subjetivos do 

trabalhador, formador de identidades). (CRUZ, 2005, p. 93). 

Ao utilizarmos o termo empregabilidade, não significa afirmar que seja apenas um 

problema do indivíduo tornar-se empregável, pois segundo Frigotto (2004, p. 197), existe 

um caráter ideológico que reveste o termo empregabilidade quando o seu uso 

indiscriminado desconsidera a influência do capitalismo
9
, ―na medida em que efetiva a 

interiorização ou subjetivação de que o problema depende de cada um, e não da estrutura 

social, das relações de poder‖. Trata-se de adquirir o pacote de competências que o 

mercado reconhece como adequadas ao ―novo cidadão produtivo‖. 

Diante da reflexão apontada por Frigotto, paralelamente ao processo de 

qualificação e aos novos processos de organização e de gestão do trabalho também 

emerge o conceito de competência com estreita relação com as qualificações tácitas, visto 

que representará a capacidade que o trabalhador precisa adquirir para enfrentar as 

situações adversas do campo profissional.  

Segundo Ramos,  

 

a competência é fortemente associada a novas competências de trabalho 

baseadas na flexibilidade e na reconversão permanente, em que se inscrevem 

atributos como autonomia, responsabilidade, capacidade de comunicação e 

polivalência. Nesse sentido, o domínio do processo de trabalho faz apelo às 

qualificações tácitas, implícitas e não formalizadas por parte dos 

trabalhadores. (RAMOS, 2002, p. 66) 

  

                                                            

9  O capitalismo é um modo de produção em que o capital, sob suas diferentes formas, é o principal meio de 

produção. A principal característica desse modo de produção é a propriedade privada do capital nas mãos 

de uma única classe, a dos capitalistas, excluindo o restante da população. (BOTTOMORE, 2001, p. 51) 

Com a finalidade de aumentar progressivamente o lucro, o capitalismo cria mecanismos necessários para 

que o trabalhador se sinta obrigado a buscar as condições necessárias que lhe permita atender à demanda do 

mercado e por consequência produzir mais capital, pois, ―para o capitalista, a aplicação mais útil do capital 

é aquela que lhe rende, com igual segurança, o maior ganho. Esta aplicação não é sempre a mais útil para a 

sociedade; a mais útil é aquela que é empregada para extrair benefícios das forças produtivas da natureza.‖ 

(MARX, 2010, p. 46). Desta forma, propagar a necessidade de formação média e de qualificação para 

inserção no trabalho através de estratégias rápidas trazem benefícios ao capitalismo que rege pela procura 

de um homem para aumentar seu ganho de capital e que não necessariamente precisará de que este possua 

uma melhor escolaridade ou qualificação. 
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Quando analisamos, por exemplo, os arcos ocupacionais
10

 oferecidos pelo 

ProJovem Urbano, questionamos as próprias opções de qualificações que são ofertadas, 

pois a formatação dos arcos ocupacionais apresenta como justificativa a preparação do(a) 

jovem,  

 

para atuar no mercado de trabalho, como empregado, pequeno empresário ou 

membro de cooperativa. Baseando-se em concepções contemporâneas de 

organização do trabalho, cada arco desenvolve competências relacionadas à 

concepção, à produção e à circulação de bens ou serviços, ampliando e 

articulando as possibilidades de atuação do jovem no mundo do trabalho. 

(PPI, 2008, s.p.) 

 

O delineamento dos arcos ocupacionais e os objetivos a que se destinam nos 

permitem inferir como sendo características de uma política neoliberal
11

, pois 

identificamos claramente, uma lógica econômica de inserção no mercado de trabalho, 

manifestada a partir da construção de um currículo integrado, que se diz articular: 

educação básica, qualificação e participação cidadã. Nota-se de início o fortalecimento de 

uma visão dos(as) estudantes como capital humano
12

, ou seja, a ideia de que uma maior 

escolarização contribuirá diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos(as) 

jovens, pois haverá um aumento de renda em virtude da qualificação que obteve para 

desempenhar funções no mercado de trabalho, contribuindo assim com a sociedade em 

que se insere. Significa assim dizer que: para resolver os problemas de desemprego 

evidenciados, buscou-se o desenvolvimento de programas e projetos sociais que visassem 

a capacitação ocupacional e a inserção produtiva dos(as) jovens brasileiros(as). 

Burbules e Torres explicam sobre como se processa o ensino numa lógica 

neoliberal: 

 

                                                            

10 Compõem os arcos ocupacionais: Administração, Agroextrativismo, Alimentação, Arte e Cultura I, Arte e 

Cultura II, Construção e Reparos I (Revestimentos), Construção e Reparos II (Instalações), Educação, 

Esporte e Lazer, Gestão Pública e Terceiro Setor, Gráfica, Joalheria, Madeira e Móveis, Metalmecânica, 

Pesca e Piscicultura, Saúde, Serviços Domésticos I, Serviços Domésticos II, Serviços Pessoais, Telemática, 

Transporte, Turismo e Hospitalidade e Vestuário. (PPI, 2008) 
11 O neoliberalismo nasceu logo após a 2ª guerra mundial e representou uma reação teórica e política contra o 

Estado intervencionista e de bem-estar. Burbules e Torres nos dizem que ―os neoliberais representam o 

elemento mais poderoso dentro da restauração conservadora. Eles são conduzidos por uma visão de Estado 

fraco. Assim, aquilo que é privado é necessariamente bom, e aquilo que é público é necessariamente ruim‖. 

Para os autores a política neoliberal provocou uma ligação mais íntima entre a educação e a economia. 

(2004, p. 46-47) 
12 O conceito de capital humano empregado não é puramente econômico, pois a educação também produz um 

tipo de capital humano que permite ao indivíduo um melhor ajustamento na sociedade, interferindo 

inclusive sobre sua vida social e moral. 
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o mundo é intensamente competitivo do ponto de vista econômico, e aos 

estudantes – como futuros trabalhadores – devem-se transmitir as 

capacidades e disposições necessárias para competir de forma eficaz e 

eficiente. [...] 

Existem iniciativas de políticas variadas que surgiram dos segmentos 

neoliberais da nova aliança hegemônica. A maioria delas está centrada em 

criar ligações mais íntimas entre a educação e a economia, ou em inserir as 

próprias escolas no mercado. O primeiro caso é representado por propostas 

disseminadas de programas de ―escola para o trabalho‖ e educação para o 

emprego e por cortes vigorosos nos custos do ―Estado inchado‖. [...] Por trás 

disso, está um plano para sujeitar as escolas à disciplina da competição do 

mercado. (BURBULES; TORRES, 2004, p. 46-47) 

 

Paralela a esta reflexão está à proposição de associação entre a escola e o trabalho 

pautada na proposta de qualificação dos/as alunos/as do Projovem para atender às 

demandas observadas nos países industrializados, que vivenciam as consequências das 

tecnologias de base microeletrônicas e as consequências sociais das mudanças 

tecnológicas, gerando mudança sobre o emprego, nas condições de trabalho e no perfil do 

trabalhador. 

Mas, ao reconhecermos o impacto da industrialização, das inovações tecnológicas 

exigindo uma maior qualificação dos/as jovens que pretendem adentrar no mundo do 

trabalho, não podemos deixar de sinalizar que as consequências oriundas das novas 

tecnologias, têm impactos diferenciados entre homens e mulheres, entre as diferentes 

categorias de mão-de-obra, no lugar ocupado quer seja na divisão técnica e social do 

trabalho e de acordo com o nível de qualificação possuído. (HIRATA, 2002, p. 223) 

Desta forma, Hirata nos chama a atenção quanto às considerações generalistas 

encontradas em estudos que desconsideram elementos importantes em suas análises 

como, por exemplo, o espaço e tempo em que se encontram homens e mulheres. 

A ―verdade‖ ideológica presente no discurso do capital dominante nos provoca 

uma reflexão para o entendimento sobre como tem ocorrido às práticas de socialização na 

escola a milhares de brasileiros/as que tiveram menos oportunidades de acessar a escola 

pública, gratuita e de qualidade. 

Mesmo com os avanços
13

 observados a partir da LDB 9.394 de 1996 e posteriores 

alterações, como por exemplos: entendendo a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

                                                            

13
Dados sobre a taxa de analfabetismo no total do Brasil revelou um decréscimo de 11,38% em 2004 para 

9,96% em 2008. (IBGE, 2004 a 2008). O decréscimo também foi percebido no resultado estimado para 

2011, revelando a existência de 8,6% de pessoas analfabetas com 15 anos ou mais de idade, o que 

corresponde a um total de 12,9 milhões. (IBGE/PNAD, 2011).  

Apesar desse discreto decréscimo no percentual, este foi percebido a partir de um incentivo maior por 

políticas de alfabetização de adultos (Brasil Alfabetizado) em todo o Brasil. 
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(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade (Lei nº 12.796 de 04 de abril de 2013);  a partir 

da ampliação do ensino fundamental de nove anos (Lei nº 11.274 de 06 de fevereiro de 

2006)  ainda não é possível sinalizar ganhos significativos com relação a taxa de 

analfabetos no Brasil. 

As trajetórias irregulares dos/as jovens à escola, permeadas em muitas das vezes 

por desigualdades alimentadas não apenas pela falta de um reconhecimento de suas 

singularidades, mas também em função dos condicionantes sociais que independem da 

vontade dos sujeitos, contribuem para um processo de idas e vindas dos/as jovens aos 

sistemas de ensino até que ocorra a caracterização do abandono. 

A escola precisa urgentemente reconhecer que os/as jovens quando retornam à 

escola estão apostando mais uma vez na instituição para que possam ser vistos pelo 

sistema educacional com suas singularidades e diversidades, pois não basta a 

democratização do acesso se na contramão desse processo persiste uma inobservância 

quanto à garantia de educação, conhecimento e de aprendizagem. 

 Segundo pesquisa desenvolvida pela Unesco denominada Juventudes Brasileiras,  pode-

se constatar que: 

 

[...] a quase totalidade dos jovens entre 15 e 29 anos freqüenta ou já 

freqüentou a escola, sendo de apenas 0,7% o percentual dos que afirmaram 

nunca ter estudado. Entretanto, somente 38% estão estudando e 61,3% já 

estudaram, mas não estudam atualmente. A maior parte dos jovens acredita 

que terá condições de voltar a estudar (69,5%), enquanto 27,1% não crêem 

nessa possibilidade. Sem dúvida, o sistema educacional brasileiro está diante 

de um dos seus maiores desafios: como garantir a permanência dos seus 

alunos? Como garantir o ensino básico para todos? (ANDRADE; NETO, 

2007, p. 59) 

 

Dubet (2001) sinaliza para a importância da universalização do acesso, de se 

garantir acesso a todos em idade regular e para aqueles que não tiveram oportunidade na 

idade certa, uma vez que a escola de massa tem se empenhado em oferecer condições 

iguais de oportunidades de ingresso, a seleção não é mais feita no acesso à escola, mas no 

seu interior, na formação, no percurso a ser construído destacando-se a importância do 

desempenho individual, da competição, resultando formas sutis de classificar os que 

fracassam na escola, os que acabam sendo avaliados como não habilidosos e até 

incompetentes.  

É no transcorrer deste processo que o ―jogo‖ se efetiva e quando os alunos 

percebem que estão em desvantagem, em condições desiguais, surgem algumas 
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estratégias como a própria retirada do jogo, através do abandono, da evasão, da 

repetência e da incorporação de um conformismo escolar, notas médias ou baixas – 

determinadas pela boa vontade. Esta trajetória é recorrente e imposta à maioria dos(as) 

jovens com vida escolar irregular, pois o(a) aluno(a) repete muitas vezes, retorna, 

abandona, muda de escola e, finalmente muda de turno diurno para o turno noturno, sai 

das turmas de seriação e recorre aos programas aligeirados, compactados, onde se 

suprime o direito de aprender em troca de uma bolsa benefício como forma de ―segurar‖ 

os(as) alunos(as) até o término do programa. 

Diante deste panorama cabe aqui analisarmos alguns dados que revelam 

informações sobre a relação trabalho e estudo e a presença ou não da juventude nestes 

setores. 

Primeiro é relevante destacar que de acordo com o censo demográfico realizado 

pelo IBGE (2010), a população jovem residente com idade de 15 a 29 anos compreende 

aproximadamente 52 milhões de jovens e que desse universo aproximadamente 721.165 

nunca frequentaram a escola. Este dado denota a necessidade do desenvolvimento de 

estratégias, não apenas no que se refere à garantia do acesso e da permanência na escola, 

mas também na busca pela minimização das desigualdades de classe, raça e gênero que 

perpassam nesta categoria, pois estas condições inviabilizam em muitas das vezes o 

acesso ou a continuidade dos estudos e a melhoria das condições de trabalho e de vida. 

Outro dado relevante é o expressivo quantitativo de alunos/as que nunca 

frequentaram a escola. Estes sem escolaridade adequada estão em desvantagens e acabam 

por encontrar as piores condições de trabalho com baixos salários atuando em postos 

precarizados. Para minimizar as condições de escolaridade surgem políticas de 

alfabetização como, por exemplo, Brasil Alfabetizado
14

, com características 

compensatórias, visando dialogar com a dívida social do país e proporcionar a melhoria 

nos índices de alfabetização da população. 

Mas, a administração de programas deste porte, não pode ser desenvolvida de 

maneira isolada desconsiderando as condições de vida do público alvo e a relação que se 

estabelece com o contexto inserido na escola, na família e na sociedade. Como 

                                                            

14
O Brasil Alfabetizado foi criado em 2003 a partir do Decreto nº 4.834 de 08 de setembro daquele ano, 

instituindo um regime de colaboração entre a União com os Estados, os Municípios e organismos da 

sociedade civil, além de outras providências com a finalidade de alfabetizar jovens, adultos e idosos, formar 

alfabetizadores, com o objetivo principal de universalizar o acesso à educação. É parte integrante da 

política de Educação de Jovens e Adultos (EJA), sendo considerada a porta de entrada para o ensino 

fundamental de jovens, adultos e idosos. Desde 2003 o programa já atingiu a marca de 12 milhões de 

pessoas alfabetizadas. (BRASIL, 2013) 
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desconsiderar, por exemplo, a realidade vivenciada por muitas jovens mulheres, onde a 

dificuldade de manter estudo pode estar mais fortemente vinculada ao casamento e à 

chegada dos filhos do que à entrada no mercado de trabalho. Ou ainda, a hipótese de que 

o tipo de trabalho que se impõe como necessidade, após o casamento e a chegada dos 

filhos é mais difícil de conciliar com o estudo.  

Neste caso, a relação estabelecida com a educação e o trabalho, é variada e 

complexa, para alguns a relação com o trabalho é vista como necessidade priorizando-o 

em detrimento da escola, que passa a exercer um grau de importância de ―segundo 

plano‖. 

Quanto ao nível de ensino que os/as jovens frequentam na escola, os dados 

reforçam o avanço das mulheres aos estudos superiores em relação aos homens. Elas são 

maioria, na faixa etária de 15 a 29 anos, frequentando o ensino superior, mestrado e ou 

doutorado. (Ver quadro 2) 

  

Quadro 2: Quantitativo de jovens que frequentam a escola 

segundo sexo, grupo de idade e curso 

                    Curso que frequentam 

15 a 29 anos Superior de 

graduação 

Mestrado Doutorado 

Homens 2.311.833 35.029 10.956 

Mulheres 2.584.356 47.262 13.701 

   Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010, quadro elaborado pela autora. 

 

Outra análise importante, diz respeito aos dados apontados também no censo 

demográfico, onde identificamos que é maior a proporção de jovens que não estudam 

nem trabalham, assim como a maior proporção de quem só estuda é do sexo feminino. 

(Ver quadro 3) 

Quadro 3: Relação estudo e trabalho, segundo sexo dos jovens com idade 

de 15 a 29 anos 

Atividade quanto a estudo e 

trabalho 

Sexo 

Feminino Masculino 

Só estuda 10.765.006 9.388.470 

Trabalha e estuda 4.451.817 5.393.802 

Só trabalha 9.635.377 14.251.322 

Não trabalha e não estuda 9.263.485 4.168.076 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010, quadro elaborado pela autora. 



39 

 

 

 

 Agora, quando observamos os Indicadores Sociais publicados pelo IBGE (2009) 

notamos que no grupo etário de 20 a 24 anos o percentual de mulheres que só trabalham 

aumentou mais que o dos homens da mesma faixa etária, entre 1998 e 2008. Entre elas, 

era de 38,1% e passou para 42,1%. Entre os homens, o aumento foi menor (de 63,6% 

para 64,7%), mas mesmo com o discreto acréscimo destas jovens mulheres no mercado 

de trabalho, há de se considerar que a presença dos jovens homens no mercado de 

trabalho, ainda é significativa em relação a elas.  

Os motivos podem ser revelados pela situação em que a maioria das mulheres se 

encontra em relação aos homens: na condição de apenas estudante e filha ou assumindo 

as responsabilidades com a família a partir da chegada de filhos e ou do casamento, pois 

entre as jovens de 18 a 24 anos, aumentou de 4,8% para 11,8% a porcentagem daquelas 

que são a referência na família como mães e diminuiu de 62,1% para 51,0% a 

porcentagem das que são cônjuges. (IBGE, 2009) Ou seja, a relação estudo e trabalho 

estabelecida por estas jovens se apresenta ainda mais conflitante e complexa, pois 

conciliar a atividade produtiva com a reprodutiva se torna ainda mais difícil quando as 

responsabilidades do lar recaem apenas sobre elas, limitando-as por isso ao espaço 

privado e impedindo-as de manter os estudos. 

Uma pesquisa realizada a partir da iniciativa do Projeto Juventude/Instituto 

Cidadania, com a parceria do Instituto de Hospitalidade e do Sebrae, desenvolveu um 

estudo quantitativo, em áreas urbanas e rurais de todo o território nacional, junto a jovens 

de 15 a 24 anos, de ambos os sexos e de todos os segmentos sociais. Contou com a 

participação de 3.501 jovens e culminou com a divulgação do material Perfil da 

juventude brasileira, e revelou informações sobre várias temáticas relacionadas com este 

público, dentre elas sobre o problema que mais os preocupam atualmente. O trabalho foi 

apontado pelos homens e mulheres na faixa etária de 21 a 24 anos como uma grande 

preocupação, sendo escolhido por 61% dos homens e 49% das mulheres.  

Os mais jovens na faixa etária de 15 a 17 anos, o resultado se mostrou 

equilibrado: 41% para eles e 42% para elas que elegeram o trabalho como um tema que 

os preocupam.  As diferenças observadas neste resultado entre aqueles/as jovens de 21 a 

24 anos e os de 15 a 17 anos, sugere a hipótese de que estes jovens entendidos como 

―adolescentes-jovens‖, ainda não surgiram necessidades imediatas geradas pelo 

mantimento econômico das despesas com a família e por isso não veem como obrigação 
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a busca de trabalho para alcance da independência financeira, situação diferente do que 

ocorre entre os/as jovens de 21 a 24 anos. 

Para alguns também o período da juventude pode ter sido retardado bem como o 

processo de emancipação desta etapa em prol de uma ampliação do período de formação 

escolar, podendo inclusive ter conciliado em alguns casos o trabalho e a escola na busca 

por um enfrentamento das exigências do mercado de trabalho, já para aqueles entendidos 

como ―jovens-jovens‖ (de 21 a 24 anos), a existência de um domicílio próprio e a 

constituição da família podem já ter sido constituídos e, por isso mesmo, sentem mais 

fortemente a pressão pela urgência da inserção, e compreendem o emprego como uma 

grande preocupação, em virtude dos papéis sociais que lhes são associados. 

Mas, não podemos desconsiderar que tais papéis sociais possam também ser 

assumidos precocemente pelos ―adolescentes-jovens‖, pois sabemos das disparidades 

sociais que marcam a nossa sociedade e provocam a persistência de obstáculos quanto ao 

acesso e à permanência na escola, bem como a inserção precoce no mercado de trabalho 

por via da necessidade de subsistência.  

Por esse motivo, não cabe um delineamento de características a uma parcela de 

jovens a partir da determinação etária, há de se considerar particularidades, sociais, 

étnicas, econômicas, de gênero, geracionais entre outras existentes que contribuirão de 

maneira significativa para a inserção precoce ou não no mundo do trabalho e para o grau 

de importância e a centralidade que atribuem a esta atividade em suas vidas, como bem 

esclarece Guimarães: 

 

o efeito dessas particularidades que nos especificam torna-se crítico na 

conjuntura atual, quando os nossos grandes mercados urbanos de trabalho 

parecem estruturados de forma a ameaçar os trabalhadores jovens com a 

reprodução duradoura da instabilidade dos empregos precários e da 

recorrência do desemprego. 

Essa pluralidade de caminhos de ingresso no trabalho, típica dos processos 

abertos, é a pista para o entendimento das diferenças na dinâmica dos 

eventos do ciclo da vida, que particulariza grupos de jovens no interior de 

uma mesma sociedade, e que certamente está também ligada a características 

de classe, regionais e étnicoraciais, além das diferenças de sexo [...]. 

Perscrutar tais diferenças corresponde, por certo, a um caminho de inegável 

valor heurístico para dar sustentação à noção de ―juventudes‖, notadamente 

pelo que essa pode sugerir quanto a modos de viver e de representar o 

vivido. (GUIMARÃES, 2006, p. 181) 
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Não há dúvidas que a incessante busca de ocupação em um posto de trabalho se 

apresenta para muitos/as jovens como um mecanismo de inserção social e de melhoria de 

padrão de vida e ganha expressivo significado para outros, justamente por sua ausência e 

pelo desemprego que se destaca. 

É salutar observar, por exemplo, uma comparação da taxa de desemprego 

identificada em dezembro de 2011 e de janeiro a março de 2012, para percebermos como 

esta temática vem se apresentando para jovens homens e mulheres, aqueles 

compreendidos em um determinado grupo etário e possuindo uma quantidade de anos de 

estudo. (Ver quadro 4)  Tomamos como referência a Pesquisa de Emprego e Desemprego 

consolidada e publicada em um boletim do mercado de trabalho (IPEA, 2012) e a 

Pesquisa mensal de emprego (PME) publicada em janeiro de 2013 (IBGE, 2013). 

Os documentos apontaram em valores gerais uma queda discreta na taxa de 

desocupação nos meses de janeiro de 2012 e 2013, para o conjunto das seis regiões 

metropolitanas abrangidas pela pesquisa, atingiu respectivamente as taxas de 5,5% e 

5,4%, no entanto, analisando os dados desagregados por sexo, faixa etária e anos de 

estudo, notamos que a taxa de desocupação permanece maior entre as mulheres, naquelas 

entre a faixa etária de 18 a 24 anos, mesmo possuindo 11 anos ou mais de estudo, pois 

enquanto em dezembro de 2012 a taxa total de desocupação entre os homens era de 3,9% 

e de 5,4% entre as mulheres, em janeiro de 2013 o resultado apontou 4,5% de homens 

desocupados e 6,5% de mulheres desempregadas. (Ver quadro 4) 

Estes dados denotam que a diferença de gênero e de idade é forte e que mesmo 

possuindo uma maior escolaridade, é grande a incerteza sobre a ocupação de uma vaga no 

mercado de trabalho, é por isso que na pesquisa Perfil da juventude brasileira também se 

observou que é altíssima a preocupação dos jovens entrevistados sobre o desemprego, 

―três em quatro jovens se dizem muito preocupados com o desemprego, e mais de um 

quinto se diz um pouco preocupado‖. (ABRAMO; BRANCO, 2008, p. 54, grifos da 

autora) 
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Quadro 4: Taxa de desocupação, segundo sexo, faixa etária e anos de estudo 

 População ocupada População desocupada 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

53,9% 46,1% 44,5% 55,5% 

Por anos de estudo 

Sem instrução e menos 

de 8 anos de estudo 

20,9% 16% 

8 a 10 anos de estudo 16,4% 23,5% 

11 anos ou mais de 

estudo 

63,7% 64,4% 

Por faixa etária 

15 a 17 anos  1,5% 7,6% 

18 a 24 anos  13,3% 33% 

Fonte: IBGE, PME, 2013, quadro elaborado pela autora. 

 

O atual contexto vivenciado pela economia no Brasil, ainda com predominância 

de desemprego, acaba por dificultar a inserção do/a jovem no mercado de trabalho, sem 

contar que são variadas e complexas as relações que os/as jovens estabelecem com o 

trabalho, depende da faixa etária que estejam, dos anos de estudo que possuem, do nível 

socioeconômico que estejam inseridos, das condições concretas que irão determinar os 

sentidos atribuídos ao trabalho e a escola. Jovens que possuem uma melhor condição de 

renda estabelecem uma relação mais próxima com a escolaridade para que possam 

futuramente, pleitear melhores postos de trabalho.  

Diferentemente ocorre com o/a jovem de classe econômica inferior, ao vivenciar 

condições de desigualdades sociais, estabelecem uma relação prioritária com o trabalho 

em detrimento do estudo, no entanto, encontram dificuldades de empregar-se, ou são 

empregados em atividades precárias, inseguras, com baixos salários e sem perspectiva de 

melhoras. Quando nos referimos às jovens mulheres e jovens negros/as, as condições 

desiguais se multiplicam. 

Esta situação não nos leva à defesa de que os/as jovens devam apenas estudar e 

assim melhor preparar-se para o mundo do trabalho, pois reconhecemos que as 

singularidades concretas vivenciadas por cada jovem é que determinarão uma relação de 

aproximação ou de afastamento com o estudo e o trabalho. Entendemos que o grande 

desafio não é apenas pensar na idealização e no oferecimento de programas e ações que 

visem o desenvolvimento de atividades voltadas para a melhoria da escolaridade e a 

preparação para o mercado de trabalho, mas sim, que além de garantir a concretude da 

formação educacional, profissional e a relação com o trabalho se estabeleça uma inter-
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relação com o universo específico onde o/a jovem está inserido/a, contribuindo para a 

minimização das desigualdades de classe, raça e gênero. 

Diante desta problemática, é pertinente situar o que significa trabalho para alguns 

autores que dialogam sobre este tema tão em pauta nos discursos políticos sobre 

programas voltados para os jovens. 

Partindo das reflexões de Marx (1983, p. 149-150, 153), o trabalho é condição 

constitutiva do ser social, é uma categoria central nas relações sociais dos homens com a 

natureza e com os outros homens, produzindo valores de uso e dando uma forma útil à 

vida. Para Marx este é o trabalho concreto, aquele que visa atender às necessidades 

humanas.  

Ainda segundo o autor, o trabalho é uma atividade orientada pela inteligência, 

permitindo a sobrevivência do homem e contribuindo com a sua transformação, 

historicamente e dialeticamente.  

No entanto, não podemos esquecer de que o trabalho também adquire um caráter 

abstrato. Uma qualidade social fruto do processo capitalista e expresso na forma de 

mercadoria. Isso ocorre, pois o trabalhador não se apropria daquilo que produz para 

atendimento de suas necessidades, este se vê privado dos produtos de sua atividade que 

passa a ser incorporado ao capital. Quanto mais o trabalhador se esforça e mais objetos 

produz, menos consegue possuí-los e mais submetido fica à dominação de seu produto. 

 É sobre esta forma que se caracterizam aquelas propostas de programas que 

visam associar a educação à inserção no trabalho tomando como referência a necessidade 

de preparação do/a jovem para atender ao mercado capitalista, com um discurso 

ideológico de contribuição com as condições necessárias para sobrevivência do/a jovem 

trabalhador/a. No entanto, na visão marxiana, a relação estabelecida entre o trabalhador e 

o capitalista, ―não é uma relação que satisfaça a necessidade do trabalhador como 

indivíduo, como pessoa, mas sim um meio para sua sobrevivência.‖ (SAVIANI; 

DUARTE, 2012, p.28). 

