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RESUMO 

 

 

Este trabalho objetivou apreender as determinações políticas na ocasião da 
elaboração do Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação 
Profissional e Participação Cidadã – Projovem Urbano no período de funcionamento 
no Município de Osasco na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) entre os 
anos de 2008 a 2010. Pretendeu-se mediante levantamento das condições de vida 
da parcela jovem atendida pelo Programa, verificar em que a conclusão no ensino 
básico atrelado a qualificação profissional constituiu-se como agente viabilizador de 
acesso ao mercado formal de trabalho. Por meio da análise do discurso explanado 
nos documentos oficiais do Governo, procurou-se elucidar os interesses intrínsecos 
a lógica do neoliberalismo na condução de políticas educacionais sob o logo de 
educação para todos. Adotou-se como fonte as respectivas documentações: Projeto 
Pedagógico Integrado (PPI) do Projovem; os Relatórios de Gestão do Governo dos 
anos de 2008 a 2010; Avaliação do Plano nacional de Educação (BRASIL, 2009); 
Relatórios do Banco Mundial; publicações institucionais do governo Fernando 
Henrique Cardoso (1995); as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e os 
questionários respondidos por alunos que concluíram sua formação no Programa. 
Para tanto, a análise foi conduzida à luz dos referenciais teóricos proporcionados por 
Chasin (2001) com as categorias capitalismo atrófico e politicismo e hegemonia na 
concepção de Gramsci (1991; 2000). Os resultados da pesquisa demonstraram que 
o Programa ao promover uma formação no ensino fundamental e na qualificação 
profissional em apenas um ano e meio, não apenas conduz uma formação 
generalista descomprometida com a formação integral do jovem, mas, também, 
proporciona uma qualificação profissional que os conduzem a ocupação de 
precárias vagas no mercado de trabalho. 

 

Palavras-Chave: Projovem Urbano, Política Pública, Educação, Ensino 

Profissionalizante, Neoliberalismo. 
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ABSTRACT 

 

 

This work intended to understand the political determinations at the time that the 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação Profissional e 

Participação Cidadã – Projovem Urbano was elaborated and implemented in the city 

of Osasco (located in the Greater São Paulo) between the years 2008 and 2010. 

Through the research of life conditions of part of the youth attended by the program, 

we sought to verify in what way the conclusion of basic education related with 

professional qualification constituted an enabler to the entrance in the formal labor 

market.  By the analysis of the speech presented in the government official 

documents, the aim was to elucidate the intrinsic interests to neoliberalism´s logic in 

the conduction of educational policies under the slogan “education for all”. The main 

sources investigated were the pedagogical project of Projovem, the government 

reports from 2008 to 2010, the evaluation of Brazil´s national education plan 

(BRASIL, 2009); the World Bank reports, institutional publications in the government 

of Fernando Henrique Cardoso (1995) and the surveys answered by the students 

graduated by the program.  The analysis was based in the categories of atrophic 

capitalism and politicism from Chasin (2001), and hegemony in the conception of 

Gramsci (1991; 2000). The results demonstrated that the program, once promotes a 

Primary and Lower Secondary Education and a professional qualification in merely a 

year and a half, not only leads to a generalist education uncommitted with youth´s 

entire education,  but also provides a professional qualification that ends up in the 

occupation of precarious jobs in the labor market.  

 

Keywords: Projovem Urbano, Public Policy, Education, Professional Education, 

Neoliberalism.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Pensar sobre as propostas políticas educacionais voltadas ao público jovem 

que vinculam a educação ao atendimento restrito das demandas exigidas pelo 

mercado formal de trabalho, instiga a problematização do modelo educacional 

instituído e destinado à classe trabalhadora. Nesse contexto, faz-se importante 

analisar o surgimento do discurso que elege a educação como via possível de 

eliminação das mazelas que afetam o processo de desenvolvimento socioeconômico 

do Brasil com a elaboração de medidas políticas que tendem a abrandar as 

disparidades sociais. 

Levando-se em conta a grande pertinência social em eleger as determinações 

dos projetos educacionais efetivados pelo Estado brasileiro, o interesse desta 

pesquisa incide sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, 

Qualificação Profissional e Participação Cidadã (Projovem Urbano)1 no município de 

Osasco situado na Região Metropolitana de São Paulo – RMSP aufere relevância no 

processo de desvelamento das experiências educativas dos jovens trabalhadores 

quanto ao usufruto do direito a educação. 

Nesse sentido, o objetivo do estudo em tela encontra-se na esfera da análise 

no contexto histórico da crise estrutural do capitalismo e das transformações do 

mundo do trabalho, a ideação de inserção no mercado formal que o programa 

privilegia na articulação educação-trabalho-cidadania para a juventude. Para tanto, 

os objetivos específicos consistem em investigar essa política destinada aos jovens 

trabalhadores, a partir de sua formação na qualificação profissional no Projovem 

Urbano Osasco, identificando os frutos de tal experiência proporcionados por um 

programa que vincula as objetivações educacionais às demandas do mercado de 

trabalho. 

Como parte integrante da Política Nacional de Juventude em ação conjunta à 

Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República, foi instituído o 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem, editado pela Medida 

                                                           
1
 O período de análise do objeto está circunscrito aos anos 2008-2010. 
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Provisória nº238-b, de 1º de fevereiro de 2005. Transformada na Lei 11.1292 de 30 

de junho do mesmo ano, o Projovem teve como meta atuar em todas as 27 capitais 

brasileiras, a partir de 2005. No ano de 2006, houve a intenção de expandir para as 

cidades com número igual ou superior a 200.000 habitantes, conforme dados do 

censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), das Regiões Metropolitanas das capitais (IBGE, 2000) com 34 cidades no 

total. 

Com finalidade de investir em uma política de juventude nacional integrada, 

com ações voltadas ao pleno desenvolvimento dos jovens em situação de exclusão 

social, o Governo lançou em 2007 o Projovem Integrado, um programa que unificou 

outros já existentes voltados para a Juventude: Agente Jovem, Projovem, Saberes 

da Terra, Consórcio de Juventude, Juventude Cidadã e Escola de Fábrica. O 

Projovem integrado, instituído pela Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008, 

compreende as seguintes modalidades: I - Projovem Adolescente; II - Projovem 

Urbano; III - Projovem Campo – Saberes da Terra e IV – Projovem Trabalhador. 

Nesse sentido, tem enquanto objetivo articular duas noções básicas: 

a) OPORTUNIDADES para todos; 
b) DIREITOS universalmente assegurados. 
Em conjunto, essas noções propiciam que o jovem se torne protagonista de 
sua inclusão social, na perspectiva da cidadania. (BRASIL, 2009a). 
 

Uma importante inovação desse programa é a ampliação da faixa etária dos 

beneficiários das principais ações voltadas para a juventude, a qual anteriormente 

privilegiava apenas de 15 aos 24 anos, passando a atender de 15 a 29 anos. Em 

2008, diante da expansão das parcerias com as prefeituras municipais de todas as 

capitais brasileiras e cidades de regiões metropolitanas, houve a implantação do 

Projovem na modalidade Urbano. 

Conforme o Decreto nº 6.629 de 4 de novembro do mesmo ano, o programa 

nessa modalidade busca estabelecer um “novo paradigma” de educação com a 

                                                           
2
 Fica instituído, no âmbito da Secretaria Geral da Presidência da República, o Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens – Projovem, programa emergencial e experimental, destinado a executar ações 
integradas que propiciem aos jovens brasileiros, na forma de curso previsto no art. 81 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, visando a conclusão do ensino fundamental, qualificação profissional 
voltada a estimular a inserção produtiva cidadã e o desenvolvimento de ações comunitárias com 
práticas de solidariedade, exercício da cidadania e intervenção na realidade loca. (Art. 1º) Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11129.htm Acesso: 02 de julho de 
2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11129.htm
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implantação do projeto pedagógico integrado, com finalidade de “proporcionar 

formação integral ao jovem, por meio de uma efetiva associação entre”: 

Elevação da escolaridade, tendo em vista a conclusão do ensino 
fundamental; Qualificação Profissional com certificação de formação inicial; 
Desenvolvimento de ações comunitárias com o desenvolvimento de 
experiências de participação social e cidadã; Práticas de inclusão digital 
(BRASIL, 2009a, p. 6). 
 

 Osasco com população de 715 mil habitantes dentre às quais 608 mil 

correspondem a População em Idade Ativa (PIA)3 no ano de 2008, centraliza as 

atividades do mercado de trabalho no setor terciário de prestação de serviços. Tal 

evento encontra gênese no processo de redução da mão de obra assalariada 

industrial ocorrida nas últimas décadas como consequência da reestruturação 

produtiva e organizacional das grandes empresas em resposta à concorrência típica 

do capitalismo (DIEESE, 2010). 

Na busca de maior produtividade e da redução de custos operacionais, a 

Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão do município de Osasco 

(SDTI/PMO) ensejou medidas de grande impacto na dinâmica econômica local, 

objetivando a reorganização do processo produtivo com a reformulação da 

prestação de serviços. Das medidas em questão, ressalta-se a reestruturação do 

quadro de gestão da mão de obra; com a redução do quadro funcional dos 

trabalhadores; a simplificação das hierarquias; a terceirização de atividades de 

suportes e focalização das empresas em atividades essenciais (DIEESE, 2010). 

Diante da expansão das atividades de prestação de serviços e a consequente 

terceirização do quadro da mão de obra assalariada, o mercado de trabalho para os 

jovens com idade entre 18 a 29 anos4 torna-se mais atraente já que se apresenta em 

expansão. Ao se observar as informações de admissão no primeiro emprego para os 

jovens, no período de 1997-2008 fornecidas pelo “Relatório Temático: 2004-2008 – 

Uma análise do Mercado de Trabalho de Osasco” (DIEESE, 2010) apreende-se que 

a inserção no mercado formal de trabalho ocorre por meio do comércio. 

                                                           
3 Dados do estudo realizado pela Prefeitura do Município de Osasco – Secretária do 

Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão (SDTI) e o Departamento Intersindical de Estatística e estudos 
socioeconômicos (DIEESE). Relatório Temático: 2004-2008 – Uma análise do Mercado de Trabalho 
de Osasco, 2010. Disponível em: http://geo.dieese.org 
.br/osasco/estudos/estudo_PED_2004_2008.pdf Acesso em: 20 de fevereiro de 2014. 
4 O Projovem Urbano Osasco destina-se aos jovens com idade entre 18 a 29 anos, alfabetizados e 

que não tenham concluído o ensino fundamental (BRASIL, 2008). 

../../../../Downloads/dieese
../../../../Downloads/dieese
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Quando analisados os anos 2005-2008, o setor de serviços assume maior 

expressividade na contratação de jovens priorizando aqueles que possuem idade 

entre 25 e 29 anos conforme demonstrado na Tabela1, abaixo: 

 

Tabela 1 Proporção de jovens admitidos em primeiro emprego no Município de 

Osasco, segundo faixa etária e setor de atividade econômica - Quadriênios 

1997/2000 – 2001/2004 – 2005/2008* 

Fonte: MTE.Caged. Elaboração: DIEESE, SDTI/PMO. *Até setembro de 2008. Disponível em: 

http://www.dieese.org.br  

 

Fundamentada nas informações sobre as demandas por mão de obra no 

quadro da reestruturação produtiva em Osasco, a SDTI/PMO, por meio do Programa 

Juventude introduz em 2008 o Projovem Urbano Osasco visando à elevação da 

escolaridade dos jovens em atendimento às demandas instituídas pela dinâmica de 

mercado em questão. 

É oportuno resgatar, as discussões no âmbito da historiografia brasileira que 

tem se debruçado sobre o debate em torno da configuração de projetos políticos 

capazes de solucionar os problemas sociais com a elaboração de medidas 

14 a 15 anos 16 a 17 anos 18 a 24 anos 25 a 29 anos

INDÚSTRIA 23,7% 17,4% 21,7% 21,5%

CONSTR CIVIL 0,7% 1,5% 6,1% 10,0%

COMÉRCIO 49,7% 50,6% 39,2% 24,2%

SERVIÇOS 24,6% 30,0% 32,8% 44,0%

AGROPECUÁRIA 0,7% 0,1% 0,1% 0,2%

OUTR/IGN 0,5% 0,4% 0,1% 0,0%

Total 577 2.734 12.224 2.410

14 a 15 anos 16 a 17 anos 18 a 24 anos 25 a 29 anos

INDÚSTRIA 25,0% 16,7% 19,1% 21,0%

CONSTR CIVIL 0,4% 0,6% 2,0% 2,2%

COMÉRCIO 41,8% 50,9% 46,4% 36,5%

SERVIÇOS 32,8% 31,8% 32,5% 40,3%

AGROPECUÁRIA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total 268 2.544 12.529 2.451

14 a 15 anos 16 a 17 anos 18 a 24 anos 25 a 29 anos

INDÚSTRIA 27,5% 11,4% 18,6% 22,8%
CONSTR CIVIL 0,5% 0,5% 3,8% 5,3%
COMÉRCIO 19,5% 42,7% 39,1% 32,8%
SERVIÇOS 52,5% 45,4% 38,4% 38,9%
AGROPECUÁRIA 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%

Total 436 3.438 19.142 3.623

Setor
1997 a 2000

Setor
2001 a 2004

Setor
2005 a 2008

http://www.dieese.org.br/
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educacionais. Nessa malha de discussão, a questão da consolidação de políticas 

públicas educacionais que contemplam um projeto hegemônico de Estado e de 

educação tem ganhado proeminência, principalmente quando pensada a busca pela 

conciliação das normas e diretrizes internacionais com a reforma educacional de 

19905. 

Krawczyk e Vieira (2012) analisam o cenário histórico de luta pela 

redemocratização política no final da década 1980, trazendo ao debate o processo 

de consolidação das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

9394/96 como uma expressão das novas demandas sociais por educação 

incorporadas na Carta constitucional de 1988 e pela reforma educacional. Aclarando 

um quadro em que o acirramento das disputas políticas e interesses sociais que iam 

para além da consolidação de um projeto educacional, as autoras chamam atenção 

às novas estruturas políticas vislumbradas na consolidação do federalismo e ao 

debate em torno da superação da concentração de renda e crise econômica. Dessa 

maneira, explanam o período da seguinte forma: 

[...] recolocava o debate em torno da recuperação das bases federativas e 
incorporava a necessidade de resolver os problemas sociais cada vez mais 
agudizados pela concentração de renda, pela crise econômica e pela 
incapacidade de o Estado responder às demandas sociais (KRAWCZYK;  
VIEIRA, 2012, p. 54). 

 

Nessas circunstâncias e diante da herança histórica do período militar, que 

mergulhou o país numa profunda crise econômica, o projeto neoliberal ganha vigor 

em meio à mudança das correlações de forças políticas vindo a alterar as 

prioridades e orientações da política educacional da década de 1990. O contexto de 

crise internacional do capitalismo, que afetou os programas econômicos de 

desenvolvimento do Brasil, produziu um ambiente de descontentamento que 

favoreceu o advento do neoliberalismo mesmo que isso viesse na contramão dos 

direitos políticos e civis conquistados anos antes (KRAWCZYK; VIEIRA, 2012). 

Exemplo do alinhamento político à lógica do neoliberalismo vem a ser 

esquadrinhado na tramitação da LDB no Congresso em 1996. Vinculada a preceitos 

                                                           
5
 Embora as discussões políticas educacionais tenham feito parte da agenda política desde a década 

de 1930, com o governo de Getúlio Vargas, somente com a Constituição de 1988 passa a ocorrer o 
afloramento de novas disputas políticas, sociais e principalmente econômicas, que darão novo vigor 
para a formulação de novos projetos educacionais. A reforma educacional da década de 1990 tinha 
enquanto uma de suas finalidades reverterem o quadro de exclusão e desigualdade educacional 
vislumbrados no alto índice de fracasso escolar e evasão escolar (KRAWCZYK; VIEIRA, 2012) 
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ditados por organismos internacionais contribuiu com a diminuição da 

responsabilidade do Estado no atendimento à educação favorecendo a iniciativa 

privada na expansão da oferta de ensino privado (KRAWCZYK; VIEIRA, 2012). No 

título II, artigo 2º, da referida Lei (LDB) é possível observar a inversão das 

atribuições do Estado, no que tange ao provimento da educação, como sendo 

de primeiro momento um ônus da família. Tal inversão pode ser apreendida 

no seguinte excerto da Lei: 

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996). 

 

Mesmo as duas últimas décadas do século XX ter se apresentado sob a ótica 

política como progressista, principalmente quando se analisa o movimento de 

reforma educacional iniciada na segunda metade da década de 19906, presencia-se 

que a educação ao longo da história não foi assumida como prioritária ao pleno 

desenvolvimento do país. Devido à característica do capitalismo de base agrária e 

exportadora, predominante em grande parte na história econômica brasileira, a 

rubrica “educação” não conseguiu assumir caráter de promoção da transformação 

social. 

Ao realiza uma análise destrinçada em torno das propostas de políticas 

educacionais presencia-se a constante ideação em promover a formação de 

competências para o mundo do trabalho. Assim, Kuenzer (2007), ao analisar as 

políticas de Estado neoliberal e a condição do ensino médio e profissional no 

processo histórico nacional, contribui com essa reflexão ao resgatar as principais 

reformas ocorridas em âmbito nacional ao longo do século XX. 

Destaca-se na trajetória política de consolidação das reformas, a de 1932 

elaborada pelo então Ministro da Educação e Saúde Francisco Campos, que 

propunha a consolidação de cursos de formação profissional com duração de quatro 

anos, dentre os quais já previa o curso técnico comercial antecedido por três anos 

de curso propedêutico. Em 1942 com a Reforma Gustavo Capanema e a 

promulgação das Leis Orgânicas, inicia-se um esboço da articulação entre as 

                                                           
6
 Os movimentos de Reforma em fins do século passado instituiu a obrigatoriedade da educação de 

04 para 08 anos (KRAWCZYK; VIEIRA, 2012). 
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modalidades do ramo secundário (científico e clássico) com os cursos profissionais 

em atendimento a demanda da divisão social e técnica do trabalho organizado e 

gerido pelo paradigma taylorista/fordista.  

Nessas circunstâncias ocorre à consolidação dos sistemas SENAI (1942) e 

SENAC (1946), promovidos pela iniciativa privada, e o surgimento das Escolas 

Técnicas Federais7. É importante ressaltar que ao constituir essas modalidades de 

ensino que contemplam o estágio de desenvolvimento das forças produtivas, o 

acesso ao nível superior só ocorrerá mediante o domínio dos conteúdos gerais, 

considerados saberes socialmente reconhecidos como válidos à formação de futuros 

dirigentes, o que Gramsci (1968) denominou como princípio educativo tradicional. 

Faz-se oportuno frisar que somente em 1961, com a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, se manifesta pela primeira vez a 

articulação completa entre os ramos secundários de 2º ciclo e profissional com fins 

de promover acesso ao ensino superior (KUENZER, 2007). Na década de 1970, a 

Lei de Diretrizes e Bases do período militar institui a obrigatoriedade da habilitação 

profissional para todos os que cursassem o ensino de segundo grau. Assim: 

o objetivo geral do ensino de 1º e 2º graus passa a ser ‘proporcionar ao 
educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 
potencialidades como elemento de auto-realização, qualificação para o 
trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania (art.1º) 
(KUENZER, 2007, p. 16). 

 

Nessas circunstâncias, a educação voltada para o trabalho constitui-se como 

parte integrante do currículo de 1º e 2º graus voltados exclusivamente para o 

atendimento das necessidades postas pela dinâmica do mercado de trabalho. A 

habilitação profissional após a conclusão do 2º grau deve estar em “consonância 

com as necessidades do mercado de trabalho local ou regional, à vista de 

levantamentos periodicamente renovados (art. 5)” (KUENZER, 2007, p. 17). 

Deste modo, considerando as reformas iniciadas desde a década de 1930 até 

o presente momento com a criação da LDB e dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s) na década de 1990 pode-se constatar ao longo das diferentes propostas 

que os elementos “educação-trabalho-cidadania” sempre estiveram presentes no 

projeto de Estado formador. Ao se analisar o Projeto Pedagógico Integrado (PPI) do 
                                                           
7
 As Escolas Técnicas Federais surgem com a Lei Orgânica do Ensino Industrial (1942) (KUENZER, 

2007). 
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Projovem Urbano elaborado na segunda gestão de governo de Luís Inácio Lula da 

Silva (2006-2010) sob a coordenação de Fernando Haddad na posse do Ministério 

da Educação, apreende-se que a proposta assume a mesma concepção de ensino 

esboçada pelas reformas precedentes quando elege como finalidade do programa: 

Formação Básica, para elevação de escolaridade, tendo em vista a 
conclusão do ensino fundamental; Qualificação Profissional, com 
certificação de formação inicial; Participação Cidadã, com a promoção de 
experiência de atuação social na comunidade (BRASIL, 2007). 
 

Agregado a esses princípios, apresentam-se as finalidades específicas que se 

circunscrevem: 

A reinserção dos jovens no processo de escolarização; A identificação de 
oportunidades potenciais de trabalho e a capacitação dos jovens para o 
mundo do trabalho; A participação dos jovens em ações coletivas de 
interesse público; A inclusão digital como instrumento de inserção produtiva 
e de comunicação; A ampliação do acesso dos jovens à cultura (BRASIL, 
2007). 
 

É possível visualizar que a proposição de políticas educacionais que articulam 

noções de cidadania e trabalho a concepção de educação, na verdade, tende a 

contemplar os interesses impressos pelos organismos internacionais na formulação 

das políticas para a educação, articulando em suas objetivações a formação de 

cidadãos-produtivos no processo de consolidação da democracia. 

Quanto ao levantamento das produções científicas sobre o objeto de estudo, 

as pesquisas encontradas, em sua maioria, tratam de problemas relacionados ao 

processo de ideação da política educacional para juventude e as consequências 

decorrentes do tipo de formação educacional e profissional do programa no quadro 

da reestruturação produtiva do capital (GUIMARÃES, 2010; LEÃO, 2001). Outros 

estão relacionados à análise do discurso dos programas políticos compreendendo-

os que o processo de elaboração das propostas políticas é decorrente das 

inquietações sociais contemporâneas (COSTA; ESPINDOLA, 2011) e cabe à política 

conformar um projeto que vise suprir as demandas sociais (SCHIMIDT; CASTRO; 

CORRÊA; FARIA, 2011). 

Desta feita, após percorrer a malha histórica das reformas educacionais, 

analisar as suas finalidades, o problema desta investigação circunscreve-se na 

verificação do programa, em termos de sua execução, se o mesmo consegue 

concretizar seus objetivos iniciais, tais como: a elevação da escolaridade e a 
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promoção do desenvolvimento humano com a exercitação da cidadania. Ou se 

manifesta apenas como uma política educacional que organicamente tende a tratar 

os problemas que afetam a realidade do jovem brasileiro com estratégias 

institucionais de promoção social para a conformação de classe e de grupos sociais 

desfavorecidos? 

Visando verificar o papel que as políticas públicas educacionais assumem 

quanto ao potencial transformador das condições de vida do público alvo, pretendeu-

se apreender os interesses implícitos inerentes ao Projovem Urbano quando do 

período de sua formulação. Propôs-se analisar a elaboração do discurso dos órgãos 

federais que vinculam o desenvolvimento de políticas educacionais à qualificação 

profissional do trabalhador como característica inerente à dinâmica política de 

Estado neoliberal. Objetivou-se a investigação do programa considerando sua 

proposta, sua efetivação prática nos termos da experiência do jovem após sua 

formação no curso. 

A hipótese central circunscreveu à afirmação de que o programa Projovem 

Urbano se apresenta como uma política ineficaz em sanar ou minimizar os 

problemas sociais da juventude com a elevação da escolaridade e com os cursos de 

qualificação profissional. À luz do panorama histórico das reformas educacionais e 

suas finalidades, a abordagem quanto ao objeto foi desenvolvida mediante a 

exploração e análise de documentos elaborados por diferentes órgãos do Governo, 

ao longo do segundo mandato do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (2006-

2010). Foram utilizados: Relatório de Gestão (BRASIL, 2009), Projeto Pedagógico 

Integrado (BRASIL, 2008), Avaliação do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 

2009), dentre outras disposições oficiais (Leis, Decretos e Pareceres) referentes ao 

Projovem Urbano em esfera nacional e regional. 

