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RESUMO 
 

    

―Juventude e Educação em Direitos Humanos: uma relação presente no currículo do 

Projovem Urbano de João Pessoa‖ propõe a compreender a inserção da Educação em Direitos 

Humanos no currículo do Projovem Urbano de João Pessoa, faz parte da modalidade EJA da 

educação básica. Para identificar as ações prático-educativas em direitos humanos, tomamos 

como campo empírico o Núcleo do Projovem Urbano de João Pessoa que funciona na 

E.M.E.F. Prof. Durmeval Trigueiro Mendes, situada no bairro do Rangel, na Zona Oeste do 

município de João Pessoa/PB. A coleta de dados da pesquisa teve recorte temporal de 18 

meses durante a execução do programa, que aconteceu entre maio/2012 e dezembro/2013. Os 

objetivos do estudo foram: Analisar o currículo do Projovem Urbano que faz parte da Política 

Nacional de Juventude na educação básica e sua relação com inserção da Educação em 

Direitos Humanos, na educação prevista pelo Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos e pela resolução nº 1/2012 do Conselho Nacional de Educação, que define as 

diretrizes nacionais da Educação em Direitos Humanos no Sistema Educacional Brasileiro; 

Construir a trajetória histórica do Projovem Urbano em João Pessoa, tendo como foco os 

seguintes itens: histórico do programa, perfil dos jovens participantes, desenho curricular e 

sua relação com a pedagogia freireana e educação em direitos humanos. Trata-se de um 

estudo de caso, com a ênfase em dados quantitativos e qualitativos, realizado através de 

inserções bibliográficas, documentais e empíricas, envolvendo educadores/as, educandos/as e 

gestor escolar municipal que atuaram junto ao Projovem Urbano de João Pessoa. Como 

resultados da pesquisa, verificaram-se diversos pontos de convergências entre o Projovem 

Urbano, a Educação em Direitos Humanos e a pedagogia freireana, com destaque para a 

Educação como ato de liberdade, proposta de Paulo Freire e principal fio condutor entre a 

Educação em Direitos Humanos e o Projovem Urbano. Outro resultado é o reconhecimento 

dos jovens como sujeitos de direitos e a afirmação de uma consciência cidadã; o 

desenvolvimento de processos metodológicos participativos e o fortalecimento de práticas 

individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção e da defesa dos 

direitos humanos. A dissertação pretende oferecer contribuições teórico-práticas ao trabalho 

do Projovem Urbano de João Pessoa, apontado de forma clara a localização dos conteúdos, 

por unidade formativa, e suas ações pedagógicas com educação em direitos humanos 

presentes no currículo oficial e as ações apontadas pelos educadores/as construídas através 

das necessidades presentes na realidade social na comunidade escolar.     

 

Palavras-chave: Direitos Humanos, Educação, Currículo, Projovem Urbano. 
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RESUMEN 

 

 

"Educación de jóvenes y derechos humanos: una relación presente en el currículo del 

Projovem Urbano de João Pessoa" propone entender la integración de la educación en 

derechos humanos en el currículo de la Projovem Urbano de João Pessoa, que forma parte del 

modo EJA de la educación básica. Para identificar la educación en derechos humanos 

acciones prácticas, tomamos como campo empírico el núcleo Projovem Urbano en E.M.E.F. 

maestro Durmeval Trigueiro Mendes, ubicado en el barrio de Rangel, en el lado oeste de la 

ciudad de João Pessoa/PB. La colección de datos de la investigación tenía 18 meses puede 

recorte de tiempo durante la ejecución del programa, ocurrió entre mayo / 2012 y diciembre / 

2013. Los objetivos del estudio fueron: Analizar el currículo Projovem Urbano que forma 

parte de la política nacional de juventud en la educación básica y su relación con la inserción 

de los derechos humanos, educación proporcionada por el Plan Nacional de Educación en 