Nesta direção, os programas de inserção/qualificação para o trabalho estariam 

muito mais contribuindo para a permanência de uma sociedade de classes antagônicas, 

pautadas na divisão social do trabalho - onde os resultados das qualificações aligeiradas 

beneficiariam as classes dominantes – do que serviria de fato para a objetivação não 

somente das necessidades de sobrevivência do/a jovem trabalhador/a, mas também de 

suas necessidades propriamente sociais. 
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Programas desenvolvidos através de fórmulas milagrosas e até aligeiradas criam 

nos sujeitos expectativas, tendo em vista a promessa quanto ao desenvolvimento de 

competências e habilidades que lhes tornarão mais requeridos pelo mercado de trabalho, 

justificada pela necessidade de ampliação do perfil profissiográfico do(a) jovem como 

nos explica Ponce de Leon: 

 

na literatura, o trabalho é entendido como uma das principais via de 

realização pessoal e de construção de identidades, criador de relevantes 

vínculos sociais. Além de poder ser percebido também como fonte de 

criatividade e de inovação pela sua capacidade de produção de 

conhecimento, ciência e tecnologia, possibilitando às sociedades contínuas 

modificações sociais, políticas, econômicas e culturais. (PONCE DE 

LEON, 2007, p. 272) 
 

 

Organista (2006, p. 127-128) parafraseando Lukács, nos diz o seguinte a respeito 

do conceito de trabalho: 

 

para Lukács, o trabalho ocupa um lugar central para se entender a 

complexidade das relações sociais. Segundo o autor o trabalho possui o 

caráter de mediador homem (sociedade) e natureza. Por isso, é o trabalho 

que permite o salto do ser meramente biológico para o ser social. [...] Lukács 

deixa claro que é o trabalho a categoria fundadora do ser social e que todas 

as demais categorias já têm em sua essência um caráter social. 

(ORGANISTA, 2006, p. 127-128). 

 

Podemos também dizer que além do trabalho ser elemento constitutivo do ser 

social, este não se esgota ou se reduz ao trabalho. Quanto mais o ser social se desenvolve, 

mais as suas objetivações extrapolam o espaço ligado diretamente ao trabalho. (NETTO; 

BRAZ, 2009, p. 43) 

Neste ponto chamamos a atenção da necessidade do olhar atento e crítico para as 

políticas públicas de formação e qualificação de jovens que se dizem propor a 

―democratização escolar‖ a ―inclusão integral‖, pois muitas vezes os alunos/as acabam 

por serem culpabilizados/as e estigmatizados/as, especialmente aqueles/as a quem o 

sistema educacional trata de forma bastante precarizada. 

Não obstante a tudo isso o mundo do trabalho vem passando por abruptas e 

radicais transformações que até então nunca foram vistas. A formação de um mercado 

internacional/globalizado e de um mercado financeiro integrado tem requerido 

transformações intensas nas formas de produzir, as quais vão sofrendo adaptações às 
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demandas locais e aos rebatimentos vividos pelos atores sociais envolvidos neste 

processo de escolarização.   

As mudanças foram engendradas pelo capitalismo como forma de garantir a sua 

existência, instituindo modificações nos processos produtivos, na gestão e organização do 

trabalho. Com isso, exige-se a produção de um maior conhecimento provocando um 

rebatimento direto na formação do trabalhador. 

O reflexo dessa conjuntura se deu em substituição ao modelo taylorista/fordista na 

década de 1970 e a entrada de novas tecnologias que visavam imprimir uma maior 

flexibilidade e integração nos processos produtivos. A produtividade de uma empresa não 

estava mais assentada na perspectiva da rapidez dos gestos tão característicos do modelo 

taylorista/fordista, mas sim na eliminação dos ―tempos mortos‖, enfatizando a 

necessidade de realização de planejamento e resolução de problemas, fazendo um apelo à 

subjetividade do trabalhador, desafiando sua capacidade intelectual, como também 

aumentando sua carga mental, emocional e de trabalho. (NEVES, 2000, p. 176-177) 

Em paralelo à intensificação dos papéis a serem desempenhados pelo trabalhador, 

novas tensões surgem em virtude do acelerado desenvolvimento de tecnologias 

eletrônicas, informáticas e cibernéticas, atuando diretamente na ressignificação dos 

quadros sociais e mentais. Presencia-se neste palco da história, o surgimento de um 

―príncipe eletrônico‖, que reconfigura as relações sociais e de trabalho nos quatro cantos 

do mundo impondo novas subordinações, recriações ou mesmos ultrapassando as 

tendências em voga. (IANNI, 2000, p. 144-145) 

Neste contexto, políticas educacionais surgem com o propósito de correlacionar a 

educação às tendências em desenvolvimento e à lógica econômica, buscando integrar a 

sociedade ao processo produtivo com vistas à acumulação de um contingente de capital 

humano. Em especial nos referimos às políticas educacionais que visam preparar 

trabalhadores ―empregáveis‖, ―adaptáveis‖ e ―competitivos‖, usando como ferramenta 

para alcance dos objetivos a otimização do tempo do curso de estudo, enxugando o 

currículo e oferecendo uma formação ―aligeirada‖ tida como ―básica‖ para a conclusão 

de todo o ensino fundamental.  Por este caminho a educação é concebida como uma 

―ajuda social‖ e não como um direito humano. 

 Para colocar em prática este processo de formação utiliza-se como ―chamariz‖ a 

associação da formação básica à oferta de qualificação profissional com a justificativa de 

que o impacto causado pelas incorporações de novas tecnologias de informação e 
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comunicação nas relações de criação e socialização passa a exigir trabalhadores cada vez 

mais qualificados e dotados de aportes de conectividade.  

Estas demandas têm suscitado aos jovens, homens e mulheres questionamentos 

sobre a necessidade de ampliação das oportunidades de acesso à escola e à educação, 

como também expressando para ambos, sentidos diferenciados sobre os motivos 

desencadeadores para o retorno aos bancos escolares. A educação é vista como projeção 

positiva para inserção no trabalho, ainda mais associada a uma qualificação, no entanto, 

torna-se um projeto pessoal e profissional para o/a jovem de acordo com o momento do 

ciclo de vida e as condições sociais que lhes permitam viver a condição juvenil. 

Apesar das diversidades de aspirações de escolaridade e de trabalho orientando a 

decisão do/a jovem quanto à experimentação ou reversibilidade de escolhas para fazer 

parte de um programa de formação e qualificação, o que se observa na prática é que as 

novas tecnologias vêm substituindo os/as operários/as, os artefatos manuais por processos 

automatizados, com poucos trabalhadores manuais, a exemplo do setor produtivo 

agrícola. Este setor tem cada vez mais dispensado trabalhadores, em substituição pelas 

grandes máquinas que são operadas por aqueles que possuem habilidades e competências 

e que se destacam no meio dos demais trabalhadores, ou seja, ―as transformações do 

trabalho e as reestruturações produtivas geram impactos e consequências diferenciadas 

para a mão de obra masculina e feminina‖. (CRUZ, 2002, p. 129) 

Por este motivo, entendemos que uma análise sobre trabalho deve introduzir a 

dimensão sexuada, reconceitualizando o próprio conceito de trabalho, conforme propôs a 

pesquisadora Danièle Kergoat e outros autores, pois agregando a inclusão do sexo social 

e do trabalho doméstico ao se analisar o trabalho.  

 

essa reconceitualização abrangeu também o trabalho não-assalariado, não-

remunerado, não-mercantil e informal. Trabalho profissional e trabalho 

doméstico, produção e reprodução, assalariamento e família, classe social e 

sexo social são considerados categorias indissociáveis. 

(HIRATA; ZARIFIAN, 2003, p. 67) 

 

Assim, com a ampliação do conceito, identificamos a necessidade de um 

aprofundamento das discussões presentes nas políticas públicas, em especial àquelas que 

se propõem a ampliação do exercício da democracia, ou que estão dirigidas as 

transformações requeridas pela economia de mercado. O que até então tem se observado 

é que as políticas públicas estão condicionadas, em ambas as situações, por relações de 

poder que geram demandas e reorientam a gestão das políticas setoriais, desconsiderando 
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uma série de fenômenos que podem contribuir para uma certa ―exclusão‖. As relações 

entre homens e mulheres se articulam com um conjunto de relações sociais; implicam 

antagonismo ou conflito ligado a relações de dominação e opressão; e podem ser 

modificadas historicamente. Cabendo por isso, uma reflexão atenta sobre estes elementos 

implícitos ou explícitos nas políticas públicas. 

 

2.3  ENTENDENDO A DIVISÃO SEXUAL E SOCIAL DO TRABALHO 

 

A dimensão sexuada constitui um elemento de relevância nos estudos sobre 

trabalho e formação. A este respeito, Hirata
15

(2002) em suas teorizações mescla tanto as 

dimensões econômicas e sociais quanto as sexuais para se compreender a nova divisão 

internacional do trabalho, com suas inúmeras faces. A divisão sexual do trabalho para a 

autora é considerada como um aspecto da divisão social do trabalho, e nela a dimensão 

opressão/dominação está fortemente contida, acompanhada de uma hierarquia clara do 

ponto de vista das relações sexuadas de poder. É assim, indissociável das relações sociais 

entre homens e mulheres, que são relações de exploração e opressão entre duas categorias 

de sexo socialmente construídas.  

A realização de um estudo numa perspectiva de análise de gênero questiona a 

divisão sexual do trabalho, tendo em vista a importância da percepção das relações de 

poder que se estabelecem entre os sexos nos espaços profissionais. É a sociedade que 

hierarquiza as atividades a serem desenvolvidas entre homens e mulheres de maneira 

desigual.  

Com a segmentação sexuada no ambiente laboral surgem conflitos nas relações de 

dominação/subordinação em virtude da distribuição diferencial dos homens e das 

mulheres nos postos de trabalhos, nos ofícios e nas profissões. Os homens são 

direcionados prioritariamente às atividades produtivas com maior valor social adicionado 

(postos de controle e de chefia) e as mulheres são associadas à esfera reprodutiva (em 

postos que remetem a uma extensão das atividades realizadas ao lar, que necessitam de 

cuidado, atenção delicadeza, comunicação etc, estes tidos como ―dotes‖ específicos das 

mulheres e legitimados a partir de uma ideologia naturalista). 

                                                            

15HIRATA, Helena. Nova divisão sexual do trabalho? Um olhar voltado para a empresa e a sociedade. São 

Paulo: editora Boitempo, 2002.  
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Assim, analisar o credenciamento que os/as jovens obtém no ProJovem Urbano 

como  complementaridade dos estudos fundamentais e da qualificação profissional, nos 

provoca questionamentos: se estes componentes são suficientes para o direcionamento e 

proteção das mulheres aos postos de trabalho, para a minimização das desigualdades 

sociais de classe, raça e gênero ou se estão contribuindo direta ou indiretamente para o 

fortalecimento de uma divisão sexual e social do trabalho. 

A este respeito, Cruz nos apresenta uma explicação sobre a utilização dos termos 

divisão sexual e social do trabalho: 

 

a divisão sexual do trabalho é uma categoria de análise marxista que procura 

explicitar as relações sociais de gênero e a divisão sexual presentes nas 

relações de trabalho. A noção de divisão sexual do trabalho passou a ser 

pensada também no interior na família. Por esse caminho, visualizou-se a 

construção social de um espaço ―dito‖ como inerente à mulher, cujos traços 

determinariam também toda a posição desigual na sociedade. Em 

decorrência, viria o modo como a mulher era excluída do mercado de 

trabalho. 

[...] 

O caráter da diferença atribuído às mulheres se situa especialmente no 

campo representacional e, por conseguinte, a divisão sexual do trabalho é um 

processo que não se limita a indicar o lugar de homens e mulheres nas 

estruturas ocupacionais, perfis de qualificação e tipos de postos de trabalho. 

(CRUZ, 2005, p. 40-41). 

 

A autora esclarece a amplitude do conceito divisão sexual do trabalho 

demonstrando que as análises devem ir além da constatação sobre a existência de 

desigualdades entre homens e mulheres, necessário se faz remontar à nascente dessas 

desigualdades e, portanto, compreender a natureza do sistema que dá origem a elas.  

Assim, estaria o Projovem Urbano contribuindo para a minimização ou 

permanência de desigualdades, com também sendo um mecanismo fortalecedor de uma 

divisão sexual e social do trabalho?   

Cappellin, por exemplo, ao discutir as possibilidades de se promover a integração 

das mulheres no século XXI, destaca ser necessário averiguar o quanto o trabalho é capaz 

de proporcionar regras e comportamentos a favor do bem-estar. E acrescenta dizendo às 

políticas públicas: 

homens e mulheres, em todos os âmbitos de sociabilidade, buscam em suas 

inserções ocupacionais alcançar e ascender o bem-estar social pela via das 

prerrogativas institucionais. Da fábrica ao escritório; do hospital à repartição 

pública; da escola à família; do comércio que responde às demandas de 

consumo à creche que acolhe os filhos da/do trabalhador(a). [...] Todas 

deveriam estar atentas em não produzir, renovar ou reproduzir as 

discriminações. A todas caberia promover a integração com enfoque de 
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igualdade de gênero. Para os pesquisadores caberia enfim manter o olhar 

vigilante para perceber quanto às práticas, os códigos e as regras abandonam 

tradicionais valores, quanto as transformações alcançam proposições de 

igualdade, de autonomia, e de reconhecimento. (CAPPELLIN, 2009, p. 

322) 

 

Podemos entender que a política pública representa um mecanismo de escape para  

a tensão social que tem origem na superestrutura capitalista e que a formação de recursos 

humanos a serviço do capital é ao mesmo tempo oportunidade de minimização das 

desigualdades e manutenção da mesma, através do discurso de que a oportunidade 

formativa foi dada, agora cabe a cada um colocar em prática e correr atrás das vagas 

disponíveis, conforme a mídia costuma alardear: há vagas o que não há, é gente 

qualificada.  

Dessa forma, analisar o ProJovem Urbano se torna importante para que possamos 

identificar a contribuição do programa no tocante à reinserção do/a jovem no processo de 

escolarização e no trabalho a partir da identificação dos interesses motivacionais que 

os/as alunos/as demonstraram para fazer parte do programa. É importante destacar que o 

programa preconiza a inclusão digital como meio de inserção produtiva e que pode 

contribuir com a redução das relações assimétricas entre homens e mulheres no mercado 

de trabalho.  

Como afirma Cruz: 

  
a educação é um meio fim, necessário para equalizar as condições de vida e 

as relações entre homens e mulheres. A educação se destaca como um meio 

que contribui para equalizar as diferenças, promovendo a mobilidade social, 

e melhor condição de vida para as mulheres e, consequentemente, para sua 

família e comunidade, isso será possível, se as propostas políticas, tiverem 

como meta uma cidadania que reconheça a sincronia e não-sincronia, das 

inúmeras relações que compõem o tecido social, entre as quais destacam-se 

as relações de gênero, raça e de classe social. (CRUZ, 2005, p. 22-23) 

 

A partir do entendimento de que a educação pode contribuir para uma melhor 

atuação dos homens e das mulheres de maneira mais equânime no contexto do trabalho, 

nesta direção o ProJovem Urbano como uma política de formação e qualificação 

profissional não pode desconsiderar que os/as jovens possuem especificidades, 

experiências, formas de interação e atuação social se contrapondo aos ―efeitos negativos 

das forças sociais, culturais ou do mercado, que produzem desigualdades entre homens e 

mulheres e amplia a exclusão das mulheres e da população negra‖. (SOARES, 2004, p. 

115) 
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Do contrário será possível perceber nas experiências de qualificação do ProJovem 

uma perpetuação da divisão sexual e social no trabalho, caso os cursos ofertados denotem 

implicitamente um direcionamento das atividades como sendo produtivas para os homens 

e aquelas tidas como reprodutivas (cursos que remetem às habilidades tidas como natas 

para as mulheres, associadas por exemplo, ao trabalho manual, ao trabalho doméstico) 

para as mulheres. Por isso, urge retirar as viseiras que se perpetuam nas relações sociais, 

em especial em um programa de educação e qualificação para que questionemos sobre as 

instâncias que contribuem para a reprodução de relações de dominação e de exclusão. 

Apesar de estudos apresentarem que no mundo ocidental quase todas as profissões 

se abriram para as mulheres, as desigualdades permanecem, nota-se uma forte divisão 

sexual do trabalho não somente às atividades desempenhadas pelas mulheres em relação 

aos homens, mas também no tocante à remuneração, às áreas de trabalho e ao prestígio. 

(LOMBARDI, 2010, p. 36) 

Tais desigualdades persistem e são fruto de determinações histórias que 

constroem estereótipos de caracterização do sexo feminino, associando-o à atividade 

reprodutiva (o espaço doméstico) e que irão refletir diretamente na constituição de 

desigualdades e discriminações em diversos espaços sociais como na escola, na família 

ou no trabalho. 

Branco (2008, p. 135) demonstra que questões atuais sobre juventude, evidenciam 

a não tradição do estabelecimento de políticas públicas no Brasil desenvolvidas 

especificamente para os/as jovens, bem como a não observância sobre os diferentes 

lugares de poder que mulheres e homens ocupam na sociedade e que devem ser 

diferenciados nos aspectos da vida dos indivíduos de acordo com o sexo, mas, o que se 

observa nas políticas direcionadas para os/as jovens é a ausência quanto à relevância 

atribuída a estas questões.  

Torna-se assim, imprescindível compreender a visão dos sujeitos do processo 

educativo em meio às relações entre trabalho e educação e as expectativas e necessidades 

vivenciadas por esses sujeitos. 

Apesar de o ProJovem apresentar uma proposta diferenciada daquelas que viam a 

reinserção escolar e capacitação para o trabalho como antídotos à violência e à 

fragmentação social, e não como direitos dos/as jovens, há necessidade de uma análise 

mais detalhada desta política pública, para verificação sobre o que pensam e veem de 

positivo os/as jovens que participam do programa ProJovem Urbano ofertado no 

município de Aracaju, buscando perceber se foram considerados como sujeitos do 
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processo; se realmente os objetivos previstos estão sendo alcançados; como se processa a 

relação entre educação e trabalho; se as diferenças socialmente construídas como: de 

cultura, de classe, raça e gênero foram percebidas na formatação do programa, pois,  

 

[...] mesmo quando é essa a intenção, salvo raras exceções; uma dificuldade 

de ir além da sua consideração como ―problema social‖ e de incorporá-los 

como capazes de formular questões significativas, de propor ações 

relevantes, de sustentar uma relação dialógica com outros atores, de 

contribuir para a solução dos problemas sociais, além de simplesmente sofrê-

los ou ignorá-los.  

Ou seja, os jovens só estão relacionados ao tema da cidadania enquanto 

privação e mote de denúncia, e nunca — ou quase nunca — como sujeitos 

capazes de participar dos processos de definição, invenção e negociação de 

direitos. (ABRAMO, 1997, p. 28) 

 

Todavia, antes do ProJovem Urbano jovens possivelmente já participavam do 

ensino regular ou da modalidade de Educação de Jovens e Adultos já que o art. 37 da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394 de 1996 determina a garantia desta 

modalidade para ―àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria‖, no entanto, a escolha do/a jovem em participar 

do programa remete à construção de expectativas pessoais e profissionais, pois o 

concebem como um mecanismo para alcance de objetivos.  

Apesar do ProJovem Urbano buscar a formação integral do jovens compreendidos 

na faixa etária de atendimento, é importante investigar se esta formação transcende a 

lógica neoliberal e se atende ao que se propõe: 

 

promover a inclusão social dos jovens brasileiros de 18 a 29 anos que apesar 

de alfabetizados, não concluíram o ensino fundamental, buscando sua re-

inserção na escola e no mundo do trabalho, de modo a propiciar-lhes 

oportunidades de desenvolvimento humano e exercício efetivo da cidadania‖ 

(MANUAL DO EDUCADOR, 2008, [s.p]). 

 

 Neste sentido a educação é vislumbrada à condição de tábua de salvação das 

economias em desenvolvimento, como se dependesse suficientemente dela para que os/as 

jovens sejam inseridos no mercado de trabalho. Não se trata, pois, de negar os benefícios 

que a educação pode trazer de ordem social e individual, pelo contrário, é inegável que a 

educação é necessária, mas não é suficiente. Cabe-nos então desmistificar essa 

compreensão sobre o papel da educação, caso contrário, estaremos desconsiderando 

elementos importantes na relação trabalho, educação e gênero e sustentando certo 

consenso ideológico.  
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É certo que há necessidade do desenvolvimento de políticas multisetoriais, pois 

somente assim, poderemos superar as condicionantes macroestruturais que interferem no 

processo de desenvolvimento integral do/a jovem brasileiro/a. É condição sine qua non 

pensar em ações direcionadas no campo da educação, saúde, assistência social, habitação, 

trabalho e geração de renda entre outras ações que vão oportunizar a condição de bem 

estar social. 

 

2.4 O GÊNERO E SUA RELAÇÃO COM AS JUVENTUDES 

 

Ao concebermos o/a jovem como sujeito de direitos, entendemos assim a 

necessidade de associar a análise de gênero como uma categoria importante, assim como 

as demais já abordadas neste estudo, pois permite considerar e contestar desigualdades 

entre homens e mulheres e que historicamente foram naturalizadas através de um falso 

discurso de igualdade. 

Através da perspectiva do gênero
16

 é possível desvelar as disparidades existentes e 

naturalizadas na relação entre homens e mulheres presentes na escola, na família, no 

trabalho e em outros espaços sociais. O gênero desvenda como as sociedades estabelecem 

as relações sociais entre os sexos e como delimitam a pertinência da classificação de 

gênero. 

   Ao utilizar o conceito de gênero buscamos também dialogar com outras 

categorias já existentes e não como sinônimo de mulher, pois ―a categoria gênero 

reivindica para si um território específico, ante a insuficiência dos corpos teóricos 

existentes para explicar a persistência da desigualdade entre homens e mulheres‖. 

(MATOS, 2002, p. 244). Com efeito, as questões de gênero são indispensáveis à 

compreensão do processo de construção e desenvolvimento dos sujeitos sociais, 

sobretudo, porque os papéis sociais atribuídos aos sexos masculino e feminino são 

tratados de modo distinto em nossa sociedade; neste sentido indicamos uma postura 

crítica relativa às políticas públicas voltadas para adolescentes e jovens, na perspectiva de 

se tornarem agentes de mudança conjuntural.  

                                                            

16 Os estudos de gênero surgiram no Brasil a partir do interesse demonstrado pelo tema da mulher na força de 

trabalho e contribuem para ―desvendar o processo de exclusão aos quais as mulheres estão submetidas e 

que geram situações de extrema desigualdade social.‖ (BRUSCHINI; UNBEHAUM, p. 11) 
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Conforme Cruz
17

, o conceito de gênero é utilizado para sinalizar as características 

socialmente construídas que estruturam a definição do que é masculino e feminino. O 

núcleo dessa definição relacional reside em uma hierarquia de poder que estabelece os 

diferentes níveis de relações sociais existentes na sociedade, possibilita, tornar visíveis as 

inquietudes nos diferentes âmbitos, para estimular, assim, o conhecimento sobre as 

influências recíprocas entre as dimensões econômicas, política e cultural. (CRUZ, 2001, 

p.8). 

 Louro nos diz que: 

 

o gênero pode ser um conceito relevante, útil e apropriado para as questões 

educacionais. Pondo em xeque o caráter ―natural‖ do feminino e do 

masculino, o conceito indica que há um processo, uma ação, um 

investimento para ―fazer‖ um sujeito ―de gênero‖ (e não se duvida que a 

educação tem a ver com isso). (LOURO, 2002, p. 229) 

 

    O que se busca não é uma definição estanque sobre o conceito de gênero, mas 

uma percepção de que uma análise na perspectiva de gênero contribui para desconstruir 

estereótipos que impactam na ampliação dos direitos; enfrentar desigualdades e 

visibilizar os excluídos que a sociedade coloca à margem, através da segregação, 

hierarquização, atribuição de valores e posições a partir do sexo que os sujeitos possuem. 

À educação cabe a tarefa de produzir e disseminar conhecimentos e reflexões sobre os 

fatores impulsionadores de desigualdades desenvolvendo práticas que visem à formação 

de indivíduos mais conscientes do seu papel para a construção de uma sociedade mais 

igualitária. 

A célebre frase “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher” da filósofa Simone de 

Beauvoir (1980), provocou profundas reflexões e passou a ser adotada por feministas 

modernas para expressar o significado que se atribuía ao gênero, entendendo que 

constituir-se mulher ou homem, não é algo ―dado‖, mas sim fruto de um construto 

cultural ao longo de toda a vida. (LOURO, 2002, p. 229)  

 Nesse processo, homens e mulheres são ―bombardeados/as‖ por ideias, 

aprendizagens, marcas, visões que visam definir o que é próprio para homem e mulher 

utilizando-se para essa definição o sexo biológico, criando assim obstáculos para uma 

                                                            

17 CRUZ, Maria Helena Santana. De gente agente só tem o nome. A mulher no sistema penitenciário em 

Sergipe. São Cristovão: Editora UFS, 2001. 
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melhor compreensão das desigualdades entre o feminino e o masculino e entre quem 

pode ser considerado homem ou mulher. 

Visando contestar a naturalização da diferença sexual em diversos espaços sociais 

legitimados, o conceito de gênero se apresenta de maneira fecunda para descristalizar as 

visões deturpadas sobre o ser homem e ser mulher e contribui, por exemplo, para a 

conscientização de que as relações que ocorrem na família, na escola e no trabalho 

ocorrem de maneira diferenciada, não podendo ser dissociada do ambiente reprodutivo e 

produtivo, como afirma Hirata (2006): 

 

a introdução do conceito de gênero nas análises dos objetos tradicionais da 

sociologia do trabalho, como o emprego, o desemprego, a qualificação, os 

movimentos sociais, os novos modelos produtivos ou a ‗especialização 

flexível‘, subverte a ordem epistemológica dominante e produz novos 

conhecimentos. Qualificação, por exemplo, não tem a mesma significação 

conjugada no masculino ou no feminino. O desemprego tem implicações 

contrastadas para homens e mulheres. Os processos de requalificação 

atingem os homens, e muito pouco as mulheres na produção. (HIRATA, 

2006, p. 200) 

 

 Existem discriminações de gênero baseadas em relações de poder que impactam 

diretamente na forma como homens e mulheres lidam com as condições sociais 

existentes: dificuldades de acesso e permanência na escola; falta de emprego; baixa 

remuneração; precarização do trabalho; ausência de proteção social entre outros 

elementos. Tais condições afetam parcela significativa de homens e mulheres jovens, 

principalmente para este último grupo em virtude do patriarcalismo que limita e institui o 

seu campo de atuação, privando-as ao espaço doméstico, a uma força de trabalho tida 

como secundária. Vale ressaltar que historicamente as mulheres foram longamente 

excluídas da cidadania, não só em virtude das atribuições familiares, mas também em 

virtude de sua raça e da sua diferença em relação aos homens. 

Aliado a esses fatores que inviabilizam o exercício da cidadania, muitas mulheres 

se mobilizaram em torno da luta pela redemocratização, questionando a esfera da 

reprodução, melhorias salariais, amparo para os seus filhos em creches especializadas, 

respeito a sua sexualidade, denunciando toda forma de violência física e simbólica, entre 

outras questões. 

Estes motivos impulsionaram a inclusão da questão de gênero na pauta 

governamental para que novos atores e temas passassem a fazer parte da agenda pública.  
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Buscar o desenvolvimento de estratégias mais equitativas deve estar na pauta da 

agenda de discussões e de ações das políticas públicas, pois considerar a perspectiva de 

gênero nos estudos sobre o trabalho e juventude, contribui para a compreensão das 

configurações gerais do mercado, percebendo como se dá a orientação quanto à oferta e 

procura e sobre as atividades precarizadas, segmentadas e hierarquizadas existentes. Para 

Maruani (2003 apud OIT, 2010, p. 11) 
18

:  

 

estudar a evolução do lugar dos homens e das mulheres no mercado de 

trabalho não é dedicar-se a sociografia de uma categoria de mão de obra à 

parte – as mulheres. É ter meios para identificar as mudanças estruturais que 

produziram as transformações da população ativa. É analisar as lógicas 

sociais que subentendem as recomposições do mundo do trabalho. Em 

termos de desemprego e precariedade, de subemprego e superqualificação, 

as mulheres não são específicas. Elas são sintomáticas dos movimentos que 

agitam o mercado de trabalho. São reveladoras de fenômenos de conjunto. A 

situação delas não é particular, é significativa. Aprofundando a análise das 

diferenças de sexo no mercado de trabalho, não se contribui apenas para o 

acúmulo de saberes sobre a atividade feminina, participa-se também do 

progresso geral dos conhecimentos sobre o mundo do trabalho. E é 

exatamente essa ideia que ainda é difícil de admitir, mas que urge aceitar. 