Diante do quadro histórico ilustrado, a abordagem foi guiada no sentido de 

contemplar as reflexões do pensador marxista Antônio Gramsci (1991; 2000) que 

ofereceu elementos importantes para o entendimento das novas estratégias do 

Estado com vistas à legitimação social da hegemonia burguesa nas sociedades 

contemporâneas. No que diz respeito, ao entendimento dos interesses implícitos 

manifestos nas propostas de políticas públicas educacionais, fez-se apropriação dos 

estudos desenvolvidos por Chasin (2000) quanto à identificação da gênese do 
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caráter da política como instância resolutiva dos problemas sociais, denominado 

pelo autor como Politicismo. 

A relevância do presente estudo se expressa no fato de retomar a discussão 

do dualismo educacional na sociedade atual, pautada na existência de dois projetos 

pedagógicos distintos que atendem às necessidades definidas pela divisão técnica e 

social do trabalho em formar trabalhadores instrumentais e trabalhadores 

intelectuais, por meio de diferentes sistemas. Nesse sentido, a análise da efetivação 

da política pública como experiência de educação para a juventude, no processo de 

formulação e na relação direta com as demandas impostas pela reestruturação 

produtiva do capitalismo, demanda compreender a lógica inerente à política e sua 

função social nos termos em que se fundamenta. 

Para tanto, como instrumento de pesquisa foi elaborado um questionário 

composto por questões abertas e fechadas, as quais pautadas na justificativa de que 

esse método condiz com a averiguação das respostas que os indivíduos dão às 

indagações que os remetem a pensar sobre uma experiência vivenciada em 

determinado contexto de sua vida (SELLTIZ et al, 1987a). A validade desta técnica 

está associada à complexidade de algumas questões que demandam esforços de 

pensamento e reflexão dos indivíduos sobre a temática das perguntas. 

Quando Selltiz e outros autores (1987b, p. 17) afirmam que “este instrumento 

poderá exercer menos pressão sobre o respondente para que dê uma resposta 

imediata”, depreende-se que o instrumento em questão auxilia no processo de 

elucidação e apreensão da realidade vivida pelos jovens egressos do Projovem 

Urbano Osasco. Ainda, no que concerne a escolha desse instrumento em detrimento 

a outra técnica, como a entrevista, os autores afirmam: 

Quando se dá uma ampla margem de tempo aos sujeitos para responderem 
questões sobre atitudes, eles poderão considerar cuidadosamente cada 
aspecto da resposta em vez de responder o que lhes vem à mente, como o 
que ocorre sob a pressão social dos longos períodos de silêncio numa 
entrevista (SELLTIZ et al, 1987b, p. 17). 

 

Portanto, visando contemplar maior objetividade nas respostas de acordo com 

a hipótese e as finalidades da pesquisa, optou-se pela utilização do questionário 
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ressaltando a importância da realização do pré-teste8 como validação do instrumento 

em questão. O processo de elaboração do questionário ancorou-se em alguns 

pontos norteadores, vislumbrados em pesquisas precedentes sobre o Projovem na 

condição de política educacional. Nesse sentido, o primeiro passo adotado para a 

formulação do questionário foi consultar a bibliografia e os instrumentos de outros 

pesquisadores que investigaram a condição de vida da juventude no Brasil, e 

principalmente, àqueles que se dedicaram à investigação dos resultados 

provenientes da participação no programa Projovem (SOUZA, 2006; PIRES, 2007; 

GUIMARÃES, 2010). 

Como próximo procedimento, foi realizada a análise das disposições oficiais 

encontradas nas Leis, Decretos e Pareceres extraídos dos documentos elaborados 

pelos respectivos órgãos: Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e Conselho Estadual de Educação (CEESP). Além dos 

órgãos internacionais como: o Banco Mundial, a Country Assistance Strategy (CAS) 

e a Organização das Nações Unidas para a educação (ONU), objetivando a 

apreciação das proposições elencadas e as finalidades que o programa visou atingir. 

Concernente à análise dos conteúdos curriculares, da formação no ensino básico e 

qualificação profissional, utilizou-se o Projeto Pedagógico Integrado do Projovem 

Urbano - PPI (BRASIL, 2008a). 

Da apreciação desses documentos, foram elaboradas questões (ANEXO A) 

que visaram contemplar o objetivo geral da pesquisa que incide em evidenciar a 

ideação das formas de inserção do jovem no mercado formal de trabalho e os frutos 

da experiência educacional que coaduna as objetivações educacionais às do 

mercado de trabalho. 

Desta forma, este estudo está dividido em três capítulos para além da 

introdução e as considerações finais. No primeiro propõe discutir o processo de 

subordinação da educação à lógica do capital, partindo de uma breve 

contextualização em torno das reformas educacionais. Propôs-se explorar a 

dimensão dualista que o sistema educacional consolidou ao longo da história 

brasileira em atendimento às vicissitudes do quadro político - econômico, que prevê 

um modelo de formação para a elite e outra para as classes trabalhadoras. Nesse 

                                                           
8
 A validação do pré-teste ocorreu mediante a aplicação do questionário a dez ex-alunos do 

programa. Nesse primeiro instrumento verificou-se a existência de algumas questões dúbias, as quais 
foram corrigidas, bem como, constatou-se  questões irrelevantes para os objetivos em pauta, assim 
como a inserção de outra que se torna central ao estudo. 
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sentido, recorreu-se a perspectiva Gramsciana de educação objetivando a 

apreensão dos limites de transformação da realidade de vida que tal modelo de 

ensino impõe à classe trabalhadora. 

Foram analisadas as condições de vida a qual os ex-alunos do programa 

vivenciam, esboçando-se um quadro social da população que o programa 

contemplou as condições no mercado de trabalho e as contribuições que o curso de 

qualificação profissional proporcionou para o processo de inserção no mercado 

formal de trabalho. Para isso, partiu-se da explanação dos índices de 

desenvolvimento municipal objetivando a verificação da dinâmica do mercado 

regional e as possibilidades de inserção do jovem após a sua formação. 

No segundo capítulo, discute-se a proposta política do Projovem Urbano sob 

a perspectiva de sua formulação no quadro das influências das diretrizes neoliberais 

e as determinações políticas internacionais. No qual são analisadas as estratégias 

de atuação dos órgãos internacionais como o Banco Mundial, FMI, a CAS, a ONU, a 

fim de compreender o contexto de reestruturação do capitalismo e às estratégias de 

superação de crise. 

Por fim, no terceiro e último, delineia-se uma abordagem em torno das 

condições de materialização do capitalismo brasileiro à luz do referencial teórico de 

Chasin (2000) com a conceituação do capitalismo atrófico e o politicismo no quadro 

das determinações históricas de seu desenvolvimento. A elucidação do momento 

histórico em questão se constitui como base ao entendimento da implantação dos 

ensinos técnicos em respostas às demandas instituídas pela mundialização do 

capital. 

E, por sua vez, nas considerações finais, realiza-se uma síntese em torno dos 

principais problemas que o programa possuiu quando de sua proposição em 

promover uma política de cunho educacional que em sua diretriz elementar propõe a 

inserção do jovem no mercado formal de trabalho. 
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CAPÍTULO I 

 

 

PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS – PROJOVEM URBANO: 

DIMENSÕES DE UMA PROPOSTA POLÍTICA QUE PREVÊ A HEGEMONIA 

ECONÔMICA 

 

 

Nesse capítulo discuti-se a subordinação da educação à lógica do capital, 

explorando a dimensão dualista que o sistema educacional consolidou ao longo da 

história brasileira, na proposição de um tipo de formação para a elite orgânica e 

outra para as classes trabalhadoras no quadro da sociabilidade do capital. Como 

parte integrante desta pesquisa, analisar-se o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens: Educação, Qualificação Profissional e Participação Cidadã – Projovem 

Urbano, desenvolvido em Osasco9 situado na Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP). 

Para tanto, recorreu-se à perspectiva Gramsciana de educação como forma 

de subsidiar a discussão sobre os limites encontrados pelos jovens trabalhadores, 

no que diz respeito ao direito à educação em uma sociedade, na qual predomina os 

interesses dos que detêm o poder econômico e de decisão política. 

 

 

1.1 OSASCO: ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E AS CONDIÇÕES 

DE VIDA DA POPULAÇÃO JOVEM 

 

Atualmente Osasco representa um dos principais municípios do Estado e da 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), quando analisado a dinâmica de 

desenvolvimento econômico ao longo dos anos. Seu Produto Interno Bruto (PIB) no 

                                                           
9
 O período de análise do Projovem implantado pela Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e 

Inclusão da Prefeitura do Município de Osasco circunscreveu-se aos anos de 2008-2010. 
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total de R$36,6 milhões (DIEESE, 2012) no ano de 2010, o dispõe na 12ª posição 

dentre os municípios brasileiros, representando o 4º maior município do Estado e o 

3º da RMSP. Sob a ótica do crescimento populacional, quando verificados os dois 

últimos censos realizados nos anos 2000 e 2010 a variação dos índices anuais 

demonstram que houve um crescimento abaixo da média do estado e município de 

São Paulo (ver Tabela 2). Importante ressaltar que os dados provenientes desse 

mesmo censo revelam uma tendência de envelhecimento da população, que no ano 

de 2010 concentra-se em números expressivos de mulheres e jovens de até 29 

anos, como se evidencia nos dados apresentados na Tabela 3, logo abaixo. 

 

Tabela 2 População e taxa média de variação anual: Estado de São Paulo, RMSP e 

Osasco, 2000 e 2010 

Região 2000 2010 Var. média anual % 

São Paulo 37.035.455 41.262.199 1,1 

RMSP 17.879.977 19.683.975 1,0 

Osasco 652.593 666.740 0,2 

Fonte: Elaborado por DIEESE (2012) com base nos dados do Censo Demográfico do IBGE (2012) 

 

Tabela 3 Distribuição percentual da população residente por faixa etária segundo 

sexo, razão dos sexos e índice de envelhecimento: Osasco 2000 e 2010 

Região Idade 2000 2010 

 (anos) Homens Mulheres Total Razão*  Homens Mulheres Total Razão * 

   
  
 O

s
a

s
c
o

 

   

0 a 14  50,5 49,5 100 101,9 50,5 49,5 100 102,2 

15 a 29  49,3 50,7 100 97,2 49,5 50,5 100 98,0 

30 a 59  47,9 52,1 100 92,0 47,3 52,7 100 89,6 

+ 60  42,9 57,1 100 75,3 42,0 58,0 100 72,3 

 ** 21,7 29,3 25,5 - 36,7 51,9 44,2 - 

 Total 48,7 51,3 100 94,8 48,1 51,9 100 92,5 

Fonte: Elaborado por DIEESE (2012) com base nos dados do Censo Demográfico do IBGE (2012). 
Nota: * Número de homens para cada 100 mulheres na população residente em determinada área, 
no ano considerado; ** Proporção de pessoas de 60 anos ou mais por 100 indivíduos de 0 a 14 anos. 
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Sob a perspectiva econômica Osasco centraliza suas atividades nos setores 

de serviços e de comércio que representam respectivamente 39,7% e 43,9% do total 

das atividades econômicas do município, alcançando uma evolução de 50,4% dos 

estabelecimentos no período que abrange o primeiro decênio de 2000 (DIEESE, 

2012). 

Nota-se na Tabela 4 que a variação do crescimento dos estabelecimentos no 

Estado, no Município de São Paulo e na região de Osasco, coloca esse último em 

condições de crescimento econômico quando comparados às duas regiões. 

 

Tabela 4 Número de estabelecimentos por setor de atividades econômica – Estado 

de São Paulo, RMSP e Osasco, 2000 e 2010 

Setores São Paulo RMSP   Osasco 

2000 2010 Var. 

% 

2000 2010 Var. 

% 

2000 2010 Var. 

% 

Extrativa 

Mineral 

1120 1.014 -9,5 221 209 -5,4 - - - 

Ind. de 

Transportes 

75.978 95.926 26,3 38.083 45.152 18,6 703 825 17,4 

SIUP 1.295 2.019 55,9 380 625 64,5 10 22 120 

Construção 

Civil 

21.766 36.058 65,7 9.202 15.205 65,2 168 311 85,1 

Comércio 239.852 367.709 53,3 105.296 154.717 46,9 2.802 4.279 52,7 

Serviços 237.661 347.184 46,1 122,635 171.205 39,6 2.313 3.600 55,6 

Adm. 

Pública 

2.381 1.957 -17,8 527 331 -37,2 16 7 -56,3 

Agropecuária 59.842 62.648 4,7 2.060 2.234 8,4 4 5 25,0 

Total 639.944 914.515 42,9 278.445 389.678 39,9 6.017 9.049 50,4 

Fonte: Elaborado por DIEESE (2012) com base nos dados do Censo Demográfico do IBGE (2012). 

 

Depreende-se dos respectivos dados que as atividades voltadas à prestação 

de serviços (55,6%) e ao comércio (52,7%), quando vistos a variação de 
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crescimento, constituem-se como cargo chefe ao desenvolvimento econômico do 

município de Osasco, representando um bom desempenho quando comparados aos 

índices das regiões, ao qual se toma estudo como parâmetro de análise10. 

Da parceria entre os órgãos municipais de Osasco; o DIEESE; Observatório 

do Trabalho e Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão (SDTI/SMO), 

surgiu um estudo que analisou os indicadores sociais comparando-os aos dados do 

Estado e RMSP. O relatório elaborado a partir da Pesquisa Inovadora sobre o 

Mercado de Trabalho no Município de Osasco, intitulado “Caracterização 

Socioeconômica do município de Osasco: um panorama das mudanças da primeira 

década do século XXI” permite inferir sobre o aspecto positivo, que no entendimento 

desses órgãos, as políticas públicas assumem no processo de transformação da 

realidade populacional em questão. 

Nesse estudo, quanto à educação, foi tomado como índice de mensuração de 

desenvolvimento a habilidade de leitura da população jovem e adulta. Houve uma 

constatação de queda na proporção de pessoas que não sabem ler, passando a 

uma taxa de 5,3% em 2010 quando comparado ao ano 2000 com 16,4%. A pesquisa 

ressalta que entre os jovens de até 14 anos os índices de analfabetismo reduziu-se 

para (13,8%)11 no ano de 2010 quando comparado aos (46,8%) em 2000 (DIEESE, 

2012). 

Quanto aos jovens de 15 a 24 anos, foi verificado grande distorção entre 

idade e série. Assim, jovens com idade entre 15 a 17 anos que deveriam 

corresponder ao Ensino Médio cursam séries do Ensino Fundamental12. Não 

obstante, o estudo ressalta o aspecto positivo da redução de distorção idade-série 

dos jovens, no qual se observa a existência de um elevado número de inscritos na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA (ou supletivo fundamental) que 

passaram a frequentar essas modalidades expressas nos seguintes dados: 1,8% 

para 4,7% entre os anos de 2000 a 2010 (DIEESE, 2012). 

                                                           
10

 É oportuno resgatar a tabela “Projovem Urbano: Visão Panorâmica dos Arcos Escolhidos Por Ente 
Federado”, elaborado pela coordenação nacional do Projovem Urbano (BRASIL, 2008), já que os 
cursos desenvolvidos na qualificação profissional estão de acordo com a demanda de mercado em 
questão. (ver Anexo C, Quadro BC).  
11

 Esse índice refere-se ao ano de 2010. O estudo em questão realiza um levantamento em torno das 
condições de vida da população de Osasco tendo como parâmetros o Estado e o Município de São 
Paulo em relação à Osasco no primeiro decênio dos anos 2000. 
12

 Dados do estudo em questão revelam que 20,1% desses jovens no ano de 2010 ainda estão 
frequentando o ensino fundamental II (DIEESE, 2012). 
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Os jovens com idade entre 18 a 24 anos que cursavam o ensino fundamental 

apresentaram uma queda, no índice de frequência, passando de 12,6% para 7,7% 

entre 2000 e 2010. A queda de participação desse último grupo pode estar 

relacionada tanto ao aumento de participação dos estudantes na Educação de 

Jovens e Adultos, que saltaram de 2,2% para 9,0% no mesmo período, quanto ao 

desenvolvimento de políticas públicas educacionais, a exemplo do Projovem Urbano, 

iniciadas no ano de 2008. 

Quanto à participação no mercado de trabalho, índice mensurado por meio da 

população economicamente ativa (PEA)13, dados fornecidos pelo mesmo estudo 

indicam que Osasco sofreu com uma queda de 60,4% em relação a 61,1% entre os 

anos 2000 e 2010. Nesse sentido, observa-se um movimento contrário quando 

visualizados os dados da PEA no estado e na RMSP passando de 59,5% para 

60,6% no estado e 60,7% para 60,9% no município (DIEESE, 2012). 

Mesmo com o decréscimo do índice da PEA, vê-se que Osasco, quando 

comparado ao Estado e RMSP, elevou no primeiro decênio a taxa de ocupação da 

população para 91,7% em relação a 80,8%, obtido no ano 200014. As atividades de 

ocupação da população incluem trabalhadores assalariados (81,6%) representando 

o maior índice de vínculo empregatício em 2010 comparados às duas regiões 

(Estado e RMSP) com respectivamente 77,9% e 78,6% (DIEESE, 2012). 

Na faixa etária da população com mais de 10 anos pertencentes à População 

em Idade Ativa (PIA) que participam do mercado de trabalho, houve a redução de 

inserção no quadro da população ocupada abarcando os jovens com até 29 anos, 

aumentando apenas nas faixas etárias com mais de 30 anos. Ressaltando a 

iniciativa de maior investimento em educação, elencando dados de queda no 

mercado formal, o estudo elucidou que Osasco reduziu em 8,3%, a participação de 

jovens na faixa etária dos 15 aos 29 anos, ao passo que o estado e a RMSP 

obtiveram 5,4% e 6,5% entre os anos 2000 e 2010 (DIEESE, 2012). 

Nessa perspectiva, vale resgatar as finalidades do Projovem cujos objetivos 

de promoção da elevação da escolaridade e a capacitação dos jovens para a 

                                                           
13

 O contingente populacional que engloba a População Economicamente Ativa (PEA), diz respeito 
àquelas pessoas que exercem algum tipo de ocupação incluindo também pessoas que não exercem 
nenhuma atividade remunerada. 
14

 No estado essa taxa passou de 82,5% para 92,4% e o município de São Paulo foi de 80,4% para 
91,7%. 
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inserção no mercado de trabalho. Visto a dinâmica de organização econômica e os 

indicadores sociais no Município de Osasco, cabe agora analisar a função que o 

Programa Nacional de inclusão de Jovens: Educação, Qualificação Profissional e 

Participação Cidadã – Projovem Urbano desempenha no processo de inserção do 

público na faixa etária de 18 a 29 anos no mercado formal. Nesse sentido, a 

condição de vida desses jovens será exposta no tópico seguinte. 

 

 

1.2 PROPOSTA POLÍTICA DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE 

JOVENS NO MUNICÍPIO DE OSASCO: RUPTURAS OU CONTINUÍSMO DE UMA 

MESMA PROPOSTA EDUCACIONAL? 

 

 

No evolver da história e das variadas reformas educacionais é possível 

verificar diferentes tentativas de implantação dos princípios educativos 

caracterizados pela potencialização da relação entre ciência e trabalho, diretriz a ser 

incorporada nas elaborações das propostas pedagógicas do sistema de ensino. 

Com base nesses fatos e à luz da literatura produzida por órgãos governamentais, 

como os relatórios de gestão (BRASIL, 2009; 2010), Projeto Pedagógico Integrado 

do Projovem Urbano (PPI) (BRASIL; 2008a), observa-se que a ideia central do 

programa se direciona ao oferecimento de oportunidades de inserção nas variadas 

dimensões e dinâmicas da vida social e profissional, nos quais são criadas 

possibilidades de apropriação de novos conhecimentos e a reelaboração das 

experiências na ocasião da integração social e profissional. 

Considerando que o processo de consolidação da política educacional para 

juventude possui gênese no Ministério do Trabalho (MTb), lócus privilegiado para 

sua formulação, visto apontar para a estreita relação entre a política educacional e 

as demandas instituídas pelos interesses representados por setores empresariais 

quanto à formação de uma força de trabalho que contemple as carências do modelo 

de produção capitalista, essa política traz em sua concepção a ideia da formação do 

cidadão produtivo. Como observado na introdução desse estudo, quanto ao 

processo de formulação das reformas educacionais, a cidadania, ideia presente nos 
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documentos institucionais, assume um sentido bastante particular se entendido no 

âmbito das formas em que se dão as relações sociais no capitalismo, pois está 

relacionada às novas demandas postas no bojo de sua reestruturação. 

Referenciando Gramsci na análise em torno das novas demandas instituídas 

pela dinâmica social capitalista no início do século XX nos Estados Unidos, tal 

intelectual desenvolve que a produção econômica americana segue em direção à 

conformação da força de trabalho aos novos conteúdos norteadores de organização 

produtiva ditada por princípios tayloristas-fordistas (GRAMSCI, 1991). 

A demanda por formação de um novo tipo de trabalhador adaptado a atender 

essa nova dinâmica de produção e execução do trabalho racionalizado, 

sistematizado na linha de montagem, seria acompanhada pelo processo de 

interiorização das forças de trabalho de novos tipos de comportamentos condizentes 

ao modelo de racionalização promovido. Ao remontar tal ideia, Gramsci (1991, p. 

396) afirma: “os novos métodos de trabalho estão indissoluvelmente ligados a um 

determinado modo de viver, de pensar e de sentir a vida; não é possível obter êxito 

num campo sem obter resultados tangíveis no outro”.  

Nessa perspectiva, o êxito da implantação e generalização do sistema de 

produção fordista passaria a depender das “mudanças nas condições sociais e nos 

costumes e hábitos individuais” (GRAMSCI, 1991, p. 407) dos trabalhadores. 

O resgate histórico da referida análise em torno da implantação dos princípios 

tayloristas-fordistas no universo de produção industrial de massa torna-se 

fundamental à compreensão das “demandas educacionais contemporâneas que 

objetivam uma formação básica em função de um novo tipo de profissional” 

(BRASIL, 1998). Nota-se que no Brasil essa concepção de educação tem-se 

manifestado em diferentes momentos da história devido à sua natureza de 

constituição. 

Exemplo mais recente desse fenômeno pode ser encontrado no documento 

intitulado “Questões Críticas da Educação Brasileira” (SALM; FOGAÇA, 1995). 

Produzido ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002). Esse 

documento contribui para o debate em torno da necessidade de proporcionar 

formação educacional à base da população como fator fundamental para a 

promoção do desenvolvimento socioeconômico do país. Nesse, o secretário de 
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formação profissional do MTb e presidente da comissão de elaboração do referido 

documento, Nassim Gabriel Mehedeff afirma: 

É recente, no Brasil, a discussão sobre a relação dos objetivos e 
resultados do sistema educacional e a elevação da qualidade de 
desempenho do setor produtivo e a necessidade de que este 
processo resulte na elevação da competitividade internacional 
do Brasil e na melhoria da qualidade do povo brasileiro. [...] Hoje, 

a reorganização do setor produtivo, seja autônoma ou incentivada pela 
introdução de novas tecnologias, traz à agenda nacional novas questões e 
exigências para a educação como um todo. Este trabalho tem a finalidade 
de buscar alternativas, prioridades e estratégias para o avanço do que 
é necessário fazer para alcançar esta relação harmoniosa dos 
resultados da ação educativa com as atuais necessidades da realidade 
brasileira. O que se busca é a adequação dos objetivos educacionais 
às novas exigências do mercado internacional e interno, e, em 
especial, na consolidação do processo democrático no que concerne à 
formação do cidadão-produtivo. (BRASIL, 1995, grifo nosso). 

 

Pode-se destacar dentre as finalidades propostas no referido documento que 

a ação educativa deve atender às exigências do mercado em esfera nacional e 

internacional como forma de educar o cidadão-produtivo no processo de 

consolidação da democracia. Concepção presente na proposta política nacional do 

Projovem Urbano que em suas finalidades propõe: 

A reinserção dos jovens no processo de escolarização [com] a identificação 
de oportunidades potenciais de trabalho e a capacitação dos jovens para o 
mundo do trabalho. [Dentre] a participação dos jovens em ações coletivas 
de interesse público; a inclusão digital como instrumento de inserção 
produtiva e de comunicação (BRASIL, 2007). 