Derechos Humanos y la Resolución N ° 1/2012 del Consejo Nacional de Educación , que 

define las directrices nacionales de educación en derechos humanos en el sistema educativo 

brasileño ; Construir la trayectoria histórica de la Projovem Urbano en João Pessoa, 

centrándose en los siguientes artículos: historia del programa, perfil de los jóvenes 

participantes, diseño curricular y su relación con la pedagogía freireana y la educación en 

derechos humanos. Este es un estudio de caso , con énfasis en los datos cuantitativos y 

cualitativos , obtenidos a través de referencias bibliográficas, documentales y empíricas 

insertos participación de profesores / as , alumnos / as y gerente escuela municipal que 

trabajaba en la Projovem João Pessoa urbana. Como resultados de la búsqueda, hubo muchos 

puntos de convergencia entre el Projovem Urbano, educación en derechos humanos y 

pedagogía freireana, con un énfasis en la educación como desafío, la propuesta de Paulo 

Freire y conductor principal entre educación en derechos humanos y el Projovem Urbano. 

Otro resultado es el reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derechos y la afirmación 

del una conciencia cívica; el desarrollo de procesos metodológicos participativos y el 

fortalecimiento de las prácticas individuales y sociales que generan acciones e instrumentos 

para la promoción y defensa de los derechos humanos. La tesis pretende ofrecer aportes 

teóricos y prácticos a la labor del Projovem Urbano de João Pessoa, señalado claramente la 

ubicación de los contenidos por unidad de formación, y sus acciones pedagógicas con 

educación en derechos humanos presente en el currículo oficial y las acciones por educadores 

construcción a través de las necesidades presentan en la realidad social en la comunidad 

escolar. 

 

Palabras clave: los derechos humanos, educación, currículo, Projovem Urbano. 
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INTRODUÇÃO  

 

Uma introdução é sempre escrita ao fim de um 

trabalho, última tentativa de dar conta das questões 

não resolvidas pela escrita, derradeiro trajeto do 

discurso do pesquisador, que tenta ainda o risco de 

alinhavar os processos históricos por ele construídos. 

                                           Francisco F. Hardman 

 

 O presente trabalho surgiu da necessidade de entender a relação entre a juventude e a 

educação em direitos humanos no Projovem Urbano de João Pessoas. Esta provocação surgiu 

das inquietações durante o período de 2009 a 2010, quando estava atuando como membro do 

Conselho Estadual da Juventude da Paraíba
1
 e, simultaneamente, era integrante do Comitê 

Gestor
2
 do Projovem Urbano do Estado da Paraíba, órgão responsável pela gestão intersetorial 

do programa, sendo composta por três Secretarias de Estado: da Educação, do 

Desenvolvimento Humano e da Juventude, Esporte e Lazer, que, através da análise dos 

relatórios de gestão dos anos 2008 e 2009, identificamos que os números e resultados estavam 

“arrumadinhos”, gerando assim muitos questionamentos referentes à dinâmica da vida e 

questões sociais presentes no cotidiano dos jovens e, sua interferência no ambiente escolar 

donde o Projovem Urbano se materializa. 

 Outras inquietações foram os dois momentos que vivenciei junto ao movimento social 

da juventude: o primeiro foi na atuação junto aos jovens participantes do Curso de Liderança 

Juvenil com foco nas políticas públicas de geração de emprego e renda, promovido pela 

Associação de Trabalho em Educação, Interveções e Ações Solidárias, em parceria com a 

Rede de Jovens do Nordeste - Núcleo Paraíba e Conselho Estadual de Juventude da Paraíba, 

na qualidade de facilitador do módulo de políticas públicas de/para/com juventudes, no qual 

os jovens frequentemente definiam como prioridade o acesso ao mundo do trabalho e a 

educação profissional e formal como ferramenta para o processo de melhoria da qualidade de 

vida; e, o segundo momento vivenciado foi na atuação in loco no Projovem Urbano, em 2009, 

no Comitê Gestor Estadual do programa, no período de maio/2010 até dezembro/2011
E
, como 

também na atuação como educador na disciplina de participação cidadã nas E.M.E.F. Santos 

                                                      
1
 O Conselho Estadual de Juventude da Paraíba foi instituído pela lei nº 7.801/2005 e é definido com um espaço 

de construção, fiscalização e acompanhamentos das Políticas Públicas de Juventude na Paraíba. 
2
 Comitê Gestor do Projovem Urbano é um espaço de monitoramento, fiscalização e acompanhamentos do 

programa, conforme publicado no diário oficial do Governo da Paraíba, em 01/10/2009.. 
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Dumont e E.M.E.F. Frutuoso Barbosa, no município de João Pessoa/PB. Nestas duas escolas 

públicas, tive o privilégio de vivenciar o potencial do programa e o desafio da inclusão social 

dos jovens de origem popular no acesso aos bens e conhecimentos produzidos historicamente 

pela sociedade brasileira.  