Para que a variável ‗sexo‘ deixe de ser mal vista e as lógicas de gênero 

estejam no cerne da reflexão sobre o trabalho e o emprego‖. (OIT, 2010, p. 

11) 

  

   Apesar das pesquisas demonstrarem um avanço das mulheres na ocupação de 

vagas trabalhistas até então tidas como tipicamente masculina, há de se considerar que 

existem outras formas de contrato atípicos, um aumento de empregos informais 

precarizados que incidem de maneira significativa sobre as mulheres trabalhadoras, 

potencializando mecanismos de exclusão. Por esse motivo, utilizamos a categoria gênero, 

por entendermos que se trata de um elemento visibilizador sobre como os/as jovens 

vivenciam a experiência de formação, porém não desconsideramos a importância de se 

agregar em uma análise outros elementos importantes, pois, como afirma Abramo (1998, 

p. 41) 

não é apenas por meio da incorporação de uma perspectiva de gênero que é 

possível questionar nesse sentido as realidades de trabalho (e particularmente 

os processos de diferenciação, diversidade, desigualdade, dominação, 

discriminação, exclusão e inclusão nelas envolvidos). Incorporar outras 

                                                            

18 Organização Internacional do Trabalho e a Secretaria de Políticas para as Mulheres lançam a publicação 

―Igualdade de Gênero e Raça no Trabalho: avanços e desafios‖ com o intuito de contribuir com a 

construção de uma sociedade mais igualitária e na promoção do trabalho decente para todas as pessoas, sem 

distinção de sexo e raça a partir das reflexões propostas. 
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variáveis como raça, etnia, nacionalidade, idade poderia também apontar 

nesse mesmo sentido. (ABRAMO; ABREU 1998, p. 41) 

 

E como as políticas públicas devem atuar numa perspectiva de gênero? Como o 

Projovem deve desenvolver o trabalho com os/as jovens participantes do programa? 

As políticas públicas devem atuar de forma conjunta, superando o enfoque em um 

determinado setor, como por exemplo, na alfabetização de jovens e adultos. É preciso 

focar no atendimento às necessidades e singularidades da geração, aumentando as 

oportunidades e garantia de direitos do segmento jovem.  

        O Projovem, por exemplo, passou a fazer parte da Política Nacional de Juventude 

desenvolvida no Brasil, a partir do ano de 2005, visando aumentar a escala de 

atendimento aos programas emergenciais a toda parcela de jovens brasileiros/as 

considerados/as excluídos/as da escolaridade, do mundo do trabalho e da formação 

cidadã, no entanto, foram ignorados outros atributos fundamentais e imprescindíveis para 

que se possam multiplicar as possibilidades e oportunidades de inserção do público 

jovem. Afinal, quem é este público? Quais as demandas e aspirações do público jovem 

ante mesmo a escola, a qualificação, o trabalho e a renda? A formatação de um projeto de 

conclusão do ensino fundamental em 18 meses atenderá às projeções dos/as jovens que 

visam à continuidade nos estudos ou lhes provoca um sentimento de estagnação frente às 

limitações de conhecimentos necessários para prosseguimento da escolaridade? 

       É certo, que não se trata do nosso propósito buscar respostas a todas às questões 

elencadas, mas temos a intenção de contribuir com o debate sobre a necessidade de 

conhecimento sobre a condição juvenil dos/as jovens, visto que para alguns a busca por 

trabalho pode não transparecer como prioridade na escala de valores e de expectativas, já 

para outros pode se configurar como objetivo e condição importante para a construção da 

independência familiar, garantir a subsistência e realização de direitos. 

            Para tanto, deve-se buscar dialogar com os interlocutores a serem contemplados 

com o desenvolvimento da política pública buscando apurar diagnósticos sobre a clientela 

jovem, para posteriormente promover o planejamento das ações, a implementação e a 

avaliação do que foi realizado. Mas, não é bem isso que se observou na realização do 

Projovem Urbano na cidade de Aracaju: foram ofertadas vagas sem critérios bem 

definidos quanto à escolha do arco ocupacional (Telemática), desconhecendo o público a 

ser ―beneficiado‖, suas especificidades, seus reais interesses motivacionais e 

desconsiderando outras invariáveis importantes como raça, etnia e questões de gênero.  
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          Se jovens (homens e mulheres) necessitam abandonar os estudos para trabalhar em 

atendimento às suas necessidades de sobrevivência, estes encontrarão dificuldades para 

conseguir emprego ou poderão atuar em condições precárias e excludentes. Neste caso, 

além da garantia do acesso aos programas que possam garantir a conclusão da 

escolaridade básica, paralelamente se faz necessário o desenvolvimento de outras 

políticas que atuem, por exemplo, nas questões da fecundidade e proteção social – visto 

que muitas mulheres abandonam os estudos em virtude da gravidez não planejada; 

desenvolver ações que visem à garantia de espaços públicos para a educação e cuidados 

dos filhos dos/as jovens trabalhadores/as; articulem a escolaridade com o eixo da 

profissionalização; considerem as diversidades entre as juventudes – diferenças culturais, 

de tempo, espaço, geração, gênero, classe e raça entre outros elementos.   

           Castro (2004) aponta possíveis caminhos para a atuação das políticas públicas, 

orienta sobre: 

 

a) políticas de juventudes, 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, [...] com identidade própria, não 

como fase de transição, não como adultos ou ex-crianças, ou como 

adolescentes; 

b) políticas para juventudes, ou de responsabilidade do Estado, inclusive 

considerando que essa é uma geração com menor poder de competição 

em uma sociedade orientada pelo mercado [..].; 

c) políticas com juventudes, que se operacionalize participação, por 

empoderamento, recursos para jovens poderem participar inclusive da 

arena de acompanhamento e formulação de políticas.  (CASTRO, 2004, 

p. 292) (grifo nosso) 

 

               Percebemos que o desenvolvimento de políticas de/para/com juventudes requer o 

entendimento de que as juventudes são heterogêneas em diversos aspectos, inclusive 

quanto a perspectiva de gênero, garantindo assim oportunidades equitativas para homens 

e mulheres e sendo contrário a qualquer ação discriminatória. Há necessidade que ocorra 

um posicionamento sobre como se processa a dinâmica do trabalho, mas sem perder de 

vista aspectos inerentes à condição juvenil como sua condição socioeconômica, o 

contexto geracional, cultural, as diversidades que permeiam as juventudes e impactam 

diretamente na construção da identidade, no exercício pleno da cidadania. Jovens 

(homens e mulheres) precisam ser ouvidos em suas necessidades quer seja de assistência 

social, educação, trabalho, cultura, esporte. Mais do que ouvi-los, debater com eles e 
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buscar compreender os sentidos e as diversas representações que as juventudes atribuem 

sobre vários assuntos. 

  

2.5.  AS JUVENTUDES E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE        

  

As transformações ocorridas no mundo do trabalho ocasionadas pela influência da 

tecnologia, o acesso a novas informações e a exigência de novas qualificações impactam 

diretamente na construção da identidade dos/as jovens, pois à medida que o sujeito se 

apropria de um novo contexto social e do universo simbólico nele contido, os/as jovens 

são diferentemente direcionados em momentos e lugares diversos, de acordo com os 

papéis sociais assumidos. A forma como os/as jovens se representam - como jovem, pai, 

mãe, filho/a ou trabalhador/a - é fruto da complexidade da vida moderna, do 

pertencimento a diferentes instituições como a família, a escola, os grupos de trabalho, 

são os chamados por Bourdieu  de ―campos sociais‖. Ao participarmos desses ―campos 

sociais‖ somos diferentemente posicionados em virtude das expectativas e restrições 

sociais que sofremos. (WOODWARD, 2009, p. 30) 

        Num contexto, por exemplo, onde se exige do/a jovem um novo padrão de vida 

doméstica para que assuma novos papéis sociais na família - o/a jovem que deixa de ser 

apenas filho/a e torna-se pai ou mãe - neste caso, novas formas de identificação são 

produzidas, as identidades singulares deste indivíduo são reconstruídas e novas 

identidades vão surgindo de maneira peculiar com vistas ao enfrentamento das condições 

conflituosas ou não que se apresentam nesta nova relação familiar. 

        Em paralelo a essas transformações, a influência também da tecnologia, a 

exigência de novas qualificações para atuação no trabalho, a alteração do poder 

patriarcal, entre outros aspectos, impulsionam o questionamento e o reordenamento das 

relações da família.  

Quando, por exemplo, a figura feminina passa a questionar a organização 

hierárquica dominada pela figura masculina, se impõe e busca as condições 

socioeconômicas para libertar-se da situação de dominação e de exploração, ela está 

desconstruindo uma condição ideológica cristalizada no patriarcalismo, que nas ideias de 

Castells representa:  

 

 



59 

 

 

uma das estruturas sobre as quais se assentam as sociedades 

contemporâneas. Caracteriza-se pela autoridade, imposta institucionalmente, 

do homem sobre a mulher e filhos no âmbito familiar. Para que essa 

autoridade possa ser exercida, é necessário que o patriarcalismo permeie 

toda a organização da sociedade, da produção e do consumo à política, à 

legislação e à cultura. CASTELLS (1999, p. 169) 

 

Nesse contexto, dimensões de classe, raça, gênero foram também alterados 

impulsionando a construção e reconstrução de nossas identidades pessoais através de um 

processo de desencaixe
19

 das relações sociais, num jogo dialético influenciado pelo 

contexto local e global. Por esse motivo, ao se analisar o/a jovem e as relações que ele/ela 

estabelece, por exemplo, com a educação e o trabalho, não se pode deixar de considerar 

as inferências geradas a partir do contexto geracional e social que vem sendo moldado 

pelo processo conflitante vivenciado a partir da influência da globalização, da revolução 

da tecnologia da informação – a conclamada sociedade em rede
20

, definida por Castells 

(1999, p. 17) - pois é na relação estabelecida entre o interior e o exterior, o pessoal e o 

público que a identidade é estruturada. 

Segundo Giddens, 

 

a vida social moderna é caracterizada por profundos processos de 

reorganização do tempo e do espaço, associados à expansão de mecanismos 

de desencaixe – mecanismos que deslocam as relações sociais de seus 

lugares específicos, recombinando-as através de grandes distâncias no tempo 

e no espaço. A reorganização do tempo e do espaço, somada aos 

mecanismos de desencaixe, radicaliza e globaliza traços institucionais 

preestabelecidos da modernidade; e atua na transformação do conteúdo e da 

natureza da vida social cotidiana. (GIDDENS, 2002, p. 10) 

  

        Giddens (2002) se utiliza do termo modernidade tardia e concebe que nesta fase 

ocorreram profundas transformações nas estruturas sociais devido ao crescimento de uma 

economia informacional global, das mudanças tecnológicas, da rápida difusão das ideias 

                                                            

19 O termo ―desencaixe‖ é empregado por Giddens para explicar que as transformações geradas pelo contexto 

local e global, abalam profundamente as relações sociais e seus lugares específicos. O ―desencaixe‖ ocorre, 

por exemplo, na vida cotidiana, quando jovens são direcionados a construírem ou reconstruírem suas ideias 

influenciadas pela mídia impressa e eletrônica. Segundo o autor o ―mundo‖ em que agora vivemos força o 

indivíduo, em um jogo dialético entre o local e o global, a escolher um estilo de vida a partir de uma 

diversidade de opções. (2002, p. 10-13) 
20 Castells (1999, p. 17) caracteriza a ―sociedade em rede‖ ―pela globalização das atividades econômicas 

decisivas do ponto de vista estratégico; por sua forma de organização em redes; pela flexibilidade e 

instabilidade do emprego e a individualização da mão-de-obra. Por uma cultura de virtualidade real 

construída a partir de um sistema de mídia onipresente, interligado e altamente diversificado. E pela 

transformação das bases materiais da vida – o tempo e o espaço‖ [...]. Essa sociedade em rede constitui uma 

das condições profícuas para a construção e reconstrução da identidade do indivíduo. 
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em uma cultura globalizada, entre outros elementos, que impulsionaram a contestação das 

relações sociais, das identidades construídas nas relações primárias estabelecidas na 

família e nas relações secundárias ocorridas na escola, na igreja, no grupo de jovens etc. 

Segundo ele, na modernidade tardia as práticas sociais são revistas, tendo em vista a 

rapidez que os conhecimentos são produzidos e em maior quantidade. 

        Bauman (2003) adota o termo modernidade líquida
21

 para expressar essa nova 

fase da modernidade. Ele se utiliza da metáfora da ―liquedez‖, da ―fluidez‖ para 

representar a transformação ocorrida em todos os espaços da sociedade, impactando na 

economia, no trabalho, na família, no indivíduo. O que era sólido, engessado, estátil, 

passa a ser fluído, flexível adaptáveis às inferências do tempo e do espaço.  

       Já para Hall (2006, p. 2) com a alteração da modernidade em função de mudanças 

estruturais e institucionais somos confrontados por um leque de múltiplas identidades e 

direcionados em sentidos diferentes, comprovando a não existência de uma identidade 

fixa. O autor se utiliza da metáfora médica para ilustrar sua concepção sobre identidade 

ao expressar que a identidade ―sutura o sujeito à estrutura‖. 

         Para Hall o sujeito é possuidor de uma identidade individual, mas não somente de 

uma única identidade e sim de várias identidades, estas que são definidas e caracterizadas 

segundo diferentes contextos e identidades sociais, ideia essa mais presente na 

perspectiva teórica defendida por Castells. O/A jovem, por exemplo, tem vivenciado um 

contexto diverso e complexo na contemporaneidade, pois além de ter de conviver com 

processos formativos precisa experimentar e construir trajetórias, inserir-se no mundo do 

trabalho, definir identidades, experimentar da sexualidade, da sociabilidade e de outros 

elementos constitutivos do ser social. É na necessidade de vivenciar tais inserções sociais 

e culturais, que o/a jovem também é influenciado/a e constrói identidades, muitas das 

vezes a partir das condições de vulnerabilidade e de riscos sociais que lhes são expostos, 

cabendo por isso, uma atuação das políticas públicas nas necessidades evidenciadas.  

Neste sentido, ao se definir uma política pública para o/a jovem, não se pode 

ignorar a perspectiva das diversas identidades que caracterizam tal público, pensando em 

universalizar diretrizes, ações e orientações globais e utilizando como prerrogativa uma 

generalização a partir da adoção de um determinado conceito de jovem. É necessário e 

                                                            

21 O sociólogo Zygmunt Bauman se utiliza da expressão modernidade líquida para refletir sobre múltiplas 

facetas da vida contemporânea. O autor faz uma crítica ao tempo que vivemos no qual ―as referências – 

institucionais ou não – que oferecem modelos de conduta estão em fluxo permanente e completamente 

desreguladas‖. [...] ―Se a solidez era a argamassa do projeto ordenador, a fluidez é o que melhor caracteriza 

as estratégias de vida na sociedade contemporânea‖. (ALMEIDA; GOMES; BRACHT, 2009, p. 32) 
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essencial, entender o/a jovem como sujeito de direitos, dando vigência ao princípio da 

equidade, tratamento por igual e adequado ao diferente, considerando as suas 

especificidades.  

         Aliada a essa percepção do/a jovem como sujeito de direitos, não se pode perder 

de vista os dilemas que afligem a categoria juventudes, frutos da ―sociedade em rede‖, 

como também das crescentes desigualdades sociais onde são ancorados a indiferença, o 

medo, o preconceito e a intolerância. 

         De acordo com o documento Política Nacional de Juventude: diretrizes e 

perspectivas, o espaço e o território em que se insere o/a jovem apresentam condições 

específicas que abalam a qualidade de vida da juventude e poderíamos também 

acrescentar, que influenciam direta e indiretamente na construção e reconstrução das 

identidades juvenis. O documento aponta que: 

 

   o território inscreve-se em campo de forças de poder econômico, político e 

cultural que reflete relações assimétricas entre classes, grupos e gerações. No 

que diz respeito à juventude, convém lembrar que existe uma profunda inter-

relação entre territorialidade e pertencimento. A identidade dos grupos 

sociais (jovens de favela, jovens de classe média, jovens ricos) está 

relacionada com determinados espaços sociais e com a presença real dos 

direitos em cada um desses espaços. A identidade dos grupos é um fator 

determinante na definição do território e no acesso a ele. O plano local é um 

espaço privilegiado para o exercício da cidadania. Quando focalizamos uma 

região (uma cidade, um bairro) se evidenciam concretamente as 

desigualdades econômicas que são (retro) alimentadas por diferenças de 

gênero, cor, etnia, orientação sexual e por deficiência. (2006, p. 68-69) 

 

 

O documento deixa claro que o espaço e o território permeiam as condições e as 

maiores possibilidades para se pensar na integralização de políticas públicas intencionais 

e direcionadas para as juventudes, considerando as especificidades do público jovem – 

que é caracterizado por uma multiplicidade de identidades individuais e sociais, por 

trajetórias formativas construídas pela realidade onde cada sujeito está inserido. 

Não há dúvidas de que na agenda de discussões sobre as juventudes, se faz 

necessário tomar como norte o/a jovem como uma categoria construída a partir de um 

contexto sócio e cultural diverso e que este/a possui representações sociais diversas a 

partir das experiências e dos significados que se atribui às ações vivenciadas. 
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2.6  CONCEITUANDO REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

   Foi Serge Moscovici que introduziu o conceito de representação social (RS)
22

, 

sendo este, posteriormente aprofundado pelas contribuições de Denise Jodelet. 

   A teoria das RS representa a apreensão de um saber acerca do real que se 

estrutura nas relações sociais. No contexto vivido cada indivíduo expressa um modo 

particular de compreender e de se comunicar a partir do universo simbólico que esteja 

inserido. Para Moscovici, a teoria das RS: 

 

   toma, como ponto de partida, a diversidade dos indivíduos, atitudes e 

fenômenos, em toda sua estranheza e imprevisibilidade. Seu objetivo é 

descobrir como os indivíduos e grupos podem construir um mundo estável, 

previsível, a partir de tal diversidade. (MOSCOVICI, 2012, p. 79) 

 

 

         Temos assim uma ferramenta para identificação de RS construídas pelos/as jovens 

sobre o Projovem e se essas RS sofreram modificações, apresentando novos significados 

com relação à educação e trabalho, referenciando inclusive a construção de novas 

projeções sociais e profissionais, pois a teoria das RS se constrói a partir da relação que 

se estabelece com o contexto social e com o objeto. 

         Foi na década de 1980 que a teoria ganhou força na tentativa de buscar 

compreender como os indivíduos, os grupos, os sujeitos sociais constroem e produzem 

conhecimentos a partir do ambiente social e cultural que estão inseridos.  

         Sabe-se, contudo que as representações sociais não são homogêneas e 

universalistas, pois cada indivíduo constrói a sua ideia a partir das experiências 

compartilhadas e dos significados que se atribui para cada ato vivido. 

Ao indagarmos um/a jovem sobre o que pensa com relação à questão: o bom de 

ser jovem
23

, poderemos encontrar semelhanças de opiniões, mas também divergências, 

pois o contato estabelecido com algo novo, como, por exemplo, ser jovem e passar a 

assumir as responsabilidades que envolvem o cuidado e educação de um/a filho/a, 

interfere nas RS já preexistentes, convergindo em novas percepções e a uma nova visão, 

                                                            

22 A teoria das representações sociais (RS) foi reformulada por Serge Moscovici a partir da contestação das 

ideias defendidas por Émile Durkheim (1968) a respeito das representações coletivas. 
23 Conforme resultado de pesquisa realizada e denominada Perfil da Juventude Brasileira, apontando através 

de respostas espontâneas e de múltiplas escolhas que 45% dos entrevistados (total de 3.501 entrevistas) 

julgam no tocante o bom de ser jovem, ―é não ter preocupações e/ou responsabilidades, para 40%, 

aproveitar a vida/viver com alegria, para 26%, as atividades de lazer e entretenimento, para 24%, estudar e 

adquirir conhecimentos, para 22%, ter liberdade” [...] (BRANCO, 2008, p. 136) 
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pois um leque de atribuições são requisitadas ao/a jovem pai/mãe. Diferentemente ocorre 

quando um/a jovem usufrui de certa despreocupação com responsabilidades para com 

um/a filho/a, estando para este, no topo das representações construídas sobre o bom de 

ser jovem, o fato de não ter preocupações e/ou responsabilidades.  

        A teoria das RS aliada a uma análise de gênero permite identificar, por exemplo, 

que a relação que os/as jovens estabelecem com a educação e o trabalho é diversificada, 

ou seja, o valor atribuído não é o mesmo, entre pobres e ricos, brancos e negros, entre 

jovens da zona rural e da zona urbana e entre os próprios jovens integrantes destes 

grupos. Se jovens de 18 a 24 anos valorizam, em sua maioria, o trabalho e o tem como 

possibilidade de crescimento profissional, independência financeira e de inserção num 

novo universo cultural e relacional, cabe situar quem são esses sujeitos, de qual contexto 

(tempo e espaço) são oriundos e considerar que as relações estabelecidas são permeadas 

por relações de poder. 

             Arruda (2002) parafraseando Jodelet afirma que:  

 

toda representação é representação de alguém e de alguma coisa. Toda 

representação se refere a um objeto e tem um conteúdo. E o alguém que a 

formula é um sujeito social, imerso em condições específicas de seu espaço e 

tempo. (ARRUDA, 2002, p. 141-142) 

 

            Não perdendo de vista as considerações da autora, poderíamos então compreender 

as (RS) como mecanismos profícuos para identificar as abordagens subjetivas construídas 

por jovens (homens e mulheres) ao participarem do Projovem, levando em consideração 

que as diferenças perceptivas sofrem relação direta do tempo e do espaço em que se 

inserem estes jovens. 

            Além da influência do tempo e do espaço na constituição das representações dos 

indivíduos, não podemos desconsiderar a relação cultural, a capacidade de comunicação e 

linguagem de cada jovem e a sua inserção socioeconômica, institucional, educacional e 

ideológica. 

          É por meio das representações sociais que buscaremos identificar percepções que 

podem existir em um determinado grupo, neste caso, jovens homens e mulheres imersos 

em um mesmo processo de formação e qualificação com interesses e expectativas 

distintas. 

        Através das relações sociais construídas na família, no trabalho, na escola, com os 

amigos, os indivíduos são instados a se manifestarem diante de diversas questões, 

expondo seus interesses, suas inquietações, explicações e posições. É nesse turbilhão de 
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manifestações sociais que as representações sociais são construídas e nos posicionamos e 

nos comunicamos, buscando construir uma rede de esquemas que irão dar conta de 

orientar nossa conduta frente às interações manifestadas. Quando por exemplo, jovens 

participam de uma política pública de formação básica, qualificação profissional e 

participação cidadã, estes possuem pouca referência sobre o que a política pública poderá 

lhe proporcionar, mas a partir das mediações ocorridas, das atividades realizadas, estes 

sujeitos passam por um processo de manifestação dos seus interesses, exprimem o sentido 

atribuído sobre a experiência de formação que estão recebendo e o impacto exercido em 

suas vidas, projetando a partir daí valores e projeções sociais. Assim, pode-se inferir que 

apesar dos problemas conceituais e ou operacionais que o projeto educativo em vigência 

possa apresentar, este surge como uma possibilidade muito significativa na construção de 

alternativas formativas, de busca de atalhos, de sentidos e significados que oportunizam 

ao jovem que por situações por vezes adversas à sua vontade não pode concluir os 

estudos, consequentemente, não consegue se inserir no mercado de trabalho e às vezes 

quando inseridos acabam ocupando funções subalternas, precarizadas e sem garantias 

sociais mínimas. 
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3  POLÍTICA PÚBLICA PARA AS JUVENTUDES: O PROJOVEM EM QUESTÃO 

 

            A política pública compreende um conjunto de estratégias onde se busca garantir 

ações direcionadas para o atendimento de grupos com distintas realidades, no nosso caso, 

jovens que precisam das condições necessárias para que possam usufruir de sua 

participação na vida social, econômica e cultural do país, sendo garantido o princípio do 

exercício da cidadania.  

        Nesse sentido, o conceito de política pública adotado, nos explica que, ―[...] 

Políticas Públicas são um conjunto de ações e decisões do governo, voltadas para a 

solução (ou não) de problemas da sociedade [...].‖ (SEBRAE/MG, 2008) 

           Dessa forma, cabe à política pública ampliar a participação do/a jovem tornando-

o/a um/a interlocutor/a significativo/a e principalmente romper com a ideia de 

homogeneização de um grupo, compreendendo a juventude a partir da ótica da 

diversidade. 

          Para isso, é necessário o delineamento de uma política para a juventude que 

contemple diversos aspectos presentes na vivência juvenil, combinando processos 

formativos, de experimentação e de construção de trajetórias.  

 Mas, se observarmos um breve caminho histórico percorrido pelo Brasil buscando dar 

maior visibilidade ao jovem, identificaremos estratégias voltadas para ordens jurídicas e 

técnicas, preocupando-se na maioria das vezes em apenas deter a delinquência do jovem 

24
e o seu envolvimento com a criminalidade. Não se observa no período que 

destacaremos (1883-2002) o delineamento de uma política pública que buscasse tratar da 

multiplicidade de dimensões da vivência juvenil. 

                                                            

24 Helena Abramo em um de seus artigos sobre juventude, apresenta considerações sobre como a sociedade 

tematizou socialmente a juventude ao longo de um período. A autora destacou que nos anos de 1950, a 

juventude era tematizada como deliquente, transgressora, corporificada na figura dos ―rebeldes sem causa‖ 

sendo necessárias medidas educativas para conter tal deliquência; nos anos de 1960 e parte dos anos de 

1970 a juventude passou a ser vista como ameaçadora de toda uma ordem social, aquela que se mobilizava 

contra um regime autoritário desencadeando atos concretos em prol da transformação, através da formação 

de movimentos estudantis. Para Abramo, nos anos 70 a questão da juventude ganhou maior visibilidade, 

fruto de tantas mobilizações desencadeadas pelos jovens contra o regime autoritário e quanto a padrões 

culturais de comportamento. Em resposta a estas ações, muitos jovens foram perseguidos e reprimidos por 

seus comportamentos, suas ideias e ações políticas. Nos anos de 1980, apesar de caracterizar-se como um 

período marcado pelo início da redemocratização no Brasil, a juventude era vista como apática e 

desmobilizada, pois não se assume como possibilidade de mudança e nos de 1990 a visibilidade social dos 

jovens se deu novamente pela ótica da deliquência tal como foi vista nos anos 50, pois a crescente presença 

de grupos juvenis nas ruas chama à atenção pelas ações que representam desvios nos processos de 

integração desses jovens (envolvendo-se com drogas, comportamentos antissociais, atos de criminalidade e 

violência), aqui a juventude passou a ser tematizada como vítima de um contexto social excludente - 

justificado pela falência das instâncias socializadoras e promotora da desordem e da cisão social. 

(ABRAMO, 1997, p. 30-33) 
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        Em 1883 temos a reformulação do Código Criminal, o ensino torna-se obrigatório, 

além da existência de outras determinações visando atender ao ideário higienista da época 

com campanhas sanitaristas para o controle de doenças; o início do século XX foi 

marcado pelo delineamento de uma legislação especial para menores, visando prevenir a 

criminalidade, nesta época o trabalho era usado como forma de educação e de 

―recuperação‖; de 1930 a 1941, são desenvolvidas ações visando educação, assistência à 

saúde e enfrentamento a criminalidade, além da criação de órgãos como o Conselho 

Nacional de Serviço Social e o Serviço Nacional de Menores; em 1964 sob o regime 

militar temos a criação da Política de Segurança Nacional buscando materializar questões 

relacionadas à criança e ao adolescente com o intuito de desenvolver uma Política 

Nacional do Bem-Estar do Menor; a partir de 1980 inicia um novo período de 

redemocratização do país e uma intensificação dos movimentos sociais reivindicando 

direitos da criança e do adolescente, culminando em 1990 com a aprovação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA); de 1995 a 1998, o governo de Fernando Henrique 

implementou vários programas direcionados para jovens, no entanto, com foco na 

assistência social e inclusão social de jovens em situação de risco. (BRASIL, 2008, 

p.192-196) 

A partir de 2002 o então presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, 

encontra um terreno propício à criação de programas e políticas em relação aos jovens e 

assim fortalecer mais uma vez a perspectiva assistencialista, em voga até então. Um 

grande diferencial em relação aos períodos anteriores foi a crescente discussão em torno 

do tema juventude a partir da realização de eventos como a Semana Nacional da 

Juventude (2003) e a Conferência Nacional da Juventude (2004) buscando alicerçar um 

terreno fértil para a formatação do Plano Nacional da Juventude, que se concretiza a 

partir da Lei nº 4.530/2004. 