 

Assim, presencia-se no âmbito da malha histórica de discussão em torno das 

prerrogativas educacionais, um continuísmo, no que concerne a constituição de um 

sistema educacional integrado às exigências do setor produtivo social presentes em 

outro excerto do discurso de Mehedeff: 

[...] Busca-se superar a discussão sobre a qualidade na educação, do ponto 
de vista restrito da melhoria da gestão do sistema educacional e de seus 
instrumentos específicos, para alcançar consensos mais estruturais 
sobre a busca de um sistema educacional integrado às exigências 
qualitativas do setor produtivo e da sociedade. (BRASIL, 1995, grifo 
nosso). 

 

Como visto anteriormente nas reformas educacionais elencadas desde a 

década de 1930, a discussão em torno do sistema educacional com a instituição de 

propostas de ensino técnico, que contemplam a formação no ensino básico e no 
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ensino profissionalizante não representa um problema específico da sociabilidade 

moderna. Como destacou Neves (2005) essas questões apresentam-se como uma 

reconfiguração das demandas instituídas pela sociabilidade do capital. Assim, 

ressalta-se que ao longo da história das reformas curriculares nacional, os mesmos 

princípios são retomados, assumindo roupagens diferentes e contemplando as 

demandas postas pelo mercado.  

Portanto, não seria diferente com as diretrizes formuladas pelo Ministério da 

Educação (MEC) sob a gestão de Fernando Haddad quando propõe a reformulação 

dos conteúdos curriculares dos diferentes níveis e modalidades de ensino15. 

Fundamentada em um modelo educacional pautado na diferenciação do princípio 

educativo que mescla um projeto pedagógico humanista-clássico ancorado no 

aprendizado das letras, artes e humanidades (via única de acesso para o ensino 

superior) a característica das políticas educacionais brasileiras consolidam 

alternativas de ensino profissionalizante. 

Destarte, o Projovem Urbano ao seguir às tendências das reformas 

curriculares pautadas no entendimento dos gestores e formuladores das políticas 

educacionais, em “novos paradigmas” caracterização apreendida nos Relatórios de 

Gestão (BRASIL, 2008; 2009), possui um currículo que articula o ensino 

fundamental, a qualificação profissional e a ação comunitária, visando à formação 

integral do jovem, considerado como protagonista de sua formação (BRASIL, 2007). 

Por essa linha, a consolidação de um currículo integrado vai ao encontro de 

uma dimensão educativa do trabalho, cuja perspectiva é a concretização da 

cidadania. Assim, as diretrizes do programa propõe que essas dimensões devem ser 

desenvolvidas em consonância, projetando a inserção plena, criativa e produtiva do 

jovem nas dinâmicas sociais contemporâneas (BRASIL, 2009; 2010). Seguindo 

esses princípios, as diretrizes curriculares e metodológicas se apresentam da 

seguinte forma: 

A formação básica deverá garantir as aprendizagens que correspondem às 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental e a certificação 
correspondente e, ao mesmo tempo, fundamentar a Qualificação 
Profissional e a Participação Cidadã; A qualificação inicial deverá possibilitar 
novas formas de inserção produtiva, com a devida certificação, 
correspondendo, na medida do possível, tanto às necessidades e 
potencialidades econômicas, locais e regionais, quanto às vocações dos 

                                                           
15

 Verificar Relatório de Gestão MEC, 2008. Disponível em: 
file:///C:/Users/Olorruama/Downloads/mec-_se_relatorio_gestao_2008_final_consolidado.pdf  

file:///C:/Users/Olorruama/Downloads/mec-_se_relatorio_gestao_2008_final_consolidado.pdf
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jovens; A participação cidadã deverá garantir aprendizagens sobre direitos 
sociais, promover o desenvolvimento de uma ação comunitária e a 
formação de valores solidários (BRASIL, 2007). 

 

A estruturação do ensino básico baseia-se em seis unidades formativas 

desenvolvidas ao longo dos 18 meses de formação. O currículo centraliza as 

discussões em temas relacionados à juventude em seus diferentes aspectos da vida 

como: cultura, cidade, trabalho, comunicação, tecnologia e cidadania (verificar 

ANEXO C) 16. O cruzamento entre os eixos estruturantes17 do programa compõe 

temas que fomentam o conteúdo curricular. Os eixos e conteúdos abordam aspectos 

comuns a todas as ocupações que são definidas de acordo com as características 

do público alvo e da dinâmica econômica local. Nessa estrutura, os arcos 

ocupacionais18 pretendem preparar o jovem para o mundo do trabalho em diferentes 

frentes, ou seja, exercendo o papel de empregado, pequeno empresário ou membro 

de cooperativa19. Em Osasco, dentre os cursos que compõe o currículo nacional, 

optou-se por desenvolver atividades voltadas à prestação de serviços e comércio, 

oferta sintomática da dinâmica econômica local, como expresso no Quadro 1, a 

seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Projovem: Carga horária e atividades. Disponível em: http://www.projovemurbano.gov.br/site/ 
interna.php?p=material&tipo=Conteudos&cod=727. Acesso em: 02/05/2013. 
17

 Os eixos estruturantes do programa compõem-se das frentes de atuação do programa no processo 
formativo dos jovens, que prevê a articulação entre o ensino básico, a qualificação profissional e a 
participação cidadã. 
18

 A oferta de cursos de qualificação profissional ocorre pelos arcos ocupacionais formulados no 
sentido de suprimir as carências de ocupação nos postos de trabalho na região (ver os cursos do 
programa no Anexo C, Quadro BC). Ressalta-se que esse dado não consta nos documentos oficiais. 
19

 A estrutura dos Arcos Ocupacionais e suas respectivas ocupações estão apresentadas no quadro 
do Anexo C, Quadro BC. 

../../../../Downloads/pju
../../../../Downloads/pju
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Quadro 1 Arcos Ocupacionais do Projovem em Osasco 

Arcos Ocupacionais Ocupações 

Alimentação a) Chapista 

b) Cozinheiro auxiliar 

c) Repositor de mercadorias 

d) Vendedor ambulante (Alimentação) 

 

Saúde a) Auxiliar de administração e hospitais e clínicas 

b) Recepcionista de consultório médico e dentário 

c) Atendente de laboratório de análises clínicas 

d) Atendente de farmácia – balconista 

 

Telemática a) Operador de microcomputador 

b) Help disk 

c) Telemarketing (vendas) 

d) Assistente de vendas (informática e celulares) 

 

Transporte a) Cobrador de transportes coletivos 

b) Despachante de tráfego 

c) Assistente administrativo 

d) Ajudante geral em transportes 

Fonte: elaborado pela pesquisadora com base nos cursos estabelecidos pelo currículo em Osasco. 

 

As finalidades dos arcos ocupacionais são desenvolver “[...] competências 

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

e articulando as possibilidades de atuação do jovem no mundo do trabalho” 

(BRASIL, 2007). 

Assim a qualificação profissional, em seu currículo prevê duas frentes de 

atuação pretendendo fornecer formação teórica e prática. Para isso, são 

desenvolvidas aulas que compõe o Projeto de Orientação Profissional (POP), 

visando um trabalho reflexivo que prepara o jovem no sentido de compreender o 

mundo do trabalho e garantir o planejamento de sua formação profissional. Propõe a 

interdisciplinaridade entre as vertentes da qualificação profissional, formação básica 

e participação cidadã. Conforme o que está estabelecido no site do Projovem, o 

POP: 
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[...] não é um plano para ser desenvolvido e avaliado durante o curso e nem 
mesmo depois dele, embora se espere que ajude o jovem a situar-se no 
mundo do trabalho. Trata-se de uma reflexão continuada sobre todas as 
atividades curriculares: aprendizagens práticas e sociais, vivências, 
organização de conteúdos na relação teoria e prática. Para tanto, é preciso 
conhecer a cidade do ponto de vista das oportunidades que ela oferece 
para o desenvolvimento profissional, durante o ProJovem Urbano e após 
sua conclusão. Situa-se na linha do que se chama “narrativa como técnica 
de ensino e aprendizagem”, cuja finalidade principal é promover o 
crescimento pessoal do aluno e sua visão crítica da realidade em que vive e 
da formação profissional que lhe foi oferecida no curso. (BRASIL, 2007). 

 

Quanto à Participação Cidadã, um dos componentes curriculares do 

Programa, a sua efetivação ocorre por meio da elaboração de um Plano de Ação 

Comunitária (PLA) desenvolvido e sistematizado ao longo do curso, em que sua 

avaliação ocorrerá ao término do mesmo. Com o fito de promover um primeiro 

contato dos jovens com o processo de transformação da realidade que os cercam, 

esse Plano se baseia na concepção do exercício da cidadania que abrange um 

complexo de ações, a qual se concretiza na prática. O que implica uma experiência 

de trabalho cooperativo e de responsabilidade solidária com o grupo do qual o jovem 

faz parte. Dessa maneira, a configuração do PLA se desenvolve do seguinte modo: 

Inicia-se pela construção de um mapa de desafios da comunidade, que 
exige o conhecimento da cidade, especialmente da realidade social (ou 
local) em que os jovens estão inseridos, para o que são usados 
conhecimentos desenvolvidos nos diversos componentes do currículo, quer 
os de Formação Básica, quer os de Qualificação Profissional e de 
Participação Cidadã. (BRASIL, 2007).  

 

Convém ressaltar que os jovens (18 a 29 anos), público alvo desse Programa, 

pertencem à massa de trabalhadores que se encontram fora do mercado formal de 

trabalho. São oriundos de famílias de baixa renda e vivem nas periferias das capitais 

onde o curso funciona. Esses alunos fazem parte de um segmento social que se 

encontra mergulhado nas contradições do capitalismo contemporâneo, exercendo 

em sua grande maioria atividades voltadas ao mercado informal ou são autônomos; 

donas de casa; mães de família; jovens envolvidos com drogas; álcool; problemas 

com a justiça, enfim, uma realidade complexa e difícil20. 

Na configuração da proposta pedagógica exposta, ao término da formação no 

programa, espera-se que os jovens sejam capazes de: 

                                                           
20

 Caracterização social apreendida na leitura das respostas aos questionários (ANEXO B). 
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Afirmar sua dignidade como seres humanos, trabalhadores e cidadãos; 
Compreender os processos sociais e os princípios científicos e tecnológicos 
que sustentam a produção da vida na atualidade; Utilizar tecnologias de 
informática necessárias 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 exercerem efetivamente seus direitos de cidadania, tais 
como: obter ou renovar documentos pessoais, usar os serviços de rede 
pública disponíveis para os jovens e suas famílias, etc.; 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 pelo aproveitamento de outras 
oportunidades educativas. (BRASIL, 2007). 
 
 

Com perspectiva de apreender parte das condições de vida do jovem após a 

formação no curso, elaborou-se um questionário (ANEXO A)21 em diálogo  com as 

finalidades do programa e relacionando-as com as condições atuais do jovem no 

mercado de trabalho, assim como, a continuidade na condução de sua formação 

educacional. Para tanto, o questionário se arregimentou em três partes: a primeira 

pretendeu dimensionar o perfil social do jovem (com o levantamento da idade, 

estado civil e constituição familiar); na segunda, foi verificado se atualmente está 

trabalhando, e em caso positivo, se estava no mercado formal e qual a renda 

familiar; por último, foi indagado se concluiu a formação no Projovem Urbano, em 

qual curso de Qualificação Profissional obteve o certificado de conclusão, e em que 

a formação no curso auxiliou no processo de inserção no mercado de trabalho. 

A análise da primeira parte do questionário (ver Quadro 2, abaixo22) permitiu 

verificar que atualmente os jovens possuem idade entre 25 e 36 anos e constituem 

famílias com filhos em idade pré-escolar, mas, não necessariamente convivem com 

os (as) parceiros (as). 

 

 

 

 

                                                           
21

 Selecionou-se uma turma pequena de quinze alunos para aplicar o questionário ao qual 
escolhemos seis devido à proximidade nas respostas obtidas. 
22

 Questões de 01 a 06 (verificar ANEXO B – Transcrição do Questionário). 
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Quadro 2 Perfil Social dos Jovens pesquisados 

Alunos Idade Naturalidade Estado Civil Possui Filhos 
Qtd. de pessoas 

na residência 

A 36 “Brasileira” Casada 2 4 

B 28 Maranhão 
Vive com 

companheiro 
2 5 

C 25 “Brasileira” Separada 2 3 

D 33 “Brasileira” 
Vive com 

companheiro 
5 7 

E 31 Alagoas 
Nunca se 

casou 
Não 4 

F 30 São Paulo Separada 5 7 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora mediante respostas ao questionário. 

 

Quanto à condição no mercado de trabalho (Quadro 323) verificou-se o 

exercício das seguintes funções: atividades domésticas (diarista ou empregada 

doméstica); comércio (balconista, recepcionista, vendedor); segurança de edifícios 

(porteiro); alguns trabalham na área de telecomunicações (analista de 

documentação em empresas de telecomunicações). A renda bruta familiar daqueles 

que exercem atividades remuneradas é em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Nem todos declaram estar inseridos no mercado formal, com carteira assinada. 

Quanto aos desempregados, apresentam uma renda familiar bruta mensal abaixo 

dos R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 

A esse aspecto foi possível relacionar as respostas dos alunos às condições 

de inserção no mercado de trabalho, demonstrado pelo relatório temático de 

Osasco, abordados os índices de desenvolvimento econômico na região. Quando 

verificado a quantidade de jovens que estão no mercado de trabalho foi 

demonstrada uma baixa participação daqueles com idade entre 15 a 29 anos, mas, 

grande participação nas faixas etárias seguintes (30 a 59 anos) principalmente nas 

atividades ligadas ao terceiro setor e o comércio (DIEESE, 2012). 
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 Questões de número 07, 08 e 09 (verificar ANEXO B – Transcrição do Questionário). 
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Quadro 3 Condições no Mercado de Trabalho 

Alunos Trabalha 
Registro em 

CTPS 

Atividade de 

trabalho 

Renda Mensal 

Familiar 

A Sim Não Doméstica + que R$2000,00  

B Não - - + que R$1500,00  

C Não - - - que R$1500,00 

D Sim Sim Não respondeu + que R$1500,00  

E Sim Sim 
Atendente de 

Portaria 
+ que R$2000,00  

F Sim Sim 
Analista de 

documentação 
+ que R$1500,00  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora mediante respostas ao questionário. 

 

Visualizadas as suas ocupações no mercado de trabalho e realizando um 

cruzamento com as informações obtidas por meio dos dados provenientes do 

relatório temático de Osasco (DIEESE, 2012) pode-se inferir que o programa em 

suas finalidades não possibilita aos jovens a inserção no mercado formal com a 

formação profissional obtida no Projovem. Pois, não recebendo o título de técnico no 

curso específico que escolheu, não consegue exercer atividades profissionais 

compatíveis com a área cursada. Nesse sentido é possível supor que as atividades 

remuneradas exercidas são decorrentes da pequena elevação de sua escolaridade, 

quesito esse cada vez mais imposto para o exercício de qualquer atividade 

empregatícia. 

No que se refere ao terceiro aspecto do questionário, quando indagado se 

obteve a formação inicial no curso de qualificação profissional e em que essa 

auxiliou no processo de inserção no mercado formal de trabalho, obtive-se as 

seguintes respostas24, apresentadas no Quadro 4, a seguir: 

 

 

 

                                                           
24

 A transcrição das respostas foi efetuada sem as alterações devidas que seguem às normas 
estabelecidas pela gramática da língua portuguesa. 
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Quadro 4 Contribuições da Qualificação Profissional para o Mercado de Trabalho 

Alunos 
Concluiu 
formação 
no PJU 

Formação 
inicial em 

qual curso de 
QP 

Em que favoreceu o curso de QP 
Atendeu as necessidades de 
trabalho com a participação 

no curso 

Prosseguiu 
com formação 
educacional 

A Sim Alimentação “De conhecimento, aprendizagem, valorização” “Obtive mais conhecimento” 
Ensino Médio 

Completo 

B Sim Telemática “Ajudou apenas a preencher currículo” 
“ajudou porque conclui os 
estudos” 

Não 

C Sim Saúde 
“Conheci o ambiente de trabalho em uma visita a um 
hospiltal proximo a minha casa, participei de palesta no 
mesmo. Foi uma esperiência única”. 

“Sim. Conclui os estudos e 
abri a mente para coisas 
novas, aprendi a ser segura, a 
lhe dar com o público e a 
correr atrás dos meus 
objetivos” 

Ensino Médio 
Completo 

D Sim Transporte 
“Me ensinou a ter postura em uma entrevista a fazer um 
currículo a como me comportar no hambiente de trabalho” 

“Não estou trabalhando na 
área que fiz o curso” 

Ensino Médio 
Completo 

E Sim 
Não 

respondeu 
“ajudou a melhorar no atendimento as pessoas na 
recepção da portaria” 

“Ajudou na capacitação 
profissional, pois consigo lidar 
com as situações do dia a dia” 

Não 

F Sim Alimentação 

“Favoreceu em Muito Aspecto, Pois aprendi Muito! É uma 
área que gosto muito. Onde pude aprender mais e 
desenvolver minhas Habilidades Profissionais. Hoje além 
de estar no mercado de Trabalho faço bolos sob 
encomendas e isso é muito bom para ajudar na renda 
Familiar. Eu Agradeço muito ao Projovem Osasco que me 
deu a Oportunidade de me ajudar a Crescer 
Profissionalmente. Hoje Trabalho em uma Grande 
empresa onde meu esforço é reconhecido. E gostaria 
muito que essa oportunidade se estendesse a mais 
pessoas, Implantando o Projovem ensino médio”. 

“Sim, Porque Quando entrei 
No Projovem Osasco estava 
sem expectativas de Vida! O 
projovem veio e me ajudou a 
me erguer, Onde pude 
aprender muito terminar meus 
estudos, e entrar no mercado 
de trabalho sem muitas 
dificuldades”. 

Ensino Médio 
Completo 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora mediante respostas ao questionário. 
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Nesse aspecto, de acordo com as respostas acima, pode-se afirmar que parte 

dos objetivos do Programa teve êxito se considerada a valorização da autoestima 

dos jovens, permitindo aos mesmos dar continuidade a sua formação escolar e 

qualificação profissional, contribuindo com as perspectivas de melhora de suas 

condições de vida. Observa-se que tais perspectivas dos jovens egressos se 

coadunam ao discurso oficial, que advoga sobre a necessidade constante da 

qualificação da mão de obra trabalhadora, expostas na Proposta Nacional do 

Programa, que dentre suas finalidades específicas propõe: 

A reinserção dos jovens no processo de escolarização; A identificação de 
oportunidades potenciais de trabalho e a capacitação dos jovens para o 
mundo do trabalho; [o desenvolvimento de] competências necessárias 
para o desempenho de uma ocupação que gere renda; [o 
estabelecimento de] um projeto de desenvolvimento profissional, 
considerando suas potencialidades, suas necessidades de aprendizagem e 
as características de seu contexto de trabalho (BRASIL, 2007, grifo nosso). 

 

No entanto, novamente ressalta-se que acerca da formação técnica, o 

Programa se constitui em uma formação precária que impossibilita o jovem a 

disputar uma vaga de trabalho em condição de equivalência com aqueles que 

possuem uma boa formação nos padrões almejados pelo mercado. A esse respeito, 

é interessante resgatar a dissertação de mestrado desenvolvida por Guimarães 

(2010) sob o título “Programa de Juventude, Educação e Trabalho em países-

membros do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL): Diálogo com pensadores 

críticos”, na qual desenvolve: 

No momento atual, em que o Brasil, a Argentina e o Uruguai são, ainda, 
influenciados pelas políticas neoliberais, as dualidades no campo 
educacional se aprofundam, e não há como pensar em igualdade de 
oportunidades sociais, a menos que se esteja pensando em preparar os 
jovens excluídos para disputarem entre si o espaço delimitado pelo 
apartheid social; o melhor, nesse caso, seria pensar em cotas para os 
postos de trabalhos existentes na sociedade. Caso contrário, os postos de 
trabalho formal serão sempre disputados pelos privilegiados, por possuírem 
uma base educacional de qualidade e capital social amplo (GUIMARÃES, 
2010, p. 143). 

 

Destarte, explanado a configuração do programa no município e avançando 

para além dos objetivos que alicerçaram esse tipo de política, a análise realizada por 

Guimarães (2010) se direcionou no sentido de compreender a política institucional 
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do Estado25, como momento de objetivação ideal que pretende dar conta de 

determinados problemas sociais decorrentes da malha histórica e social configurada. 

Acresce que houve a possibilidade de observar que o programa implantado num 

momento político privilegiado pela lógica do neoliberalismo veio a contemplar os 

problemas da sociabilidade contemporânea, principalmente quando analisados as 

condições de vida da parcela jovem. 

Ressaltando as agruras desse público, afetados por uma empregabilidade 

paupérrima, consequência do que Harvey (2012) denominou como acumulação 

flexível26, o Programa contribui com a reestruturação do capitalismo propondo uma 

formação generalista voltada ao atendimento das demandas do mercado. Assim, 

destaca-se no centro dos debates referentes à temática educação, um projeto 

hegemônico de consolidação e manutenção dos interesses das classes que 

engendram o poder político em função de seus interesses econômicos. 

Dada à natureza da consolidação das reformas educacionais ocorridas na 

década de 1990, a exemplo das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais base para a elaboração do Projovem, o 

Programa se apresentou como uma medida de perpetuação e legitimação das 

desigualdades sociais. Pois, assumindo um modelo específico de escolarização para 

a classe trabalhadora, vem a contribuir com a manutenção e reprodução de sua 

condição de subordinada às classes dominantes. 

Esse fenômeno será, melhor, compreendido após a exposição de novos 

elementos desenvolvidos nos capítulos subsequentes que se ocuparam em 

desvendar as formas de consolidação do neoliberalismo nos países de capitalismo 

subordinado ao capital internacional e, posteriormente, quando se analisa o modo de 

objetivação do capitalismo brasileiro. 

 

 

                                                           
25

 A pesquisa assume que o Estado é produto de uma determinada relação social de produção, 
portanto, não é compreendido como expressão de um movimento resolutivo onipotente, na forma de 
uma externalidade autônoma e independente da realidade societária humana. 
26

 De acordo com Harvey (2012), a acumulação flexível incide no movimento de reestruturação 
capitalista que acirra a concorrência no âmbito dos processos produtivos, amplia os mecanismos de 
aumento da produtividade e da intensificação do trabalho o que provoca mudanças de ordem política, 
econômica e cultural. 
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CAPÍTULO II 

 

 

POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO NACIONAL E AS DETERMINAÇÕES 

INTERNACIONAIS PARA A SUA CONSOLIDAÇÃO 

 

 

Neste capítulo, serão discutidas as proposições do Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação Profissional e Participação Cidadã – 

Projovem Urbano, sob a perspectiva de sua formulação no quadro de influências das 

determinações políticas internacionais. É tomado como marco de reflexão, o advento 

do neoliberalismo na América Latina e a atuação política do Banco Mundial e o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), no sentido de subsidiar a discussão em torno 

do contexto de reestruturação do capitalismo e as estratégias de superação de crise. 

 

 

2.1 INCURSÃO HISTÓRICA NO NEOLIBERALISMO 

 

 

Em um breve resgate histórico acerca do surgimento do Neoliberalismo, 

observa-se que sua gênese se relaciona ao reordenamento social, econômico e 

político ocorrido após a II Guerra Mundial (1939-1945) em contraposição ao Estado 

intervencionista e de Bem Estar Social da Europa e América do Norte (ANDERSON, 

1995). No entanto, antes de adentrar em suas especificidades é importante esboçar 

o cenário histórico, com finalidade de viabilizar uma melhor compreensão em torno 

do contexto em que teve origem. 