 

Procedimentos metodológicos  

 

 O estudo realizado é relevante, pois trouxe para cena o debate sobre a inserção da 

Educação em Direitos Humanos (EDH) no ambiente escolar, através da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), na modalidade Projovem Urbano. O estudo sobre EDH foi desenvolvido 

através de análise do currículo com o foco nos conteúdos das ações pedagógicas integradas à 

realidade local vivenciada pelos jovens das classes populares que participam do Projovem 

Urbano. 

Acreditamos que a educação, além de ser um direito humano, é também um suporte 

fundamental para a realização de outros direitos. Partindo deste pressuposto, o objeto deste 

estudo é Educação em Direitos Humanos no currículo do Projovem Urbano. Essa é entendida 

atualmente como um conjunto de processos de educação formal – e da educação não formal – 

orientados para a construção de uma cultura de respeito à dignidade humana. 

A investigação científica está focada no Projovem Urbano como parte da Política 

Nacional de Juventude, executado com parcerias entre o governo federal, através do 

Ministério da Educação e a Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB, através da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura. Em 2012, o programa ofereceu 2.100 vagas para 

matrículas, distribuídas em 11 escolas da rede municipal de ensino, entre elas a E.M.E.F. 

Professor Durmeval Trigueiro Mendes (locus da pesquisa). 

O Projovem Urbano é voltado aos jovens de 18 a 29 anos em situação de 

vulnerabilidade social e visa à elevação da escolaridade (conclusão do ensino fundamental), à 

qualificação profissional e à educação para a cidadania. Constitui uma proposta inovadora de 

gestão compartilhada e intersetorial. No âmbito nacional, o programa é de responsabilidade de 

quatro órgãos do governo federal - Ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social, do 

Trabalho e Emprego e da Secretaria Nacional da Juventude/Presidência da República - e sua 

implantação é realizada em regime de cooperação com os estados e municípios envolvidos. 

No município de João Pessoa, o Comitê Gestor Municipal do Projovem é composto por 

quatro Secretarias: de Educação e Cultura, de Juventude, Esporte e Recreação, de 

Desenvolvimento Social, de Trabalho, Produção e Renda. Este comitê é responsável pela 
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gestão dos Projovem integrados – Projovem Adolescente, Projovem Trabalhador e Projovem 

Urbano - executada pelo governo municipal.    

O universo da pesquisa foi o núcleo do Projovem Urbano da E.M.E.F Professor 

Durmeval Trigueiro Mendes, localizado no bairro Rangel, na capital paraibana. O referido 

núcleo tem 200 alunos matriculados e distribuídos em cinco turmas. As aulas aconteceram 

durante 18 meses, com início em junho/2012 e término em dezembro/2013.    

Considerando as especificidades do Projovem Urbano, a pesquisa tem como 

objetivos: a) Analisar o currículo do Projovem Urbano como parte da Política Nacional de 

Juventude na educação básica e sua relação com a Educação em Direitos Humanos; b) 

Revisar as literaturas concernentes à EDH e a juventude; c) Coletar dados sobre o Projovem 

Urbano de João Pessoa com o foco os seguintes itens: histórico do programa, perfil dos jovens 

participantes e desenho curricular; d) Destacar a relação entre EDH com três eixos do 

Projovem Urbano: formação básica, qualificação profissional e participação cidadã; e) 

Verificar os significados de EDH internalizados pelos jovens, educadores, formadores e 

gestores escolar e municipal.  