 O diferencial dos períodos anteriores é observado a partir de 2003 pela existência 

de um maior debate sobre questões relacionadas à juventude e uma tentativa de 

formatação de uma política pública que ampliasse a discussão em torno das temáticas: 

educação, meio ambiente e geração de emprego e renda para uma categoria que assumiu 

contornos diferentes, admitindo-se a existência de uma diversidade de sujeitos frutos de 

contextos sociais, culturais e econômicos diversos. 
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3.1  JUVENTUDES: MÚLTIPLAS IDENTIDADES MAS POUCO ITINERÁRIOS 

 

        Como vimos, a categoria juventude ganha corpo no cenário brasileiro passando a 

ser temática de interesse das políticas públicas no início do século XXI, tornando-se um 

alvo diferenciado, em relação as crianças, pois neste momento histórico o discurso foi 

ampliado para além da preocupação com a educação formal e a contenção do risco real 

ou potencial do/a jovem na sociedade, passando a emergir a necessidade de que os/as 

jovens sejam vistos como sujeitos de direitos e que por isso, urge que se respeite este 

público, considere suas características, a multiplicidade do perfil da juventude e a 

diversidade de condição (social, econômica, cultural, de gênero, étnia etc) vivida pelos/as 

jovens. 

            Em virtude da configuração de uma nova condição juvenil, onde os caminhos 

impulsionarão aos jovens a vivência de processos diversos de socialização e a 

re/construção de suas identidades, fala-se da necessidade de abordar a ―juventude‖ no seu 

sentido plural ―juventudes‖, pois existem vários tipos de jovens e bastante diferentes 

entre eles. No entanto, segundo Charlot (2006, p. 2-3): 

 

  quando se pensa a juventude e os jovens, não se pode renunciar nem ao 

plural, nem ao singular. Os jovens são diferentes, mas têm em comum o fato 

de serem considerados como jovens e de ter de lidar com a relação com os 

adultos. [...] As juventudes são as várias formas, diferentes do ponto de vista 

do gênero e do grupo social, com que os jovens enfrentam um problema em 

comum, o das suas relações com a geração que os procedeu e com o mundo 

adulto. (2006, p. 3-4) 

 

         Esta etapa da vida ―juventude‖ representa para o/a jovem  uma fase importante 

onde se observam mudanças de ordem biológicas, psicológicas, sociais e culturais, que 

variam de acordo com o contexto em que estejam inseridos. (UNESCO, 2004, p. 23) 

Já a adoção da categoria ―juventudes‖ no plural vem expressar as diversas 

situações vividas na relação que se estabelece com a família, a escola, o trabalho entre 

outras instâncias e que irão afetar diretamente na vida do indivíduo.  

Se levarmos apenas em consideração um enfoque biológico, compreendendo 

juventude como um período que se atinge a maturidade fisiológica até a maturidade 

social, limitaremos o nosso olhar e ignoraremos em nossas análises o fato de que mesmo 

que as pessoas possuam a mesma idade, estas percorreram caminhos distintos segundo 

contextos e circunstâncias variadas.  
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        Dessa forma, a adoção do uso da categoria ―juventudes‖ no plural ganha maior 

visibilidade neste texto, pois não buscamos generalidades que permeiam a etapa da vida 

―juventude‖, mas sim compreender como as diversidades vividas pelo/a jovem 

influenciam na participação ao Projovem Urbano e na construção de suas expectativas.  

        Para alguns/mas jovens a conclamada maturidade social é postergada em virtude 

da ampliada formação escolar para atender às exigências impostas pelo mundo do 

trabalho. À medida que a sociedade passa do rural para urbano, do industrial à sociedade 

do conhecimento, a dimensão ―ser jovem‖ ganha novos contornos e ressignifica a própria 

―juventude‖ introduzindo novas dimensões, permitindo a identificação não somente de 

uma ―juventude‖ mas de várias ―juventudes‖. 

           O reconhecimento das diversas ―juventudes‖ traz à tona um grande desafio para o 

delineamento das políticas públicas, pois estas devem ser sensíveis à condição juvenil, à 

existência de heterogeneidades, pois historicamente as políticas públicas desenvolvidas 

focaram ações aos grupos de jovens considerados em situação de riscos ou em confronto 

com as determinações legais, possibilitando assim poucos itinerários para as ―juventudes‖ 

deixando de contemplar necessidades, expectativas e projeções que permeiam os 

integrantes desta categoria.  

        As políticas públicas precisam sensibilizar o olhar e a escuta para as juventudes, 

buscando construir um raio x sobre seus verdadeiros anseios, para assim fundamentar o 

debate sobre o que querem os/as jovens considerando suas diversidades, ampliando assim 

as informações a respeito desse público específico que compõe a população brasileira. 

        Segundo Abramovay e Castro (2006, p. 10), 

 

  os jovens, atualmente, compõem um segmento da população afetado por 

estruturas ―vulnerabilizantes‖, o que lhes afeta em várias dimensões. Os 

jovens aparecem em destaque em estatísticas de violência, desemprego, 

gravidez indesejada, falta de acesso a atividades culturais, como teatros e 

cinemas, dentre tantos outros. (2006, p. 10) 

 

            Tais constatações apontadas pelas autoras denotam a ineficiência de políticas 

públicas atuantes sobre as demandas identificadas pelos/as jovens como sendo 

necessárias, tornam-se assim obscurecidas as estratégias que visem promover um maior 

protagonismo juvenil, tão importante para a conquista da autonomia, entendendo que o/a 

jovem ocupa uma posição central, sendo por isso valorizado/a sua participação em 

decisões quando da elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas. 
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        Apesar da necessidade de se garantir maior visibilidade às múltiplas identidades 

juvenis garantindo um maior protagonismo juvenil e da compreensão de que as 

juventudes percorrem variadas trajetórias, por que as políticas públicas enfatizam ações 

universalistas e assistencialistas ao invés de formular programas com desenhos 

diversificados?  

        A publicação intitulada Sociedades sul-americanas: o que dizem jovens e adultos 

sobre as juventudes
25

 (2009, p. 245-246) apresenta um estudo sobre várias questões e 

uma delas diz respeito à legitimidade e visibilidade que o/as jovens atribuem aos 

programas e ações voltados para as juventudes em seus países. O estudo revelou que: 

 

  a maioria dos cidadãos considera que o seu governo não toma medidas para 

responder às necessidades dos jovens: em todos os casos, mais do que a 

metade dos cidadãos acham que o governo não sabe ou não se importa para 

as necessidades dos jovens ou, tem conhecimento, mas não faz nada sobre 

isso. Contudo, a percepção de preocupação e ação do governo varia 

substancialmente de país, sendo nas extremidades para o Paraguai e Uruguai. 

[...] Em um extremo é o Uruguai como o país que recebe a melhor avaliação 

da política de juventude por parte dos cidadãos (43%). Ele acompanhou um 

grupo de países com níveis de avaliação positiva em torno de 20%: Bolívia, 

Brasil e Chile (com avaliações de 26%, 20% e 18%, respectivamente). No 

final são mais baixos Argentina e Paraguai, países com pior avaliação da 

ação governamental nesta área (apenas 8% e 7%, respectivamente de 

aprovação). (FILARDO; NOBOA, 2009, p. 245-246) (Tradução nossa) 

 

             As autoras alertam sobre a necessidade de novos esforços por parte das políticas 

públicas para o desenvolvimento de estratégias que realmente atendam às necessidades 

das juventudes que clamam por maior visibilidade e itinerários nos espaços decisórios das 

políticas governamentais. 

 

3.2  POLÍTICA COMPENSATÓRIA PARA AS JUVENTUDES 

 

Quando as demandas são identificadas as políticas públicas são formuladas para 

atender às necessidades dos grupos sociais, considerados vulneráveis, conforme o 

conceito de políticas públicas que já fora explicitado anteriormente. A decisão sobre o 

                                                            

25 A publicação foi realizada visando aprofundar o conhecimento sobre diversos assuntos que permeiam a 

juventude sul-americana e integra os resultados da pesquisa Juventude e integração sul-americana: diálogos 

para a construção de uma democracia regional. Contempla um levantamento quantitativo sobre o 

contingente populacional entre 18 e 60 anos (jovens e adultos), homens e mulheres, zona urbana e rural, 

diferentes estratos socioeconômicos. Realizada a de agosto a outubro de 2008, sob a responsabilidade e 

coordenação de campo do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), foram 

entrevistadas 14 mil pessoas nos seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. 
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campo de atuação das políticas se dá muitas das vezes por forte influência da sociedade, 

que se mobiliza e pressiona para que seus direitos e necessidades sejam atendidos, 

disparidades sociais sejam minimizadas e se proporcione uma condição de sociabilidade 

mais equânime. 

Dessa forma, ao sabermos, por exemplo, que possuímos ainda um alto índice de 

jovens (homens e mulheres) não alfabetizados
26

, há necessidade do desenvolvimento de 

estratégias políticas essenciais que visem minimizar e ou reverter tal situação, para que os 

jovens possam usufruir de sua cidadania, pois se mesmo possuindo escolaridade as 

oportunidades de trabalho não estão surgindo nas mesmas proporções então imaginem 

sem a escolaridade básica, as possibilidades de inserção na vida produtiva se tornam 

ainda mais difíceis. 

Neste contexto, quando se busca o delineamento de ações com vistas à redução 

das desigualdades sociais, no tocante, por exemplo, à educação e ao trabalho, políticas 

sociais estão sendo desenvolvidas; no entanto, quando são elaboradas políticas com 

intenções universalistas, com uma abrangência maior de atendimento, para ―todos‖/as 

cidadãos/ãs e essas não conseguem atender às expectativas no alcance das ações e 

estratégias traçadas, são criadas políticas compensatórias para correção das lacunas 

deixadas. 

Um exemplo de política compensatória, poderíamos identificar as políticas de 

formação básica e qualificação profissional, como por exemplo, o Projovem Urbano.  

Cury (2005) nos elucida sobre a finalidade das políticas compensatórias: 

 

se pretende equilibrar uma situação em que a balança sempre tendeu a 

favorecer grupos hegemônicos no acesso aos bens sociais, conjugando assim 

ao mesmo tempo, por justiça, os princípios de igualdade com o de eqüidade. 

Além disso, compreendida a melhor escolaridade, elas atendem à dimensão 

de uma inserção profissional mais qualificada e com isso ancoram em uma 

base maior de inteligência o desenvolvimento científico e tecnológico do 

país. (CURY, 2005, p. 24) 

     

 A educação por meio da escolaridade formal e da qualificação é concebida como 

elemento necessário para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, visto que na 

                                                            

26 Dados sobre a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, por cor ou raça divulgados 

pelo IBGE/PNAD (2008) revelam que a taxa de analfabetismo é mais alta na região nordeste com 19,4% do 

total em relação às demais regiões: Norte (10,7%), Sudeste (5,8%), Centro-oeste (8,2%) e região Sul 

(5,5%) e nas pessoas da cor preta e parda, com 13,3% e 13,7%, respectivamente, do total de analfabetos do 

total. 
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década de 1980 o Brasil sofreu com a recessão e aumento da pobreza
27

. Foi necessário o 

desenvolvimento de ações de ajuste deste quadro pelo governo, adotando para esse fim a 

implantação de políticas públicas compensatórias, sendo a população juvenil o alvo na 

agenda governamental por associá-la à perspectiva de desenvolvimento e de 

transformação das condições econômicas em que se encontravam o país naquela década. 

Passa assim a serem ampliadas as exigências de um maior conhecimento por parte 

dos/as jovens futuros trabalhadores, recaindo, por exemplo, sobre eles/elas o ônus pela 

ausência de formação e qualificação adequada, como consequência: taxas altas de 

desemprego, postos de trabalho precarizados, baixos salários e desproteção social e 

trabalhista. Essas condições de vulnerabilidade recairam sobre diversos grupos sociais 

desprivilegiados, dentre eles, uma grande parcela de jovens urbanos. 

Essa situação contribuiu para o direcionamento de políticas ao segmento jovem, 

tornando-se relevante o tema da juventude, notada essa visibilidade principalmente há 

dez anos, pois antes a percepção de juventude estava vinculada à adolescência em risco, 

onde especulava-se que os problemas de vulnerabilidade e risco findavam com a chegada 

aos 18 anos. Hoje, se sabe que estes problemas não são encerrados quando ocorre o 

alcance de determinada faixa etária, podem inclusive terem sidos intensificados a partir 

daí. (ABRAMO, 2008, p. 39) 

Nestas condições, vários projetos sociais foram desenvolvidos buscando a 

preparação/qualificação de jovens, contando inclusive com o financiamento do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os projetos inicialmente preconizavam a 

contenção da violência e dos delitos para os jovens em situação de vulnerabilidade social; 

criação de políticas focalizadas como um ―antídoto‖ para a pobreza, com ações voltadas 

para as crianças e suas famílias. 

Mas, até o final do século XX, os interesses das juventudes ainda não estavam 

contemplados nas políticas públicas, a inclusão social continuava invisível, reinserção 

escolar e capacitação para trabalho eram vistos como remédios para o enfrentamento da 

violência e da desestruturação social, e não como direitos das juventudes, contribuindo 

dessa forma, para a permanência de um contexto de exclusão.  

Segundo Castel (2011, p. 40, 51-52) há de se ter um pouco mais de cuidado e 

rigor quanto ao uso do termo ―exclusão‖. Para ele ―é preciso se perguntar sob que 

                                                            

27 Para saber mais ver BARROS, Ricardo Paes de; HENRIQUES, Ricardo; MENDONÇA, Rosane. 

Desigualdade e Pobreza no Brasil: retrato de uma estabilidade inaceitável. In: Revista Brasileira de 

Ciências sociais, v. 15, nº 42, fev. de 2000. 
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condições o seu emprego é legítimo [...] e ―distinguir cuidadosamente os processos de 

exclusão no conjunto dos componentes que constituem, hoje, a questão social na sua 

globalidade‖.  

         Nesta linha de reflexão, quando uma política pública para as juventudes 

pretende, por exemplo, contribuir com as questões, espera-se que ela garanta o acesso 

dos/as jovens a uma gama de recursos, objetos, conhecimentos e habilidades necessárias 

para satisfazer suas necessidades em um determinado espaço social, dando condições 

para um embate com a situação de vulnerabilidade social, percebendo realmente o/a 

jovem como sujeito de direitos, pois segundo o Centro de Estudos e Pesquisas em 

Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC), 

 

o conceito de vulnerabilidade social se refere às situações em que agentes ou 

instituições não dominam um conjunto amplo de recursos socialmente 

produzidos que lhes permitiriam fazer frente às forças e circunstâncias da 

sociedade que determinam suas vidas; aproveitar as estruturas de 

oportunidades criadas pelo mercado, Estado e pela sociedade; tomar 

decisões voluntárias para satisfazer suas necessidades, desenvolver suas 

potencialidades e realizar seus projetos. Sem esses recursos, agentes e 

instituições tornam-se vulneráveis a riscos de naturezas diversas, como os 

econômicos, sociais, culturais, ambientais, etc. (CENPEC, 2011, p. 26)  
 

A partir do entendimento de que o/a jovem deve então ser entendido como sujeito 

de direitos, um amplo debate surge no interior das políticas públicas para as juventudes, 

sendo desenvolvidas políticas universalistas
28

, destinadas a toda população incluindo aí 

questões específicas da atual geração juvenil; políticas atrativas destinadas não apenas 

aos jovens, mas com forte direcionamento para eles, possibilitando, por exemplo, o 

acesso inclusivo à cultura local, às novas tecnologias etc; e, políticas exclusivas, 

destinadas especificamente para jovens em situação de vulnerabilidade social da faixa 

etária de 15 a 29 anos, neste caso, situamos o Projovem Integrado atuando em ações 

                                                            

28 As políticas universalistas são aquelas que focam em temáticas estruturais e que requerem uma ação mais 

duradoura, pois envolve atuação direta, na educação, saúde, assistência social, na cultura e combate à 

violência, não se concretizando, pois em eventos pontuais e estratégicos. As políticas atrativas buscam 

promover atividades que podem ter caráter emergencial, experimental ou que combinem as duas dimensões 

visando atuar de forma estratégia em localidades onde há carência no acesso da população de baixa renda à 

produção dos bens e serviços culturais (disponibiliza acesso à internet, estúdio de transmissão, kit de 

multimídia etc). Já as políticas exclusivas tem foco de atuação com a população jovem excluída ou em 

situação de exclusão desfavorável na educação, no trabalho, na cultura etc. (CASTRO; AQUINO; 

ANDRADE, 2009, p.19-20) 
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emergenciais como na educação, no trabalho, cultura, etc. (CASTRO; AQUINO; 

ANDRADE, 2009, p.19-20)  

              O recorte etário (15 a 29 anos) é utilizado pela Secretaria Nacional de Juventude e 

o Conselho Nacional de Juventude e adotado na proposta de Estatuto da Juventude, pois 

trata-se de um padrão internacional que tende a ser utilizado no Brasil. Nesse caso, são 

considerados jovens os/as adolescentes-jovens‖ (cidadãos e cidadãs com idade entre os 

15 e 17 anos), os ―jovens-jovens‖ (com idade entre os 18 e 24 anos) e os ―jovens adultos‖ 

(cidadãos e cidadãs que se encontram na faixa-etária dos 25 aos 29 anos). (POLÍTICA 

NACIONAL DE JUVENTUDE, 2006, p. 5). No entanto, a Organização das Nações 

Unidas (ONU) entende que o segmento juvenil representa uma parcela demográfica 

situada na faixa etária dos 15 aos 24 anos. 

Diante de tais diferenciações entre políticas universalistas, atrativas e exclusivas, 

foram criados a Secretaria Nacional de Juventude, o Conselho Nacional de Juventude e o 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens ambos vinculados a Presidência da República 

de forma a manter uma integralização entre tais políticas. 

 

3.3  PROJOVEM URBANO: POSSIBILIDADES PARA AS JUVENTUDES 

 

           O Programa Nacional de Inclusão de Jovens, quando criado em 2005, direcionava 

seu foco de atuação para jovens com idade de 18 a 24 anos, que estavam fora da escola e 

do mercado de trabalho, no entanto, no ano de 2007 a política foi reformulada 

aumentando a cobertura para jovens com idade de 18 a 29 anos, que não concluíram o 

ensino fundamental, não trabalhavam e viviam com renda familiar per capita de até meio 

salário mínimo. Uma política compensatória, implementada com características 

emergenciais no desenvolvimento de ações para a grande parcela de jovens socialmente 

excluídos e por isso visando ao enfrentamento das desigualdades, já que outras políticas 

universalistas, como por exemplo, a Política de Alfabetização de Jovens e Adultos não 

contemplou as ações necessárias para que estes jovens tivessem garantidos o direito à 

educação de qualidade, pois desconsiderou no bojo da política a especificidade da 

clientela e não consideraram a influência do território, das condições de vida singulares, a 

desigualdade de gênero, de raça, geracional e outros fatores que podem ter contribuído 

para impedir os/as jovens de concluírem a escolaridade básica e melhor se qualificassem. 

Para muito além do questionamento sobre a capacidade da escola em preparar ou 

não para o trabalho, torna-se importante uma análise sobre as abordagens subjetivas 
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expressas pelos/as jovens, a respeito da experiência obtida com a participação no 

Projovem Urbano, para que possamos captar as relações que o/a jovem estabelece com a 

educação e o trabalho numa perspectiva de gênero, pois, percebe-se que: 

 

   no debate atual sobre a crise por que vêm passando as sociedades 

contemporâneas, têm sido destacadas as transformações na dinâmica 

internacional do capital, com mudanças extremamente significativas na 

divisão internacional do trabalho, nos padrões de acumulação e concorrência 

intercapitalista, implicando em profundas alterações nos processos 

produtivos, nas formas sociopolíticas, culturais e interculturais, a partir das 

quais vem se impondo um ―novo modo de vida‖, em que os transtornos e 

retornos se distribuem de maneira heterogênea nos diferentes segmentos 

sociais. Imersos nesta contextualidade, os ―mundos‖ da educação e do 

trabalho não escapam aos impactos que sobre eles têm se dado. A questão é 

como pensar a relação entre educação/trabalho tendo como pano de fundo o 

confronto capital/trabalho, que longe de desaparecer, se apresenta agora sob 

distintos, contraditórios e mesmo desconhecidos modos de manifestação. 

(ARANHA, 1999, p.97)  
 

   

Diante da reflexão posta por Aranha (1999), nos inquietamos quanto ao processo 

de formação e qualificação desenvolvido no Projovem Urbano e buscamos trazer à tona 

relatos que denotem os significados atribuídos pelos/as jovens à participação no programa 

para assim construir uma rede de ideias que conduzam ao atendimento dos nossos 

objetivos. 

Importante destacar que a experiência de formação integral de jovens, com idade 

de 18 a 29 anos que vem sendo desenvolvida pelo ProJovem Urbano, sofreu 

modificações pelo Governo Federal, em 2007. Foi projetado com propósitos e finalidades 

bem claras, no que concerne a possibilidade de oferecer aos/as jovens que se enquadram 

naquela faixa etária, condições para retomarem os estudos e concluírem o ensino 

fundamental articulado a uma qualificação profissional e à participação cidadã. 

          Antes da denominação que temos hoje: Projovem Urbano existia um Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens criado em 2005, integrando a Política Nacional de 

Juventude. Em setembro de 2007 o programa é reformulado passando a denominar-se 

Projovem Integrado. A partir de 1º de janeiro de 2008, o Projovem Integrado passa a ser 

resultado da unificação de seis programas já existentes – Projovem, Agente Jovem, 

Saberes da Terra, Escola de Fábrica, Consórcio Social da Juventude e Juventude Cidadã – 

subdividido em quatro modalidades: Projovem Urbano, ProJovem Trabalhador, 

ProJovem adolescente e ProJovem Campo – Saberes da Terra. (CASTRO; AQUINO; 

ANDRADE, 2009, p. 53).  
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          O Projovem Trabalhador é gerido pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, 

destinado para jovens com idade de 18 a 29 anos, que já concluíram o ensino 

fundamental, mas estão desempregados. Para ―reverter‖ a situação de desemprego 

oportuniza a qualificação social e profissional. Os jovens recebem auxílio de R$ 100,00; 

O Projovem Adolescente é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome, destinado para jovens com idade de 15 a 17 anos, que recebem Bolsa Família ou 

são egressos de medida socioeducativa, medidas de proteção ou de enfrentamento ao 

abuso e à exploração sexual. O programa oferece atividades socioeducativas e as famílias 

dos jovens recebem um auxílio de R$ 30,00 e por fim, o Projovem Campo é gerido pelo 

Ministério da Educação destinado para jovens com idade de 18 a 29 anos, vivem na zona 

rural e não concluíram o ensino fundamental. Oferece a elevação da escolaridade 

integrando a qualificação social e profissional na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). Os jovens recebem auxílio de R$ 100,00. (CASTRO; AQUINO; 

ANDRADE, 2009, p. 54-55). 

Mas, a nossa pesquisa direciona atenção para o ProJovem Urbano,  que busca 

promover a inclusão social dos jovens brasileiros de 18 a 29 anos, que apesar de 

alfabetizados, não concluíram o ensino fundamental, buscando sua re-inserção na escola e 

no mundo do trabalho, de modo a propiciar-lhes oportunidades de desenvolvimento 

humano e exercício efetivo da cidadania. 

Analisando, por exemplo, dados presentes no Projeto Pedagógico Integrado do 

Projovem Urbano (PPI, 2008, s.p), observamos que com relação ao perfil dos alunos que 

concluíram o curso até 2006, notamos que a participação feminina chegou ao patamar, 

em torno de 51% em comparação aos homens; com relação à situação familiar, 78,4% 

eram solteiros, 54% tem filhos, 66,5% dos participantes declararam-se como negros ou 

pardos e 75% são chefes de família. Com relação a este último percentual não se tem 

clareza se são chefes de família homens ou mulheres. Todos esses indicadores, já dão 

pistas da importância das políticas públicas e sua repercussão junto ao público atendido. 

Esses dados revelam de início que a discreta participação feminina em relação aos 

homens pode estar relacionada aos sentidos que essas mulheres atribuem à certificação do 

ensino fundamental e ao aprendizado de uma profissão, entendendo que estas são 

condições básicas para se emanciparem e promoverem melhores condições 

socioeconômicas para as suas famílias. Mas, não significa afirmar que o fato das 

mulheres apresentarem um índice maior de participação no curso em comparação aos 

homens, que as relações de gênero estejam transcorrendo de forma equânime. Também, 



76 

 

 

pode nos apontar a possibilidade de que a educação regular tem falhado com o público 

feminino, pois pode haver entre essas jovens indícios de abandono dos estudos por 

fatores econômicos, políticos e sociais, a exemplo da saída da jovem menina das classes 

menos favorecidas para o trabalho como doméstica e ou diarista que após uma longa e 

estafante jornada de trabalho não encontra fôlego para ocupar lugar nos bancos escolares 

no ensino noturno, tendo em vista as obrigações domésticas que têm a cumprir quando 

chegam em casa, após sua jornada extrema de trabalho. 

Segundo Guimarães (2001, p. 88), há um forte crescimento das mulheres no 

mercado de trabalho e que pode ser justificado em função das mudanças no 

comportamento demográfico, com o movimento de queda da fecundidade, redução da 

mortalidade, dos ganhos significativos de escolaridade feminina e das transformações na 

esfera valorativa, que redefinem os papéis de gênero.  

Com a redefinição dos papéis de gênero, a relação estabelecida com a educação e 

o trabalho é alterada, pois pode representar para os/as participantes do ProJovem um 

mecanismo de emancipação dos(as) mesmos/as, instituir uma revolução das estruturas e 

propiciar o empoderamento das mulheres. Isto justifica o fato do aumento de esforços 

para que as políticas incorporem em suas estratégias as dimensões de gênero e raça nos 

processos de concepção, implementação, monitoramento e avaliação, pois, são as 

mulheres que enfrentam em muitas das vezes uma tripla desigualdade e discriminação de 

classe, raça e gênero conforme afirma a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 

2006, p. 11): 

 

  no Brasil, a desigualdade e a discriminação de gênero e raça são fenômenos  

que atingem não grupos específicos da sociedade, mas à maioria dela. As 

mulheres e a população negra representam, respectivamente, 42% e 44,5% 

da População Economicamente Ativa (PEA) brasileira. Somadas, 

correspondem a 55 milhões de pessoas ou a 68% da PEA no Brasil, ou 

seja, uma ampla maioria: 36 milhões de negros de ambos os sexos e quase 

19 milhões de mulheres brancas. Especial atenção deve ser dada à situação 

das mulheres negras (mais de 14 milhões de pessoas que representam 18% 

da PEA brasileira), já que estão submetidas a uma dupla ou frequentemente 

tripla discriminação (de gênero e raça, em grande medida vinculadas 

também à discriminação por origem social). (OIT, 2006, p. 11) 

 

Sabe-se que a educação por meio da escolaridade formal constitui uma das 

possibilidades para o empoderamento.  O termo empoderamento é ―um construto que liga 

forças e competências individuais, sistemas naturais de ajuda e comportamentos proativos 
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com políticas e mudanças sociais‖. (PERKINS; ZIMMERMAN, 1995, p. 1 apud 

HOROCHOVSKI; MEIRELLES, 2007, p. 486) 

De acordo com Cruz (2009, p. 105) 

 

o empoderamento é o processo mediante o qual as relações desiguais de 

poder interno se transformam a favor das mulheres, através da obtenção de 

poder interno para expressar e defender seus direitos, obter maior confiança 

nelas mesmas, fortalecer a identidade pessoal, a autoestima, o controle sobre 

suas próprias vidas, sobre as relações pessoais e sociais. (CRUZ, 2009, p. 

105) 

 

Neste sentido, existe necessidade de uma maior intervenção do Estado no 

provimento de políticas públicas que viabilizem o empoderamento, buscando dialogar 

com toda a sociedade para romper com os estereótipos preconceituosos e de desigualdade 

em relação às mulheres. Seria necessário para isso compreender a amplitude do 

significado da juventude em suas singularidades e diversidades. 