O século XX pode ser caracterizado por um período conturbado por disputas 

políticas - econômica global. O desmantelamento mundial do comércio que se 
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alastrou pelo mundo capitalista após a quebra da bolsa de Nova York em 192927 

depositou novas exigências aos governos fundamentados nos princípios do 

liberalismo econômico “a dar às considerações sociais prioridade sobre as 

econômicas em suas políticas de Estado” (HOBSBAWM, 1995, p. 99). Nos Estados 

Unidos, o governo pressionado a intervir na dinâmica econômica, com finalidade de 

conter as distorções sociais agravadas pelos altos índices de desemprego e miséria, 

desenvolve um plano conhecido como New Deal – o Novo Acordo. Implantado pelo 

governo democrata de Franklin Delano Roosevelt (1933-1945), baseava suas ideias 

no economista inglês John Keynes28, que propunha maior intervenção do Estado na 

economia, cerceando o excesso de liberalismo característico da década de 1920. 

Em 1970 após diversas crises, sobretudo nos Estados Unidos, como a do 

Petróleo (1973) e Dólar (1978), o estado de Bem Estar social e o legado de Jonh 

Keynes chegam ao fim, iniciando o estado de recessão do capitalismo (PAULA, 

2005). Nesse contexto, concepções relacionadas à manutenção de um Estado forte 

ressoavam demarcando o início do Neoliberalismo, que nas palavras de Anderson 

(1995) os seus princípios podem ser compreendidos como: “manter um estado forte, 

sim, em sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, 

mas parco em todos os gastos sociais e nas intervenções econômicas” 

(ANDERSON, 1995, p. 11). 

Vale frisar que os princípios do Neoliberalismo não se consolidaram de 

maneira automática, sendo um processo amplo que envolveu um longo 

desenvolvimento. Suas matrizes solidificaram hegemonia inicialmente nos países da 

Europa, como a Inglaterra de Margareth Thatcher (1979-1990) e grande parte dos 

países da Europa Ocidental, seguido dos Estados Unidos no governo de Ronald 

Reagan (1981-1989), momento em que o modelo de capitalismo do pós-guerra 

mergulha em profunda recessão. Na América Latina, o advento do neoliberalismo 

                                                           
27

 Conhecida também como “A Grande Depressão”, ocorreu em outubro de 1929 em decorrência da 
desvalorização das ações das indústrias norte-americanas, inicia-se a correria dos investidores norte-
americanos em vender suas ações. O efeito foi devastador, pois os valores das ações despencaram 
aumentando a quantidade de pessoas pobres. O número de falências de empresas foi enorme e o 
desemprego atingiu quase 30% dos trabalhadores (HOBSBAWM, 1995) 
28

 Economista (1883-1946) ficou conhecido por formular uma teoria que propunha uma modalidade 
de intervenção do Estado nas atividades econômicas com a formulação de políticas que propunham 
solucionar problemas relacionados ao desemprego via intervenção do Estado. Essa teoria ficou 
conhecida como Keynesianismo e foram elaboradas no momento em que a economia mundial sofria 
com o impacto da Grande Depressão que se estendeu por toda a década de 1930 até o início da 
Segunda Guerra Mundial (SANDRONI, 1999). 
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teve como marco a década de 1970, com a instituição da ditadura militar no Chile, 

após a queda do governo de Salvador Allende (PIRES, 2007). 

Na década de 1980 esse projeto político econômico havia se materializado 

por vários países latino-americanos visando uma política de reajuste econômico 

como meio de superação da chamada dívida externa. Nas circunstâncias em 

questão, iniciou-se um conjunto de reformas direcionadas a reestruturação 

econômica no intuito de estabilizar a economia; meio viável à contenção de futuras 

crises internacionais. A responsabilidade pela elaboração das medidas de contenção 

de crises ficaria a encargo de organismos financeiros internacionais como o Banco 

Mundial e o FMI29. 

O emergir da década de 1990, especificamente, conduziu o Banco Mundial30 

a novas aspirações políticas que iam para além de sua atuação inicial, conformando 

um momento propício à elaboração de políticas, de desenvolvimento econômico e 

social, direcionadas a redução da pobreza e da desigualdade social. Nesse contexto 

mais amplo de reordenamento social, no qual, o Brasil se assume como parte 

integrante, configurou-se no palco para a concretização das políticas públicas pela 

lógica neoliberal. Souza e Arcaro (2008) chamam atenção especial às medidas de 

investimento em capital humano31, promovendo ações de fomento à educação 

básica considerada como elemento central para o processo de superação de crise. 

Nessa conjuntura, as políticas para a juventude ganham expressividade 

propondo oportunidades de educação e trabalho em função da superação da 

condição de pobreza em países como o Brasil. Como se demonstra posteriormente, 

o foco das medidas de investimento se fundamentará no combate ao desemprego 

juvenil e à violência, visto ser condição fundamental ao alcance da estabilidade 

econômica, do crescimento e progresso social, e à manutenção de sua hegemonia 

                                                           
29

 O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) foram criados, em 1944, pelos 44 países 
reunidos na Conferência de Bretton Woods (EUA), com o objetivo de sustentar a ordem econômica e 
financeira mundial (SOUZA; ARCARO, 2008, p. 253). 
30

 De acordo com Souza e Arcaro (2008) Banco Mundial é o nome pelo qual são conhecidos o Banco 
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento – Bird e a Associação Internacional para o 
Desenvolvimento – IDA. O primeiro é responsável por empréstimos a países “em desenvolvimento” e 
o segundo faz doações e empréstimos a países de baixa renda per capita. 
31

 Capital humano é o conjunto dos investimentos destinados à formação educacional e profissional 
de determinada população. O índice de crescimento do capital humano é considerado um dos 
indicadores do desenvolvimento econômico. O termo é usado também para designar as aptidões e 
habilidades pessoais que permitem ao individuo auferir uma renda. Esse capital deriva de aptidões 
naturais ou adquiridas no processo de aprendizagem. Nesse sentido, o conceito de capital humano 
corresponde ao de capacidade de trabalho (SANDRONI; 1999). 
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no processo de intervenção nas políticas de desenvolvimento nos países em que 

atua. 

Assim, faz-se necessário considerar que a formulação das políticas 

desenvolvimentistas a encargo das instituições financeiras, como o Banco Mundial e 

o FMI deve adequar-se aos preceitos e lógica do capitalismo. Denominada por 

Carvalho e Norma (1995) como uma política estratégica de ajustamento econômico 

que prevê três elementos básicos: estabilização da economia por meio do combate a 

inflação; realização das reformas estruturais (contemplando as privatizações, 

desregulamentação do mercado, liberação financeira e comercial); e retomada dos 

investimentos estrangeiros como fator essencial ao desenvolvimento. 

É importante observar nesta análise, as peculiaridades da década de 1990 no 

Brasil quando adotadas medidas neoliberais, num cenário sobre o qual se 

manifestavam uma luta política desde a década de 1970 por uma “reabertura 

democrática”. Nesse contexto, no centro de atuação política, encontravam-se o 

ressurgimento dos movimentos sindicais (1978), o Partido dos Trabalhadores (PT) 

(1980) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) (1983), o Movimento dos Sem 

Terra (1984), apenas para citar alguns exemplos emblemáticos dos movimentos e 

organizações que almejavam uma transformação social e democrática no país. 

No Brasil, após o cenário de luta política, na qual pesa ressaltar a 

reivindicação por melhores condições de vida do trabalhador, agravada pelo arrocho 

salarial e pela superexploração do trabalho, base a qual se assentava o “milagre 

econômico” da ditadura militar (CHASIN, 2000). Verifica-se na década seguinte uma 

adequação do país, a essa nova ordem de mercado que almejava a modernização 

da economia alinhada aos preceitos do neoliberalismo. Esse alinhamento teve inicio 

na gestão do presidente Fernando Collor de Melo, na ocasião de sua vitória em 

1989 sobre Luís Inácio Lula da Silva; posteriormente as mesmas diretrizes políticas 

foram assumidas por Fernando Henrique Cardoso (FHC) em sua atuação como 

Presidente da República. 

Tomemos a realidade da era FHC [...] Avaliando os delineamentos reais do 
governo de Fernando Henrique Cardoso, tanto na fase de transição como 
no seu primeiro mês, constata-se que a prioridade real do governo é manter, 
a qualquer custo, o tripé estratégico do ajuste estrutural na prescrição do 
Consenso de Washington: estabilização/reformas/ retomada de 
investimentos estrangeiros. A prioridade declarada do governo é reduzir o 
custo do capital no Brasil, é reduzir o custo do investimento e da ampliação 
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da capacidade produtiva. Enfim, no discurso do governo é reduzir o custo 
Brasil (CARVALHO; NORMA, 1995, p. 10). 

 

Nesse período, ressalta-se sua grande característica de investimento mínimo 

na área social, no entanto, chama atenção à criação do Programa Comunidade 

Solidária, que se consubstancia na ação assistencial do Estado de caráter 

emergencial, imediata e focada no atendimento seletivo aos miseráveis 

(CARVALHO; NORMA, 1995). Sob a perspectiva educacional, houve o 

desenvolvimento de políticas como Alfabetização Solidária (1997) e o Brasil em 

Ação (2000)32, o qual será retomado no tópico a seguir. 

Com relação ao governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010), dada 

feição complexa que assume em seus dois mandados (2003-2006/2007-2010), 

caracterizado por disputas políticas dos diferentes interesses exprimidos pelos 

grupos hegemônicos, há muito estudado por Singer (2005), Singer (2012), Paula 

(2005) e Neri (2006), serão explanadas algumas das medidas políticas adotadas que 

são significativas à compreensão do período, no qual o Projovem Urbano foi 

desenvolvido. 

Singer (2005; 2012) situando as ações de Lula no âmbito das políticas sociais 

e econômicas destaca algumas medidas de fomento ao desenvolvimento político, 

econômico e social, analisando (dentre os variados aspectos abordados em suas 

obras) o projeto de Lei do governo aprovado em 2003. Este projeto viabiliza a 

criação de conta simplificada nos bancos públicos, principalmente nos federais, 

destinada a pessoas sem posses e renda regular e sem acesso a serviços do 

sistema bancário. Ressalta o caráter que essas medidas assumem frente à inclusão 

bancária da população economicamente marginalizada a juros máximos de 2% ao 

mês. 

Outra medida relevante refere-se ao crédito consignado direcionado aos 

empregados com carteira assinada e a aposentados, ao qual se soma a isso a 

expansão do microcrédito produtivo orientado: 

 

                                                           
32

 Para informações sobre o Programa acessar: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-
presidentes/fernando-henrique-cardoso/publicacoes-1/brasil-em-acao-resultados-do-primeiro-
ano/view Acesso em: 20 de setembro de 2012. 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/fernando-henrique-cardoso/publicacoes-1/brasil-em-acao-resultados-do-primeiro-ano/view
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/fernando-henrique-cardoso/publicacoes-1/brasil-em-acao-resultados-do-primeiro-ano/view
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/fernando-henrique-cardoso/publicacoes-1/brasil-em-acao-resultados-do-primeiro-ano/view


45 
 

 
 

Esse tipo de microcrédito é possivelmente o mais eficaz em promover e 
sustentar a inclusão produtiva de microempreendedores. De acordo com a 
legislação aprovada, esse tipo de microcrédito passa a contar com duas 
fontes de financiamento: o Fundo de Amparo ao Trabalhador e a chamada 
‘exigibilidade bancária’ correspondente a 2% dos depósitos à vista. O maior 
operador singular de microcrédito produtivo orientado é o Banco do 
Nordeste (SINGER, 2005, p. 173). 

 

No corolário de medidas empreendidas pelo Governo, tem-se a expansão do 

Programa de Apoio a Agricultura Familiar (PRONAF) que atua por meio de 

empréstimos a juros subsidiados. Na área social, o Programa Fome Zero assume a 

linha de frente de combate a miséria e a instituição do cartão alimentação para 

aqueles expostos à situação de risco nutricional33. Atenção especial deve ser dada 

ao Programa Bolsa Família (BRASIL, 2004) que unificou outros programas de 

transferência de renda as famílias carentes, como Bolsa escola, Bolsa Alimentação, 

Auxílio Gás e o Cartão Alimentação. 

Com finalidade de combater a pobreza mediante a redistribuição de rendas e 

da promoção do desenvolvimento local, premissas essas incentivadas pelas 

diretrizes políticas instituídas pelo Banco Mundial (SOUZA; ARCARO, 2008). 

Destacam-se algumas ações nesse sentido: a formação de agentes de 

desenvolvimento; parcerias com organizações não governamentais (ONGs); 

serviços de saúde; educação escolar e de jovens e adultos; assistência tecnológica; 

implantação de entidades operadoras de finanças solidárias dentre outras. No que 

diz respeito aos esforços no âmbito educacional, ressalta-se especialmente o 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação Profissional e 

Participação Cidadã – Projovem Urbano, foco de interesse desta análise. 

Nesse quadro, é oportuno salientar que o crescimento econômico anunciado 

por tal governo não conseguiu reverter às condições de pobreza da maioria da 

população brasileira que conforme dados do Relatório de 2006 do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Brasil é o 10º mais desigual 

numa lista de 126 países. Sabe-se que ao longo da gestão do PT as medidas 

desenvolvimentistas elaboradas pelo governo Lula constantemente disputaram 

espaços com os interesses impostos pelas classes dominantes. Boito Jr. (2013) ao 

realizar uma análise crítica em torno da obra “Os Sentidos do Lulismo - Reforma 

                                                           
33

 Para maiores informações sobre o Programa Ver: http://www.ibase.br/pt/wp-
content/uploads/2013/02/proj-fomezero.pdf. 

http://www.ibase.br/pt/wp-content/uploads/2013/02/proj-fomezero.pdf
http://www.ibase.br/pt/wp-content/uploads/2013/02/proj-fomezero.pdf
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Gradual e Pacto Conservador” de Singer (2012), sintetiza o período da seguinte 

forma: 

Entendo que o programa neodesenvolvimentista expressa, acima de tudo, 
os interesses da grande burguesia interna brasileira que, ao longo do século 
XXI, foi se tornando a fração hegemônica no bloco no poder. Os governos 
petistas não arbitram: na verdade eles priorizam os interesses dessa fração 
burguesa. [...] Essa fração presente em diversos setores da economia 
nacional – construção naval, construção civil, indústria de transformação, 
mineração e outros-, embora não seja anti-imperalista, reivindica a proteção 
do Estado para preservar e melhorar sua posição no capitalismo brasileiro 
(BOITO JR., 2013, p. 175). 

 

Mesmo que os mandados do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva tenham 

incorporado à sua ação política, o discurso de promoção do desenvolvimento social 

com objetivo de combater o alto nível de desigualdade e concentração de renda. 

Delineia-se um país que em seus índices estatísticos não apresenta sinais de 

redução das profundas disparidades sociais. Nesse sentido, é possível considerar as 

medidas compensatórias do Governo como limitadas e frágeis, uma vez que não 

contemplam reformas sociais e econômicas mais profundas e não consubstanciam 

uma frente opositora e de ruptura com o modelo hegemônico de sociedade. 

Destarte, é possível enquadrá-las sob um conjunto de tentativas políticas que dão 

um tratamento superficial às questões verdadeiras que causam a fome, a pobreza e 

a miséria social. A esse respeito, no último capítulo, serão discutidas as proposituras 

políticas desenvolvidas pelo Partido dos Trabalhadores (PT) sob a ótica do discurso 

político e das reformas empreendidas ao longo do governo. 

 

 

2.2 POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO ESTADO NEOLIBERAL 

 

 

Situando o contexto das políticas educacionais no Estado Neoliberal, 

pesquisas recentes têm se voltado ao resgate sobre as reformas educacionais 

ocorridas na década de 1990, no que concerne ao discurso do desenvolvimento 

social. A esse respeito, traz-se à pesquisa autores como Borges (2003) e Mattos 

(2001) que se debruçaram na análise das reformas educacionais na América Latina 
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sob a ótica do discurso da promoção de erradicação da pobreza apreendido nos 

documentos elaborados por órgãos governamentais e instituições privadas. 

Na análise dos autores, a intensificação das relações políticas estabelecidas 

entre o Banco Mundial e as Agências de auxílio aos países em desenvolvimento, 

apresentam-se como estratégia de manutenção da hegemonia econômica dos 

respectivos órgãos no controle político dos governos com os quais mantêm relações. 

De acordo com Borges (2003) a retomada de diálogos com os governos e as 

ações voltadas à fortificação da sociedade civil representa uma medida estratégica 

para a consolidação de políticas consensuais que contemplem as ideações dos 

diferentes grupos hegemônicos. O contexto de instabilidade da política econômica 

na década de 199034, no entender de Mattos (2001), contribuiria para a atuação 

política do Banco Mundial no provimento de ações voltadas à manutenção de sua 

hegemonia nos países em que atua. 

No caso brasileiro a estratégia de assistência ao país adotada para os anos 

2004 a 2007, portanto, no Governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010), foi 

financiada pela agência Country Assistance Strategy (CAS) que em um documento 

formulado pelo Banco Mundial, no ano de 2003, define como elementos 

interrelacionados ao desenvolvimento do país: a equidade; a competitividade e a 

sustentabilidade. Nesse sentido, na intenção de atingir tais proposições estabelece: 

Com o objetivo de alcançar a equidade, a CAS fixou a estratégia de “investir 
em pessoas”, que se desdobraria em: melhoria da qualidade e eficiência 
dos serviços sociais aos mais pobres (por meio de aconselhamento, 
assistência técnica e empréstimos diretos), prioridade à educação 
(melhoria na qualidade do ensino fundamental, maior acesso e qualidade do 
ensino médio, apoio a projetos de “desenvolvimento” da primeira infância, 
projetos de crédito universitário, maior acesso às universidades privadas), 
apoio técnico e financeiro aos programas de transferência de renda 
(Bolsa-Família) e de trabalho para os jovens (apoio a empresas e negócios 
iniciados por jovens, Programa Primeiro Emprego), entre outras medidas. 
(BANCO MUNDIAL, 2003 apud SOUZA; ARCARO, 2008, p. 254, grifo 
nosso). 

 

O documento em questão demonstra que as prioridades de atuação política 

circunscrevem-se à questão educacional e aos programas de transferência de 

renda, meta a ser atingida por meio da criação de oportunidades aos jovens. No 

entanto, em outro excerto do mesmo documento, é possível apreender que as reais 

                                                           
34

 Agravado pelos altos índices inflacionários e de desemprego.  
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motivações circunscrevem-se em: “[...] reduzir a pobreza e a desigualdade, o 

‘aumento das oportunidades’ de educação e trabalho para os jovens contribuiria 

para ‘melhorar a segurança, bem como criar um ambiente atrativo para negócios’” 

(BANCO MUNDIAL, 2003 apud SOUZA; ARCARO; 2008, p. 255). 

A intenção de promover ações voltadas à inclusão social do jovem focando a 

equidade, objetivo a ser atingido via educação e trabalho, pelo entendimento aqui 

adotado, segue no sentido de contemplar as aspirações das classes hegemônicas 

detentora do poder de direção do Estado. A esse aspecto Gramsci (1991) contribui 

com essa premissa na análise em torno da função do Estado como principal agente 

formador do cidadão produtivo que em sua finalidade promove ações no sentido de: 

[...] criar novos e mais elevados tipos de civilização, adequar a ‘civilização’ e 
a moralidade das mais amplas massas populares às necessidades do 
desenvolvimento continuado do aparelho econômico de produção, portanto 
elaborar também fisicamente tipos novos de humanidade (GRAMSCI, 1991, 
p. 96). 

 

Nessa perspectiva, infere-se que dentre as objetivações do Estado é possível 

enquadrar a manutenção da hegemonia35 das classes, na medida em que lhe cabe 

criar as condições necessárias de materialização dos conteúdos e práticas do 

projeto político de dominação ideológica e de expansão dos órgãos internacionais 

por meio da instituição das políticas. No Brasil, a maneira pela qual ocorrem tais 

ideações pode ser vislumbrada nos governos dos diferentes partidos políticos que 

tiveram atuação após a abertura política (1980), mas que tem sua gênese vinculada 

à crise do petróleo (1973). Essa relação pode ser apreendida nos desdobramentos 

que o neoliberalismo traz à América Latina e em especial ao Brasil, principalmente 

quando se analisa o quadro educacional com a instituição da privatização do ensino. 

Como observado na contextualização das reformas educacionais nacional, o 

pressuposto ideológico que se desenrola, a partir da década de 1960, instaura na 

época mudanças estruturais para a promoção do desenvolvimento do capitalismo. O 

sistema que se instaurava previa mudanças que demandavam na educação o auxilio 

necessário para garantir a durabilidade do sistema que se impunha. Assim, a 

                                                           
35

 Para Gramsci (1991, p. 94, grifo do autor) Hegemonia significa, portanto, organização do consenso. 
Ou seja, uma classe ou fração de classe no poder torna-se efetivamente hegemônica a partir do 
momento em que consegue obter, tanto por parte das classes aliadas quanto por parte das classes 
subalternas, uma identificação destas com o seu projeto ideológico de dominação; quando sua visão 
de mundo particular universaliza-se, sendo compartilhada como própria pelas demais classes. 
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educação seria uma das várias instâncias divulgadora e reprodutora da ideologia 

dominante, que em suas finalidades assume a concepção economicista do capital 

humano para a promoção do desenvolvimento. Nesse sentido, como assinala 

Frigotto (1995, p. 85) no campo da educação as reformas de base e a 

democratização do ensino: 

É sob a égide do economicismo, incorporado na educação pela teoria do 
capital humano, que se efetiva a reforma universitária de 68 e completa-se, 
com a reforma do ensino de primeiro e segundo graus, em 1971. Esta lei 
perfaz o conjunto de medidas para adequar a educação ao projeto 
conservador e autoritário das elites brasileiras. 

 

Destarte, a Teoria do Capital Humano, pautado na lógica econômica, 

incorpora em seus fundamentos à lógica do mercado e a função da escola se reduz 

à formação dos recursos humanos para a estrutura da produção. Nessa direção, 

consideram-se as políticas para a educação desenvolvidas pelo Governo como parte 

das políticas sociais, que em suas finalidades, tem suas ações orientadas 

fundamentalmente para a conformação de uma estrutura educacional no sentido de 

contemplar as exigências do modelo social em voga. 

Sob essa lógica, Gramsci (2000) define o Estado como refletor da lógica 

vigente em relação à gestão funcional de manutenção e aperfeiçoamento de 

qualquer ordem societária de conformação de classe caracterizada na função de 

intelectual orgânico.  

Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial 
no mundo da produção econômica, (e que) cria para si, ao mesmo tempo, 
organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão 
homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no campo 
econômico, mas também no social e político: o empresário capitalista cria 
consigo o técnico da indústria, o cientista da economia política, o 
organizador de uma nova cultura, de um novo direito, etc., etc. (GRAMSCI, 
2000, p. 15). 

 

Mais recentemente, foi evidenciado em torno das teses sobre a diminuição do 

Estado no campo educacional a gerencia de empresários, planejadores 

educacionais, consultores do Banco Mundial e outros agentes importantes na 

definição das políticas educacionais. Nesse processo, chama atenção, como já 

esboçado anteriormente, os agentes dos organismos internacionais na relação de 

financiamento de propostas políticas para a educação. 
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Frigotto (1995) na análise em torno dos grandes mentores das propostas 

políticas para a educação assinala a atuação maciça de organismos como: Banco 

Mundial; o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); A Organização das 

Nações Unidas para a educação e; os organismos nacionais e regionais vinculados 

a eles, como veiculadores dos novos ideais capitalistas. Com a roupagem de 

promover a valorização da educação básica como via de formar trabalhadores 

capacitados, Vieira (2000, p. 130) desenvolve: 

Em estudo recente sobre a política educacional brasileira, apontamos a 
existência do ‘discurso neoliberal da defesa da educação como via de 
acesso à modernidade’ como elemento aglutinador das principais 
tendências que tomam corpo no cenário da educação: defesa da prioridade 
das questões de qualidade do ensino sobre aspectos referentes à 
quantidade da oferta escolar, terceirização da gestão educacional, ou a 
retomada da privatização sob novas bases; ênfase nos meios como é 
gerenciada em detrimento de seus fins e natureza e descentralização da 
gestão em oposição à centralização. 

 

Nessa tessitura, as políticas educacionais na conformação das teses 

neoliberais se confiram como a materialização de interesses de uma classe 

dominante, uma vez que na dinâmica de sociabilidade instituída pelo capitalismo, a 

educação ganhará espaço nos discursos e nas políticas sociais como instrumento de 

democratização num mercado de escolhas e oportunidades. 