Segundo Dias (2008, p. 157), a concretização da EDH nas escolas torna-se factível na 

medida em que este espaço possa estimular, propor, apoiar e elaborar propostas de natureza 

artístico-culturais que visem ao combate de toda forma de preconceito, de intolerância e de 

discriminação no espaço escolar. Nessa direção, nos perguntamos: o Projovem Urbano 

estimula, promove e apoia ações educativas à luz da EDH?; o Projovem Urbano tem suas 

ações articuladas à garantia dos princípios fundamentais dos direitos humanos?; e quais os 

fatores que contribuíram para a relação entre Projovem Urbano com Educação em Direitos 

Humanos? A necessidade de buscar respostas para as questões levantadas nesse estudo 

converge para o cotidiano da escola, o locus de atuação do Projovem Urbano.  

 Em termos conceituais, a proposta de pesquisa se insere na perspectiva qualitativa, 

considerando que o objeto de estudo aponta para múltiplas determinações, envolvendo 

dimensões conceituais, históricas, político-institucionais e práticas educacionais, demandando 

a utilização de metodologias e estratégias qualitativas e quantitativas de pesquisa 

(HAGUETTE, 1992).  

   O processo de pesquisa envolveu como instrumentos de coleta de dados, o 

questionário e entrevista semiestruturada, análise documental e bibliográfica.  

 Foram coletados os dados socioeconômicos de 200 jovens matriculados na E.M.E.F. 

Prof. Durmeval Trigueiro Mendes, no mês de junho/2012, através das fichas de matrícula 

disponíveis no arquivo da escola, as quais contribuíram para analisar o perfil dos jovens 
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participantes do programa. Foram utilizados ainda três roteiros de entrevista semiestruturados 

para facilitam a coleta de dados junto aos educadores e educadoras, aos jovens e gestores 

municipais do programa.  

 O estudo está centrado em quatro temas principais: Juventude, Projovem Urbano, 

Educação em Direitos Humanos e Currículo. Portanto iremos apresentar, no decorrer dos 

capítulos nossas escolhas conceituais referentes a temas anteriormente relacionados neste 

texto introdutório.   

 Iremos iniciar com o conceito de juventude que deve ser compreendida como as 

juventudes, no plural, e não a juventude, no singular, considerando estes elementos que 

favorecem um olhar sobre a juventude que contemple sua diversidade. Por isto, o conceito de 

juventude pode ser entendido como uma categoria que está em permanente construção social 

e histórica, por levar em consideração as dimensões biológicas, sociais, psíquicas, culturais, 

políticas, econômicas, constituindo assim múltiplas maneiras de viver a condição juvenil
3
.  

O segundo conceito de que trataremos é o Projovem Urbano, o qual é uma modalidade 

do Programa Nacional de Inclusão de Jovem – Projovem, como uma política pública que faz 

parte da política nacional de juventude. Tem como finalidade elevar o grau de escolaridade, 

visando ao desenvolvimento humano e ao exercício da cidadania, por meio da conclusão do 

ensino fundamental, de qualificação profissional e do desenvolvimento de experiências da 

participação cidadã. 

O terceiro conceito que abordaremos será a Educação em Direitos Humanos, a qual se 

apresenta como uma forma do sujeito reconhecer a importância da dignidade e, sobretudo, 

agir visando à conquista, à preservação e à promoção de uma vida digna. Assim a educação 

em direitos humanos possibilita sensibilizar e conscientizar as pessoas para a importância do 

respeito ao ser humano, constituindo-se em uma ferramenta fundamental na construção da 

formação cidadã, pela afirmação de tais direitos
4
. 

Por fim, versaremos sobre o conceito do currículo que pode ser definido como o 

―coração da escola‖, o espaço central em que atuamos o que nos torna responsáveis por sua 

elaboração nos diferentes níveis do processo educacional. O currículo nunca é simplesmente 

uma montagem neutra de conhecimentos e que de alguma forma aparece nos livros e nas salas 

de aula. Sempre parte de uma tradição seletiva, feita por alguém, da visão que algum grupo 

tem do que seja o conhecimento legítimo. Ele é produzido pelos conflitos, tensões e 

compromissos culturais, políticos e econômicos que organizam e desorganizam um povo
5
. 