          Mas, como vimos anteriormente, a temática juventude ganha força nas políticas 

públicas vista inicialmente por duas óticas: a primeira como desordem social, percebido 

pela via dos ―problemas‖ associado à delinquência, violência e marginalização 

necessitando assim de um enfrentamento por parte da sociedade e a segunda, vista pela 

necessidade de preparação do/a jovem em fase de transitoriedade para a vida adulta, que 

precisava ajustar-se socialmente e tornar-se produtivo.  

        Essas visões foram transformadas ao longo de discussões evidenciadas em 

movimentos populares, organizações não governamentais, por intelectuais, pelos 

especialistas entre outras instâncias que estavam imbuídos em ressignificar a maneira 

como as juventudes eram vistas pelos poderes públicos, além das juventudes que 

reivindicavam ser compreendidas em suas múltiplas dimensões, envolvendo: o trabalho, a 

educação, a cultura, a sexualidade, à participação entre outros aspectos. 

          Com a necessidade de pensar as juventudes como uma categoria dependente do 

contexto no qual ela toma sentido, a educação escolar se transforma em um espaço 

importante de sentido explicitando oportunidades ou  fortalecendo desigualdades, como 

afirma Bourdieu (1999 apud ANDRADE; NETO, 2007, p. 57)  ―a instituição escolar é 

uma fonte de decepção coletiva: uma espécie de terra prometida, sempre igual no 

horizonte, que recua à medida que nos aproximamos dela‖. 
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 Nesse contexto de luta pela visibilidade, a juventude passou a ser foco prioritário do 

trabalho realizado pelo Projeto Juventude
29

, do Instituto Cidadania que fora criado fruto 

da experiência iniciada por outros projetos, assim como o Projeto Moradia, Projeto Fome 

Zero, entre outros projetos que se tornaram programas de governo a partir de 2003, pelo 

então ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. O Projeto Juventude, buscou 

desenvolver uma pesquisa nacional com o intuito de traçar um perfil da juventude 

brasileira e contribuir com a elaboração de um documento de referência para a 

consecução da Política Nacional de Juventude. Esse perfil foi traçado e pode contribuir 

como ferramenta nas análises e projetos desenvolvidos por instituições e agentes que 

estejam voltados, direta ou indiretamente, para o público jovem. 

O Projeto buscou reconhecer uma diversidade de questões que afeta a realidade 

dos/as jovens com relação à educação, trabalho, saúde, família, cultura, violência, entre 

outros assuntos, chamando à atenção para se pensar o papel que os/as jovens podem 

assumir na transformação da sociedade brasileira. 

 

3.4  PROJOVEM URBANO: UM TESOURO A DESCOBRIR?  

 

O Projovem Urbano é um programa ambicioso que contempla um currículo, que 

nesse estudo entendemos como diferenciado, organizado segundo seis eixos 

estruturantes: Juventude e Cultura, Juventude e Cidade, Juventude e Trabalho, Juventude 

e Comunicação, Juventude e Tecnologia e Juventude e Cidadania, que se diz definido 

―com base nas características do público potencial, nos objetivos e nas diretrizes para o 

curso‖ (MANUAL DO EDUCADOR, 2008, p. 40). 

A organização curricular pautada em eixos estruturantes visa o desenvolvimento 

de conteúdos transversais nas disciplinas, mas sem se esgotar a carga horária destinada 

para cada componente curricular. Em cada período é reservado espaço para a 

concretização de estudos teórico-práticos e interdisciplinares ligados à construção do 

conhecimento escolar, ao trabalho e à participação cidadã. Essa proposta curricular visa 

                                                            

29 “O projeto Juventude promoveu amplo processo de discussão envolvendo organizações juvenis, 

pesquisadores, representantes de movimentos sociais, de ONGs, de fundações empresariais, gestores, 

intelectuais etc., em uma série de seminários, oficinas e plenárias, produzindo pesquisas e publicações com 

o objetivo de elaborar um documento de referência e uma proposição de Política Nacional de Juventude‖. 

(CASTRO; AQUINO; ANDRADE, 2009, p. 50). Como resultado dessa mobilização apresentou um 

consistente banco de informações e recomendações para o delineamento de políticas direcionadas ao 

segmento jovem.  
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criar um ambiente propício à construção de noções fundamentais e ao desenvolvimento 

de habilidades básicas. 

Dessa forma são abordados em cada eixo os seguintes temas: 

 

Eixo 1: Juventude e Cultura: Os jovens e a cultura como construção 

histórica e coletiva que atribui sentido ao mundo, forma identidades, produz 

linguagens e ferramentas, institui regras e costumes; 

Eixo 2:  Juventude e Cidade  -  A juventude e as práticas de ocupação do 

espaço urbano pelos jovens (vivência na cidade globalizada); 

Eixo 3: Juventude e Trabalho - O mundo do trabalho na sociedade 

contemporânea: transformações pelos quais vem passando e práticas de 

inserção dos jovens; 

Eixo 4: Juventude e Comunicação  -  Informação e comunicação na 

sociedade contemporânea e as práticas dos jovens; 

Eixo 5: Juventude e Tecnologia - Ciência e Tecnologia na sociedade 

contemporânea e suas repercussões na vida do jovem; 

Eixo 6: Juventude e Cidadania - Diferenças socioculturais que segmentam a 

juventude brasileira: preconceitos e discriminações intra e intergeracionais. 

Reposicionamento diante as dinâmicas de inclusão e exclusão sociais que 

expressam desigualdades e diferenças (geração, raça/etnia, deficiências 

físico-psíquicas). (MANUAL DO EDUCADOR, 2008, p. 45-52) (Grifo 

nosso) 

  

Fazem parte do currículo integrado os componentes: Ciências humanas, Língua 

Portuguesa, Inglês, Matemática, Ciências da Natureza, Qualificação Profissional e 

Participação Cidadã. Esses componentes sofrem uma interação com cada eixo 

estruturante, de modo que, mesmo mantendo-se a especificidade do conhecimento, os 

eixos e os conteúdos abordam aspectos comuns. 

Segundo Silva (1996, p. 23), currículo é entendido como: 

 

um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e poder, 

representação e domínio, discurso e regulação. É também no currículo que se 

condensam relações de poder que são cruciais para o processo de formação 

de subjetividades sociais. Em suma, currículo, poder e identidades sociais 

estão mutuamente implicados. O currículo corporifica relações sociais.  

         

        

      Conforme podemos compreender, o currículo contempla uma série de 

conhecimentos  e saberes que são trabalhados de forma articulada pela escola, mesclando 

ações teóricas e práticas que convergem para a formação do trabalhador/cidadão do novo 

milênio. 

Visando então corporificar o currículo integrado, no Projovem Urbano foram 

estabelecidos os seguintes objetivos: 
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- afirmar sua dignidade como seres humanos, trabalhadores e cidadãos; 

- utilizar a leitura e a escrita, assim como outras formas contemporâneas,   de 

linguagem, para se informar e aprender, expressar-se, planejar e documentar, 

além de apreciar a dimensão estética das produções culturais; 

- compreender os processos sociais e os princípios científicos e tecnológicos 

que sustentam a produção da vida na atualidade; cultural e profissional. 

- 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; 

- 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 pública 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 pública 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. (BRASIL, 2008, p. 33-34) 

 

Do ponto de vista de organização curricular e dos objetivos previstos, podemos 

dizer que o programa busca transversalizar temas que fazem parte do contexto dos/as 

jovens de uma maneira geral: trabalhando com um leque de conhecimentos (formação 

básica) que são as habilidades e competências para que possam melhor conviver em 

sociedade; abordando aspectos comuns a qualquer ocupação (formação técnica geral); 

desenvolvendo uma preparação para que atuem no mundo do trabalho como 

empreendedor, empregado ou membro de cooperativa (através dos arcos ocupacionais); 

incentivando que o jovem construa o percurso de sua formação profissional - Projeto de 

Orientação Profissional (POP) e reflita sobre conceitos básicos para a Participação 

Cidadã (PC) este que culmina com o engajamento social do/a jovem com a comunidade, 

buscando relacionar as atividades de interesses dos/as jovens com os arcos ocupacionais. 

Essa arquitetura curricular é ministrada por um grupo de educadores de Formação 

Básica: Educadores especialistas (EE), que desenvolvem um trabalho nas áreas 
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curriculares do ensino fundamental (Português, Matemática, Ciências Sociais, Ciências 

da Natureza e Língua Inglesa); Educador professor orientador (PO), responsável por uma 

das cinco turmas de seu núcleo e em desenvolver um trabalho interdisciplinar e de 

integração com todas as ações curriculares; Educadores de Qualificação Profissional 

(EQP) e de Participação Cidadã (PC), pois são responsáveis por desenvolver a formação 

técnica geral, orientar o Projeto de Orientação Profissional (POP) e o Plano de Ação 

Comunitária (PLA).  

O Projeto Pedagógico Integrado do Projovem Urbano contempla uma carga 

horária total de 2.000 horas, sendo 1.560 horas presenciais (Formação básica: 1.092 

horas, Qualificação Profissional: 390 horas, Participação Cidadã: 78 horas) e horas não 

presenciais: 440 horas. Estas últimas são destinadas às leituras e atividades do Guia de 

estudo. Esse documento representa um marco orientador para os/as envolvidos/as no 

processo, por apontar caminhos e possibilitar a consecução de políticas inter-setoriais  

com foco central nas ações educativas junto a juventude que por algum motivo esteve 

fora da escola e consequentemente marginalizada das oportunidades de acesso ao 

trabalho, ao emprego e geração de renda, consequente da cidadania. 

Do ponto de vista da observância das características do público potencial:  jovens 

mulheres (em sua maioria, negras e pardas, mães de família e desempregadas), homens 

(em sua maioria negros e pardos, atuantes na informalidade, fazendo bicos ou 

desempregados), não é bem isso que observamos. Em Aracaju para as turmas iniciadas no 

ano de 2012, foram ofertados apenas os arcos ocupacionais: Telemática, Turismo e 

Alimentação, porém não identificamos esclarecimentos plausíveis que justifiquem a 

opção do município para tais arcos. Apenas identificamos na fala de um dos entrevistados 

responsáveis pela gestão do programa, uma associação da qualificação à lógica do 

capital, quando perguntado sobre o porquê do município de Aracaju ter optado pelos 

Arcos: Telemática, Turismo e Alimentação
30

: 

 

antes cada cidade poderia escolher cinco arcos, esse ano (2012)  apenas três 

arcos (Telemática, Turismo e Alimentação) [...], com a procura grande e 

crescimento do Turismo em Aracaju, tendo em vista a demanda do mercado 

de trabalho, por exemplo: a área de propensão turística na Orla pôr do Sol no 

                                                            

30 Os Arcos Ocupacionais são definidos a partir da Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) que reconhece diversas atividades profissionais desenvolvidas no país. Assim 

sendo, integra Telemática as ocupações: Operador de Microcomputador, Helpdesk, Telemarketing 

(Vendas) e Assistente de Vendas (Informática e Celulares); Alimentação: Chapista, Cozinheiro Auxiliar, 

Repositor de Mercadorias e Vendedor Ambulante (Alimentação) e Turismo e Hospitalidade: Organizador 

de Eventos, Cumim (Auxiliar de Garçon), Recepcionista de Hotéis e Monitor de Turismo Local.  



82 

 

 

Mosqueiro, foi escolhido com a escola e a coordenação da EMEF ―José 

Carlos Teixeira‖, um dos núcleos do programa, situada no Mosqueiro (Zona 

de Expansão de Aracaju), o arco de Turismo. (Entrevista A, antigo gestor do 

programa no município) 

 

        A fala do gestor revela uma dissonância entre o que está previsto nas Diretrizes 

Curriculares do Projovem Urbano e o que vem acontecendo na prática com a realização 

do programa no município de Aracaju. Segundo essas Diretrizes, a qualificação 

profissional deve ―possibilitar novas formas de inserção produtiva, com a devida 

certificação, correspondendo na medida do possível, tanto às vocações dos jovens, 

quanto às necessidades e potencialidades econômicas, locais e regionais‖. (PLANO 

NACIONAL..., 2008, p. 44, grifo nosso). 

     Ainda sobre o Projovem urbano é possível identificar no Projeto Pedagógico 

Integrado (PPI) as seguintes diretrizes/orientações curriculares: 

 

 

o componente Formação Básica, que constitui uma das três dimensões do 

currículo, desdobra-se em áreas ou disciplinas que, segundo a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, devem promover o desenvolvimento 

de conhecimentos, habilidades e competências indispensáveis para a vida na 

sociedade atual. 

Além disso, inclui a elaboração de sínteses interdisciplinares, relacionando os 

conhecimentos das três dimensões do currículo com questões que perpassam o 

cotidiano do jovem. 

O componente Qualificação Profissional, que corresponde a outra dimensão 

do currículo do Projovem Urbano, desdobra-se em três conjuntos de 

atividades: Formação Técnica Geral, que aborda aspectos comuns a qualquer 

ocupação e que permitem ao jovem compreender o papel do trabalho e da 

formação profissional no mundo contemporâneo. Arcos Ocupacionais, em 

número de 23, que preparam o jovem para atuar no mundo do trabalho, como 

empregado, pequeno empresário ou membro de cooperativa. Baseando-se em 

concepções contemporâneas de organização do trabalho, cada arco 

desenvolve-se competências relacionadas à concepção, à produção e à 

circulação de bens ou serviços, ampliando e articulando as possibilidades 

de atuação do jovem no mundo do trabalho. Projeto de Orientação 

Profissional POP), que é um trabalho de cunho reflexivo, ao longo de todo o 

curso, preparando o jovem para melhor compreender a dinâmica do mundo do 

trabalho e planejar o percurso de sua formação profissional. (BRASIL, 2008, 

p. 36, grifo nosso) 

 

       Apesar da determinação presente nas Diretrizes do Projovem, observa-se que em 

Aracaju, não se buscou divulgar entre os/as jovens opções de arcos ocupacionais, para 

além do ofertado, conhecer suas demandas, nem tão pouco seus anseios, expectativas e 

vocações, a intenção do gestor e do coordenador da escola/núcleo direcionou-se apenas 

para a tendência do mercado local, desconsiderando a condição juvenil e o perfil 
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identitário dos/as jovens a serem beneficiados/as, dimensões estas fundamentais para a 

formulação das políticas públicas e em contradição com as prescrições presentes no PPI 

(quanto aos objetivos e eixos estruturantes previstos). 

O Projovem adota o termo arco para se referir ao grupo de qualificações 

existentes no programa. Cada arco compondo um leque de quatro ocupações 

reconhecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e de acordo com a Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO). 

A publicação Política Nacional de Juventude (2006, p. 11 e 22) apresenta como 

um de seus objetivos ―incidir sobre as concepções e práticas de quem formula, valida, 

executa, avalia e reformula programas, ações e projetos voltados para a juventude‖ e 

concebe como sendo política de juventude, as políticas governamentais, que em sua 

elaboração demonstram preocupação com a singularidade dos/as jovens de 15 a 29 anos 

de idade. No entanto, a relevância desta publicação não é levada em consideração no que 

concerne a experiência do Projovem Urbano desenvolvida no ano de 2012 no município 

de Aracaju.  

Outro agravante revelando desconhecimento das singularidades das juventudes 

observou-se na oferta do Projovem Urbano na EMEF ―Oviêdo Teixeira‖, nosso lócus de 

investigação. Nessa escola, os alunos foram informados no ato da matrícula que seria 

ofertada a formação básica com a qualificação profissional em Telemática. Muitos 

desconheciam sobre o que se tratava ―Telemática‖, outros já estavam inclusive 

matriculados no ensino regular na EJA e quando souberam que o Programa seria 

realizado na escola demonstraram interesses que os/as fizeram migrar para o programa, 

conforme observamos na fala de um dos coordenadores da escola: 

 

eles só sabiam que estavam participando do Projovem, não faziam nem 

ideia, eles na verdade só sabiam assim: é o Projovem, a idade limite (para 

participar) e o valor que iriam receber. Muitos vieram motivados por isso e 

outros vieram também motivados pela ideia de ingressar no mercado de 

trabalho, se qualificar mais, de concluir uma parte do estudo. (Entrevista B, 

coordenador da escola) 

 

       A telemática engloba na verdade:  

 

uma área do conhecimento humano que reúne um conjunto e o produto da 

adequada combinação das tecnologias associadas à eletrônica, informática e 

telecomunicações, aplicados aos sistemas de comunicação e que se 

caracteriza pelo estudo das técnicas para geração, tratamento e transmissão 

da informação [...] (PINHEIRO, 2005) 
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Desta forma, muito mais do que podiam imaginar os/as jovens sobre a 

qualificação oferecida, a Telemática surge em função da influência marcante da 

informática em várias áreas tecnológicas, nas redes de computadores e no campo das 

telecomunicações, necessitando por isso de um profissional apto a convergir informações 

comuns a essas áreas. No entanto, a falta de informação sobre a amplitude do arco 

Telemática contribuiu para que os alunos/as do Projovem chegassem às vésperas da 

conclusão do programa com um total desconhecimento sobre o campo de atuação, perfil 

do profissional e a importância desta área de atuação. 

A situação em questão revela que o programa chegou à escola, de ―paraquedas‖, 

não houve um diagnóstico sobre as condições juvenis dos/as participantes, quem são 

esses/as alunos/as, quais os seus interesses, nem se divulgou sobre o que é o programa, os 

arcos e a formação cidadã.  

Um programa nacional de inclusão de jovens, não deve vendar os olhos para as 

desigualdades de classe, raça e gênero que perpassam a condição juvenil dos/as 

estudantes a serem contemplados com a formação. Não significa dizer que a política 

pública deva ser ―totalizante‖ – tendo que abordar todas as expressões da vivência 

juvenil, mas que se estabeleça um grau de coerência com aquilo que se propõe 

respeitando a existência não de uma juventude, mas de várias juventudes. 

           Além desse grau de desconhecimento sobre o público jovem a quem se destina o 

programa de inclusão, nos chama também a atenção o fato de que o Projovem Urbano 

ministrado na EMEF ―Oviêdo Teixeira‖ está fortalecendo uma divisão sexual e social do 

trabalho visto que há um direcionamento implícito, para que as mulheres possam ser 

qualificadas para atuarem com o Telemarketing (Call Center) - área de serviços - e os 

homens para que atuem futuramente como Operadores de Microcomputador ou 

Assistentes de Vendas - área de comércio. Áreas ocupacionais aonde segundo dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 1992-2006) sobre indicadores de 

trabalho e rendimento, por gênero, vem apresentando uma maior participação, 

respectivamente, feminina e masculina. Os dados revelaram que a frequência dos homens 

é maior na área de comércio (19%) em relação às mulheres (16,2%) e que na área de 

serviços as mulheres são maioria (56,3%) em relação aos homens ocupados na semana de 

referência no ano 2006.  

           Na verdade a opção pelo arco ocupacional Telemática revela uma condição 

típica da divisão social do trabalho pautada num princípio organizador já sinalizado por 
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KERGOAT (2000, p. 1) como sendo o da separação (onde existem trabalhos de homens 

e trabalhos de mulheres). Também podemos notar implicitamente expresso na fala 

captada em uma das entrevistas, quando perguntado se: Você acha que os alunos/as se 

encontram no curso de Telemática? 

 

no meu ver eu acho que Telemática não foi uma boa não. Nesse tempo todo 

que estou, acho que deve ser o que o mercado precisa. Já teve anos com 

cursos que o mercado precisa como, por exemplo, Recursos Pessoais (se  

referindo ao cursos de beleza) que é o que as meninas fazem por aí a fora. 

Agora, por exemplo, esse de alimentação, hospedagem e hotelaria, os hotéis 

estão pegando e a mão de obra é esta. Não foi uma boa Telemática, você vai 

deixar de pegar quem fez um curso a nível técnico no IFS (se referindo ao 

Instituto Federal de Sergipe) pra pegar um aluno que está saindo do 

Projovem? Eu acho que a área de mecânica, a área de eletricidade, a área de 

construção civil que eles aproveitavam mais, por exemplo, isso aí era para 

trabalhar pra eles [...] e montar seu próprio negócio, acho que a visão do 

mercado absorveria melhor.  

  Tem o curso de vendas que ainda vai, agora o caso de informática não, pois 

Telemática não envolve tudo [...] no caso de call Center (se referindo a um 

campo de atuação da Telemática), por exemplo, os meninos não tem a 

oratória, homens não tem a oratória suficiente para isso. (Entrevista C, PE) 

(grifo nosso) 

 

Esta situação reforça um entendimento sutil e subjetivo de uma ordem existente 

de discriminação sexual, com noções sobre o que representa habilidades e tarefas 

masculinas e femininas.  

O que de início se expressou por uma expectativa desejosa de que o Projovem 

Urbano poderia servir para ir a busca de um ‗objetivo melhor‘, oferecendo oportunidades 

para a mulher ampliar o seu espaço de atuação no mundo do trabalho e avançar para a 

uma relação mais equânime de oportunidades com os homens, ou, no sentido oposto, 

agora pode se transformar em um mecanismo que favorece o aprofundamento e o 

fortalecimento de uma segregação feminina nos setores econômicos e nos grupos 

ocupacionais nos quais ela se insere, criando um cenário propício para a reprodução de 

uma situação de exclusão social. 

Para POSTHUMA (1998, p. 23) um processo de exclusão social pode surgir ou 

ser reproduzido ―a partir de um comportamento individual e coletivo, por instituições 

sociais, políticas e econômicas que agem no sentido de reproduzir e reforçar essas 

desigualdades e barreiras estruturais e sociais colocadas a determinados grupos‖. 

Nesta linha de raciocínio, o Projovem Urbano a partir da definição de um único 

arco ocupacional, tomando apenas como parâmetro a tendência do mercado, sem buscar o 

conhecimento da realidade vivida pelas juventudes, suas diversidades, das desigualdades 
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que as afligem, constrói um contexto de exclusão de oportunidades para o 

desenvolvimento de novas habilidades. Institui assim uma segregação horizontal 

direcionando as mulheres às atividades desvalorizadas e ligadas a certos saberes 

femininos, às suas habilidades tácitas (habilidades comunicacionais, de atenção, 

paciência etc) e os homens às atividades que requerem destreza, força, o serviço mais 

pesado. 

Percebendo o emprego como um recurso importante para sair da situação de 

pobreza ou de extrema pobreza, para alguns jovens o Projovem Urbano é uma alternativa 

para que pudessem se inserir e permanecer na vida produtiva, visto que, resolveriam o 

problema da falta de escolaridade e de qualificação para admissão na vida laboral. A 

ausência de jovens capacitados para atuar na nova conjetura estabelecida pelas esferas 

econômicas e sociais reflete as consequências da dinâmica que o/a jovem passa a sofrer 

diretamente no contexto do trabalho, com a exigência de novos processos de formação 

devido às transformações ocorridas, fruto da reestruturação produtiva, da automação dos 

processos e do uso de novas tecnologias. 

A pesquisa ―Juventudes Sergipanas
31

‖ desenvolvida por CHARLOT (2006, p. 

142) traçou um panorama sobre diversas temáticas que afligem as juventudes, 

possibilitando conhecer melhor quem são, como vivem e o que pensam os/as jovens 

sergipanos/as, na sua diversidade, demonstrando, por exemplo, o grande interesse da 

população jovem pela temática do trabalho. Na pesquisa Charlot constatou que:  

 

cerca da metade não possuem renda pessoal, mais da metade dependem 

exclusiva ou principalmente da renda de outras pessoas, apenas um terço ou 

um quarto deles têm um trabalho regular, outro quarto corre atrás dos 

―bicos‖. 

O trabalho não é a única fonte de renda dos jovens [...], mas apesar de tudo 

ele constitui a principal fonte de renda e de vida independente. 

(CHARLOT, 2006, p. 142) 

 

Esta constatação também nos impulsionou para que analisássemos, no nosso 

público alvo, sobre como os/as jovens se relacionam com a temática do trabalho e outros 

assuntos, para que observássemos se essa situação também se refletia no Projovem 

                                                            

31 A pesquisa ―Juventudes Sergipanas‖ foi realizada nos anos de 2005 com a realização de 33 grupos 

exploratórios ou focais e em 2006 foram feitas análises dos dados quantitativos e qualitativos. Foram 

aplicados 3.053 questionários em 24 municípios do estado de Sergipe a jovens da faixa etária dos 15 aos 29 

anos de idade. O relatório foi desenvolvido em parceria com a UNESCO, sendo o responsável pelo projeto 

a Secretaria de Estado do Combate à Pobreza e da Assistência Social. (CHARLOT, 2006, p. 18-19) 
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Urbano. Com isso se fez necessário traçar o perfil dos alunos/as participantes e tecer 

novas análises a partir das entrevistas realizadas. 
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4  PERFIL DOS/AS JOVENS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

              O presente capítulo tem como objetivo apresentar características importantes do 

perfil dos/as jovens participantes do ProJovem Urbano em Aracaju, na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental ―Oviêdo Teixeira‖, pois, interroga-nos sobre quem são esses/as 

sujeitos para quem o Projovem conclama e busca oferecer oportunidade:  

 

[...] para que experimentem novas formas de interação, se apropriem de 

novos conhecimentos, reelaborem suas próprias experiências e sua visão de 

mundo e, ao mesmo tempo, se re-posicionem quanto à sua inserção social e 

profissional. (MANUAL DO EDUCADOR, 2008, p. 37) 

 

Nesta seção contemplamos informações coletadas a partir de fontes primárias 

(dados de arquivos de matrícula dos/as aluno/as) e da aplicação de questionários e 

realização de entrevistas. 

 

4.1 O PERFIL DOS/AS JOVENS PARTICIPANTES DO PROJOVEM URBANO A 

PARTIR DAS FICHAS DE MATRÍCULAS 

 

O Projovem Urbano desenvolvido na cidade de Aracaju, edição 2012, vem sendo 

realizado em seis escolas municipais: Escola Municipal de Ensino Fundamental ―Oviêdo 

Teixeira‖; Escola Municipal de Ensino Fundamental ―Olavo Bilac‖; Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Profº ―Diomedes Santos Silva‖; Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Profº ―José Antônio da Costa Melo‖; Escola Municipal de Ensino 

Fundamental ―José Carlos Teixeira e na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

General ―Freitas Brandão‖. No total foram disponibilizadas 1.026 vagas. 

Deste grupo de escolas, selecionamos a EMEF ―Oviêdo Teixeira‖, localizada na 

zona norte de Aracaju, no bairro São Carlos. A escolha deste campo de investigação se 

deve aos fatos: da escola ser próxima de outras escolas públicas, pertencente a uma 

comunidade que abarca estereótipos negativos, faz parte da periferia de Aracaju, que 

concentra um quantitativo de jovens homens e mulheres que estão à margem da 

sociedade e necessitam do desenvolvimento de ações estratégicas que possam reverter às 

condições desiguais vividas pela comunidade. Muitos dos/as jovens que residem nas 

proximidades da escola convivem em situações de vulnerabilidade social, com 

desvantagens socioeconômicas em relação a outras áreas, um contexto fortemente 
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marcado pela falta de oportunidades e de condições precárias de perspectivas para as 

juventudes. 

O programa está destinado para aqueles jovens oriundos de famílias de renda 

baixa, de até meio salário mínimo per capita, o que nos leva a afirmar que de início o 

auxílio benefício de R$ 100,00 (cem reais) mensalmente pagos aos/as alunos/as que 

regularmente frequentam e realizam as atividades previstas, se transformou em um 

chamariz, tornando-se de certa forma atrativo e estimulando jovens homens e mulheres 

que ainda não concluíram o ensino fundamental a se matricularem no programa, não 

necessariamente pela possibilidade de conclusão de estudos, da qualificação profissional 

a ser ofertada e da participação cidadã proposta, mas em busca apenas do auxílio. Mas 

nos transcorrer de nossa investigação percebemos que a atração pelo benefício não foi a 

única ou exclusiva justificativa para que se matriculassem no programa, outras 

motivações foram reveladoras de novos interesses para com o Projovem Urbano. 