Nesse panorama, os princípios neoliberais estão embrenhados na dinâmica 

econômica, influenciando inclusive no processo de redemocratização do Brasil, 

promoverão claras consequências para a Constituição do país, para a LDB, que no 

entender de Frigotto (1995) acoberta os velhos interesses e vícios das elites 

conservadoras. Nessas circunstâncias, a investida neoliberal encontrará êxito na 

orientação de um conhecimento fragmentário, numa perspectiva fragmentaria de 

mercado, ressoando particularmente no âmbito educacional, concebendo o ensino 

como uma mercadoria à mercê das regras do jogo de mercado. 

O governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) ao desenvolver o 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens baseado em modelos de gestão 

anteriores, ao exemplo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), irá contemplar 

as metas e objetivos já estabelecidos pelas reformas educacionais nacionais não 

apresentando, portanto, nenhum elemento de originalidade. Sabe-se que no governo 

de Fernando Henrique Cardoso houve a criação de políticas educacionais voltadas 
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ao público jovem como os programas Alfabetização Solidária (1997) e o Brasil em 

Ação (2000)36, como meio de inverter os indicadores sociais, visando à minimização 

do analfabetismo, aliando iniciativas que se circunscrevem ao âmbito educacional 

com propostas elaboradas pelo Ministério do Trabalho (MTb). 

Vale ressaltar que no governo FHC as ações de incentivo ao voluntariado 

ganham expressividade, principalmente quando da implantação do Programa 

Comunidade Solidária37, que em documentos oficiais traz em sua proposta um apelo 

para que todos contribuam com a abolição do analfabetismo, seja na condição de 

alfabetizador, “voluntário” ou colaborador. Essas propostas se apresentam 

claramente – em aparência – como ações de deslocamento da responsabilidade 

social do Estado para o provimento da educação com a inversão da obrigatoriedade 

individual, a que se destacam ações de incentivo à disseminação da cultura do 

voluntariado. 

Quanto às políticas educacionais articuladas as demandas instituídas pelo 

empresariado referentes às necessidades de formação dos trabalhadores visando 

contemplar as dinâmicas instituídas pela reestruturação produtiva do mercado nos 

idos da década de 1990. Nesse sentido, Andrade (2001) desenvolve um breve 

panorama das ações do governo FHC demonstrando a aliança política com tais 

segmentos sociais. No qual, tece as iniciativas do Estado no campo formativo – 

educativo que, em seu entender, objetiva a reprodução econômica da formação 

social capitalista no processo de implantação e generalização dos sistemas de 

produção, ao que Gramsci caracteriza como “mudanças nas condições sociais e nos 

costumes e hábitos individuais” (GRAMSCI, 1991, p. 407). Na mesma perspectiva, 

Andradde (2001) analisa a consolidação do Plano Nacional de Formação de Mão de 

Obra (PLANFOR) e as reformas do ensino médio profissionalizante na ação conjunta 

de financiamento de uma série de programas de qualificação dos trabalhadores 

elaborados principalmente no  MTb em parceria com o MEC na formulação dos 

PCN’s e as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio (DCNEM). 

                                                           
36

 Para informações sobre o Programa acessar: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-
presidentes/fernando-henrique-cardoso/publicacoes-1/brasil-em-acao-resultados-do-primeiro-
ano/view Acesso em: 20 de setembro de 2012. 
37

 Para informações sobre o Programa acessar: http://dc.itamaraty.gov.br/imagens-e-textos/revista1-
mat3.pdf Acesso em: 03 de outubro de 2012. 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/fernando-henrique-cardoso/publicacoes-1/brasil-em-acao-resultados-do-primeiro-ano/view
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/fernando-henrique-cardoso/publicacoes-1/brasil-em-acao-resultados-do-primeiro-ano/view
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/fernando-henrique-cardoso/publicacoes-1/brasil-em-acao-resultados-do-primeiro-ano/view
http://dc.itamaraty.gov.br/imagens-e-textos/revista1-mat3.pdf
http://dc.itamaraty.gov.br/imagens-e-textos/revista1-mat3.pdf
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Com mesmo princípio, mas com nomenclatura diferente, o Projovem Urbano 

contempla as mesmas diretrizes educacionais expostas pelo Governo F HC quando 

consolida suas propostas a luz dos PCN’s que em texto introdutório dispõe: 

[...] Hoje em dia não basta somente visar à capacitação dos estudantes para 
futuras habilitações nas especializações tradicionais. Trata-se de ter em 
vista a formação dos estudantes para o desenvolvimento de suas 
capacidades, em função de novos saberes que se produzem e que 
demandam um novo tipo de profissional. Essas relações entre 
conhecimento e trabalho exigem capacidade de iniciativa e inovação e, 
mais do que nunca, a máxima “aprender a aprender’ parece se impor à 
máxima ‘aprender determinados conteúdos”. Isso significa novas 
demandas para a educação básica, em que se destacam os conteúdos 
que façam sentido para o momento de vida presente e que ao mesmo 
tempo favoreçam o aprendizado de que o processo de aprender é 
permanente [...]. (BRASIL, 1998, p. 44-45, grifo nosso). 

 

Vê-se, portanto, desde a década de 1990 no âmbito das reformas 

educacionais que essas estão intimamente vinculadas a um conjunto de outras 

reformas sociais. É observado ao longo das últimas décadas do século XX e os idos 

do ano 2000, um constante empenho, por parte de técnicos planejadores e outros 

agentes da comunidade educativa, em mobilizar esforços na busca de respostas aos 

desafios da educação a partir de “novas abordagens, metodologias e dos 

paradigmas emergentes”. Assim, no plano do discurso o que se consolida é a 

promoção da modernização de toda a rede escolar, englobando a cobertura dos 

processos de gestão, qualificação profissional, resultados, infraestrutura física, com 

o fito de se combater o déficit público (PIRES, 2007). 

Ainda no plano do discurso, as premissas sustentadas pelos documentos 

elaborados por organismos internacionais e respaldados pelos discursos do Governo 

atribuem como desafios a definição de um papel para a educação no rol das 

políticas de desenvolvimento econômico como instrumento de superação da 

pobreza.  

É oportuno esclarecer que após os dispositivos legais instituídos pela 

Constituição de 1988 e as reformas da educação nacional decorrentes desse 

período há um incentivo à educação básica e a garantia de escolarização divulgada 

na proposta de educação para todos. No entanto, deve-se atentar aos rumos 

instituídos para educação nos documentos oficiais como a LDB e aos PCN’s, pois 

imprimem antagonismos existentes na própria forma de organização do capital que 
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conforma duas classes opostas e consequentemente com interesses diferentes. 

Assim, a ideia de educação formulada pela classe hegemônica se contrapõe a uma 

proposta de educação mais ampla, uma vez que, essas propostas não se dispõem à 

superação da sociabilidade do capital. 

Por essa linha, problematizar o perfil de educação na contemporaneidade e 

os interesses inerentes ao modelo de escolarização instituído se torna fundamental, 

uma vez que, se expressa uma política de ensino que privilegia o atendimento 

imediato aos interesses do mercado. Destarte, convém destacar o fato de que a 

legislação parece imbuída do propósito de estimular uma educação desvinculada da 

formação integral dos indivíduos quando cria formas implícitas de separação entre o 

intelectual e o processual, conforme mencionado nos PCN’s, Ensino Médio: 

[...] o desenvolvimento das competências cognitivas e culturais exigidas 
para o pleno desenvolvimento humano passa a coincidir com o que se 
espera na esfera de produção. O novo paradigma emana da compreensão 
de que, cada vez mais, as competências desejáveis ao pleno 
desenvolvimento humano aproxima-se das necessárias a inserção no 
processo produtivo (BRASIL, 1999). 

 

Portanto, a relevância em analisar e problematizar as propostas educacionais 

desenvolvidas no seio da dinâmica das relações políticas econômicas neoliberais se 

impõe como elemento central a compreensão da organização social constituída 

historicamente no atendimento as demandas da sociedade capitalista. Assim, 

conforme assinala Gentili (1998), as reformas educacionais promovidas pelas 

administrações neoliberais se caracterizam como: 

[...] reforma institucional (no plano jurídico organizacional, curricular, 
trabalhista, etc.), e como reforma cultural orientada para promover uma 
redefinição dos significados e sentidos atribuídos à atividade educacional e, 
em última análise, uma ambiciosa metamorfose das formas de pensar as 
práticas pedagógicas e a escola pública como esfera de realização do 
direito social à educação (GENTILI, 1998, p. 29). 

 

Enfim, evidencia-se que as exigências impostas pelo neoliberalismo moldam 

um modelo de organização social, cuja tendência é ser cada vez mais polarizado 

entre os setores sociais acumuladores de renda e amplos setores marginalizados e 

excluídos. Visto que ao considerar as ideações das medidas de adequação do 

ensino aos ditames do mercado, é oportuno refletir como as transformações do 

ensino vão reverberar em contradições configuradas nas relações contemporâneas. 
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CAPÍTULO III 

 

 

O CAPITALISMO BRASILEIRO E A CONSEQUENTE CONSOLIDAÇÃO DOS 

ENSINOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES 

 

 

Este capítulo dedica-se a análise em torno das condições de materialização 

do capitalismo no Brasil à luz do referencial teórico de Chasin (2000) quando de sua 

abordagem ao modo singular de objetivação do caso brasileiro, consubstanciada na 

tese de capitalismo atrófico. O politicismo, categoria ideológica operadora da 

realidade brasileira, será apreendido como instrumento de manutenção da 

dominação econômica e conservação política das classes burguesas, assim como, 

no apanágio dos movimentos e partidos denominados de esquerda que nortearam 

exclusivamente a atuação política no aperfeiçoamento do Estado, sem, contudo 

efetivar mudanças no quadro econômico. 

A constituição de propostas de política educacional como um dos 

sustentáculos da política de desenvolvimento social, e objeto central da análise, será 

trabalhada na articulação com as demandas instituídas pelo jugo capitalista na 

solidificação e viabilização da manutenção dos interesses das classes dominantes 

no poder político. 

 

 

3.1 A DETERMINAÇÃO DO CAPITALISMO ATRÓFICO E O POLITICISMO 

 

 

Nos capítulos precedentes foi observado como as vertentes do neoliberalismo 

ganharam força em decorrência de uma série de turbulências no âmbito político e 

econômico mundial do século XX, com consequências que abalaram em diferentes 

aspectos a dinâmica organizacional dos países fundamentados em tal sistema. No 

entanto, faltou explorar a singularidade brasileira referente sua imersão e submissão 
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aos ditames do capital internacional, do qual o neoliberalismo compõe um de seus 

filões. 

Chasin (2000) intelectual marxista dedicado ao processo de decifrar a 

realidade brasileira na sua conectividade com a situação mundial contribui com a 

análise referente à apropriação do conceito politicismo. Pois, no estudo em tela, a 

utilização de tal conceito viabilizará a compreensão da função que a política 

educacional para juventude possui quando tomada como instância resolutiva dos 

problemas sociais no quadro da efetivação das políticas públicas do Estado. Mas 

para se alcançar a real compreensão dessa categoria será necessário inicialmente 

entender a dimensão histórica de constituição das relações de classes e da 

organização produtiva da economia brasileira, sob a perspectiva daquilo que Chasin 

caracterizou de via colonial. 

Na concepção do autor, a via colonial representa uma forma particular de 

objetivação do capitalismo gestada nas regiões originárias de colonizações 

europeias. A gênese de sua industrialização traz traços que se diferenciam 

substancialmente dos processos clássicos de desenvolvimento do capitalismo 

representados por determinados países europeus, como a França e Inglaterra. 

Assim, ao utilizar como referência exemplar os lineamentos desenvolvidos por Marx 

concernentes à compreensão do processo de objetivação do capitalismo alemão, 

para desenvolver uma análise específica do caso brasileiro, atentou que: 

[...] tais características, abstratamente tomadas, são comuns a ambos os 
casos, e delas se pode dizer, na linha da lógica de Marx, que enquanto 
generalidades são generalidades razoáveis, na medida em que 
efetivamente sublinham e precisam traços comuns (CHASIN, 2000, p.16). 

 

A universalidade de ambos os processos demarcam características comuns 

representadas no fenômeno tardio da industrialização nos dois contextos. Momento 

o qual, pode-se presenciar a conservação dos elementos consolidadores das forças 

sociais tradicionais que impõe freios e obstáculos ao desenvolvimento de novas 

forças históricas que precisarão se acomodar a essas determinações, configurando 

um processo de modernização conservador, em que a: 

Lentidão determinada pela ausência de processos revolucionários de 
transição substituídos pela conciliação entre atraso e progresso sociais, 
entre o modo de produção capitalista que forceja por se desenvolver e 
impor, e o modo de produção arcaico, cuja sobrevivência, assim 
possibilitada, emperra e restringe o desenvolvimento do primeiro. De sorte 
que “a emersão do novo paga alto tributo ao historicamente velho”, 
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alterando de modo substancial diversos aspectos da organização social, 
desde o ordenamento econômico, passando pelo caráter, perspectivas e 
limites da classe que está na ponta daquele processo de transição – a 
burguesia -, e atingindo as formas de exercício do poder político (COTRIM, 
apud CHASIN, 2000, p. 3-4). 

 

Torna-se importante ressaltar que a similaridade do caráter tardio de 

objetivação do capitalismo em ambos os países guardam resultados diversos porque 

representa “que estamos diante de singularidades distintas, acolhíveis, do ponto de 

vista de certos aspectos abstratamente tomados, sob um mesmo particular, que 

antes os separa dos clássicos, do que os identifica entre si” (CHASIN, 2000, p.16 

grifo do autor). O delineamento do processo de desenvolvimento do capitalismo 

brasileiro e sua decorrente industrialização apresentam diferenças fundamentais se 

comparado ao caso alemão. Pois, ainda que possua a mesma característica de 

atraso e, igualmente possibilita conciliações entre as formas societárias arcaicas 

(nobreza feudal na Alemanha e latifúndio de monocultura para exportação, no Brasil) 

as novas forças emergentes (a burguesia), não se desenvolvem da mesma forma e 

não compõe os mesmos resultados sociais (CHASIN, 2000). Assim, no caso alemão 

as mudanças promovidas em função da industrialização com a consolidação de uma 

economia autônoma e tardia em fins do século XIX, afirmará na condição de 

imperialista, enquanto que no Brasil, o processo de desenvolvimento industrial no 

século XX, relegará a condição de desenvolvimento subordinado ao capital 

internacional (COTRIM apud CHASIN, 2000). 

Sem desconsiderar os incipientes focos de industrialização ocorridos no Brasil 

ainda na segunda metade do século XIX, possuindo um caráter marginal e 

inexpressivo, a industrialização propriamente dita só teria início no período das 

guerras imperialistas do século XX (CHASIN, 2000). Retomados os lineamentos 

caiopradianos, em que a particularidade brasileira advém de sua conexão formativa 

como “país na acumulação primitiva de capital europeia, na condição de empresa 

mercantil colonial” (COTRIM apud CHASIN, 2000, p. 4), o sentido original da 

produção brasileira vem se reproduzindo durante todo o período que perpassa a 

história. Expressando exatamente os termos que particularizam as condições desta, 

em sintonia com a dinâmica e o desenvolvimento do capitalismo global, no sentido 

histórico da efetivação de formação social se dispõe: 

No conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos 
trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial [...] destinado a 
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explorar os recursos naturais de um território virgem em proveito do 
comércio europeu. É este o verdadeiro sentido da colonização tropical, de 
que o Brasil é uma das resultantes. [...] Se vamos a essência de nossa 
formação, veremos que na realidade nos constituímos para fornecer açúcar, 
tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde, ouro e diamante; depois 
algodão, e em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais que isso. 
É com tal objetivo, objetivo exterior, voltado para fora do país e sem 
alteração às considerações que não fossem o interesse daquele comércio, 
que se organiza a sociedade e a economia brasileira. Tudo se disporá 
naquele sentido: a estrutura social, bem como as atividades do país. 
(PRADO JÚNIOR, 1984, p. 22, grifo nosso). 

 

Nessa perspectiva, é possível compreender as bases sobres as quais se 

assentam a grande propriedade agrária brasileira que fez frente ao desenvolvimento 

da indústria nacional até meados do século XX. Em consonância a isso, pode-se 

confirmar o caráter fundamental da história brasileira ao capital metropolitano, que 

diferentemente da Alemanha, chega à industrialização sem romper com a 

subordinação do imperialismo que se sobrepõe as relações de produção. 

De maneira que no Brasil está presente a conciliação entre o novo e o 
velho, mas com “um velho que não é, nem se põe como o mesmo”, assim 
como a industrialização também não se põe do mesmo modo que na 
Alemanha, configurando-se o verdadeiro capitalismo brasileiro como hiper-
tardio e subordinado. (COTRIM apud CHASIN, 2000, p. 4). 

 

Deste modo, a consolidação de uma dinâmica econômica cuja determinação 

fundamental advém dos interesses econômicos dos países centrais, conforma uma 

estrutura de desenvolvimento industrial de natureza hiper-tardia38, criando com isso 

um capitalismo de desenvolvimento desfigurado, de feição subordinada, cunhado no 

termo chasiniano de capitalismo atrófico. Essa atrofia inerente ao seu processo de 

consolidação projetará resultados societários para além das contradições comuns 

existentes entre capital versus trabalho, objetivando formas de exploração mais 

intensa e desumana. A esse respeito, Chasin (2000, p. 221) desenvolve que as: 

Condições de existência geradas pela Via Colonial, é ainda mais perversa, 
porque a evolução nacional é reflexa, desprovida verdadeiramente de um 
centro organizador próprio, dada a incompletude de classe do capital, do 
qual não emana nem pode emanar um projeto de integração nacional de 
suas categorias sociais, a não ser sob a forma direita da própria excludência 
do progresso social, até mesmo pela nulificação social de vários 
contingentes populacionais.  

 

                                                           
38

 Importante ressalvar que a categoria capitalismo tardio expressa o modo de objetivação do 
capitalismo alemão, russo, japonês, etc. Enquanto a categoria capitalismo hiper-tardio representa o 
modo de objetivação do capitalismo em determinados países de extração de colonização europeia. 
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Assim, a via colonial forjou uma determinação histórica, na qual as relações 

de produção se ressentem enormemente do peso do “historicamente velho”, 

imprimindo na dinâmica social proveniente das relações de classe uma das marcas 

mais nefasta desse atraso, representada no sentido de incompletude e insuficiência 

que caracteriza as nossas elites. Incompletude esta que faz com que a burguesia 

aqui constituída se assente sobre a superexploração da força de trabalho, por ser 

esse o único modo capaz de promover uma enorme acumulação de capital para sua 

fração, além de satisfazer as demandas de concentração dos interesses externos 

monopolistas, dos quais estão umbilicalmente ligados. De modo que a elite atual 

seria incapaz, de adotar um projeto realmente democrático - que extravase a mera 

participação política do sufrágio eleitoral -; e crie, mesmo dentro da ordem societária 

do capital, uma relação produtiva menos espoliadora do fator trabalho. A apreensão 

dos elementos determinantes que condicionaram as características dessa burguesia 

subordinada aos interesses estrangeiros do capital monopolista permite evidenciar 

outra de suas facetas derivativas: o politicismo. 

O politicismo surge como uma determinação social do capital atrófico, 

manifestado em seu ardil ideológico de se encaminhar para o plano da política a 

resolução de qualquer problema que se expresse na condição de demandas sociais 

advindas dos interesses de classes que lhe são antagônicos. Isso representa que 

para a burguesia conservar sua característica peculiar, expressa na incapacidade de 

prescindir das relações de produção excludente e da superexploração do trabalho, 

teve que deslocar para o plano institucional político as forças sociais desejosas por 

mudanças e transformações. Sendo que essas só seriam realmente alcançadas se 

houvessem rompimento com o ordenamento econômico responsável pela produção 

dos problemas sociais que instigavam a inquietação dessas forças. Segundo Chasin 

(2000) a débil burguesia brasileira separa o plano da produção e reprodução da vida 

das questões políticas. De modo que:  

Estas são postas para a discussão independentemente daquele, 
considerado, no máximo, como um problema “técnico”. Essa autonomização 
e hipertrofia do plano político o esvazia de seu real sentido, formaliza-o, e 
simultaneamente impede sua efetiva transformação. Desse modo, o 
politicismo atua “como freio e protetor” da estreiteza econômica da 
burguesia, uma vez que freia antecipadamente qualquer discussão sobre 
fórmula econômica, relegada à “esfera intangível do privado”, e assim, a 
protege em seus interesses centrais. (COTRIM apud CHASIN, 2000, p. 8). 
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Assim a retomada por Chasin dos lineamentos econômicos traçados por Marx 

no século XIX, pode oferecer o parâmetro adequado para o entendimento do autor 

sobre a real dimensão existente na esfera econômica entre a produção e a 

distribuição, refutando desse modo definitivamente o viés ideológico operado pelo 

politicismo. Conforme com destaca Cotrim (apud Chasin, 2000, p. 5-6): 

[...] as aquisições marxianas, nomeadamente a do nexo entre produção e 
distribuição, recuperando a determinação da primeira sobre a segunda, 
tanto no sentido de que só pode ser distribuído o produto da produção, 
quanto no de que a produção contém e implica uma específica distribuição 
dos meios de produção e dos homens que a realizam, condicionando o 
modo como os indivíduos participam na distribuição final do produto. 
Produção e distribuição deixam, assim, de ser tomadas como duas esferas 
desvinculadas, uma das quais - a produção - seria regida por "leis naturais", 
enquanto a outra - a distribuição - poderia ser objeto de alterações 
dependente da vontade, ou da política.  

 

Portanto, pode-se destacar o politicismo como ideologia responsável em 

confundir e obscurecer o entendimento das categorias econômicas fundamentais em 

suas conexões concretas com a realidade. Pois, servindo ao telos social dos 

interesses do capital atrófico, que alcançou seu intento principal, porque desde 

sempre, impeliu as forças sociais de oposição a se manifestarem na seara das 

instituições políticas e impossibilitando com isso uma: 

[...] crítica à base material da existência, ao modo pela qual os homens 
produzem e reproduzem sua vida, e sustentam a suposição de que seja 
possível acoplar, à estrutura da produção existente, uma política de 
distribuição de renda, de sorte que a própria renda a ser distribuída é 
tomada de modo inteiramente abstrato, tanto no que diz respeito à 
especificidade dos produtos que a constituem, quanto no que se refere aos 
critérios de sua apropriação (COTRIM apud CHASIN, 2000, p. 6). 

 

Desta feita, cabe agora verificar se a política desenvolvida pela gestão 

governamental petista desde seu início em 2003 até o ano de 200839 reproduz na 

esfera nacional o vício da ideologia politicista que expressa, como exposto, uma das 

determinações societárias do capital atrófico brasileiro. Sabe-se que o Partido dos 

Trabalhadores (PT) em período anterior a posse da presidência, manifestava uma 

imagem de esquerda, transparecendo no plano das ideias como uma filiação 

partidária transgressora da ordem hegemônica das frações dominantes do capital. 

                                                           
39

 O recorte temporal do Governo Lula refere-se ao fato de que no ano de 2008 houve uma 
reformulação do Projovem Original, desenvolvido desde o ano de 2005, consolidando-se na proposta 
do Projovem Urbano. 
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Em documento intitulado Concepções e Diretrizes do Programa de Governo do PT 

para o Brasil, aprovado em dezembro de 2001 produzido no Congresso Nacional do 

Partido, observa-se tal manifestação quando declara: 

[...] a implementação de nosso programa de governo para o Brasil, de 
caráter democrática e popular, representará a ruptura com o atual modelo 
econômico, fundado na abertura e desregulação radicais na economia 
nacional e na consequente subordinação de sua dinâmica aos interesses e 
humores do capital financeiro globalizado (SINGER, 2012, p. 95). 

 

Todavia, já em posse do Poder Executivo Federal, o partido apresenta uma 

gestão contraditória com as propostas pré-eleitorais. Pois, o Estado na ação política 

de distribuição de renda procurando conter a miserabilidade que atingia grande 

fração da sociedade brasileira, sem alterar o quadro produtivo criador dessa penúria 

social, vem a perpetuar as bases sobre as quais se fundamentam a distribuição da 

riqueza nacional. 

Singer (2012) vê que a “reforma estreita” materializada pela política de 

distribuição de renda do PT representa uma importante ação progressista geradora 

de grandes transformações. Conforme o autor, juntamente ao advento distributivista 

da gestão “lulista”, ocorreram outras mudanças que impulsionaram um salto 

qualitativo na melhoria das condições de vida do contingente miserável da 

população brasileira, figurando que: 

O aumento das transferências de renda – a partir do lançamento do Bolsa 
Família em setembro de 2003 -, a expansão do financiamento popular – 
com o convênio assinado entre sindicatos e banco no final do mesmo ano 
para criar o crédito consignado – e a valorização do salário mínimo – a partir 
de maio de 2005 -, considerados em conjunto, produziram alívio na situação 
dos mais pobres e ativação do mercado interno de massa, profundamente 
deprimido no governo anterior. (SINGER, 2012, p. 144). 

 

O autor identifica e reconhece como positivo, a opção do “lulismo” de 

empreender políticas voltadas à quebra do que caracteriza de ciclo vicioso da 

reprodução da pobreza no Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. 

Importante destacar que o Nordeste representou ao longo do século XX o principal 

foco irradiador de migrantes para as regiões mais desenvolvidas do país, devido ao 

alto grau de miséria e desigualdade que assolava essa região. Projetando, com isso, 

a identificação de que uma expressiva parcela da população, dessas regiões mais 

pobres, pertencentes à massa de subproletariados foi beneficiada pelo Governo ao 
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criarem condições para torná-las proletariados (SINGER, 2012). Como resultado do 

mesmo movimento, o autor destaca a transposição de uma parcela dos 

lumpemproletariados40 a categoria de subproletariado. Fenômeno atrelado ao alto 

grau de miséria e desigualdade, em que essa população se encontrava, ao transpor 

sua condição de classe comporá a base eleitoral petista, já que veem vantagem em 

ter-se um “Estado capaz de ajudar os mais pobres sem confrontar a ordem” 

(SINGER, 2012, p. 21). 

Com isso é possível ao Partido dos Trabalhadores operar uma política 

hegemônica, de jogo duplo que satisfez tanto essa parcela de subproletários, que 

percebeu sensivelmente a melhoria de suas condições materiais, quanto aos grupos 

dominantes do capital, que puderam experimentar uma nova fase de acumulação 

acelerada, decorrente de uma crescente ativação da economia, por sua vez, 

também otimizada pelas vantagens de possuir a disposição um novo acréscimo de 

trabalhadores capazes de atender às demandas de expansão do capitalismo a um 

custo abaixo da média. 

Portanto, pode-se reconhecer que o crescente aumento das receitas 

familiares dos grupos favorecidos pela política de distribuição de renda do PT não 

desfez o quadro de desigualdade social existente no país. Ao contrário do esperado 

até aumentou. A esse respeito Singer (2012, p. 141) acrescenta que: 

Os números indicam que, vista por diversos quadrantes, está em curso uma 
gradual diminuição da desigualdade no Brasil. Mas se a renda dos 
assalariados – e particularmente dos mais pobres – está crescendo em 
ritmo suficientemente acelerado para eliminar a pobreza monetária até o fim 
da década de 2010, como se explica que a desigualdade caia tão devagar? 
Uma razão possível é que os ricos também estejam mais ricos. 

 

É pertinente apontar, que no período em que Lula exerceu a presidência da 

República houve a consolidação de um pacto conservado em torno do modelo 

produtivo dominado pelas elites monopolistas no Brasil. E, que o Partido dos 

Trabalhadores ao empreender um “reformismo fraco” de “combate a pobreza dentro 

da ordem” sem alterar a configuração vigente do modelo econômico empurrou para 

                                                           
40

 A distinção entre subproletariado (sobrepopulação trabalhadora) e lupemproletariado 
(marginalidade) se encontra nas obras de Marx. Ver MARX, K. O Capital, Livro III, Capitulo 23, p. 808. 
Para Paul Singer, o subproletariado é composto por “pobres que trabalham” (Dominação e 
Desigualdade, p. 23) enquanto o lupemproletariado para Marx seria aqueles representados pelas 
frações mais miseráveis que não se identificam com o universo do trabalho e que podem facilmente 
ser manipulados para empreender os objetivos da burguesia. 
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frente às contradições sociais enredadas desse mesmo modelo. Nessa linha de 

raciocínio Singer (2012, p. 22) alerta que o Partido dos Trabalhadores: 

[...] ao promover um reformismo suficientemente fraco para desestimular 
conflitos, (estendeu) no tempo a redução da tremenda desigualdade 
nacional, a qual decai de modo muito lento diante do seu tamanho, em 
descompasso típico dos andamentos dilatados da história brasileira 
(escravatura no Império, política oligárquica na República, coronelismo na 
modernização pós-1930).  

 

Assim, a gestão presidencial do governo Lula ao empreender essa artimanha 

politicista operou, no plano ideológico, o artifício de cindir a economia nacional entre 

produção e distribuição. Como visto anteriormente, o viés politicista, concebe a 

produção como uma esfera intocável, que se desenvolve por determinações naturais 

intrínsecas do qual o Estado evitará constranger. Enquanto o resultado da produção 

- a riqueza - é visto como pertencente à esfera da distribuição e, na qual o Estado 

poderá assumir um papel mais ativo para amenizar as tensões advindas da 

concentração e da desigualdade em relação à participação dos fatores econômicos 

nesta riqueza. 

Nesse sentido, pode-se presenciar a expressão politicista do governo petista, 

em sua total aderência às ideologias de características neoliberais na “Carta ao 

Povo Brasileiro” divulgada em 22 de junho de 2002. Em que revela nitidamente o 

ajuste do partido em estar em conformidade com os interesses do grande capital, 

pois se compromete em não alterar a política econômica neoliberal do governo de 

FHC. Em documento subsequente, no programa de Coligação Lula Presidente, 

percebe-se novamente a entoada liberal-conservadora ao se afirmar que “o Brasil 

não deve prescindir das empresas, da tecnologia e do capital estrangeiro” (SINGER, 

2012, p. 96). Como garantia de segurança aos empresários, o Governo se 

compromete em “preservar o superávit primário o quanto for necessário, de maneira 

a não permitir que ocorra um aumento da dívida interna em relação ao PIB, o que 

poderia destruir a confiança na capacidade do governo de cumprir os seus 

compromissos” (SINGER, 2012, p. 26). Assim: 

Na primeira fase (2003-05), a contenção da despesa pública, a elevação 
dos juros, a manutenção do câmbio flutuante, o quase congelamento do 
salário mínimo e a reforma previdenciária com redução dos benefícios, 
enfim, o pacote de “maldade” neoliberais voltado para “estabilizar” a 
economia e provar ao capital que os compromissos de campanha seria 
cumprido à risca e foi aplicado em escala superior à praticada no segundo 
mandato de FHC. (SINGER, 2012, p. 144). 
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Observa-se que a marca politicista desse governo se objetiva na busca 

incessante pelo aperfeiçoamento dos mecanismos institucionais, focados em 

resolver a problemática da miserabilidade de uma grande parcela da sociedade 

brasileira, assegurada principalmente pela ampla ação de distribuição de renda para 

os componentes mais pobres. Ao mesmo tempo, em que, garante a conservação do 

andamento econômico do país nos moldes de sempre; não se concebe desse modo 

que a condição de existência da miserabilidade decorre justamente do modelo 

econômico excludente, gestado no transcorrer de décadas sobre a égide do capital 

atrófico de via colonial. Conforme destaca Cotrim (apud CHASIN, 2000, p. 6): 

A forma retardatária, subordinada e conciliada com o historicamente velho 
do evolver da industrialização brasileira mostra a manutenção, devidamente 
modernizada e “desenvolvida”, de sua face mais perversa – a 
miserabilização das amplas massas trabalhadoras, que se põe, não como 
produto de uma “lacuna” distributiva, mas como base e sustentáculo da 
própria forma de desenvolvimento.  

 

Visto isso, compreendendo que as ações políticas de feição politicista 

decorrem do desenvolvimento definido pelo andamento socioeconômico nacional, 

cabe agora destrinçar como esse processo se materializa nas propostas políticas 

educacionais. Sabendo-se que as propostas para a elaboração dos Sistemas de 

Ensino brasileiro sempre estiveram concatenadas aos interesses inerentes a 

expansão do capitalismo, faz-se necessário compreender a figuração do Sistema de 

Ensino Técnico e do Projovem Urbano na solidificação dos interesses das classes 

dominantes na manutenção do poder político. 

 

 

3.2 PROFISSIONALIZAÇÃO DO ENSINO TÉCNICO, PROJOVEM URBANO E A 

SOLIDIFICAÇÃO DOS INTERESSES DA CLASSE DOMINANTE 

 

 

Presenciou-se em diferentes momentos na história da educação brasileira a 

formulação de variados projetos educacionais delineados a partir das necessidades 

de desenvolvimento das forças produtivas, das quais eram predominantes no 

momento de sua idealização. O evolver histórico tem demonstrado, no entanto, que 

essa realidade persiste no decorrer da elaboração de projetos voltados à formação 
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do cidadão-produtivo, capaz de se adequar às atividades de trabalho, consolidando 

cursos fundamentados no desenvolvimento da ciência e da tecnologia. 

Em análise as determinações manifestas nos documentos elaborados por 

órgãos como a Secretaria Nacional de Ensino Técnico (SENETE) presencia-se a 

necessidade de promover a expansão do ensino técnico em função do 

desenvolvimento econômico do país, transparecendo a ideia de que a sociedade 

será beneficiada, em especial, a classe trabalhadora. No entanto, o destrinçar de tal 

documento revela a finalidade exclusiva da criação de um Sistema de Ensino 

Técnico em paralelo ao funcionamento do Sistema Nacional de Educação, 

objetivando satisfazer o preenchimento de vagas de trabalho demandadas pelo setor 

produtivo. Tal discurso pode ser vislumbrado na leitura do documento produzido pela 

SENETE que discorre: 

A Educação Tecnológica guarda compromisso prioritário com o futuro, no 
qual o conhecimento vem se transformando no principal recurso gerador de 
riquezas, seu verdadeiro capital e exigindo, por sua vez, uma renovação da 
escola, para que se assuma seu papel de transformadora da realidade 
econômica e social do país. (SENETE, 1992, p. 57) 

 

A proposição de um Sistema Nacional de Educação Tecnológica agregando 

as instituições de ensino mantidas pelo setor público federal, estadual e municipal, 

bem como os setores privados, em que pese à presença marcante do SENAI e o 

SENAC, contemplarão: 

Qualificação ocupacional dirigida a adolescentes e adultos que não tiveram 
oportunidade de frequentar a escola regular e para os que, complementando o 
primeiro grau, queiram ter formação específica para o exercício de uma 
ocupação, que ocorrerá independentemente da formação escolar; Educação 
prática em nível de primeiro grau: integrada ao currículo de primeiro grau, 
poderá ocorrer de diversas formas, incluindo sondagem de aptidões e iniciação 
para o trabalho, propiciando experiências práticas na área tecnológica; 
Formação técnica de nível médio, oferecida nas escolas de segundo grau, que 
ofertam profissionalização em áreas definidas (Escolas Técnicas); esta 
formação supõe que os conhecimentos técnicos científicos respaldam-se na 
educação geral; Formação técnica de nível superior, destinada à preparação de 
tecnólogos pelo domínio de métodos e processos de trabalho adquiridos 
mediante disciplinas específicas, práticas em laboratórios, em oficinas e 
estágios; Formação profissional superior oferecida pelas universidades nos 
cursos plenos, que propiciam formação mais geral abrangente, preparando “não 
só para o exercício profissional, como também para investigação cientifica” 
(SENETE, 1992, p. 9). 

 

De maneira que, a consolidação desse Sistema formada pela rede de Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em articulação com as universidades 
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e escolas com o ensino de engenharia, escolas agrotécnicas e técnicas estaduais e 

municipais, comporão o ensino técnico em conjunto com o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC). Sua administração ficará a encargo da SENETE que contará com o apoio 

do Comitê Nacional de Política de Educação Tecnológica e representantes do MEC, 

CEFETs, Escolas Técnicas e Agrotécnicas, Secretaria de Ciência e Tecnologia, 

CNPq, FINEP, Confederação Nacional da Indústria e Agricultura, SENAI e SENAC 

(KUENZER, 2007). 

A proposta de articulação entre ciência, tecnologia e cultura, presente nas 

diretrizes curriculares do ensino técnico, resgata o velho princípio educativo em sua 

expressão clássica da divisão social do trabalho que cinde rigorosamente a ciência 

da tecnologia, a atividade teórica da prática, o pensar do fazer. A reunificação entre 

ciência e trabalho, com a mediação da tecnologia, possuí gênese nas necessidades 

do capital em sua busca por expansão. Assim: 

[...] o Sistema de Educação Tecnológica volta a separar o que o Sistema 
Nacional de Educação pretende unificar: a educação básica da formação 
profissional, voltando a propor uma escola para os intelectuais (dirigentes) e 
outra para trabalhadores (técnicos) (KUENZER, 2007, p. 43-44). 

 

Em consequência aos constantes rearranjos promovidos pela contradição 

inerente ao sistema capitalista, que se perfaz na constante negação do que é velho, 

as políticas passam a ser gestadas tracejando novas formas de relações sociais 

que, por sua vez, originam outros princípios pedagógicos ancorados, no entanto, 

pelas mesmas finalidades – o capital. Sob essa ótica, o retorno aos velhos princípios 

educativos fica mais evidente na proposição de um sistema próprio de educação 

tecnológica em paralelo ao Sistema Nacional de Educação, que na ação política 

vem a privilegiar a formação profissional em detrimento da formação básica. 

A roupagem democrática do Sistema de Ensino Tecnológico na parceria com 

diversos programas da área social, em especial o Programa Nacional de 

Alfabetização e Cidadania (PNAC) contempla, aparentemente, as necessidades dos 

grupos mais carentes, pois oferece cursos e move ações no sentido de criar 

condições para garantir a permanência e a formação desses elos fracos da 

sociedade, não revelando a sua face mais perversa, que é a de inseri-los 

funcionalmente na cadeia produtiva. 
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Desta forma, fica evidente a reafirmação dos princípios básicos da escola 

dual, ou seja, constitui-se uma escola para os trabalhadores enquanto que o acesso 

à escola clássica fica restrito ao conjunto das elites. Nesse quadro, vale ressaltar a 

atualidade do pensamento de Gramsci (1991) quando observa a tendência da 

expansão das escolas técnicas voltadas à satisfação dos interesses imediatos e 

práticos, tomando a frente das escolas que oferecem educação básica. 

[...] o aspecto mais paradoxal reside em que este novo tipo de escola 
aparece e é louvada como democrática, quando na realidade, não é só 
destinada a perpetuar as diferenças sociais, como ainda a cristaliza-las [...] 
a marca social é dada pelo fato de que cada grupo social tem um tipo de 
escola própria, destinada a perpetuar, nestes grupos, uma determinada 
função tradicional, diretiva ou instrumental. Ao se pretender destruir esta 
trama, portanto, deve-se evitar a multiplicação e graduação dos tipos de 
escola profissional, criando-se, ao contrário, um tipo único de escola 
preparatória (elementar-média) que conduza o jovem à escola profissional, 
formando-o como pessoa capaz de pensar, de estudar, de dirigir ou de 
controlar quem dirige (GRAMSCI, 1991, p. 138). 

 

Portanto, a criação de um sistema de ensino que prescinde a vinculação dos 

interesses imediatos e práticos em função do atendimento às características dos 

setores produtivos na formação de recursos humanos vai se apresentar como 

problemática. Visto que não toca no ponto central das crescentes atividades do 

mercado informal e do setor terciário, restringindo a formação nos cursos ligados às 

atividades dos setores primários e secundários que dão continuidade à base de 

desenvolvimento histórico do Brasil, consolidado pelas escolas de aprendizes e 

artífices41. 

Nesta linha, é possível observar a estreiteza sob a qual se fundamenta a 

concepção de ensino tecnológico, visto que o conceito de tecnologia se circunscreve 

apenas a alguns setores da economia manifestados na oferta de cursos pelas 

CEFETs: agronomia, engenharia florestal, zootecnia. Pode-se dizer que a proposta 

em si já nasce fadada ao “fracasso”, pois ao se resgatar o sentido social em renovar 

a “[...] escola, para que se assuma seu papel de transformadora da realidade 

econômica e social do país” (SENETE, 1992, p. 57), reproduz o modelo praticado há 

décadas. As consequências desse continuísmo podem ser apreendidas na geração 

de grandes contingentes de trabalhadores com baixo nível técnico que integram a 

composição do exército de reserva de trabalho já existente. 

                                                           
41

 A versão mais atualizada das escolas de artífices se materializa nas CEFETs que oferecem cursos 
na área de agronomia, engenharia florestal, zootecnia (KUENZER, 2007). 
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Sob tal perspectiva, as delimitações da atuação prática das universidades se 

circunscrevem ao desenvolvimento das humanidades e ciência, enquanto que ao 

ensino técnico profissionalizante, se reserva o papel formativo em tecnologia e nas 

ciências aplicadas (em algumas áreas). Apreende-se novamente a manifestação do 

resgate ao sistema dual com redes especificamente destinadas a formação de 

intelectuais, cientistas, teóricos (os pensadores) e a formação de trabalhadores, 

técnicos, práticos (os executores). 

A proposta do Sistema de Educação Tecnológica, ao ampliar o investimento 

público na educação tecnológica, por meio da articulação com outros Ministérios, a 

saber: o de Infraestrutura; Agricultura; Saúde; Ação Social; Trabalho e Previdência 

Social e Secretária do Meio Ambiente, vem a consolidar uma política turva aos 

interesses inerentes ao desenvolvimento da educação nacional, visto que, devido a 

criação do repasse de recursos a seguimentos do sistema de ensino tecnológico, se 

descompromete do repasse de recursos a outras instituições que não pertencem a 

esse sistema de ensino, ou seja, a educação de base (KUENZER, 2007). Neste 

ínterim, toda e qualquer política paralela, de cunho formativo técnico para o trabalho, 

sofrerá dessas mesmas carências e limitações. 

Deste modo, o Projovem Urbano, tendo em vista completar o ensino 

fundamental de ampla e significativa parcela de jovens carentes evadidos das 

escolas, aliada a qualificação profissional e a ação comunitária, padecerá da mesma 

lógica societária exposta acima. Com as devidas ressalvas que vão diferenciar uma 

proposta da outra, observa-se que os cursos ofertados contemplam uma demanda 

de trabalho restrita às atividades de prestação de serviços42. Este fato evidencia, 

novamente, a incapacidade de superação dos modelos de ensino propostos 

anteriormente, visto que, toda a tentativa de compor um modelo de educação para o 

trabalho contempla o velho dilema da escola dual. 

Em resgate as finalidades progressistas manifestas em documentos federais 

que dispõe acerca da importância em promover ações de desenvolvimento social 

como uma dimensão da realidade a ser atingida, o Programa como abordado 

anteriormente, prevê: 

A reinserção dos jovens no processo de escolarização; A identificação de 
oportunidades potenciais de trabalho e a capacitação dos jovens para o 

                                                           
42

 Ver Anexo C, Quadro BC: Arcos ocupacionais do Projovem Osasco e Anexo AC com a oferta de 
todos os cursos em âmbito nacional. 



68 
 

 
 

mundo do trabalho; A participação dos jovens em ações coletivas de 
interesse público; A inclusão digital como instrumento de inserção produtiva 
e de comunicação; A ampliação do acesso dos jovens à cultura (BRASIL, 
2007). 

 

No entanto, como analisado no tópico acerca da forma de objetivação do 

capitalismo atrófico e a consequente condução politicista das ações institucionais do 

Estado, essas propostas mesmo objetivando a erradicação da condição de 

miserabilidade, se constituem no plano prático, como algo inatingível; visto que não 

se propõe a romper com a lógica societária vigente. Dessa forma, a grande 

contradição que se expressa no Programa e que pode ser observada em Lei, no 

discurso ideológico e na própria concepção pedagógica, resplandece um modelo de 

desenvolvimento político e econômico excludente, que precisa buscar na dimensão 

ideológica sua legitimação social na feição democrática. Dessa forma, Kuenzer 

(2007, p. 34) ao submeter crítica aos modelos de ensino, prevê: 

[...] uma relativa mobilidade social pela qualificação profissional, (onde) cria-
se uma falsa impressão de democratização, uma vez que as dificuldades de 
acesso aos níveis mais altos do sistema de ensino, a par da origem de 
classes, delimitam como alternativa máxima a formação em cursos 
profissionais voltados para a aquisição apenas de formas operacionais. 

 

Nesse sentido, quando analisadas às condições de vida da parcela jovem que 

se beneficiaram do Programa nos anos de 2008 a 2010, pode-se observar que no 

plano prático nenhum dos jovens que responderam o questionário exerce 

profissionalmente as atividades de formação inicial na qualificação profissional da 

qual cursou. Em outros termos, vê-se que exercem atividades operacionais que não 

prescinde de formação específica para sua execução. 

Porém, é importante ater-se às informações provenientes do Quadro 4 

(Capitulo I) que confirmam a adesão do discurso elaborado pelo Governo acerca da 

diferença que um curso de qualificação profissional exerce na vida do indivíduo 

como meio impulsionador das transformações sociais. Ou seja, a assimilação do 

discurso neoliberal que denota a atividade transformadora da condição de existência 

ao papel que o ser exerce no plano de sua sociabilidade, configura o caráter de 

transferência de responsabilidades do Estado para o indivíduo. Apreende-se tal 

discurso na resposta de uma aluna à pergunta: “Em que favoreceu o curso de 

qualificação profissional?”, a qual responde: 
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Favoreceu em Muito Aspecto, Pois aprendi Muito! É uma área que gosto 
muito. Onde pude aprender mais e desenvolver minhas Habilidades 
Profissionais. Hoje além de estar no mercado de Trabalho faço bolos sob 
encomendas e isso é muito bom para ajudar na renda Familiar. Eu 
Agradeço muito ao Projovem Osasco que me deu a Oportunidade de me 
ajudar a Crescer Profissionalmente. Hoje Trabalho em uma Grande 
empresa onde meu esforço é reconhecido. E gostaria muito que essa 
oportunidade se estendesse a mais pessoas, Implantando o Projovem 
ensino médio (ALUNA F). 

 

Assim, o governo petista ao desenvolver uma política para juventude, incapaz 

de promover uma efetiva transformação social dada a sua natureza politicista, vem a 

consolidar um projeto político hegemônico, no qual os interesses das classes 

dominantes se sobrepõem às necessidades básicas de condição de vida da parcela 

mais pobre da sociedade. Gramsci (1991) na atualidade de sua análise, objetivando 

compreender as formas de dominação cultural e política exercida pelas classes 

dominantes na configuração de um projeto hegemônico de direção do Estado, 

apresenta que as finalidades dessas formas buscam: 

criar novos e mais elevados tipos de civilização, adequar a “civilização” e a 
moralidade das mais amplas massas populares às necessidades do 
desenvolvimento continuado do aparelho econômico de produção, portanto 
elaborar também fisicamente tipos novos de humanidade (GRAMSCI, 1991, 
p. 96). 

 

Assim, as finalidades do Estado aparecem como instância mantenedora da 

hegemonia, na medida em que lhes cabe criar as condições necessárias de 

materialização dos conteúdos e práticas constituintes do projeto político ideológico 

de conservação e expansão da classe hegemônica. Daí sua função de educar para 

o consenso e conformação das classes dominadas. Ressalta-se ainda nesse 

quadro, o papel do intelectual orgânico, na acepção gramsciana, concernente sua 

função na elaboração de políticas educacionais que pretende ajudar os mais pobres, 

sem alçar o confronto do ordenamento econômico gerador de suas carências 

sociais, vindo a reforçar a perspectiva de conformação de classe. Portanto, visto por 

esse prisma, a consolidação do Projovem Urbano prevendo uma formação integral 

dos diferentes aspectos da vida do indivíduo (Educação, Trabalho e Cidadania), 

configura um engodo. Uma vez que os interesses implícitos dessa e demais política 

é garantir a manutenção do projeto do capital hegemônico, que prevê a distribuição 

diferenciada, desigual e controlada da educação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Pensar sobre as propostas políticas educacionais voltadas ao público jovem 

que vinculam a educação ao atendimento restrito das demandas exigidas pelo 

mercado formal de trabalho, instigou a problematização do modelo educacional 

instituído e destinado à classe trabalhadora. Nesse contexto, analisar o discurso que 

elege a educação como via possível de eliminação das mazelas que afetam o 

desenvolvimento socioeconômico do Brasil com a elaboração de medidas que 

tendem a abrandar as disparidades sociais, torna-se de fundamental importância. 