Muitos consideraram o apelo financeiro muito pouco, já que na prática de ―bicos‖ 

e ―biscates‖ ou de inserção na informalidade as possibilidades de renda são maiores, algo 

já sinalizado em estudo realizado por KUENZER
32

 (2000, p. 897-898) e conforme 

notamos na fala a seguir de uma das alunas do programa, quando perguntada sobre o que 

mais lhe motivou a participar do Projovem: 

 

   o que mais me motivou foi a oportunidade. Ah, muitos criticam, é um bando 

de marginal e eu nunca tive esta percepção, eu sempre achei que não era só 

isso, tinha algo mais. Todo mundo tá sei lá... por uma verba do governo 

federal, não é nem uma verba, é uma bolsa muita pequena do governo que 

serve apenas para auxiliar nos estudos. Eu já me interessei pela parte dos 

cursos, porque pelo dia eu não tenho como fazer, por causa do trabalho e 

filha. (Entrevista E, aluna do Projovem Urbano, solteira, tem uma filha) 

 

 

Na EMEF ―Oviêdo Teixeira‖ encontramos um universo total de 169 alunos, em 

sua maioria composto por 115 mulheres e 54 homens conforme se observa no gráfico 1. 

 

 

 

 

                                                            

32 Ver KUENZER, Acacia Zeneida. A Educação profissional nos anos 2000: A dimensão subordinada das 

políticas de inclusão. In: Revista Educação e Sociedade, Campinas, vol. 27, n. 96 – Especial, out de 2006, 

p. 877-910.   
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Gráfico 1- Distribuição da quantidade de alunos/as do Projovem Urbano por sexo 
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Este resultado reafirma a tendência já observada nos dados apresentados pelo 

IBGE (2009), ao apontar a frequência maior das mulheres aos estudos, sendo superior em 

relação aos homens no tocante à escolaridade. Elas as mais interessadas pela busca da tão 

conclamada independência financeira e cultural; a complementaridade da renda familiar - 

quando estas vivem sobre a tutela dos pais, familiares ou mesmo quando dependem 

unicamente dos seus esposos; estão em busca da melhoria da escolaridade para 

conseguirem uma melhor posição no emprego ou as condições inicialmente necessárias 

para se inserirem no mercado de trabalho, buscando empoderar-se.  

Um fato que não podemos esquecer-nos de destacar é que mesmo identificando 

uma frequência maior do público feminino, tanto homens quanto as mulheres encontram-

se em uma situação significativa de atraso escolar, pois se consideramos que por volta 

dos 14 anos seria a idade ideal para a conclusão da etapa fundamental, estamos 

encontrando jovens com 29 anos de idade, nos revelando uma realidade perversa vivida 

por estes, pois as condições de empregabilidade se tornam ainda mais complexas em 

condições de baixa escolaridade.  

Quanto à idade dos/as jovens participantes do programa (total de alunos/as 

matriculados), observamos uma heterogeneidade geracional (ver gráfico 2), no entanto, 

uma maior predominância do total de alunos/as compreendidos na faixa etária de 22 a 25 

anos,  um período etário onde muitos/as jovens já assumem responsabilidades familiares 

e que por isso estão em busca de recuperar o ―tempo perdido‖.  

No entanto, se os/as jovens do Projovem Urbano realizado EMEF ―Oviêdo 

Teixeira‖ não tiverem garantida a oferta de um ensino de qualidade, o Projovem não dará 

condições para que disputem condições mais equânimes de empregabilidade, pelo 

contrário, poderá alicerçar ainda mais a desigualdade caso não ocorra à apropriação dos 
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conhecimentos necessários para a progressão nos estudos, sustentando dessa forma de 

maneira velada a ―exclusão da inclusão‖. 

Gráfico 2- Composição etária dos/as jovens participantes do Projovem Urbano (%) 
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Importante também situarmos geograficamente a região (Ver gráfico 3) onde 

residem os/as jovens participantes do Projovem Urbano. Em sua maioria, (92,3%) dos/as 

jovens, moram nas proximidades da escola, em bairros circunvizinhos como: Olaria, 

Jardim Centenário, Maria do Carmo e Parque São José, situados na região oeste de 

Aracaju. Em contrapartida, uma minoria (4,1%), reside em bairros mais distantes da 

escola, situados na zona norte e outros na grande Aracaju, (3,5%) no município de Nossa 

Senhora do Socorro.  

É possível notar uma mobilidade maior na mudança de endereço destes alunos, 

visto que muitos moram em casas de aluguel o que torna ainda mais frágil a permanência 

na escola, caso passem a residir em bairros distantes da escola. Tendo em vista tal 

mobilidade, os educadores/as do programa flexibilizam o horário de entrada na escola 

para que não haja uma infrequência nos estudos, progredindo inclusive para uma futura 

evasão ou abandono escolar. 

Além da necessidade de mudança frequente de endereço os estudantes da região 

oeste convivem com situações vulneráveis que prejudicam o estabelecimento de um 

maior vínculo do/a jovem com outros espaços sociais além da escola. Violência, drogas, 

assaltos, moradias precárias, problemas com saneamento básico, entre outras questões 

presentes no bairro acabam por produzir um contexto desfavorável para a realização de 

diversas atividades. Em muitos casos os/as jovens carecem do atendimento das condições 

mínimas para sobrevivência, além de espaços para ampliação das redes de sociabilidade 
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ligadas ao lazer e entretenimento. O único lugar onde às vezes acaba servindo como 

espaço de lazer é a própria escola.  A escola além de ser um espaço oportuno para o 

desenvolvimento social, cultural e de disseminação do conhecimento, torna-se também 

profícua para a produção de valores e a realização de atividades lúdicas, estéticas e 

artísticas. Mas, uma escola cerceada de condições desiguais, acaba em muitos casos, em 

vez de contribuir com o projeto societário, reproduzindo preconceitos, discriminações, 

estereótipos que sustentam a existência de uma escola dual: aquela destinada à classe 

desfavorecida que deve disciplinar para o trabalho precoce e precário, enquanto que para 

a classe mais favorecida com condições socioeconômicas superiores garantirá um ensino 

de maior qualidade e com uma maior abrangência que permita a permanência nos estudos 

e o postergar da inserção no mundo do trabalho. 

Gráfico 3- Demonstrativo da distribuição dos lugares onde residem os/as jovens 

participantes do Projovem Urbano (%) 
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Outro aspecto importante do perfil dos/as jovens do Projovem, diz respeito ao 

nível de escolaridade possuído. (Ver gráfico 4) 

 Após modificações com relação aos requisitos de entrada no programa, o perfil 

de entrada dos/as jovens foi alterado. Os/as alunos/as que não têm escolaridade 

comprovada (documento atestando o ensino fundamental incompleto) são avaliados por 

meio da realização de prova para aferição da capacidade de leitura e escrita. Desta forma, 

encontramos na documentação individual do/a aluno/a uma prova anexa que ―atesta‖ o 

grau
33

 de alfabetização que o/a aluno/a possui. Por ser um instrumento muito limitado em 

seu conteúdo, ingressam no programa aluno/as com limitações de leitura e escrita e que 

poderão dificultar o acompanhamento promissor do/a aluno/a no programa, lembrando 

que em dezoito meses se obtém uma certificação de conclusão de todo o ensino 

fundamental, caso sejam cumpridos os requisitos necessários. Mas, e quanto às 

dificuldades de leitura e escrita que se apresentam no percurso, como serão contornadas?  

                                                            

33 A prova apresenta quatro questões objetivas exigindo a marcação da resposta correta e apenas duas 

questões subjetivas: uma para escrita do nome completo e outra para a formação de uma frase a partir do 

que se observa na imagem presente. Ou seja, utiliza-se de instrumento muito reducionista para averiguar as 

competências de leitura e escrita possuídas pelo/a aluno/a.  
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 Um/a aluno/a ingressante no programa com deficiência nas habilidades de leitura e 

escrita tem grande dificuldade para acompanhar o programa, podendo inclusive 

abandonar os estudos, pois se sente excluído do processo formativo desenvolvido. O 

Projovem neste contexto, permitindo o ingresso do/a aluno/a com problemas com a 

alfabetização contribui de maneira direta ou indireta para afastá-lo/a do processo escolar.  

De acordo com alguns educadores/as, o programa busca estratégias para que o/a 

jovem possa acompanhar apesar de suas dificuldades, no entanto, estes mesmos docentes 

atestam como é difícil essa situação ao serem perguntados se um/a aluno/a com 

dificuldades na leitura e escrita, ingressantes apenas como ―alfabetizados‖ ou com 

certificado atestando apenas possuírem os anos iniciais do ensino fundamental, se este/a 

conseguem acompanhar as atividades previstas no programa e continuar os estudos 

posteriormente a partir de uma formação obtida em apenas dezoito meses: 

 

  se ele chegar a partir do 7º ano eu creio que sim (se referindo ao perfil de 

entrada no programa), mas se ele for de 1º ao 6º e tem mais tempo que 

deixou de estudar, ele não acompanha o programa e lá fora ele vai sentir 

muita diferença. Se for continuar o 2º grau (Ensino Médio), vai sentir 

bastante. Agora quem tem 7º, 8º e 9º e tem pouco tempo que deixou de 

estudar e que a pessoa esteja interessada, ele aí sente pouca dificuldade. Mas 

se for olhar ao pé da letra, ele não contempla. (se referindo ao Programa ser 

realizado em apenas dezoito meses e ter que lidar com alunos apresentando 

dificuldades de leitura e escrita) (Entrevista F, EE) 

 

   olha, é complicado [...] a gente tenta trabalhar de uma forma que consiga 

deixar todo mundo por igual, mas é difícil, eu no meu caso, trabalho com 

atividades extras. Antes no Projovem nós tínhamos essa questão da 

alfabetização [...] mas parou e então como eu faço pra que ele se iguale? Eu 

pego os mais fraquinhos, eu vou tentando explicar, ajudar, eles não ficam 

excluídos. [...]   

 

   Na verdade eles deviam passar um tempo com um pedagogo por um período 

de três meses, por exemplo, porque é complicado eu ter que dar aquela aula 

e ao mesmo tempo ter que alfabetizar. [...] Seria interessante que o Projovem 

colocasse outros profissionais para trabalhar com essas pessoas que não têm 

escolaridade. (Entrevista G, EE) 

 

Com a constatação desta realidade se faz necessário buscar estratégias para 

contornar tal situação, pois apesar de muitos alunos/as possuírem documentação 

atestando a série que já possuem, esta não é suficiente para a afirmação de que estejam 
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plenamente alfabetizados, visto que, os dados do IBGE
34

 ainda revelam a grande 

existência de alunos/as com um nível de escolaridade incipiente ao que de fato 

apresentam nos documentos, são os analfabetos funcionais
35

, que chegam inclusive ao 

ensino superior com lacunas que dificultam a compreensão, interpretação e produção de 

textos autônomos. Uma alternativa poderia ser contemplar nas matrizes curriculares 

elementos que possam subsidiar um trabalho intensivo para o desenvolvimento de 

competências relacionadas à leitura, escrita, cálculo e ciências, pois do contrário poderá o 

programa contribuir para que haja um aumento daqueles dados apontados pelo IBGE com 

relação ao analfabetismo funcional ou provocar o abandono dos/as alunos/as aos estudos, 

justificáveis pela dificuldade de acompanhar o programa e às atividades correlacionadas. 

Gráfico 4- Demonstrativo do nível de escolaridade possuído pelo/as jovens 

participantes no ato da matrícula no Projovem Urbano (%) 

0 20 40 60 80

Alfabetização

5ª a 8ª série

1ª a 4ª série

 

Com relação ao nível de escolaridade possuído, o levantamento realizado 

demonstrou que 57,9% dos/as jovens ingressantes no Projovem, já cursavam o ensino 

fundamental da 1ª à 4ª série, 39% são egressos da 5ª à 8ª série do ensino regular ou 

através da modalidade de Educação de Jovens e Adultos e 2,9% ingressaram através da 

realização de prova para atestar os conhecimentos de leitura e escrita e serem 

considerados alfabetizados. 

            Este último grupo, com resultado pouco expressivo de pessoas que não possuem 

escolaridade comprovada, denota que apesar das dificuldades que muitos alunos/as 

encontram para estudarem, a outra maioria delas está estudando, participando de 

programas de aceleração oferecidos na rede estadual e municipal de ensino em Aracaju 

ou na grande Aracaju (Nossa Senhora do Socorro), procurando concluir o ensino 

                                                            

34 Em 2009, o IBGE identificou que a taxa de analfabetismo funcional entre as pessoas com 15 anos ou mais 

de idade é maior na região nordeste (31,6%), entre os homens (21,6%) em relação às mulheres (20,5%) e na 

classe de rendimento mensal familiar per capita de até ½ salário mínimo, apresentando 33,1%.  
35 O IBGE conceitua analfabetismo funcional como sendo a ―falta de domínio de habilidades em leitura, 

escrita, cálculos e ciências, em correspondência a uma escolaridade de até 3 séries completas do ensino 

fundamental‖. (IBGE, 2009, s. p.)  
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fundamental e galgar níveis posteriores de aprendizado. No entanto, deve revelar também 

uma preocupação para os/as professores do ensino regular, pois muitos alunos/as, 

(57,9%), migraram dos programas de aceleração do ensino fundamental já existentes, 

para o Projovem Urbano, esvaziando as turmas e comprometendo inclusive a 

permanência da oferta do ensino noturno, por exemplo, com tão poucos alunos/as. Esta 

situação revela-nos ainda mais interesse sobre a experiência obtida pelos integrantes do 

Projovem tendo em vista as expectativas que foram criadas e os reais motivos que 

impulsionaram a ―migração‖ dos programas de EJA e de aceleração do ensino 

fundamental para o Projovem e a relação estabelecida entre educação, trabalho e gênero a 

partir das vivências compartilhadas. 

 

4.2  PERFIL DO PÚBLICO RESPONDENTE AO QUESTIONÁRIO  

              

   Com o intuito de buscar outras informações para caracterizar o perfil dos 

participantes, se fez necessário aplicar questionário de pesquisa conforme explicamos na 

metodologia presente neste estudo. 

   Sendo o questionário de natureza opcional para preenchimento e necessário o 

consentimento dos/as respondentes, conseguimos nestas condições coletar informações 

de 63 alunos/as. Alguns se mostraram inquietos, envergonhados e não aceitaram 

participar, mas o quantitativo de alunos/as respondentes nos permitiu construir um 

conjunto de ideias sobre alguns outros aspectos importantes para o tecido de novas 

análises. 

           Obtivemos nesta etapa a participação de 48 mulheres e 15 homens, mantendo-se 

um equilíbrio quanto à faixa etária deste grupo, apesar da maioria está concentrada na 

faixa etária dos 26 anos aos 29 anos de idade. (Ver gráfico 5) 

Gráfico 5- Demonstrativo da faixa etária dos/as jovens do Projovem Urbano (%) 
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            Fonte: Questionários aplicados com alunos/as do Projovem 

     N=Total de respondentes ao questionário 
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O público em questão, quando perguntados sobre como se autoclassifica em 

relação à sua cor, de início não se reconheceu de imediato, perguntavam aos outros de 

que cor seriam, não se assumiam principalmente em relação a ser mulato/a ou negro/a.      

Depois de um tempo foram então expressando a sua identificação com a cor, sendo 

percebido que a maioria identificou-se como sendo da cor parda (46%), cor negra 

(20,6%), mulato/a (15,8%), branco (14,2%) e amarelo ou indígena (1,5%). A 

incorporação da dimensão raça em nossas análises torna-se importante visto que homens 

e mulheres enfrentam problemas específicos relacionados à sua condição de gênero de 

raça. É necessário garantir maiores condições para que a esta população jovem possa 

melhorar o seu perfil de escolaridade e pleiteiar melhores oportunidades no mundo do 

trabalho, enfrentando estereótipos baseados na persistência de preconceitos 

principalmente associados às mulheres e aos negros/as, mulatos/as que desqualificam as 

mulheres em relação aos homens e dos negros/as, mulatos/as em relação aos brancos/as.  

           Além de determinações desiguais em relação à raça que afetam negativamente a 

inserção de homens e mulheres na escola e no trabalho, é pertinente destacar fatores 

culturais que insistem em segmentar os papéis sociais, institucionalizando o campo de 

atuação de cada um: o homem na família como o provedor e a mulher o de cuidado.  

              Com relação ao estado civil, do total de jovens, os/as solteiros/as são maioria 

(49,3%), casados/as (36,5%), viúvo/a (1,58%) e (12,6%) informaram possuir união 

estável.  Entre os/as jovens identificamos que a maioria já possuem filhos, (73%) do 

total assumindo responsabilidades que antecipam a vivência de processos de 

―adultização‖ (AGIER, 1990)
36

 diferente situação percebida para com aqueles que não 

possuem filhos (26,9%) e que podem desfrutar de mais ―liberdade em ser jovem‖.  

               Sabe-se que a chegada dos filhos transforma a vida dos/as jovens e em especial 

das mulheres, pois estas precisam conciliar estudo, trabalho e família. Quando em muitas 

vezes a conciliação entre o campo privado (família) com o público (estudo, trabalho) não 

é possível e não se consegue uma vaga no sistema de creches e escolas, resta para 

algumas mulheres uma alternativa: abandonar o estudo para cuidar dos seus filhos, 

principalmente quando estes são pequenos, pois tradicionalmente é atribuído como papel 

da mulher os cuidados e a educação das crianças. 

                                                            

36 Utilizamos o termo ―adultização‖ para se referir ao processo transitório vivenciado pelo/a jovem para 

ingresso na vida adulta, que segundo CHIESI e MARTINELLI, é percebido a partir de uma das cinco 

passagens necessárias: a conclusão dos estudos, um novo endereço residencial (de responsabilidade 

própria), união de casal, trabalho ou paternidade/maternidade. (1997, p.113) 
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No entanto, os resultados nos dão conta de que é maior a frequência de mulheres 

trabalhando entre as que possuem até dois filhos, e menor a frequência de mulheres 

desempregadas entre aquelas que possuem de três a cinco filhos. Já entre os homens 

percebemos que a maioria não possui filhos, mas entre os que declararam possuir, 

observou-se a existência de até dois filhos, diferentemente dos dados obtidos entre as 

mulheres, não podendo, portanto uma política pública para as juventudes desconsiderar 

ações voltadas para este público (controle de natalidade, redes de creches e escolas, ações 

que gerem emprego e renda), principalmente para aquelas que possuem filhos e estão 

desempregadas.   (Ver quadro 5) 

 

 

 

Nº de 

filhos 

Quadro 5- Quantidade de filhos declarados pelos/as jovens, por sexo e 

exercício de atividade (%) 
SEXO 

MASCULINO FEMININO 

Trabalham Desempregados Trabalham Desempregada

s 

 N % N % N % N % 

0 6 50,0 3 100,0 3 11,5 4 18,2 

1 5 41,6 - - 7 27,0 9 40,9 

2 1 8,33 - - 10 38,5 5 22,8 

3 - - - - 6 23,0 2 9,1 

4 - - - - - - 1 4,5 

5 - - - - - - 1 4,5 

TOTAL 12 100,0 3 100,0 26 100,0 22 100,

0 

Fonte: Questionários aplicados aos/as jovens participantes do Projovem 

N=Total de respondentes por categoria.  

  

Essa situação também foi percebida na pesquisa Juventudes Sergipanas, 

revelando que a condição de renda familiar muito baixa, sobrecarrega muito a vida da 

pessoa, pois quando se tem de três a cinco filhos a vida se torna ainda mais difícil, 

diminuindo inclusive o grau de satisfação para com a vida, não pela quantidade de filhos, 

mas pela falta de dinheiro. (CHARLOT, 2006, p. 45)   

Quanto à participação na vida econômica da família, do total de jovens, (23,8%) 

não estão trabalhando, mas tem os gastos custeados, (19%) trabalham e são 
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independentes financeiramente, (34,9%) trabalham, mas não são independentes 

financeiramente e (22,2%) trabalham e são responsáveis pelo sustento da família.  

Essa maioria de jovens trabalhando, mesmo que dependentes financeiramente ou 

não, reforça a tese de FIGUEIRA e FUENTES 
37

 (CEPAL, 2000, p. 116) de que sejam 

―jovens transitórios‖, vivenciando situações permeadas entre a vida jovem e a vida adulta 

que os impulsionam no desenvolvimento de papéis sociais presentes no mundo dos 

adultos, como por exemplo, trabalhar para o mantimento do lar e dos filhos. Mas importa 

salientar, que o que está em jogo não é a busca por classificação de um grupo a partir da 

relação estabelecida com a educação e o trabalho, pois sabemos das nuances que acabam 

por inviabilizar uma relação de proximidade ou afastamento com essas instâncias: o 

estudo e trabalho. Necessário, sim, é sinalizar que essa maioria de jovens que estuda e 

trabalha projeta nos estudos e no trabalho as possibilidades de construção de novos 

objetivos pessoais e profissionais, conforme veremos no próximo capítulo.  

Desagregando o dado total por sexo entre os que trabalham e os que estão 

desempregados, percebemos que tanto os homens quanto as mulheres a maioria encontra-

se empregada, justamente para dar conta das responsabilidades assumidas na família, 

principalmente visto que boa parte deles/as já possuem filhos conforme vimos 

anteriormente. (Ver gráfico 6) 

Gráfico 6- Situação dos/as jovens do Projovem Urbano com relação ao trabalho (%) 
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           Fonte: Questionários aplicados com alunos/as do Projovem 

             N=Total de respondentes ao questionário 

                                                            

37 Os autores posicionam os jovens segundo quatro situações típicas associadas à educação e o trabalho, a 

primeira são os tidos como ―adolescentes típicos‖, jovens que estudam e não trabalham e são dependentes 

economicamente da família, comum entre jovens pobres e solteiros/as que moram com os familiares; a 

segunda como sendo os jovens que configuram ―papéis adultos‖, sendo aqueles/as que apenas trabalham e 

não estudam; uma terceira classificação de ―jovens transitórios‖ para aqueles/as que trabalham e estudam, 

esses que vivenciam uma situação de transição entre a vida jovem tradicional e a vida adulta e um último 

grupo composto pelos/as ―jovens isolados‖, que segundo os autores, do ponto de vista dos papéis sociais, 

perderam posições estruturais do mundo juvenil. (CEPAL, 2000, p. 116) 
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    Entre as mulheres que possuem filhos, observamos que a maioria é casada 

(60,4%), tendo a vida econômica custeada pelo cônjuge ou companheiro em relação às 

solteiras que são dependentes ou independentes financeiramente (39,6%). (Ver quadro 6) 

Quadro 6- Demonstrativo quanto à participação das jovens mulheres na 

vida econômica de sua família por estado civil (%) 

Solteiras com 

filhos e 

chefes de 

família 

Solteiras com 

filhos e 

dependentes 

financeiramente 

Casadas com 

filhos e 

dependentes 

financeiramente 

Casadas com 

filhos e 

independentes 

financeiramente 

42,1% 57,9% 62% 17,24% 

         Fonte: Questionários aplicados às jovens participantes do Projovem Urbano 

        N=Total de respondentes ao questionário 

 

As mulheres solteiras, com filhos e que são chefes de família apresentam um 

resultado significativo em relação às solteiras com filhos e dependentes financeiramente, 

com um valor percentual bem próximo daquela categoria, justificáveis pela necessidade 

de mantimento das despesas com o lar e filho/s. No entanto, tanto as casadas quanto às 

solteiras que trabalham percebemos que em sua maioria desenvolvem atividades laborais 

sem proteção social (ausência de direitos trabalhistas e sociais), em casas de família, em 

atividades autônomas ou fazendo bicos. Situação essa observada quando perguntado se 

desenvolve alguma atividade remunerada e em que trabalha ou trabalhou a maior parte da 

vida. (Ver gráfico 7) 

Importante destacar que a presença das mulheres casadas trabalhando revela uma 

transformação dos papéis sociais desempenhados na família, o trabalho torna-se uma 

atividade não exclusiva do homem, o campo público passa a ser também frequentado 

pelas mulheres, no entanto, no caso dessas jovens trabalhadoras do Projovem, estas estão 

atuando em atividades precarizadas, sem prestígio e proteção social e em postos de 

trabalho tipicamente femininos. 
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Gráfico 7- Situação das jovens do Projovem Urbano com relação a atividade remunerada 

desenvolvida (%) 
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              Fonte: Questionários aplicados com alunos/as do Projovem 

N=Total de respondentes ao questionário 

 

            Apesar de identificarmos que boa parte dos homens e das mulheres está 

trabalhando, somando a renda que recebem e a dos demais integrantes que trabalham em 

sua família, 100% dos/as jovens convivem com uma renda mensal de até cinco salários 

mínimos. No entanto, quando perguntados sobre qual a renda mensal de cada um, estes 

demonstraram de início que não se enquadrariam nas opções de escolha, pois o que 

recebem é tão pouco que para alguns deles/as não ―fazia parte dos até três salários 

mínimos‖. Se tivéssemos sinalizado no questionário o item até um salário mínimo, boa 

parte deles/as marcaria tal opção. 

Com uma renda mensal tão baixa imaginemos então precisar administrar o pouco 

que recebem com um número grande de integrantes em sua família. As condições são 

ainda mais complexas.  (Ver gráfico 8) 

Gráfico 8- Renda mensal individual dos/as jovens (%) 
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Fonte: Questionários aplicados com alunos/as do Projovem 

N=Total de respondentes ao questionário 
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A maioria dos/as jovens vive em famílias com cinco ou mais integrantes o que 

torna as condições de sobrevivência ainda mais difíceis diante da renda econômica 

possuída (Ver gráfico 9), tornando o pouco que se recebe como bolsa no Projovem um 

atrativo a mais. Por isso se explica o motivo de inquietação dos/as jovens quando 

ocorrem atrasos no pagamento do benefício, conforme informou um dos entrevistados 

quando perguntado se existe alguma inquietação dos alunos/as durante o curso de 

formação: ―a inquietação deles são os R$ 100,00 (cem reais), atrasou, começa o fuzuê‖. 

(Entrevista G, EE) 

Gráfico 9- Número de integrantes na família que convivem com a renda mensal de até cinco 

salários mínimos (%) 

 

7%
10%

28%

23%

32%

Um

Dois

Três

Quatro

Cinco ou mais

 

 Fonte: Questionários aplicados com alunos/as do Projovem 

  N=Total de respondentes ao questionário 

 

O questionário aplicado também revelou informação sobre a participação ou não 

dos/as jovens a programas de EJA, anteriormente ao Projovem. Através deste instrumento 

percebemos um quantitativo de alunos/as que já participaram de outras versões do 

Projovem, porém não haviam concluído a formação. Do total de alunos/as respondentes 

ao questionário (68), a maioria nunca ingressou em nenhum programa de EJA, contra um 

pequeno número de alunos/as que já haviam participado de programas de EJA, supletivo 

ou de Aceleração, ministrados pelo município de Aracaju ou pelo estado de Sergipe. (Ver 

gráfico 9) 

          Em se tratando daqueles já participantes do Projovem, importa destacar que 

apesar dos motivos que cada um/a teve para não concluir a formação, os alunos/as 

resolveram novamente ingressar no programa, estes/as jovens que já são conhecedores/as 

da dinâmica da formação, de suas limitações ou possibilidades tanto individuais quanto 

em relação ao programa. O que nos levou ainda mais no direcionamento de uma 

afirmativa importante de análise: de fato não foi somente pelo benefício que os/as jovens 
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retornaram ao programa, existem intenções claras, projeções motivacionais que os 

impulsionaram nessa empreitada, pois nem sempre é fácil para um/a jovem que vivenciou 

experiências de exclusão e preconceitos voltar a confiar em si mesmo, nas instituições 

escolares, na sociedade e que dirá em uma política voltada para ele/a, pois muitos já 

partilham da desconfiança em relação a programas e ações governamentais em virtude do 

descaso, da descontinuidade administrativa, ações fragmentadas e grandes disparates 

entre o que é prometido e o que é executado. (NOVAES, 2007, p. 275)   

Gráfico 10- Demonstrativo do quantitativo de jovens participantes ou não a programas de 

EJA antes do ingresso no Projovem Urbano (%) 
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                  Fonte: Questionários aplicados com alunos/as do Projovem 

     N=Total de respondentes ao questionário 

 

              Diante dessa caracterização do perfil do/a jovem participante do Projovem uma 

nova etapa deste estudo se fez necessária: a realização de uma entrevista, um momento 

único de diálogo mais próximo, olho a olho, para que pudéssemos acompanhar a fala, a 

reação, os significados, as representações trazidas à tona em torno da nossa problemática, 

pois apesar da contribuição dos dados quantitativos obtidos a partir da aplicação do 

questionário, existem nuances, ideias, representações que não são dominantes, mas que 

são singulares e importantes em nossas análises pautadas no reconhecimento de múltiplas 

juventudes e, portanto com intenções motivacionais diversas em relação ao estudo, ao 

trabalho. 
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5 PROJOVEM URBANO: IMPACTO NA RE/CONSTRUÇÃO DAS 

REPRESENTAÇÕES DOS/AS JOVENS PARTICIPANTES? 