Visto que, a formulação de projetos como o Projovem Urbano carrega em seu cerne 

interesses políticos implícitos de favorecimento de classes. 

A análise do Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Urbano e 

o seu desenvolvimento na cidade de Osasco, situado na Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP) foi possibilitada por meio da aproximação da realidade efetivada 

pelo Programa por intermédio de diversas categorias sociais, como: capitalismo 

atrófico, politicismo, desenvolvidas por Chasin e hegemonia na concepção de 

Gramsci. Objetivando compreender as determinações políticas na ocasião da 

elaboração do programa, momento em que a ideologia predominante do partido 

assume feição neoliberal, procurou-se apreender como as finalidades do Programa 

se efetivaram em termos práticos na condução da transformação de vida dos jovens 

que tiveram sua formação entre os anos de 2008-2010. 

Esta dissertação assumiu como hipótese inicial que o Programa se constituía 

em uma política ineficaz em sanar ou minimizar os problemas sociais da juventude 

advindos de uma má formação educacional. Pois a proposta dessa política 

constituía-se como um frágil elemento de formação consolidando uma estrutura 

burocrática que tende a privilegiar não a população beneficiada, mas, perpetuar a 

manutenção do projeto do capital e das classes hegemônicas que preveem a 

distribuição diversificada da educação para os diferentes públicos. Após análise da 

condução das propostas políticas educacionais vislumbradas nas reformas que 

perlustraram ao longo do século XX, foi possível esboçar algumas conclusões que 

corroboraram a hipótese. 
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As reformas educacionais e as propostas políticas ao sugerir uma formação 

que articula o ensino básico a qualificação profissional não representam algo 

inovador frente aos diversos projetos apresentados pelas reformas nos diferentes 

momentos da história da educação brasileira, portanto, não representa uma medida 

inerente a dinâmica educacional do neoliberalismo. Observou-se que no evolver 

histórico toda manifestação de projeto de ensino, embora em vários momentos tenha 

se apresentado como democrática, circunscreveu-se ao atendimento das 

necessidades das classes dominantes que se furtavam de seu poder econômico na 

determinação da política, a qual a educação era um de seus apêndices. 

Nesta perspectiva, verificou-se que o desenvolvimento do Programa em 

Osasco, gestado pela Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão – 

SDTI/SMO objetivou aliar uma formação no ensino fundamental promovendo ações 

na qualificação inicial profissional sob a perspectiva da dinâmica do mercado de 

trabalho da região. Assim, as tendências progressistas expostas em documentos 

elaborados pelo Governo na exposição das finalidades do programa, são relegadas 

a promover meramente a ocupação de precárias vagas no mercado de trabalho. 

Ressalte-se aqui que o labor não representa a negação constitutiva de realização 

humana, o que se questiona é a forma como se dá essa realização. 

O resultado da análise dos questionários permitiu inferir que no plano prático, 

o Programa não representou nenhuma alteração no quadro de inserção no mercado 

de trabalho dos jovens, visto que, toda a atividade laboral exercida não prescindia 

inicialmente de uma formação técnica. No plano das objetivações encontradas nos 

documentos, em parte algumas foram alcançadas.  

Ressalte-se, também, que nas respostas ao questionário os alunos deixaram 

em evidência a importância que o Programa adquiriu frente a determinadas 

carências relacionadas à autoestima, o que se enquadra no primeiro objetivo 

prescrito para o Programa e a possibilidade de desenvolver algum tipo de atividade 

que gere renda a família, mesmo que não signifique atuar na área de formação, no 

curso de qualificação profissional. Os jovens que responderam à questão: “Em que 

favoreceu o curso de Qualificação Profissional?” manifestaram assimilação do 

discurso proferido pelo Governo, em diferentes documentos analisados, sobre a 

necessidade em possuir cursos de qualificação profissional para alavancar a 

melhoria de vida da população. 
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Concernente às perspectivas relacionadas à incorporação da ciência e 

tecnologia, a necessidade de promoção do desenvolvimento profissional, o 

planejamento de iniciativas visando à solução de problemas que assolam a 

comunidade da qual faz parte, são pontos que a participação no curso não garante 

nenhuma transformação das bases sobre as quais se erigem as relações sociais. 

Dessa forma se presencia na roupagem democrática de viabilizar o alargamento da 

oferta à educação as parcelas mais pobres, um projeto que tende cada vez mais 

desonerar o Estado de suas obrigações frente à garantia dos direitos sociais 

básicos. Incutindo, em vez disso, na ação política o favorecimento do 

desenvolvimento do capitalismo na exploração da mão de obra de baixo custo, sem 

qualificação e sem formação educacional. 

Desta feita, no decorrer da pesquisa, houve a possibilidade de apreender nos 

documentos que as finalidades do Estado transparecem como mantenedora dos 

interesses das classes hegemônicas, na medida em que lhes cabe criar as 

condições de materialização de um projeto político e ideológico de conformação das 

classes dominadas diante da crescente exploração das atividades de trabalho e da 

formação pauperizada que obtiveram ao longo de sua vida. Deste modo, na 

concepção Gramsciana a função do Estado em promover a educação, de forma que, 

eduque para o consenso e conformação das classes dominadas.  

Portanto, a consolidação do Projovem Urbano em Osasco, prevendo uma 

formação que prese por uma formação humana de valorização da potencialização 

do ser nas diferentes dimensões de sua vida (Educação, Trabalho, Cidadania, 

Cultura), vir a consolidar um projeto aligeirado que o agrilhoa na sua condição de 

classe. Como observado, também não é favorável fazer crer que seria possível 

promover a transformação das condições de vida da sociedade no plano 

estritamente político, pois seria como “comprar” as determinações do politicismo. 

Assim, a grande deficiência dessa pesquisa, devido ao tempo em que foi realizada, 

não conseguiu contemplar uma alternativa de educação, de inserção humanizada 

nas atividades de trabalho e não teve a intenção de propor um novo modelo de 

sociabilidade decorrentes da deficiência em questão. 

Assim, as finalidades do Estado aparecem como instância mantenedora da 

hegemonia, na medida em que lhe cabe criar as condições necessárias de 

materialização dos conteúdos e práticas constituintes do projeto político ideológico 



73 
 

 
 

de conservação e expansão da classe hegemônica. Daí na perspectiva gramsciana, 

sua função de educar para o consenso e conformação das classes dominadas. 

Portanto, vista por esse prisma a consolidação do Projovem Urbano prevendo uma 

formação integral dos diferentes aspectos da vida do individuo (Educação, Trabalho 

e Cidadania), consolida um engodo. Já que os interesses implícitos dessa e demais 

política é garantir a manutenção do projeto do capital e da hegemonia de classes 

que prevê a distribuição diferenciada, desigual e controlada da educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ANDERSON, P. Balanço do Neoliberalismo. In: SADER, E; GENTILI, P. (Orgs.). 

Pós-neoliberalismo – As políticas Sociais e o Estado Democrático. São Paulo, Paz 

e Terra, 1995, p. 9-23. 

 

ANDRADE, F. A. Reestruturação Produtiva, Estado e Educação no Brasil de Hoje. 

Trabalho apresentado na 24º Reunião Anual da ANPED 2001. In: REUNIÃO ANUAL 

DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO, 24, 2001, Caxambu. Anais... Rio de Janeiro: ANPEd, 2001. Disponível 

em: < http://www.anped.org.br/>. Acesso em: 15 de setembro de 2012. 

 

BOITO JÚNIOR, A. “O lulismo é um tipo de bonapartismo? Uma crítica às teses de 

André Singer”. Crítica marxista, São Paulo, n. 37, p. 171-181, 2013. 

 

BORGES, A. Governança e Política Educacional; a Agenda Recente do Banco 

Mundial. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, n. 18, v. 52, p. 125-

38, 2003. 

 

BRASIL. Secretaria Nacional da Presidência da República e Secretaria Nacional 

de Juventude. Relatório de Gestão – UG 110235, 2009. Disponível em: 

<http://www.secretariageral.gov.br/acessoainformacao/auditorias/relatorio-de-gestao-

snj-2008> Acesso em: 02 de junho de 2013. 

 

_______. Secretaria Nacional da Presidência da República e Secretaria 

Nacional de Juventude. Relatório de Gestão 2009, 2010. Disponível em: 

<http://www.secretariageral.gov.br/acessoainformacao/auditorias/relatorio-de-gestao-

snj-2009> Acesso em: 04 de setembro de 2012. 

http://www.anped.org.br/
http://www.secretariageral.gov.br/acessoainformacao/auditorias/relatorio-de-gestao-snj-2008
http://www.secretariageral.gov.br/acessoainformacao/auditorias/relatorio-de-gestao-snj-2008
http://www.secretariageral.gov.br/acessoainformacao/auditorias/relatorio-de-gestao-snj-2009
http://www.secretariageral.gov.br/acessoainformacao/auditorias/relatorio-de-gestao-snj-2009


75 
 

 
 

 

_______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 1996. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm> Acesso em: 11 de junho de 

2013. 

  

_______. Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros 

curriculares nacionais. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 

1997. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf> Acesso 

em: 09 de novembro de 2012. 

  

_______. Lei nº 10.836, de 9 de Janeiro de 2004 – Programa Bolsa Família e 

outras providências. 2004. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.836.htm> Acesso 

em: 02 de julho de 2014. 

  

_______. Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008. Dispõe sobre o Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, instituído pela Lei no 11.129, de 30 de 

junho de 2005; altera a Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004; revoga dispositivos 

das Leis nos 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, 10.748, de 22 de outubro de 2003, 

10.940, de 27 de agosto de 2004, 11.129, de 30 de junho de 2005, e 11.180, de 23 

de setembro de 2005; e dá outras providências. 2008. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11692.htm> Acesso 

em: 02 de julho de 2014. 

  

_______. Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005. Institui o Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens – ProJovem; cria o Conselho Nacional da Juventude – CNJ e a 

Secretaria Nacional de Juventude; altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, 

e 10.429, de 24 de abril de 2002; e dá outras providências. 2005. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11129.htm> Acesso 

em: 03 de março de 2013. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.836.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11692.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11129.htm


76 
 

 
 

_______. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino 

Médio. 1999. 

 

_______. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Síntese de 

Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da população Brasileira, 

2010. 

_______. Programa Nacional de Inclusão de jovens: Educação, Qualificação 

Profissional e Cidadania. Unidade Formativa I, II, III, IV, V e VI. Guia de Estudos; 

Organizadora:      (Coleção Projovem). 2012. Disponível em: 

<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/guia_estudo1.pdf> 

Acesso em: 02 de fevereiro de 2014. 

 

_______. Avaliação do Plano Nacional de Educação 2001-2008, Vol.II – 

Modalidades de Ensino. 2009. Disponível em: 

<http://fne.mec.gov.br/images/pdf/volume1.pdf>. Acesso em: 13 de fevereiro de 

2013. 

 

_______. Relatório de Gestão – UG 110235: Ano referência 2008. Presidência da 

República, Secretaria Nacional da Presidência da República, Secretaria Nacional de 

Juventude, 2009. 

<http://www.secretariageral.gov.br/acessoainformacao/auditorias/relatorio-de-gestao-

snj-2008> Acesso em: 12 de março de 2013. 

 

_______. Relatório de Gestão do exercício 2009 – Secretária Nacional de 

Juventude. 

<http://www.secretariageral.gov.br/acessoainformacao/auditorias/relatorio-de-gestao-

snj-2010> Acesso em: 09 de fevereiro de 2013. 

 

_______. Relatório de Gestão do exercício de 2010 - Secretária Nacional de 

Juventude. 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/guia_estudo1.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/pdf/volume1.pdf
http://www.secretariageral.gov.br/acessoainformacao/auditorias/relatorio-de-gestao-snj-2008
http://www.secretariageral.gov.br/acessoainformacao/auditorias/relatorio-de-gestao-snj-2008
http://www.secretariageral.gov.br/acessoainformacao/auditorias/relatorio-de-gestao-snj-2010
http://www.secretariageral.gov.br/acessoainformacao/auditorias/relatorio-de-gestao-snj-2010


77 
 

 
 

<http://www.secretariageral.gov.br/acessoainformacao/auditorias/relatorio-de-gestao-

snj-2010> Acesso em: 09 de fevereiro de 2013. 

 

_______. Relatório de Gestão UG 110235 – ano de referência 2008. Brasília, 2009. 

Disponível em: 

<http://www.secretariageral.gov.br/acessoainformacao/auditorias/relatorio-de-gestao-

snj-2008> Acesso em: 05 de abril de 2013. 

 

________. Projeto Pedagógico Integrado do ProJovem Urbano. Secretaria 

nacional da Juventude, Projovem Urbano. Brasília, 2008a. Disponível em: 

<http://www.familia.pr.gov.br/arquivos/File/Projovem%20Urbano/projeto_pedagogico

_projovem_PPI.pdf> Acesso em: 05 de abril de 2013. 

  

_______. Avaliação do Plano Nacional de Educação 2001-2008: desafios e 

perspectivas. Vol 1, 2009. Disponível em: 

<http://fne.mec.gov.br/images/pdf/volume1.pdf> Acesso em: 12 de abril de 2013. 

  

CHASIN, J. A miséria brasileira: 1964-1994 – do golpe militar à crise social. Santo 

André: Estudos e Edições Ad Hominen, 2000a. 

 

_______. Marx – Estatuto ontológico e resolução metodológica. In: TEIXEIRA, F. J. 

S. Pensando com Marx: uma leitura crítico-comentada de O Capital. São Paulo: 

Ensaio, 1995. 

  

COSTA, J. C. C.; ESPINDOLA, M. L. Teoria pós-crítica, desigualdade social e 

política educacional: uma breve análise do discurso do Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens – Projovem. PLURAL - Revista do Programa de 

Pós‑Graduação em Sociologia da USP, São Paulo, v. 18, n. 1, p.65-92, 2011.  

 

http://www.secretariageral.gov.br/acessoainformacao/auditorias/relatorio-de-gestao-snj-2010
http://www.secretariageral.gov.br/acessoainformacao/auditorias/relatorio-de-gestao-snj-2010
http://www.secretariageral.gov.br/acessoainformacao/auditorias/relatorio-de-gestao-snj-2008
http://www.secretariageral.gov.br/acessoainformacao/auditorias/relatorio-de-gestao-snj-2008
http://www.familia.pr.gov.br/arquivos/File/Projovem%20Urbano/projeto_pedagogico_projovem_PPI.pdf
http://www.familia.pr.gov.br/arquivos/File/Projovem%20Urbano/projeto_pedagogico_projovem_PPI.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/pdf/volume1.pdf


78 
 

 
 

CARVALHO, F. X.; NORMA; A. K. Políticas Públicas para a Juventude Pós-1990: 

A Centralidade Na Educação, 1995. Disponível em: 

<http://www.anpae.org.br/congressos_antigos/simposio2009/121b.pdf> Acesso em: 

15 de agosto de 2013. 

 

DIEESE. Caracterização socioeconômica do município de Osasco: um 

panorama das mudanças da primeira década do século XXI. Osasco, 2012. 

Disponível em: 

<http://geo.dieese.org.br/osasco/estudos/estudo_PED_2004_2008.pdf> Acesso em: 

23 de novembro de 2012.  

 

FRIGOTTO, G. Juventude, trabalho e educação no Brasil: Perplexidades, desafios e 

perspectivas. In: NOVAES, R.; VANNUCHI, P. Juventude e sociedade: trabalho, 

educação, cultura e participação. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004, p. 

180-216. 

 

GENTILI, P. Educar para o Desemprego: a desintegração da promessa integradora. 

In: FRIGOTTO, G (Org.). Educação e Crise do Trabalho. Perspectivas de Final de 

Século. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998, p. 368-84.  

 

GUIMARÃES, M. I. P. Programas de Juventude, Educação e Trabalho em Países 

Membros do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL): Dialogo com pensadores 

críticos. 2011. 172f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010. 

 

GRAMSCI, A. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1968. 

 

_________. Maquiavel, a Política e o Estado Moderno. 8ª ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1991. 

http://www.anpae.org.br/congressos_antigos/simposio2009/121b.pdf
http://geo.dieese.org.br/osasco/estudos/estudo_PED_2004_2008.pdf


79 
 

 
 

 

________. Cadernos do Cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, v. 2. 2000. 

 

HARVEY, D. O enigma do capital: e as crises do capitalismo. Trad. João Alexandre 

Peschanski. São Paulo: Boitempo, 2012. 

HOBSBAWN, Eric J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 

 

IBGE. Censo Demográfico 2000: Características da População e dos Domicílios: 

Resultados do universo. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/> Acesso em: 21 de 

março de 2014. 

 

KRAWCZYK, N. R.; VIEIRA, V. L. Uma perspectiva histórico-sociológica da 

reforma educacional na América Latina: Argentina, Brasil, Chile e México nos 

anos 1990. Brasília: Liber Livro: 2012. 

 

KUENZER, A. Z. Ensino médio e profissional: as políticas do Estado neoliberal. 

4. Ed. São Paulo: Cortez 2007. 

 

LEÃO, G. M. P. Programas de Inserção Sócio Profissional de Jovens na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte – MG. In: REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, 24, 2001, 

Caxambu. Anais... Rio de Janeiro: ANPEd, 2001. Disponível em: < 

http://www.anped.org.br/>. Acesso em: 15 de setembro de 2012. 

 

MARX, K. O Capital. Crítica da economia política. Vol. 2. São Paulo: Nova Cultural, 

1996.  

 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/
http://www.anped.org.br/


80 
 

 
 

MATTOS, R. A. As Agências Internacionais e as Políticas de Saúde nos Anos 90; 

um Panorama Geral da Oferta de Ideias. Ciência & Saúde Coletiva. n. 6, v. 2, p. 

377-89, 2001. 

 

NERI, M. Dois anos de política social. IN: CARDOSO, G. B. B. Políticas Públicas: a 

gênese nacional e internacional das políticas sociais, seus embates e debates. 

Os vetores legais e os limites de sua aplicabilidade. Edições Técnicas: Fortaleza, 

2006, p. 283-310. 

 

PAULA, J. A. (Org.). Adeus ao desenvolvimento: a opção do governo Lula. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2005.  

 

PIRES, M. G. L. A educação dos Trabalhadores na Sociabilidade do Capital: 

Estudo a partir do Projovem Fortaleza. Dissertação (Mestrado em Educação). 

Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2007. 

 

PRADO JÚNIOR, C. História Econômica do Brasil. São Paulo: Círculo do Livro, 

1984. 

 

SALM, C. L.; FOGAÇA, A. Questões Críticas da Educação Brasileira. Brasília, 

2005. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ci000131.pdf> Acesso em: 03 de 

setembro de 2012. 

 

SANDRONI, P (Org.). Novo dicionário de Economia. Editora Best Seller: São 

Paulo, 1999. 

 

SCHIMIDT, B. V.; CASTRO, H. C. O.; CORRÊA, H. A. B.; FARIA, M. G. Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens – Estudo de caso. Consultoria apresentada ao 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ci000131.pdf


81 
 

 
 

Encontro de Alto Nível das Nações Unidas, 2011. Disponível em: 

<www.unfpa.org.br/Arquivos/pro_jovem.pdf> Acesso em: 28 de setembro de 2012. 

 

SELLTIZ; WRIGHTSMAN E. COOK (Org.). Métodos de Pesquisa nas Relações 

Sociais – Delineamentos de Pesquisa. 4ªed. Norte Americana. Trad. Maria Martha 

Hubner d’Oliveira, Miriam Marinotti Del Rey. 2ªed. Brasileira. São Paulo: EPU, 1987ª, 

p. 87. 

 

_______. Métodos de Pesquisa nas Relações Sociais – Medidas na Pesquisa 

Social. 4ªed. Norte Americana. Trad. Maria Martha Hubner d’Oliveira, Miriam 

Marinotti Del Rey. 2ªed. Brasileira. São Paulo: EPU, 1987b, p. 23. 

 

SENETE. Plano de Ação. Ministério da Educação, 1992. Disponível em: 

<http://dominiopublico.mec.gov.br/download/texto/me002332.pdf> Acesso em: 16 de 

outubro de 2013. 

 

SINGER, P. Políticas Sociais e econômicas do governo Lula. In: PAULA, J. A. 

Adeus ao desenvolvimento: a opção do governo Lula. Belo Horizonte: Autêntica, 

2005. 

 

SINGER, A. V. Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2012.  

 

SOUZA, R. M.; ARCARO, N. T. O Banco Mundial e o Investimento na Juventude 

Brasileira. Revista Psicologia Política, São Paulo, n.8, v. 16, p. 251-270, 2006. 

 

SOUZA, J. F. Terão os trabalhadores e as trabalhadoras, um dia, garantidas as 

condições de sua escolarização? Revista Pernanbucana de Educação popular e 

de Adultos. NUPE. Ano 2, n. 1. Janeiro/Julho de 2006. 

http://www.unfpa.org.br/Arquivos/pro_jovem.pdf
http://dominiopublico.mec.gov.br/download/texto/me002332.pdf


82 
 

 
 

VIEIRA, S. L. Neoliberalismo, Privatização e Educação no Brasil. In: ARRAIS, N. E.; 

VALE, E. S. (Orgs.) Política Educacional e Social. Fortaleza, Ceará: Universidade 

Estadual Vale do Acarau, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 
 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 
 

ANEXO A – INSTRUMENTO DE PESQUISA: QUESTIONÁRIO (MODELO) 

 

1. Nome            

2. Idade   anos 

3. Naturalidade    

4. Quanto a seu estado civil, você atualmente se enquadra em qual perfil: 

(   ) nunca se casou 

(   ) casado (a) 

(   ) divorciado (a) 

(   ) viúvo (a) 

(   ) separado (a) 

(   ) vive com companheiro (a) 

a. Se casado (a) ou vive com companheiro (a), há quanto tempo?   

b. Grau de instrução do cônjuge/companheiro (a)?     

c. Profissão do (a) cônjuge/companheiro (a)?      

5. Tem filhos? Quantos?    

a. Estudam? (   )Sim (   )Não. 

b. Se sim, em que nível: 

(   ) Educação Básica 

(   ) Ensino Superior 

Na rede pública ou privada?          

6. Quantas pessoas vivem em sua residência?    pessoas. 

A residência é: 

(   ) própria, mas financiada 

(   ) própria quitada 

(   ) alugada 

(   ) ocupação 

(   ) outra situação       

7. Atualmente trabalha? 

(   ) Sim (   ) Não 

Se trabalha, possui registro na carteira de trabalho? (   ) Sim (   ) Não. 

8. Em que trabalha atualmente? 
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9. Para os propósitos da pesquisa, necessita-se ter uma indicação da renda 

mensal total de sua família. Você poderia dizer em qual destas categorias 

você se enquadra? (Valores em Reais – R$). 

(   ) Menos que 1.500 

(   ) Mais que 1.500 

(   ) Até 2.000 

(   ) Mais que 2.000 

10.  Concluiu a formação no Projovem Urbano? 

(   ) sim (   ) não 

11.  Caso não tenha concluído o programa, porque não permaneceu no curso? 

           

           

            

12.  Que curso escolheu na Qualificação Profissional? 

(   ) Alimentação 

(   ) Turismo 

(   ) Transporte 

(   ) Saúde 

(   ) Telemática 

 

13.  Em que o projeto favoreceu na sua qualificação profissional? 

           

            

            

14.  Sobre o Projovem Urbano Osasco, atendeu as suas necessidades de 

trabalho? 

(   ) Sim (   ) Não 

Por quê?          

           

            

15.  Foi empregado quanto tempo depois da formação na qualificação profissional 

do Projovem Urbano (meses/anos)? 
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16.  Qual a sua atual formação? 