 

Quando iniciado o trabalho de entrevista uma grande expectativa nos tomou conta 

para que pudéssemos o quanto antes ouvir dos principais sujeitos do processo, 

informações sobre a experiência de formação que estavam obtendo, pois não bastava o 

registro estatístico que já possuíamos a partir do questionário aplicado, onde registramos 

dados sobre motivações e projeções construídas a partir da experiência de formação (ver 

gráficos 10 e 11), existiam nuances que não foram contempladas neste instrumento e que 

se fazia necessário entrevistar para que alcançássemos outros objetivos desse estudo: a 

identificação dos sentidos atribuídos à formação do Projovem e das expectativas 

construídas pelos/as participantes do programa; dos elementos motivacionais para 

participação do Projovem e uma análise das falas dos/as docentes sobre a percepção ou 

não deles/as das diferenças entre homens e mulheres integrantes do programa. 

Por esse motivo dedicamos este capítulo à transcrição analítica das informações 

que julgamos importantes, pois confirmam as hipóteses que traçamos no início estudo e 

direcionam no alcance dos nossos objetivos. 

 

5.1 PROJEÇÕES ANTES E DEPOIS: O QUE DISSERAM OS/AS JOVENS? 

 

Mais do que um programa de formação e qualificação profissional, o Projovem 

tem como característica a inclusão social de jovens com realidades e contextos diversos e 

como tal o programa deve se traduzir como um esforço importante para a ampliação e 

exercício da cidadania dos atores envolvidos, frutos de um contexto diverso (cultural, 

social, econômico) diverso que não pode ser desconsiderado, velado ou mesmo 

caracterizado de maneira generalizante.  

O Projovem Urbano tal como vimos na EMEF ―Oviêdo Teixeira‖ segue nessa 

perspectiva, composto por jovens com contextos geracionais diferenciados, que mesmo 

formado por um público predominantemente feminino, tantos os homens quanto as 

mulheres possuem interesses distintos que conduzem para o estabelecimento de uma 

relação com o programa traduzida pela noção da necessidade, pela busca por melhoria de 

emprego, sustento dos filhos ou interesse em concluir o ensino fundamental.  
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Dessa forma, pensar na inclusão social dos/as jovens com vistas à ampliação de 

seus direitos, passa obrigatoriamente pelo reconhecimento das diferenças, da diversidade 

e pela rejeição de mecanismos discriminatórios. 

Nessa direção, tanto a educação quanto a formação profissional exerce um papel 

importante, pois além de possibilitar o retorno dos estudos, a aprendizagem de uma gama 

de conhecimentos necessários para a continuidade na formação, possibilita a construção 

de novas formas de sociabilidade, instaura novas representações e amplia experiências 

importantes no processo de amadurecimento do/a jovem com relação ao desenvolvimento 

de habilidades: sociais e interpessoais, cognitivas e para controle das emoções, aspectos 

estes necessários para o enfrentamento, de maneira efetiva, dos desafios da vida 

cotidiana. 

Foram justamente os aspectos positivos que a educação pode viabilizar, que a 

maioria dos/as jovens expressou ao serem perguntados: para você qual a importância da 

escola? 

 
   toda importância possível. A gente precisa aprender a se comunicar. [...] 

Tem muitos que deixam o estudo para trabalhar e dali não sai, já eu penso 

assim: passo a passo, Projovem primeiro e aí já vou tentar conciliar com o 

Ensino Médio quando acabar o Projovem em dezembro. (Entrevista E, 23 

anos, solteira, têm uma filha, empregada) 

 

 

   acho muito importante. Eu mesmo me arrependo muito por não ter estudado 

quando era menina. Quando eu tinha idade e tinha mente pra isso né, porque 

quando a gente casa a mente da gente trabalha para dois lados e eu não me 

interessei. Hoje eu estou aqui porque não me interessei [...] A escola é 

fundamental pra tudo, pro futuro da pessoa. (Entrevista H, 28 anos, 

divorciada, têm três filhos, desempregada)  

  

 

De maneira especial, para as mulheres a educação deve ser desenvolvida na 

perspectiva de superação das desigualdades de gênero possibilitando a ampliação da sua 

autonomia pessoal 
38

para que possam pleitear melhores condições de trabalho e de 

                                                            

38 A autonomia pessoal é vista não apenas como a possibilidade para que possa melhor usufruir de atividades 

extrafamiliares, mas como uma ação fundamental para que a mulher possa gozar de direitos fundamentais 

para o exercício de sua cidadania como: direito ao controle do seu próprio corpo, liberdade para exercerem 

sua sexualidade (escolhas sexuais e reprodutivas); direito à integridade corporal; condições de 

independência econômica e de divisão do trabalho doméstico usufruindo de maior controle sobre o tempo 

através da diminuição da sobrecarga com o trabalho doméstico para que possa dedicar-se ao trabalho 

remunerado, profissionalizar-se, estudar ou ter tempo para a cultura e o lazer – entendendo aqui como 

necessária a ampliação da política de creche. (SILVEIRA, 2004, p.72-72) 
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exercício de sua cidadania, caso contrário corre-se o risco de adoção de uma ideia de 

inclusão que na verdade não altera a lógica das desigualdades, mas coloca as mulheres 

em papel subordinado, limitando o seu leque de atuação, associando-as a atividades 

tipicamente femininas ou ainda voltadas à esfera reprodutiva. 

Não se trata aqui de beneficiar as mulheres em detrimento dos homens, mas sim 

de se reconhecer que são elas as que mais sofrem diretamente com duplas desigualdades: 

de gênero/raça e que para enfrentar a permanência de desigualdades se faz necessário 

pensar em políticas públicas levando em conta o impacto diferenciado para homens e 

mulheres e com ações específicas de fortalecimento para este último grupo, pois enquanto 

coletivo social estão em condições subordinadas na sociedade.  

            A constatação de que a educação é um meio importante de construção da 

autonomia das mulheres é o que impulsionou as alunas do Projovem entrevistadas, 

mesmo que o motivo do abandono escolar tenha sido identificado como sendo mais forte 

à sua vontade de permanência no estudo. Entre os/as entrevistados/as os motivos 

impulsionadores para o abandono na escola estão na ordem de predominância: 

necessidade de trabalhar (60%); gravidez (30%) e a falta de paciência (10%), esse último 

dado não tão relevante, expresso mais por um valor pessoal do que uma motivação 

externa. 

           Apesar dos/as jovens terem abandonado os estudos, todos/as dedicam um 

significativo grau de importância à educação, nos impulsionando em um segundo 

momento identificar a(s) percepção(ões) do/a  jovem sobre o que é ser jovem, pois 

entendemos que a vivência de uma dinâmica que lhe requerem o compromisso em 

assumir responsabilidades precocemente (com a família, sustento dos filhos e com o 

trabalho) interfere diretamente nas percepções sobre educação e trabalho, na 

re/construção de suas identidades e na idealização dos seus projetos pessoais e 

profissionais. Fato este pôde ser constatado quando indagamos: 

 

Para você o que significa ser jovem? O que há de bom e de ruim em ser jovem? 

 

   ser jovem é estudar, ser jovem é trabalhar, ser jovem é ir atrás daquilo que 

você quer, ser jovem não é viver em malandragem, ser jovem é ser uma 

pessoa de bem [...] O que há de bom em ser jovem é porque pode curtir fazer 

o que quer, entre aspas nem tudo é que a gente deve fazer, né? E ruim, é 

quando se passa a ter filhos, passa a ser mãe de família, ter que ter 

independência pra tudo, pois nem toda jovem que passa a ter filho tem 



106 

 

 

marido para apoiar e familiares também, essa parte realmente é ruim. 

(Entrevista D, 22 anos, solteira, tem um filho, autônoma) 

 

 

   ser jovem é bom, é ter liberdade é poder fazer as nossas escolhas, quando a 

gente é mais adulto talvez a gente não tenha mais essas escolhas, mas em 

consequência das nossas escolhas antes. O ruim é julgamento, lógico que a 

gente sabe quem tem que cumprir deveres, a gente sabe que tem as nossas 

obrigações. Eu, por exemplo, perdi um pouco da minha juventude 

engravidando, foi dezenove anos e perdi um pouco dessa liberdade. Talvez 

se eu não tivesse tido a minha filha talvez eu não estaria nem aqui, teria ido 

um pouco mais à frente dos meus planos, ou não, não sei, depende das 

minhas escolhas. (Entrevista E, aluna do Projovem Urbano, 23 anos, solteira, 

tem uma filha, empregada) 

 

  

Entendemos que as questões acima formuladas contribuíram para o entendimento 

de que a percepção do/a jovem sobre: o que é ser jovem? e o que há de bom e ruim em 

ser jovem?, tem uma grande relação com a construção de novos projetos pessoais e 

profissionais. Os/as jovens tantos os/as solteiros/as quanto os/as casados/as percebem 

como algo de bom a questão da liberdade, no entanto, quando se tem responsabilidades a 

vida se torna mais difícil e já não se pode usufruir de tanta liberdade quanto antes. Urge 

então para eles/as na atual circunstância à volta à escola e a busca por certificação com o 

intento de mudar a história, mudar de vida, pra ser honesto e trabalhador e assim 

escrever novos capítulos nesta trajetória. 

 Nesse sentido buscamos tecer relações com os motivos que fizeram os/as jovens  

escolherem por participarem do Projovem Urbano. 

 

O que lhe motivou participar do Projovem? 

 

Com relação às motivações, os dados obtidos a partir do questionário (ver gráfico 

10) foram semelhantes aos coletados por meio da entrevista, sendo predominante nas 

respostas o interesse em concluir os estudos, demandado pela necessidade de ampliação 

da escolaridade mínima exigida no currículo dos/as jovens para ingresso no mundo do 

trabalho ou pela ocupação de melhores postos de atuação. Essa situação se confirmou em 

uma das entrevistas quando a respondente expressa sobre o motivo para ingresso no 

Projovem: 

 

   eu escolhi o Projovem, na sinceridade, mais pela bolsa e pra concluir o 

ensino fundamental, pois nos currículos eles pedem muito o ensino médio 
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(se referindo aos empregadores) e você vai dizer que é incompleto, você tem 

um pouco de vergonha, não é? Por isso eu escolhi, pela bolsa, que já é uma 

ajuda e para concluir o ensino fundamental. (Entrevista H, aluna do 

Projovem, 28 anos, divorciada, possui três filhos, desempregada)  

 

Gráfico 11- Demonstrativo dos interesses motivacionais para ingresso no Projovem Urbano 
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                   Fonte: Questionários aplicados com alunos/as do Projovem 

                   N=Total de respondentes ao questionário 

 

         É importante retomar o dado de que 39% do total de jovens matriculados no 

programa adentraram já tendo possuído de 5ª à 8ª série e que poderiam concluir os 

estudos no ensino regular, mas um dos atrativos é justamente a conclusão do ensino 

fundamental e qualificação profissional em menos tempo para que possam resgatar o 

―tempo perdido‖, então não é interessante nesta linha de raciocínio participar de cursos 

com tempos longos de duração, pois esta situação provoca certa desmotivação, afastam 

os/as jovens dos seus projetos, dessocializando-os/as do contexto do trabalho. (PAIS, 

2003, p. 58) 

             Por esse motivo buscamos também captar qual o nível de satisfação do/a aluna ao 

participar do Projovem: 

 

Você está satisfeito com o programa? 

 

             Para nossa surpresa, apesar da identificação de que 100% dos respondentes (ao 

questionário e à entrevista) demonstraram grande importância da educação em suas vidas, 

expressaram satisfação com o Projovem e que deste total 96,8% pretendem concluir os 

estudos, no entanto, estes em sua maioria, desejam participar de cursos em áreas 

totalmente distintas das que estão cursando. (ver gráfico 11) 
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            Apesar da satisfação com o Projovem é salutar destacar as contradições percebidas 

quando interrogamos os/as alunos sobre suas projeções futuras após a conclusão do curso. 

 

O que você pretende fazer quando concluir o curso? Quais são os seus projetos 

profissionais e pessoais?  

 

Os dados revelaram que não foi a qualificação em Telemática que impulsionou a 

construção dos projetos profissionais futuros dos/as alunas. A qualificação ofertada não 

contempla as singularidades das juventudes, nem tão pouco é garantia de geração de 

emprego e renda, tal como se objetivou no início tomando como referência o mercado e 

o/a aluno/a como capital humano no atendimento desta demanda. Por esse motivo, os/as 

jovens não mencionaram uma associação direta para atuação naquela área de formação, 

pelo contrário, a percebem muito mais como uma segunda alternativa para que não 

fiquem parados sem geração de renda.  

 

Os dados obtidos a partir do questionário com relação às motivações futuras 

expressas pelos/as alunos/as, revelaram que desejam em sua maioria participar de outros 

cursos profissionalizantes bem diferentes do arco ocupacional cursado, reforçando a 

nossa hipótese de que os/as jovens, participantes do ProJovem não se veem contemplados 

na política pública em suas singularidades, com suas expectativas, formas de interação e 

atuação social. 
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Gráfico 12- Demonstrativo do curso profissionalizante que desejariam fazer após a conclusão 

do Projovem (%) 
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                  Fonte: Questionários aplicados com alunos/as do Projovem 

                  N=Total de respondentes ao questionário 

  

            Na visão dos/as alunos/as (de todos os entrevistados/as) ter uma qualificação 

profissional (comprovante de certificação) já é um grande diferencial na construção de 

um currículo.  No entanto, a construção dos projetos motivacionais varia 

substancialmente em relação a homens e mulheres, à atividade ou não que exercem e se 

possuem ou não certo conhecimento antes de adentrarem no Projovem.  

Com relação a este último aspecto percebemos nos depoimentos de três jovens 

mulheres entrevistadas sendo que: duas estão atuando em atividades menos valorizadas 

(uma na área serviços gerais e outra como manicura) e uma está desempregada, estas 

veem o Projovem como uma possibilidade para a conclusão dos estudos (incremento do 

currículo) e não como um meio para atuar totalmente na área, mas para ―aprender cada 

vez mais, porque hoje em dia você tem que aprender várias coisas para poder 

sobreviver‖. (Entrevista D, 22 anos, solteira, tem um filho, autônoma) 

Dentre os homens entrevistados percebemos o grau de importância agregado à 

educação reconhecendo o estudo como fundamental, ―pra ser alguém, conseguir um 

emprego, e ser honesto” e o trabalho como meio para ―tirar um dinheiro para sustentar a 

família. No entanto, com relação ao espaço de formação e qualificação representado pelo 

Projovem e as projeções motivacionais geradas a partir deste contexto, o programa é visto 

por todos, como prioridade, para a conclusão dos estudos (ensino fundamental e médio), 
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mas com relação ao trabalho não veem como meio certeiro e rápido de geração de 

emprego e renda, pois dentre os que trabalham, estes atuam em atividades diferentes da 

oferecida e preferiam cursos mais voltados à profissão exercida ou mais interligados aos 

seus interesses profissionais, conforme percebido a seguir: 

 

   eu estou querendo terminar isso aqui, concluir os estudos e tentar uma vaga 

na polícia, na área federal, minha meta de terminar os estudos é para isso, 

[...] os conhecimentos do Projovem não são suficientes para conseguir uma 

vaga de emprego, realmente se você quer alguma coisa, você tem que ir 

atrás. Esse estudo do Projovem (eu estou falando por mim) é mais pra 

terminar os estudos, isso aqui não está me dando nada não. 

 

  [...] Eu só quero um comprovante de que eu tenho um curso. Se por acaso eu 

me machucasse - porque eu trabalho com esforço físico na construção civil - 

isso já poderia me servir para eu não ficar parado, porque Telemática é 

telefone, você ficar sentado atrás de uma mesa, alguma coisa assim [...], 

como eu sou autônomo eu poderei conciliar para não ficar parado. 

(Entrevista I, aluno do Projovem, 25 anos, solteiro, tem um 1 filho, 

autônomo) 

 

         Para aqueles/as que possuem limitações quanto ao conhecimento possuído (em 

relação à leitura, escrita ou cálculo), percebemos certo sentimento de descontentamento, 

estagnação, pois as limitações de aprendizado fazem com que expressem um futuro 

incerto quanto ao estudo (tanto de continuidade nos estudos posteriores quanto de 

conclusão do programa). Situação diferentemente notada quando o/a jovem vem 

acompanhando sem muita dificuldade os estudos, fazendo com que projete inclusive 

participar futuramente de cursos superiores. 

 

   eu penso em concluir os estudos, mas eu sou uma pessoa que não tem uma 

série tão elevada, eu não sei se vou conseguir concluir [...] eu não sou 

estudado, tenho série baixa e dificuldade mais nessas matérias mais puxadas 

como matemática, inglês essas matérias eu não me identifico. [...] 

 

 

   Eu ainda não consegui aprender essas coisas todas [...] pra falar a verdade 

vou ficar só com o trabalho (se referindo aos projetos futuros) eu não estou 

com essa firmeza se vou conseguir concluir o curso. [...] 

 

   Sugeriria para melhorar o programa ter professor para acompanhar os alunos 

com as séries mais baixas, pois tudo misturado não dá certo não. (se 

referindo às diferentes séries e ao pouco grau de conhecimentos possuídos 

pelos alunos/as antes de entrar no programa) (Entrevista J, aluno do 

Projovem, 28 anos, solteiro, sem filhos, desempregado, faz ―bicos‖) 
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Não há dúvidas que os dados da pesquisa apontam para o grau de importância que 

o/a jovem atribui ao estudo e ao trabalho, porém não identificamos uma estreita relação 

entre a qualificação ofertada com a possibilidade de inserção no mundo do trabalho. 

Mesmo o/a jovem fazendo uso de expressões aparentemente vagas ao relacionar o ato de 

estudar e o de trabalhar, como respectivamente ―pra ser alguém na vida ou tirar um 

dinheiro‖ percebemos a confiança de que o estudo pode proporcionar uma emancipação 

social, nem tanto por causa da qualificação agregada à formação, mas porque concebem a 

educação como um meio valioso e um requisito primordial para o acesso a melhores 

condições de vida e o trabalho como meio de sobrevivência e de independência 

financeira, conforme o depoimento:  

 

   o trabalho é uma maneira de sobrevivência que a gente tem, de conseguir as 

coisas que a gente quer. [...] Antes você trabalhar, suar pra ter do que ter que 

correr atrás dos outros. Muitos estão por aí assim: em vez de estar na escola 

quer tá na esquina, em vez de tá trabalhando quer tá fazendo algo de errado. 

O meu objetivo é conseguir o que eu quero. (Entrevista D, aluna do 

Projovem Urbano, solteira, tem um filho) 

 

  

Em se tratando do trabalho este se torna um recurso relevante e produtivo para 

aqueles/as que se encontram em situação de pobreza, quando as condições são ainda mais 

difíceis: ao se possuir filhos, ser solteiro/a e chefe de família sem renda.  

Desta forma, temos a certeza de que as políticas públicas devem ter um olhar 

diferenciado para as desigualdades que perpassam às juventudes, não tomando como 

antídoto para os problemas de baixa escolaridade e desemprego das juventudes, uma 

adoção generalista de que uma formação básica associada a uma qualificação seja o 

caminho para garantir a inclusão social desta categoria. 

 Importante destacar que a propaganda da conclamada ocupação profissional do/a 

jovem - seja como empregado ou empreendedor a partir do estímulo à abertura do seu 

próprio negócio - tal como se projeta no Projovem Urbano, não significa, 

necessariamente, dispor das melhores condições para a minimização das desigualdades 

existentes entre homens e mulheres, pois estes/as poderão mesmo com a ocupação 

ofertada continuar ocupando vagas precarizadas no mercado de trabalho ou 

desenvolvendo atividades informais sem proteção trabalhista inviabilizando as formas de 

enfrentamento a pobreza. 



112 

 

 

A oferta de arcos ocupacionais pelo Projovem não deve basear-se apenas na 

dinâmica do mercado de trabalho, mas deve incidir nas necessidades identificadas a partir 

dos interesses da clientela jovem e nas possibilidades de realização das qualificações nos 

núcleos de formação, pois para realização das qualificações é necessária a existência de 

uma logística pedagógica e estrutural para que as atividades ocorram a contento, inclua-se 

aí a necessidade de que o programa redimensione a proposta do perfil de entrada 

(escolaridade possuída), ou realize um ―estágio preparatório‖ de formação para que os 

alunos/as possam desenvolver habilidades no campo da alfabetização e em seguida 

continuar os estudos. Do contrário, contribui-se para a realização de um movimento 

contrário à inclusão social, pois se institucionaliza uma discriminação em diversos 

âmbitos: de contexto geracional, de raça, etnia, classe e gênero, pois da forma como 

ocorre, não observamos um esforço no sentido de combate as desigualdades que 

perpassam às juventudes integrantes do programa, homens e mulheres são ignorados em 

seus contextos e singularidades e limitados a uma formação e qualificação que não condiz 

com as suas projeções profissionais.   

 A constatação de que o mundo do trabalho apresenta uma realidade desigual onde 

as dimensões: raça, etnia e gênero são elementos estruturantes das relações sociais 

interferindo  direta e indiretamente no acesso ao trabalho, a níveis superiores de 

remuneração e aos benefícios sociais, leva-nos à insistência de que estes elementos 

devem ser devidamente incorporados pelas políticas públicas direcionando ações efetivas 

que visem a redução dessas desigualdades.  

As condições que estão sendo oferecidas aos/as jovens do Projovem Urbano para 

que gozem do acesso a um trabalho fortalecem uma divisão sexual e social no trabalho, 

institucionalizando papéis sociais e atribuições tomando como referência as habilidades 

tácitas já possuídas pelas mulheres (facilidade de comunicação, delicadeza, suavidez com 

a voz), direcionando-as para a ocupação profissional mais voltada para o telemarketing e 

a venda, enquanto para os homens resta-lhes a atuação como operador de 

microcomputador, muito mais pela falta de escolha do que real interesse, gerando 

inclusive uma inquietação nos/as alunos quanto aos conhecimentos que serão vistos na 

qualificação apresentando certo receio ou mesmo dúvidas sobre o que realmente irão 

estudar em Telemática.  

Vejamos o que nos disse um EE quando perguntado se:  
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Existe alguma inquietação dos alunos/as quanto ao curso desenvolvido? 

 

  um pouco. Como o curso aqui é de ‗informática‘ eles não tiveram opção e a 

gente sabe que mesmo a informática é um bicho papão para muitos [...] quer 

dizer: eles são forçados a fazer aqui uma coisa que eles não conhecem, aí 

vão aprender a consertar computadores, mas como uma coisa que não sabem 

o que é, fica complicado. (Entrevista F, EE)  

 

 

            O EE sinaliza a dificuldade que representa para alguns alunos/as em lidar com 

elementos ligados à informática e que se tivessem condições de escolha, como o que 

ocorria no Projovem em edições anteriores, estariam participando de um curso realmente 

relacionado aos seus interesses, pois se identificariam com o curso, veriam como área 

promissora ou porque pelo fato de atuarem na área desejariam aprimorar os 

conhecimentos para além da certificação. 

             Apesar da falta de opção com relação ao arco ocupacional, do desconhecimento 

dos interesses da clientela do Projovem, antes mesmo da definição do arco ocupacional a 

ser desenvolvido no núcleo, a experiência de formação e qualificação vem contribuindo 

de maneira significativa com a construção de laços de sociabilidade, possibilitando 

atividades que integram os/as alunos com a comunidade, demonstrando que a articulação 

das atividades entre escola e família é difícil, mas não impossível. É sobre esse assunto 

que veremos na seção a seguir.  

 

5.2 REPRESENTAÇÕES DOS/AS JOVENS DO PROJOVEM URBANO SOBRE A 

RELAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA/TRABALHO: UMA DIFÍCIL CONCILIAÇÃO  

 

              Um aspecto importante da nossa análise é a verificação sobre como lidam os/as 

participantes do programa com as relações estabelecidas entre família/escola/trabalho e a 

conciliação dos diferentes papéis assumidos nestas esferas, visto que esta dimensão 

interfere diretamente na ampliação da cidadania dos/as participantes, no direito de acesso 

a oportunidades de estudo e de trabalho, principalmente para as mulheres, estas que 

historicamente, não têm as mesmas oportunidades que os homens na família, no mercado 

de trabalho e na sociedade em geral devido à sua posição na ordem de gênero e na divisão 

sexual do trabalho. (GÊNERO, 2006, p. 51) 

            As mulheres jovens que já são mães representam um grupo especial que vivencia 

uma relação singular com a família, umas chefes de família e solteiras, outras são 



114 

 

 

casadas, dependentes exclusivamente da renda do companheiro e do auxílio dos 

benefícios: bolsa família e bolsa do Projovem, devido ao fato de obterem uma renda bem 

inferior ao do seu cônjuge ou não possuir renda própria. Apesar da diversa condição 

socioeconômica vivida por estas jovens, todas aquelas que já são mães relataram que a 

chegada dos filhos provocou mudanças significativas na relação estabelecida com os 

estudos, levando-as inclusive a abandonarem a escola e se dedicarem aos cuidados das 

crianças até crescerem um pouco mais e poderem contar com a ajuda de familiares nesta 

assistência. 

            A responsabilidade atribuída a elas para com o cuidado dos filhos e com os 

afazeres domésticos, pois não puderam contar com membros da família ou com uma rede 

de equipamentos sociais que pudessem suprir, por exemplo, a educação infantil, 

justificaram as jovens mulheres entrevistadas como elementos complicadores para que 

conseguissem manter a conciliação entre a escola e as atividades da esfera reprodutiva 

(família), afetando diretamente os estudos na busca por melhores qualificações e no 

acesso ao trabalho.  

            Neste contexto, as jovens sofreram uma desigualdade de oportunidade de acesso a 

esfera pública, aos recursos produtivos, econômicos, sociais, culturais e políticos. O 

tempo destas jovens foi destinado exclusivamente para o lar e para os filhos, limitando 

com isso o tempo para investimento na formação, no aperfeiçoamento profissional e na 

participação de contextos importantes de extensão dos traços de sociabilidade. 

 O incentivo por políticas que visem à expansão por creches volta-se quase que 

exclusivamente pela necessidade de garantia do direito à criança e desconsidera a relação 

direta que tais políticas exercem para que as mulheres possam também exercer os seus 

direitos. 

            O resultado desta situação representou para as jovens entrevistadas uma ―parada 

no tempo‖, para que pudessem dedicar-se à esfera reprodutiva, gerando para algumas 

sentimento de arrependimento e para outras desestímulo ou vontade de recomeçar, pois 

agora então, que são mães de família, veem mais do que nunca o acesso a educação, à 

qualificação profissional e ao trabalho como possibilidades para a busca por um melhor 

emprego, salário, certificação e sustento dos filhos/as, conforme percebemos nos 

depoimentos que seguem: 

 

   se eu tivesse pensado antes, eu tinha terminado, brinquei demais, não ligava 

pra nada. Hoje estou aqui correndo atrás de novo, de terminar meus estudos 
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pra ter um objetivo melhor, principalmente agora que sou mãe de família, 

não é somente o trabalho, tem que ter o estudo também. 

  [...] eu precisei trabalhar, tenho um filho pequeno e não podia só contar com 

essa bolsa pra dar o sustento do meu filho. Hoje parei de trabalhar (fora), 

tomo conta do meu filho trabalhando em casa como autônoma. (Entrevista 

D, aluna do Projovem Urbano, solteira, tem um filho, autônoma) 

 
   eu passei dois anos sem estudar porque engravidei, voltei para escola ainda 

na gravidez, tive a minha filha mas ela ainda era muito pequena, minha mãe 

não queria ficar, não tinha com quem deixar aí foi atrasando [...] e não tinha 

mais como eu voltar para a escola comum, (7ª série), para fazer ensino 

normal, ano letivo diurno [...]. No ano seguinte (2012), surgiu a 

oportunidade do Projovem, fiz a inscrição e decidir vir mesmo, agora que 

minha filha já fez três anos, minha mãe não implica tanto e já dar para eu vir 

direto.  