(   ) Ensino Fundamental I (   ) Incompleto (   ) Completo 

(   ) Ensino Fundamental II (   ) Incompleto (   ) Completo 

(   ) Ensino Médio (   ) Incompleto (   ) Completo 

(   ) Ensino Superior (   ) Incompleto (   ) Completo 
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ANEXO B – TRANSCRIÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS  

 

1. Nome: A          

2. Idade: 36 anos 

3. Naturalidade: Brasileira 

4. Quanto a seu estado civil, você atualmente se enquadra em qual perfil: 

(   ) nunca se casou 

( x ) casado (a) 

(   ) divorciado (a) 

(   ) viúvo (a) 

(   ) separado (a) 

(   ) vive com companheiro (a) 

a. Se casado (a) ou vive com companheiro (a), há quanto tempo?   17 anos 

b. Grau de instrução do cônjuge/companheiro (a)? bom    

c. Profissão do (a) cônjuge/companheiro (a)? cozinheiro 

 

5. Tem filhos? Quantos?  2_____ 

a. Estudam? ( x )Sim (   )Não. 

b. Se sim, em que nível: 

(x ) Educação Básica 

(   ) Ensino Superior 

Na rede pública ou privada?  pública     

 

6. Quantas pessoas vivem em sua residência?  4  pessoas. 

A residência é: 

(   ) própria, mas financiada 

(   ) própria quitada 

( x ) alugada 

(   ) ocupação 

 

7. Atualmente trabalha? 

( x ) Sim (   ) Não 

Se trabalha, possui registro na carteira de trabalho? (   ) Sim ( x  ) Não. 
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8. Em que trabalha atualmente? 

 Doméstica          

 

9. Para os propósitos da pesquisa, necessita-se ter uma indicação da renda 

mensal total de sua família. Você poderia dizer em qual destas categorias 

você se enquadra? (Valores em Reais – R$). 

(   ) Menos que 1.500 

(   ) Mais que 1.500 

(   ) Até 2.000 

( x ) Mais que 2.000 

 

10.  Concluiu a formação no Projovem Urbano? 

( x ) sim (   ) não 

 

11.  Caso não tenha concluído o programa, porque não permaneceu no curso? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

12.  Que curso escolheu na Qualificação Profissional? 

( x ) Alimentação 

(   ) Turismo 

(   ) Transporte 

(   ) Saúde 

(   ) Telemática 

 

13.  Em que o projeto favoreceu na sua qualificação profissional? 

 De conhecimento, aprendizagem, valorização.    

 

14.  Sobre o Projovem Urbano Osasco, atendeu as suas necessidades de 

trabalho? 

( x ) Sim (   ) Não 

Por quê?      0btive mais conhecimento   _______  
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15.  Foi empregado quanto tempo depois da formação na qualificação profissional 

do Projovem Urbano (meses/anos)? 

  1 ano          

 

16.  Qual a sua atual formação? 

(   ) Ensino Fundamental I (   ) Incompleto (   ) Completo 

(   ) Ensino Fundamental II (   ) Incompleto (   ) Completo 

( x ) Ensino Médio (   ) Incompleto ( x ) Completo 

(   ) Ensino Superior (   ) Incompleto (   ) Completo 
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1. Nome: B       

2. Idade: 28 anos 

3. Naturalidade: Maranhão  

4. Quanto a seu estado civil, você atualmente se enquadra em qual perfil: 

(   ) nunca se casou 

(   ) casado (a) 

(   ) divorciado (a) 

(   ) viúvo (a) 

(   ) separado (a) 

( x ) vive com companheiro (a) 

a. Se casado (a) ou vive com companheiro (a), há quanto tempo?  8 anos 

b. Grau de instrução do cônjuge/companheiro (a)? Ensino Médio  

c. Profissão do (a) cônjuge/companheiro (a)? Eletrecista de manutenção 

 

5. Tem filhos? Quantos? 2 

a. Estudam? ( x )Sim (   )Não. 

b. Se sim, em que nível: 

( x ) Educação Básica 

(   ) Ensino Superior 

Na rede pública ou privada? pública     

 

6. Quantas pessoas vivem em sua residência?  5 pessoas. 

A residência é: 

(   ) própria, mas financiada 

(   ) própria quitada 

(   ) alugada 

(   ) ocupação 

( x ) Outra situação: emprestada pela sogra 

 

7. Atualmente trabalha? 

(   ) Sim ( x ) Não 

Se trabalha, possui registro na carteira de trabalho? (   ) Sim (   ) Não. 
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8. Em que trabalha atualmente? 

______________________________________________________________ 

 

9. Para os propósitos da pesquisa, necessita-se ter uma indicação da renda 

mensal total de sua família. Você poderia dizer em qual destas categorias 

você se enquadra? (Valores em Reais – R$). 

(   ) Menos que 1.500 

( x ) Mais que 1.500 

(   ) Até 2.000 

(   ) Mais que 2.000 

 

10.  Concluiu a formação no Projovem Urbano? 

( x ) sim (   ) não 

 

11.  Caso não tenha concluído o programa, porque não permaneceu no curso? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

12.  Que curso escolheu na Qualificação Profissional? 

(   ) Alimentação 

(   ) Turismo 

(   ) Transporte 

(   ) Saúde 

( x ) Telemática 

 

13.  Em que o projeto favoreceu na sua qualificação profissional? 

 Ajudou apenas a preencher o currículo.      

 

14.  Sobre o Projovem Urbano Osasco, atendeu as suas necessidades de 

trabalho? 

( x ) Sim (   ) Não 

Por quê? Ajudou porque concluiu os estudos. 
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15.  Foi empregado quanto tempo depois da formação na qualificação profissional 

do Projovem Urbano (meses/anos)? 

 1 ano  

 

16.  Qual a sua atual formação? 

(   ) Ensino Fundamental I (   ) Incompleto (   ) Completo 

(   ) Ensino Fundamental II (   ) Incompleto ( x ) Completo 

(   ) Ensino Médio (   ) Incompleto (   ) Completo 

(   ) Ensino Superior (   ) Incompleto (   ) Completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 
 

1. Nome: C        

2. Idade: 25 anos 

3. Naturalidade: Brasil   

4. Quanto a seu estado civil, você atualmente se enquadra em qual perfil: 

(   ) nunca se casou 

(   ) casado (a) 

(   ) divorciado (a) 

(   ) viúvo (a) 

( x ) separado (a) 

(   ) vive com companheiro (a) 

a. Se casado (a) ou vive com companheiro (a), há quanto tempo?   

b. Grau de instrução do cônjuge/companheiro (a)?     

c. Profissão do (a) cônjuge/companheiro (a)?     

 

5. Tem filhos?   Sim   Quantos?  2 

a. Estudam? ( x ) Sim (   ) Não. 

b. Se sim, em que nível: 

( x ) Educação Básica 

(   ) Ensino Superior 

Na rede pública ou privada? Pública    

 

6. Quantas pessoas vivem em sua residência?  3 pessoas. 

A residência é: 

(   ) própria, mas financiada 

(   ) própria quitada 

( x ) alugada 

(   ) ocupação 

7. Atualmente trabalha? 

(   ) Sim   ( x ) Não 

Se trabalha, possui registro na carteira de trabalho? (   ) Sim (   ) Não. 
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8. Em que trabalha atualmente? 

 Desempregada          

 

9. Para os propósitos da pesquisa, necessita-se ter uma indicação da renda mensal 

total de sua família. Você poderia dizer em qual destas categorias você se 

enquadra? (Valores em Reais – R$). 

( x ) Menos que 1.500 

(   ) Mais que 1.500 

(   ) Até 2.000 

(   ) Mais que 2.000 

 

10. Concluiu a formação no Projovem Urbano? 

( x ) sim (   ) não 

 

11. Caso não tenha concluído o programa, porque não permaneceu no curso? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

12. Que curso escolheu na Qualificação Profissional? 

(   ) Alimentação 

(   ) Turismo 

(   ) Transporte 

( x ) Saúde 

 

13. Em que o projeto favoreceu na sua qualificação profissional? 

 Conheci o ambiente de trabalho em uma visita a um hospiltal proximo a minha 

casa, participei de palesta no mesmo.Foi uma esperiência única. 
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14. Sobre o Projovem Urbano Osasco, atendeu as suas necessidades de 

trabalho?  ( x ) Sim (   ) Não 

Por quê? Conclui os estudos e abri a mente para coisas novas,aprendi a ser 

segura,a lhe dar com o público e a correr atrás dos meu objetivos. 

 

15. Foi empregado quanto tempo depois da formação na qualificação profissional 

do Projovem Urbano (meses/anos)? 

Ainda não trabalho registrado e também não é na aréa na qual escolhi no 

curso. 

 

16. Qual a sua atual formação? 

(   ) Ensino Fundamental I ( x ) Incompleto (   ) Completo 

(   ) Ensino Fundamental II ( x ) Incompleto (   ) Completo 

(   ) Ensino Médio (   ) Incompleto ( x ) Completo 

(   ) Ensino Superior ( x ) Incompleto (   ) Completo 
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1. Nome: D 

2. Idade: 33 anos 

3. Naturalidade: Brasileiro   

4. Quanto a seu estado civil, você atualmente se enquadra em qual perfil: 

(   ) nunca se casou 

(   ) casado (a) 

(   ) divorciado (a) 

(   ) viúvo (a) 

(   ) separado (a) 

( x ) vive com companheiro (a) 

a. Se casado (a) ou vive com companheiro (a), há quanto tempo? 18 anos  

b. Grau de instrução do cônjuge/companheiro (a)? Ensino fundamental 

incompleto     _      

c. Profissão do (a) cônjuge/companheiro (a)? acougueiro    

 

5. Tem filhos? Quantos?  5  

a. Estudam? ( x )Sim (   )Não. 

b. Se sim, em que nível: 

( x  ) Educação Básica 

(   ) Ensino Superior 

Na rede pública ou privada?  publica       

 

6. Quantas pessoas vivem em sua residência?   7  pessoas. 

A residência é: 

(   ) própria, mas financiada 

( x  ) própria quitada parentes 

(   ) alugada 

(   ) ocupação 

 

7. Atualmente trabalha? 

(  x ) Sim (   ) Não 

Se trabalha, possui registro na carteira de trabalho? (  x ) Sim (   ) Não. 
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8. Em que trabalha atualmente? 

(não informou)           

 

9. Para os propósitos da pesquisa, necessita-se ter uma indicação da renda 

mensal total de sua família. Você poderia dizer em qual destas categorias você se 

enquadra? (Valores em Reais – R$). 

(   ) Menos que 1.500 

(  x ) Mais que 1.500 

(   ) Até 2.000 

(   ) Mais que 2.000 

 

10. Concluiu a formação no Projovem Urbano? 

( x ) sim (   ) não 

 

11. Caso não tenha concluído o programa, porque não permaneceu no curso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. Que curso escolheu na Qualificação Profissional? 

(   ) Alimentação 

(   ) Turismo 

( x ) Transporte 

(   ) Saúde 

 

13. Em que o projeto favoreceu na sua qualificação profissional? 

Me ensinou a ter postura em uma entrevista a fazer um currículo a como me 

comportar no hambiente de trabalho        

 

14. Sobre o Projovem Urbano Osasco, atendeu as suas necessidades de 

trabalho? 

(   ) Sim ( x ) Não 

Por quê?  

Não estou trabalhando na área que fiz o curso      
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15. Foi empregado quanto tempo depois da formação na qualificação profissional 

do Projovem Urbano (meses/anos)? 

  6 meses         

 

16. Qual a sua atual formação? 

(   ) Ensino Fundamental I (   ) Incompleto (   ) Completo 

(   ) Ensino Fundamental II (   ) Incompleto (   ) Completo 

(  x  ) Ensino Médio (   ) Incompleto (  x  ) Completo 

(   ) Ensino Superior (   ) Incompleto (   ) Completo 
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1. Nome:   E         

2. Idade:  31 anos 

3. Naturalidade: Alagoas   

4. Quanto a seu estado civil, você atualmente se enquadra em qual perfil: 

(  x  ) nunca se casou 

(   ) casado (a) 

(   ) divorciado (a) 

(   ) viúvo (a) 

(   ) separado (a) 

(   ) vive com companheiro (a) 

a. Se casado (a) ou vive com companheiro (a), há quanto tempo?   

b. Grau de instrução do cônjuge/companheiro (a)? _______   

c. Profissão do (a) cônjuge/companheiro (a)?     

 

5. Tem filhos? Quantos?  não  

a. Estudam? (   )Sim (   )Não. 

b. Se sim, em que nível: 

(   ) Educação Básica 

(   ) Ensino Superior 

Na rede pública ou privada?         

 

6. Quantas pessoas vivem em sua residência?   4  pessoas. 

A residência é: 

(   ) própria, mas financiada 

(   ) própria quitada 

(    ) alugada 

( x ) ocupação 

 

7. Atualmente trabalha? 

(  x  ) Sim (   ) Não 

Se trabalha, possui registro na carteira de trabalho? (  x  ) Sim (   ) Não. 

 

 

 



100 
 

 
 

8. Em que trabalha atualmente? 

 Atendente de Portaria        

 

9. Para os propósitos da pesquisa, necessita-se ter uma indicação da renda 

mensal total de sua família. Você poderia dizer em qual destas categorias 

você se enquadra? (Valores em Reais – R$). 

(   ) Menos que 1.500 

(   ) Mais que 1.500 

(   ) Até 2.000 

(  x  ) Mais que 2.000 

 

10. Concluiu a formação no Projovem Urbano? 

(   ) sim ( x  ) não 

 

11.  Caso não tenha concluído o programa, porque não permaneceu no curso? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

12.  Que curso escolheu na Qualificação Profissional? 

(   ) Alimentação 

(   ) Turismo 

(   ) Transporte 

(   ) Saúde 

(não informou) 

 

13.  Em que o projeto favoreceu na sua qualificação profissional? 

 Ajudou a melhorar no atendimento às pessoas na recepção da 

portaria           

 

14.  Sobre o Projovem Urbano Osasco, atendeu as suas necessidades de 

trabalho? ( x ) Sim (   ) Não 
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Por quê? 

 Ajudou na capacitação profissional, pois consegui lidar com as 

situações do dia a dia________________________________________ 

 

15.  Foi empregado quanto tempo depois da formação na qualificação profissional 

do Projovem Urbano (meses/anos)? 

 Mais de dois anos         

 

16.  Qual a sua atual formação? 

(   ) Ensino Fundamental I (   ) Incompleto (   ) Completo 

(   ) Ensino Fundamental II (   ) Incompleto (  x  ) Completo 

(   ) Ensino Médio (   ) Incompleto (   ) Completo 

(   ) Ensino Superior (   ) Incompleto (   ) Completo 
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1. Nome:   F         

2. Idade:   30 anos 

3. Naturalidade: São Paulo   

4. Quanto a seu estado civil, você atualmente se enquadra em qual perfil: 

(  ) nunca se casou 

(  ) casado (a) 

(  ) divorciado (a) 

(  ) viúvo (a) 

( x ) separado (a) 

(  ) vive com companheiro (a) 

a. Se casado (a) ou vive com companheiro (a), há quanto tempo?   

b. Grau de instrução do cônjuge/companheiro (a)?     

c. Profissão do (a) cônjuge/companheiro (a)?     

 

5. Tem filhos? Quantos?  5  

a. Estudam? (x) Sim (  ) Não. 

b. Se sim, em que nível: 

(x) Educação Básica 

(  ) Ensino Superior 

Na rede pública ou privada?   Pública   

 

6. Quantas pessoas vivem em sua residência?       7  pessoas. 

A residência é: 

(  ) própria, mas financiada. 

( x ) própria quitada 

(  ) alugada 

(  ) ocupação 

 

7. Atualmente trabalha? 

(x) Sim (  ) Não 

Se trabalha, possui registro na carteira de trabalho? ( x ) Sim (  ) Não. 
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8. Em que trabalha atualmente? 

 Analista de documentação na empresa Claro Comunicações  

 

 

9. Para os propósitos da pesquisa, necessita-se ter uma indicação da renda 

mensal total de sua família. Você poderia dizer em qual destas categorias 

você se enquadra? (Valores em Reais – R$). 

(  ) Menos que 1.500 

( x ) Mais que 1.500 

(  ) Até 2.000 

(  ) Mais que 2.000 

 

10.  Concluiu a formação no Projovem Urbano? 

( x ) sim  (  ) não 

 

11.  Caso não tenha concluído o programa, porque não permaneceu no curso? 

            

 

12.  Que curso escolheu na Qualificação Profissional? 

( x ) Alimentação 

(  ) Turismo 

(  ) Transporte 

(  ) Saúde 

 

13.  Em que o projeto favoreceu na sua qualificação profissional? 

Favoreceu em Muito Aspecto, Pois aprendi Muito! É uma área que gosto 

muito.  Onde pude aprender mais e desenvolver minhas Habilidades 

Profissionais. Hoje além de estar no mercado de Trabalho faço bolos sob 

encomendas e isso é muito bom para ajudar na renda Familiar. Eu 

Agradeço muito ao Projovem Osasco que me deu a Oportunidade de me 

ajudar a Crescer Profissionalmente. Hoje Trabalho em uma Grande empresa 

onde meu esforço é reconhecido. E gostaria muito que essa oportunidade 

se estendesse a mais pessoas, Implantando o Projovem ensino médio.  
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14.  Sobre o Projovem Urbano Osasco, atendeu as suas necessidades de 

trabalho? 

( x ) Sim (  ) Não 

Por quê? 

Sim, Porque Quando entrei No Projovem Osasco estava sem 

expectativas de Vida! O projovem veio e me ajudou a me erguer, Onde 

pude aprender muito terminar meus estudos, e entrar no mercado de 

trabalho sem muitas dificuldades. 

 

15.  Foi empregado quanto tempo depois da formação na qualificação profissional 

do Projovem Urbano (meses/anos)? 

Antes mesmo de terminar o Projovem já estava empregada! 

 

16.  Qual a sua atual formação? 

(  ) Ensino Fundamental I (   ) Incompleto (   ) Completo 

(   ) Ensino Fundamental II (   ) Incompleto (   ) Completo 

(   ) Ensino Médio (   ) Incompleto ( x ) Completo 

(   ) Ensino Superior (   ) Incompleto (   ) Completo 
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ANEXO C – UNIDADES FORMATIVAS DO PROJOVEM 

 

Quadro AC Atividades desenvolvidas nas Unidades Formativas do Projovem 

UNIDADE TEMA CONTEÚDO 

 
 
 
Unidade Formativa I 

 
 
 

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. Reposicionamento diante do fato 
de que o reconhecimento social de distintas 
culturas está sujeito às relações 
assimétricas de poder político e econômico. 
 

 
 
Unidade Formativa II 

 
 

Juventude e Cidade 

A juventude e as práticas de ocupação do 
espaço urbano pelos jovens (vivência na 
cidade globalizada). Reposicionamento 
diante das dinâmicas urbanas de inclusão e 
exclusão social. 
 

 
 
Unidade Formativa III 

 
 

Juventude e 
Trabalho 

O mundo do trabalho na sociedade 
contemporânea: transformações pelas 
quais vem passando e práticas de inserção 
dos jovens. Reposicionamento diante das 
dinâmicas de inclusão e exclusão no 
trabalho e na escola. 
 

 
 
Unidade Formativa IV 

 
 

Juventude 
 e Comunicação 

Informação e comunicação na sociedade 
contemporânea e as práticas dos jovens. 
Reposicionamento diante das dinâmicas de 
inclusão e exclusão no acesso à 
informação e à comunicação. 
 

 
 
Unidade Formativa V 

 
 

Juventude 
 e Tecnologia 

Ciência e tecnologia na sociedade 
contemporânea e suas repercussões na 
vida do jovem. Reposicionamento diante 
das dinâmicas de inclusão e exclusão 
social no acesso às novas tecnologias. 
 

 
 
Unidade Formativa VI 

 
 

Juventude e 
Cidadania 

Diferenças socioculturais que segmentam a 
juventude brasileira: preconceitos e 
discriminações intra e intergeracionais. 
Reposicionamento diante das dinâmicas de 
inclusão e exclusão sociais que expressam 
desigualdades e diferenças (geração, 
gênero, raça/etnia, deficiências físico-
psíquicas). 

Fonte: BRASIL, 2007. 
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Quadro BC Arcos Ocupacionais do Projovem 

  

ARCOS OCUPACIONAIS OCUPAÇÕES 

Administração a) Arquivador; 
b) Almoxarife; 
c) Contínuo (office-boy/office girl); 
d) Auxiliar Administrativo. 

 
Agroextrativismo a) Trabalhador em cultivo regional; 

b) Extrativista florestal de produtos regionais 
c) Criador de pequenos animais; 
d) Artesão regional 

 
Alimentação a) Chapista; 

b) Cozinheiro auxiliar; 
c) Repositor de mercadorias; 
d) Vendedor  ambulante (Alimentação) 

 
Arte e Cultura I a) Assitente de produção cultural; 

b) Auxiliar de cenotecnia; 
c) Assistente de figurino; 
d) Dj/Mc. 

 
Arte e Cultura II a) Revelador de filmes fotográficos; 

b) Fotógrafo social; 
c) Operador de câmera de vídeo – câmera man; 
d) Finalizador de vídeo. 

 
Construção e reparos I 
(Revestimentos) 

a) Ladrilheiro; 
b) Gesseiro; 
c) Pintor; 
d) Reparador (revestimento) 

 
Construção e reparos II 
(Instalações) 

a) Eletricista de instalações (edifícios); 
b) Trabalhador de manutenção e edificações; 
c) Instalador – reparador de linhas de aparelhos de 

telecomunicações; 
d) Instalador de sistemas eletrônicos de segurança. 

 
Educação a) Auxiliar de administração escolar; 

b) Contador de histórias; 
c) Inspetor de alunos; 
d) Recreador. 

 
Esporte e Lazer a) Recreador; 

b) Agente comunitário de esporte e lazer; 
c) Monitor de esporte e lazer; 
d) Animador de eventos. 

 
Gestão Publica e Terceiro Setor a) Agente comunitário; 

b) Agente de projetos sociais; 
c) Coletor de dados de pesquisas e informações 

locais; 
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d) Auxiliar administrativo. 
 

Gráfica a) Guilhotineiro (indústria gráfica); 
b) Impressor serigráfico; 
c) Operador de acabamento (indústria gráfica); 
d) Encardenador. 

 
Joalheria a) Ourives na fabricação e reparo de joias; 

b) Fundidor; 
c) Auxiliar de confecção de bijuterias; 
d) Vendedor de comércio (joias, bijuterias e 

adereços). 
 

Madeira e móveis a) Marceneiro; 
b) Reformador de móveis 
c) Auxiliar de desenhista de móveis 
d) Vendedor de móveis. 

 
Metal mecânica a) Serralheiro; 

b) Funileiro industrial; 
c) Auxiliar de promoção de vendas; 
d) Assistente de vendas (automóveis e autopeças). 

 
Pesca e piscicultura a) Trabalhador na pesca artesanal; 

b) Trabalhador na piscicultura; 
c) Trabalhador em unidades de beneficiamento e 

processamentos de pescados; 
d) Vendedor de pescados. 

 
Saúde a) Auxiliar de administração e hospitais e clinicas; 

b) Recepcionista de consultório médico e dentário; 
c) Atendente de laboratório de analises clinicas; 
d) Atendente de farmácia – balconista. 

 
Serviços domésticos I a) Faxineira; 

b) Porteiro; 
c) Cozinheira no serviço doméstico; 
d) Caseiro. 

 
Serviços domésticos II a) Cuidador de idosos; 

b) Passador de roupas; 
c) Cuidador de crianças (babá); 
d) Lavadeiro. 

 
Serviços pessoais a) Manicura e pedicura; 

b) Depilador; 
c) Cabeleireiro; 
d) Maquiador. 

 
Telemática a) Operador de microcomputador; 

b) Helpdisk; 
c) Telemarketing (vendas); 
d) Assistente de vendas (informática e celulares). 
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Transporte  a) Cobrador de transportes coletivos; 

b) Despachante de trafego; 
c) Assistente administrativo; 
d) Ajudante geral em transportes. 

 
Turismo e hospitalidade a) Organizador de eventos; 

b) Cumim (auxiliar de garçom); 
c) Recepcionista de hotéis; 
d) Monitor de turismo local 

Fonte: BRASIL, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