 

  [...] É difícil um pouco conciliar o estudo com a família e o trabalho. Hoje eu 

trabalho só um período, tenho a tarde inteira livre para ficar com a minha 

filha e já dou um descanso para a minha mãe, pra noite voltar para o curso. 

  [...] Eu vejo muitas oportunidades no Projovem. (Entrevista E, aluna do 

Projovem Urbano, solteira, tem uma filha, empregada) 

 

 

               A dificuldade para conciliar o estudo/trabalho também foi percebida em 

depoimento dado por um jovem pai que tem como responsabilidade o pagamento de 

pensão alimentícia de sua filha e ver o trabalho como prioridade neste sentido, para 

garantia da honra dos seus compromissos, tendo por isso a obrigação de trabalhar, mas ao 

mesmo tempo concebendo o estudo com uma alternativa para a busca de certificação e 

melhora das condições de trabalho. 

 

   eu não posso deixar de trabalhar pra estudar, se eu deixo de trabalhar eu não 

consigo pagar a pensão da minha filha, não consigo me alimentar direito e 

tem eu, minha filha e minha mãe. Aí, ou eu faço uma coisa ou faço outra, 

estou me esforçando para fazer as duas. Às vezes eu preciso faltar, eu não 

estou aqui presente todos os dias, pois tem vezes que preciso pegar hora 

extra pra poder para as minhas contas [...] (Entrevista I, aluno do Projovem 

Urbano, solteiro, tem um filha, autônomo) 

 

 

             Para os alunos homens é predominante entre os que trabalham a dificuldade pela 

conciliação entre a escola e o trabalho, devido aos horários de saída do trabalho para 

chegar à tempo na escola, o cansaço físico por causa das atividades laborais pesadas 

(trabalhadores da construção civil) e a necessidade de realizar bicos e atividades extras 

para complementação da renda, sendo por isso necessário faltar alguns dias aos estudos. 

            Mesmo com as dificuldades de conciliação observadas tanto entre os homens 

como entre as mulheres participantes do Projovem, ambos relataram a compreensão dos 



116 

 

 

educadores/as como um ponto positivo quando precisam se ausentar apresentando por 

isso, as devidas justificativas.  

            Essa situação também foi percebida no depoimento obtido na fala de um EE sobre 

a necessidade de fazer o possível para não perder o aluno/a do Projovem, que já 

acometido por uma exclusão social, por qualquer motivo pode evadir, então buscam 

negociar com o aluno para que justifiquem os motivos das ausências aos estudos.  

            Um olhar de gênero torna-se fundamental para tecer compreensões sobre como 

homens e mulheres representam a relação que estabelecem entre família/escola/trabalho, 

para que se possa entender sobre como esses espaços sociais interferem diretamente na 

atuação, principalmente das mulheres, para além da esfera privada e por consequência 

contribuem ou não para a ampliação da sua cidadania. As ausências das mulheres aos 

estudos podem ser justificadas pelo peso das atividades que lhes são associadas na esfera 

privada (atividades domésticas e familiares) como também na esfera pública (realização 

de atividades em muitas das vezes também associadas à reprodução – trabalho no lar).     

Apesar de toda essa demanda ainda precisam driblar o preconceito dos cônjuges que 

numa visão patriarcalista as impedem de estudar, profissionalizar-se e trabalhar. 

      Neste contexto torna-se fundamental também a compreensão dos educadores/as 

sobre as desigualdades de gênero existentes, e que a escola a família e o trabalho são 

espaços sociais que contribuem para o enfrentamento de desigualdades e discriminações, 

pois pensar a inclusão social, a construção de uma sociedade justa, com vistas à cidadania 

de homens e mulheres, passa obrigatoriamente pelo reconhecimento das diferenças de 

raça, etnia, classe, gênero e das diversidades das juventudes. 

      Diante dessa necessidade procuramos identificar se os educadores/as percebem 

diferenças entre os homens e mulheres que participam do Projovem. 

 

Percepção de alguns educadores sobre as diferenças entre homens e mulheres 

 

   pra começar o Projovem tem sempre mais mulheres do que homens. O 

homem geralmente arranja um subemprego e fica por ali, sai da escola e não 

quer voltar e tem mais dificuldade de aprender. Tem alguns casos 

esporádicos. Eu tenho grandes alunos homens que são muito melhores do 

que as mulheres, mas são bem poucos. A mulher sai da escola por causa de 

filho, por causa de casamento, então ela tem dificuldade de voltar por causa 

disso aí. Pra trabalhar ainda fica mais difícil pra mulher, pois não é só o 

trabalho é não ter com quem deixa filho [...], não tem estrutura, não tem 

marido aí complica ainda mais essa estrutura. (Entrevista K, Educador de 

Qualificação Profissional- EQP) 
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   eu vejo sim, inclusive as mulheres pelas próprias razões que as levaram a 

abandonar os estudos: ter filhos muito cedo, o companheiro que por essa 

questão de machismo, achar que não vai estudar mais, vai ter que cuidar dos 

filhos, tem muitas nessa situação. Algumas tiveram que trabalhar e saíram da 

escola pra ajudar com a família, então eu vejo que o Projovem veio pra 

ajudar e mostrar mais pra essas mulheres que elas podem resgatar um tempo 

perdido e ter uma possibilidade de inserção. [...] Eu vejo mais as mulheres 

interessadas dos que os homens. (se referindo ao Projovem) (Entrevista L, 

EPO) 

 

 

           Os dados da pesquisa revelaram que os/as educadores/as do Projovem percebem a 

existência das diferenças entre homens e mulheres e que as desigualdades de acesso à 

escola, a formação profissional e ao trabalho acometem principalmente as mulheres, no 

entanto, estas são as que mais se preocupam em reverter a situação e buscam combater as 

desigualdades que ainda vivenciam, torna-se assim um chamariz a tríade: bolsa, 

conclusão dos estudos em menos tempo e busca por certificação propagada pelo 

programa. No entanto, o prosseguimento nos estudos ou a atuação na área em que se fez 

formação profissional, não condiz com as projeções futuras dos/as jovens 

entrevistados/as. O Projovem é muito mais para eles/as um antídoto para resolver um 

problema emergencial (falta de escolaridade e certificação) do que perspectiva de 

construção profissional e laboral a partir do que fora vivenciado no programa.  

             Desta forma, o Projovem Urbano é um meio de formação e qualificação 

profissional que possibilita o acesso inicial àqueles interesses emergenciais que afetam as 

juventudes, embora não tenha contribuído da forma como se observou no nosso lócus de 

estudo, na elaboração de diretrizes que combatam as desigualdades e discriminações 

existentes contra os homens e mulheres integrantes do programa e na ampliação da 

cidadania desta categoria.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste estudo nos revelou resultados de que a educação é  processo 

contínuo e fundamental para a ampliação dos direitos dos/as jovens, constituindo-se 

como um dos meios privilegiados para a transmissão de valores, re/construção de 

identidades, de enfrentamento das desigualdades de classe, raça, etnia, gênero, 

possibilitando ao indivíduo um triplo processo: humanizar-se, socializar-se e subjetivar-

se.  

Mas, não é de hoje que identificamos as contradições existentes quando se 

propaga nas políticas de formação e qualificação para jovens, que a simples relação 

educação/trabalho dará conta de atender às especificidades desta categoria. Afinal de 

contas a educação está a serviço de quem? Que tipo de sujeito se deseja formar? Alguém 

se perguntou se esta relação educação/trabalho, tal como se processa na política pública 

formação/qualificação e participação cidadã é a que interessa aos/as jovens? E se 

representa de fato os interesses das juventudes?  

Essas perguntas permearam esse estudo, pois compreender os motivos que 

efetivam a participação de jovens (homens e mulheres) em um programa de formação 

profissional, que busca articular a educação, a qualificação e a ação comunitária, pode dar 

conta de uma série de demandas históricas e que exigem ações integradas para a garantia 

de acesso a direitos sociais mínimos. 

 A constatação de que vivemos em uma diversidade, social, sexual, racial, étnica 

identitária e geracional provoca-nos um entendimento de que a educação mediada nas 

instituições educativas, formatadas com base na perspectiva de inclusão social de jovens, 

deve servir de construto para o enfrentamento de desigualdades existentes naquelas 

diversidades. 

Já se sabe que as jovens mulheres e os jovens homens, nesse momento 

privilegiamos a representação feminina , por sua participação quantitativa, - elemento  

explicitado no referencial teórico metodológico - enquanto participantes do Projovem 

Urbano percebem o programa como um meio importante para a efetivação de uma busca 

rápida pela conclusão dos estudos fundamentais e de uma certificação que possa 

contribuir com uma construção mínima do seu histórico escolar para a inserção no 

contexto do trabalho, não pela qualificação ofertada, Telemática,  apesar de ser uma área 

de atuação profissional em vertiginoso crescimento, e escolhido a priori pelos gestores da 

política ne não necessariamente uma demanda vocacional das (dos) jovens participantes, 
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em função da necessidade de apresentar uma referência de estudos e de certificação na 

acirrada disputa por uma vaga de trabalho. 

Os dados da pesquisa revelaram que as jovens mulheres, aquelas que possuem 

filhos são as que mais apresentam projeções positivas futuras vislumbrando após a 

conclusão do curso a melhoria ou inserção no contexto do trabalho, em busca da 

conclamada independência financeira para sustento dos/as filhos/as e de sua 

sobrevivência. Realidade esta, que fora interrompida pela difícil conciliação 

estudo/trabalho/família, excluindo-as da cidadania não só por causa dos interesses da 

família, mas também em razão de muitas discriminações. 

A educação é obviamente a possibilidade de transformação da realidade destas 

mulheres, de evolução e crescimento individual e consequentemente social e grupal, 

possibilitando o questionamento da ordem estabelecida e quiçá a reversão um quadro 

fundamentado em relações desiguais de poder. A mudança social pode ser vagarosa, mas 

ela não pode ser almejada sem o empoderamento social (acesso ao conhecimento, 

recursos financeiros, organizações sociais), o empoderamento psicológico (construção de 

uma autoconfiança) e o empoderamento político (apropriação do poder de voz na ação 

coletiva). (CRUZ, 2009, p. 104) 

Nesta direção políticas públicas intersetoriais, e em especial às voltadas para a 

educação devem ser desenvolvidas em prol da redução das desigualdades de gênero, isto 

é entre homens e mulheres, reconhecendo suas necessidades específicas e que nem 

sempre são iguais tal como observamos neste estudo. Não se pode esquecer da urgência 

de que ações no campo da saúde, habitação, educação, assistência social, trabalho e 

geração de emprego e renda sejam viabilizadas no sentido de se assegurar oportunidades 

de desenvolvimento integral dos sujeitos sociais. 

Não há dúvida de que tanto a educação como a qualificação de maneira genérica 

são elementos que permitem a construção de laços de sociabilidades, desenvolvem 

competências cognitivas, comportamentais e sociais, no entanto, é preciso perceber que a 

demanda gerada por educação e qualificação, o acesso e o pertencimento a essas 

dimensões é permeado por desigualdades e contradições que atingem principalmente os 

grupos mais vulneráveis: jovens, mulheres, negras, às mães solteiras e às chefes de 

família. 

Para estes grupos, as dificuldades de inserção no contexto do trabalho e a 

retomada dos estudos se tornam ainda mais difíceis, pela ausência de uma rede de 
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equipamentos sociais que pudessem suprir as necessidades demandadas na esfera 

doméstica. 

É preciso por isso planejar estratégias de ação para a identificação sobre como e 

onde as desigualdades se manifestam e quais os seus impactos. 

O Projovem Urbano é um programa que inovou na adoção de atividades que 

visam a integração do indivíduo com a participação cidadã; através da implantação de um 

espaço de acolhimento para os/as filhos/as dos/as estudantes/as no próprio núcleo onde 

ocorre a formação, percebendo a dificuldade encontrada pelos/as alunos/as sem ter com 

quem deixar os/as filhos/as no horário do estudo, no entanto, apresenta em suas ações de 

cunho formativo e de qualificação posturas que não condizem com o enfrentamento das 

desigualdades de gênero. O programa também institucionalizou por meio da formação 

básica um conhecimento mínimo para a conclusão do ensino fundamental, porém ao 

mesmo tempo, fragilizou a continuidade nos estudos daqueles que possuem pouca 

escolaridade; desenvolveu uma qualificação que além de não condizer com os reais 

interesses das juventudes participantes é fortemente caracterizada por uma dimensão 

segmentada, reportando-se à concentração de oportunidades de trabalho em apenas um 

arco ocupacional: Telemática, outorgando desta forma, como única alternativa a 

permanência em postos de trabalhos historicamente caracterizados como tipicamente 

masculino (área de informática) e feminino (Call Center, área de serviços e vendas). 

Para finalizar, entendemos que alguns elementos precisam ser levados em 

consideração na formatação de uma política para as juventudes a partir da incorporação 

do enfoque de gênero, tais como: 

1. Caracterizar os sujeitos a serem contemplados, enxergando as diversas dimensões 

desiguais de raça, etnia, classe, contexto geracional e gênero que permeiam as 

juventudes beneficiadas, em especial sobre a situação específica vivenciada pelas 

mulheres; 

2. Reestruturar a formação básica visando atender às necessidades dos conhecimentos 

necessários para a continuidade nos estudos de maneira mais equânime; 

3. Identificar as relações estabelecidas entre homens e mulheres na área do(s) arco(s) 

ocupacional (is) a serem ofertado(s); 

4. Possibilitar a inserção de homens e mulheres em arcos ocupacionais diante do 

conhecimento prévio sobre de que maneira se dá a inserção deste público no contexto 

do trabalho, a partir da qualificação ofertada, visando contribuir com o embate à 

divisão sexual e social no trabalho; 
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5. Ampliar o leque de qualificações ocupacionais, oportunizando aos/as jovens a 

produção e geração de renda em carreiras profissionais que enfrentem de maneira 

positiva a segmentação horizontal e vertical baseada no gênero e possibilitando a 

ampliação da cidadania; 

6. Ampliar a formação dos educadores especialistas, dos educadores de qualificação 

profissional e inclusive dos gestores para o desenvolvimento de uma maior 

sensibilização quanto às questões em prol de uma equidade de gênero.  

     

  Não obstante as questões apresentadas nessa pesquisa, a já tão afirmada necessidade 

da educação, como processo de desenvolvimento individual e social dos sujeitos, a função dos 

agentes educativos envolvidos no sentido de proclamar os princípios estabelecidos nos 

documentos oficiais, acerca das questões que envolvem os direitos humanos, a igualdade de 

gênero, a liberdade sexual, religiosa e política, são pilares propulsores para o avanço no uso 

das garantias sociais, das camadas populares e em especial das jovens mulheres que em 

função da cultura do patriarcado, do machismo e de preceitos culturais são dirigidas a deixar a 

escola para cuidar da casa, dos irmãos/ãs mais novos e até dos/as filhos/as precoces, que lhes 

fazem trocar a lição dos livros escolares, pelas lições da vida.  

Entendemos que o olhar de gênero sobre o qual nos propusemos direcionar neste 

estudo do Projovem Urbano, viabiliza informações importantes que possam subsidiar a 

política pública no repensar de suas estratégias de ação, pois idealizar a inclusão social de 

jovens homens e mulheres com vistas ao enfrentamento das condições de vulnerabilidade, das 

desigualdades existentes não se faz sem repensar experiências e questionar as práticas 

desenvolvidas na política. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA REALIZADO COM OS/AS ALUNA DO 

PROJOVEM 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

TÍTULO DA PESQUISA: "ABORDAGEM DE GÊNERO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

DE ALUNOS INTEGRANTES DO PROJOVEM URBANO NA CIDADE DE 

ARACAJU–SERGIPE" 

 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Lucyana Sobral de Souza 

PESQUISADORA ORIENTADORA: Maria Helena Santana Cruz 

LOCAL DA COLETA DE DADOS: E.M.E.F. ―Oviêdo Teixeira‖ 

 

I- Dados pessoais: 

Nome do Entrevistado:________________________________________ 

Idade:_____        

Estado civil:_____ 

Filhos:_______ 

Escolaridade de entrada no Projovem:__________________________ 

Local de trabalho atual:_______________________ 

Salário:_____________ 

I- Grau de interesse/expectativas com relação à educação e ao trabalho 

1. Você estava cursando o Ensino Fundamental ou estava a muito tempo fora da 

escola? 

2. Se estava fora da escola, qual(is) os motivos que fizeram você abandonar a 

escola? 

3. Para você qual a importância da escola? E do trabalho? 

4. O que você considera necessário para conseguir uma vaga de emprego? 

5. Como você soube do Projovem? O que mais lhe interessou? 

6. Você consegue perceber a utilização dos conhecimentos adquiridos no 

PROJOVEM na sua vida cotidiana e no seu trabalho? 

7. O que representa para você participar do Projovem Urbano? 

8. Quando se matriculou no Projovem, qual era a sua maior expectativa? E hoje? 
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II- Importância da qualificação 

9. O que você acha da formação obtida no Programa? Teve ou tem alguma 

dificuldade? 

10. O que você mais gosta no curso? E o que não gosta? 

11. Você acha que os conhecimentos obtidos na formação são suficientes para 

conseguir um emprego?  

12. Quais são as suas expectativas com relação à qualificação? 

13. O que você pretende fazer quando concluir o curso? Quais são os seus projetos 

profissionais e pessoais? 

14. Você está satisfeito com o programa? O que você sugeriria em termos de 

melhorias ou adequações? 

15. O que você gostaria de aprender no Projovem Urbano? 

16. Existe algum outro curso que gostaria de participar? Por quê? 

III-  O jovem e outras questões: relação entre família/escola 

17. Qual a sua posição na família? Como você articula as atividades que executa 

no lar com a escola? 

18. Como é a sua relação com os professores? E com os colegas? 

19. Você percebe diferenças entre homens e mulheres que participam do curso? 

Quais? 

IV-         Percepção sobre o que é ser jovem 

20. No momento atual da nossa sociedade, qual (is) o(s) problema(s) que mais 

afeta(m) a vida dos jovens? Enumere por ordem de importância?  

21.  Para você o que significa ser jovem? O que há de bom e de ruim em ser 

jovem? Dê exemplos. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA REALIZADO COM OS/AS 

EDUCADORES/AS, GESTOR DO PROJOVEM E COORDENADOR DA ESCOLA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

TÍTULO DA PESQUISA: "ABORDAGEM DE GÊNERO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

DE ALUNOS INTEGRANTES DO PROJOVEM URBANO NA CIDADE DE 

ARACAJU–SERGIPE" 
 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Lucyana Sobral de Souza 
PESQUISADORA ORIENTADORA: Maria Helena Santana Cruz 

LOCAL DA COLETA DE DADOS: E.M.E.F. ―Oviêdo Teixeira‖ 

 

I – Dados de identificação: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:_________________________________________________________ 

Tempo de exercício no cargo:_____________________________________ 

 

II – Percepção dos atores sobre o processo de formação educativa e a inserção 

profissional dos jovens cursistas 

 

1. Como você analisa a relação educação, trabalho e gênero na condução das atividades 

desenvolvidas através do PROJOVEM Urbano? 

2. Qual a importância da formação profissional no processo de construção de habilidades 

e competências dos jovens cursistas? 

3. Como você avalia as práticas de formação inicial e continuada do PROJOVEM no 

subsídio aos docentes das ações educativas? 

4. Quais as orientações destinadas para a formatação dos currículos dos cursos a fim de 

oferecer aos alunos novos conhecimentos, favorecendo  a uma formação ampla e em 

conexão com as demandas do arco profissionalizante? 

5. Existe algum tipo de resistência por parte dos alunos no desenvolvimento das ações 

educativas? 

6. Na sua percepção existe algum tipo de diferença na participação dos/as alunos/as no 

PROJOVEM? 

7. Há durante as aulas oportunidades de vivências dos alunos em atividades práticas, que 

o aproximem do mercado de trabalho? 
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8. Você percebe algum tipo de inquietação dos alunos quanto ao curso desenvolvido? 

Eles apontam alguma carência e ou predileção por alguma área de formação? 

9. Como as temáticas de gênero e respeito às diferenças são tratadas durante o curso do 

PROJOVEM? 

10. Há algum tipo de predominância de gênero na escolha e seleção dos arcos 

profissionalizantes? 

11. Como você identifica predileções nos papéis sociais propostos pelos arcos 

profissionalizantes? Há alguma abordagem de gênero? 

12. Na sua percepção, os alunos conseguem se encontrar dentro da proposta de formação 

a partir da orientação profissional proposta? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS/AS ALUNOS/AS DO 

PROJOVEM 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

TÍTULO DA PESQUISA: "ABORDAGEM DE GÊNERO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

DE ALUNOS INTEGRANTES DO PROJOVEM URBANO NA CIDADE DE 

ARACAJU–SERGIPE" 
 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Lucyana Sobral de Souza 

PESQUISADORA ORIENTADORA: Maria Helena Santana Cruz 

LOCAL DA COLETA DE DADOS: E.M.E.F. ―Oviêdo Teixeira‖ 

 

1. Seu sexo:  (  ) Feminino. (  ) Masculino. 

2. Ano de nascimento:________ 

3.  Idade:______ 

4. Como você se considera: 

 

(  )Branco(a) 

(  )Pardo(a)  

(  ) Mulato(a) 

(  )Negro(a) 

(  ) Amarelo(a) 

(  ) Indígena 

. 

5. Qual seu estado civil? 

 

(  ) Solteiro(a). 

(  ) Casado(a) / mora com um(a) companheiro(a). 

(  ) Separado(a) / divorciado(a) / desquitado(a). 

(  ) Viúvo(a). 

(  ) União estável 

 

6. Onde você nasceu? 

(  )ARACAJU 

(  )cidade do Interior do Estado SE, qual?_______________________ 

(  )cidade de outro Estado/País,qual?________________________________________ 

 

7. Onde e como você mora atualmente? 

 

(  ) Em casa ou apartamento, com sua família. 

(  ) Em casa ou apartamento, sozinho(a). 

(  ) Em quarto ou cômodo alugado, sozinho(a). 

(  ) Em casa de outros familiares 

(  ) Em casa de amigos 

(  ) Em habitação coletiva: hotel, hospedaria, quartel, pensionato, república, etc. 

(  ) Em casa/apto. mantidos pela família para moradia do estudante 

(  ) Outra situação,_____________________________ 
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8.Quem mora com você?  

 

(  ) Moro sozinho(a)  

(  ) Pai     (  )Mãe  

(  ) Esposa / marido / companheiro(a)  

(  ) Filhos  

(  ) Irmãos  

(  ) Outros parentes  

(  ) Amigos ou colegas  

 

9. Quantas pessoas moram em sua casa? (incluindo você) 

(  ) Duas pessoas. 

(  ) Três pessoas. 

(  ) Quatro pessoas. 

(  ) Cinco pessoas. 

(  ) Seis pessoas. 

(  ) Mais de 6 pessoas. 

(  ) Moro sozinho. 

 

10. Qual é a sua participação na vida econômica de sua família? 

 

(  ) Você não trabalha e seus gastos são custeados.  

(  ) Você trabalha e é independente financeiramente. 

(  ) Você trabalha, mas não é independente financeiramente. 

(  ) Você trabalha e é responsável pelo sustento da família.  

 

11. Caso você desenvolva alguma atividade remunerada? 

qual o vínculo?  

 

(  )Estágio (  )Emprego fixo particular  (   ) Emprego autônomo  (  )Emprego fixo  

 

12. Qual sua renda mensal individual? 

 

(  ) nenhuma 

(  ) até  03 salários mínimos (até $1.800,00) 

(  ) de 03 até  05 salários mínimos (de $1.800.00 até $3.600.00) 

(  ) de 05 até  08 salários mínimos (de $3.600,00 até $4.200,00) 

(  ) superior a 08 salários mínimos (superior a $4.800,00) 

(  ) benefício social governamental(BOLSA FAMÍLIA)  

13. Onde você frequentou o Ensino Fundamental? 

 

(  ) Todo em escola pública. 

(  ) Todo em escola particular com bolsa  

(  ) Maior parte em escola particular 

(  ) Maior parte em escola pública 

(  ) Maior parte em escola particular com bolsa.  

(  ) Todo em escola particular. 

(  ) Sou alfabetizado, mas nunca havia frequentado uma escola. 

14. Informe a sua escolaridade:   
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(  ) Não estudou/apenas alfabetizado. 

(  ) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental (incompleto). 

(  ) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental (completo). 

(  ) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental (incompleto).                                                                 

     

INFORMAÇÕES FAMILIARES 

 

15. Você tem filhos? (  ) Sim   (  )Não     

Em caso afirmativo, quantos filhos você tem?______ 

 

16. Você paga pensão alimentícia para filhos e/ou ex-cônjuge?  

(  ) Sim – valor R$_________________ (  ) Não 

 

17. Você recebe pensão alimentícia para seus filhos?   

(  ) Sim – valor R$_________________ (  ) Não 

 

18. Quem é a pessoa que mais contribui na renda familiar? 

(  ) você mesmo 

(  ) cônjuge /companheiro(a) 

(  )  pai 

(  )  mãe 

(  )  outra pessoa,qual?__________________________________ 

 

19. Qual a renda mensal de sua família?(considere a renda de todos os integrantes 

da família, inclusive você): 

 

(  )  até 05 salários mínimos (até $ 3.500.00) 

(  )  de 05 até  08 salários mínimos (de $3.500.00 até $4.800.00) 

(  )  de 08 até 12 salários mínimos (de  $4.800.00 até $7.200.00) 

(  )  de 12 até 20 salários mínimos (de $7.200.00 até $12.100,00) 

(  )  superior a 20 salários mínimos (superior a $12.100.00) 

 

20. Quantidade de pessoas que vivem da renda mensal familiar (incluindo você): 

(  )  uma 

(  )  duas 

(  )  três 

(  )  quatro 

(  )  cinco ou mais 

 

21. Em que trabalha ou trabalhou, na maior parte da vida: 

(  ) Na agricultura. 

(  ) Na indústria. 

(  ) No comércio ou outros serviços. 

(  ) No setor informal (autônomo). 

(  ) Trabalhou em casa com serviços (costura, cozinha, aulas particulares, etc). 

(  ) Trabalhador doméstico. 

(  ) Esteve desempregado. 

(  ) Beneficiário da Previdência Social. 

22. Você já participou de algum programa de educativo (Educação de Jovens e 

adultos)? 
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(  )  Sim.  (  )  Não. 

 

Em caso afirmativo, responda: 

Qual?____________________________________________  

Há quanto tempo?______  Por quem era ofertado?_____________________________ 

Chegou a concluí-lo?  

(  ) sim    (  ) não 

 

23. O que lhe motivou a se inscrever no PROJOVEM Urbano? 

(  ) interesse em concluir o ensino fundamental 

(  ) necessidade de trabalhar 

(  ) exigência da profissão 

(  ) auxílio bolsa do governo federal 

 

24. Você está satisfeito com a formação profissional que é ofertada pelo 

PROJOVEM URBANO? 

(  ) sim  (  ) não 

 

25. Qual curso profissionalizante você gostaria de fazer? 

(  ) Informática 

(  ) Segurança no trabalho 

(  ) Área de enfermagem(auxiliar de enfermagem, cuidador de idosos, babá) 

(  ) Imagem pessoal (cabeleireiro/manicure/podologia) 

(  ) Eletrônica 

(  ) Automoção Comercial 

(  ) Alimentos e bebidas(Cozinheiro, confeiteiro, garçon) 

(  ) Área de comércio e serviços(vendedor, supervisor, representante comercial) 

(  ) Outros 

 

26. Pretende continuar os estudos após a conclusão do PROJOVEM? 

(  ) sim     (  ) não 

Em caso afirmativo, qual curso irá fazer? 

(  ) Ensino Médio     (  ) Ensino Médio Profissionalizante 

 

27. Pretende fazer curso superior? 

(  ) sim    (  ) não 

 

28. Você consegue perceber a utilização dos conhecimentos adquiridos no 

PROJOVEM na sua vida cotidiana e no seu trabalho? 

(  ) sim    não (  ) 

  

29. Com a conclusão do PROJOVEM você acha que terá melhor condição de: 

(  ) arranjar um emprego 

(  ) conseguir um aumento de salário 

(  ) ser promovido para outro cargo/função 

(  ) mudar de emprego 

(  ) continuar estudando     

         

     

)   
)  
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