                                                      
3
 Abordado por diversos autores: ABRAMO, NOVAES e CARRANO. 

4
 Abordado por diversos autores: CANDAU, MAGENDZO, ZENAIDE, TAVARES e SILVA. 

5
 Adorado por diversos autores: APPLLE e CANDAU. 
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Para compreender o currículo do Projovem Urbano e sua relação com Educação em 

Direitos Humanos, dialogaremos com os seguintes autores como: Candau (2000), Freire 

(1998), Magendzo (1999), Silva (2010), Apple (2000), entre outros. 

Apoiamo-nos também nos documentos oficiais do Programa do Projovem Urbano 

como: Projeto Pedagógico Integrado (2008), Manual de Orientações Gerais do Projovem 

Urbano (2012), Plano Nacional de Formação de Gestores, Formadores e Educadores (2008), 

além de outros. Na sequência, apresentaremos discussões e reflexões sobre a educação, 

trabalho, qualificação profissional, inclusão, ensino e aprendizagem. 

A análise dos dados será baseada em Minayo (1994). A fase de análise de dados na 

pesquisa social reúne três finalidades: estabelecer uma compreensão dos dados coletados, 

confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões formuladas e 

ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao contexto cultural do 

qual faz parte.  

 

Plano da Dissertação 

 

A dissertação está estruturada em quatro capítulos, além da introdução e considerações 

finais. Na introdução da dissertação, situando o processo de construção do objeto da 

dissertação, a relevância social e acadêmica, os objetivos, o argumento da dissertação, os 

fundamentos conceituais e metodológicos da pesquisa, o recorte histórico, as estratégias 

metodológicas e o instrumental de pesquisa.  

  No capítulo um, iniciaremos com abordagem das temáticas: Juventude e Educação 

em Direitos Humanos – inicia-se com uma abordagem histórica com foco na construção dos 

Direitos Humanos da juventude e a luta do movimento juvenil para reconhecimento da 

juventude como sujeito de direitos no Estado brasileiro. Nesse capítulo, também são 

abordadas as multiplas visões da Educação em Direitos Humanos, passando pela contribuição 

de Paulo Freire para Educação em Direitos Humanos, desenbocando na reflexão sobre o 

currículo numa perspectiva crítica. Nesse diálogo teórico, são trabalhadas as categorias de 

juventude, educação em direitos humanos e currículo.   

O segundo capítulo apresenta o Programa Nacional de Inclusão de Jovem (Projovem) 

como política pública e como política nacional de juventude, discutindo os princípios, 

diretrizes e concepções que o orientam, trazendo seus aspectos legais, como decretos, leis e 

documentos que o regulamentam, explicitando ainda as características do seu público-alvo. A 

pesquisa tem olhar na modalidade Projovem Urbano, tratando da sua proposta pedagógica, 
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através do Projeto Pedagógico Integrado, passando pelo desenho curricular e sua proposta de 

integração interdimensional e Interdisciplinar. 

No terceiro capítulo, exporemos um breve relato sobre a execução do Projovem 

Urbano na cidade de João Pessoa, com breve histórico da implementação, caracterização e 

funcionamento. Em seguida iremos expor o retrato do Projovem Urbano no núcleo/Escola 

Municipal Peofº. Durmeval Trigueiro Mendes.  

No quarto capítulo, analisaremos a relação entre a proposta curricular do Projovem 

Urbano e sua interface com Educação em Direitos Humanos (EDH). Nesta direção, tendo 

como ponto de partida a pedagogia Freireana como fio condutor entre a Educação em Direitos 

Humanos e o Projovem Urbano. E a presença da EDH nos conteúdos dos livros didáticos do 

Projovem Urbano, dos componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Língua 

Inglesa, Ciências Humanas, Ciências Naturais, Formação Técnica Geral, Formação Técnica 

Específica – Arco de Educação e Participação Cidadã. Enfim, apresentaremos a percepção 

dos Direitos Humanos no currículo do Projovem Urbano, a partir dos olhares diversos dos 

educandos e educadores.  

  As considerações finais relatam algumas considerações referentes ao trabalho em 

torno da Educação em Direitos Humanos e sua relação presente no currículo oficial e oculto 

do Projovem Urbano de João Pessoa, dos embates e tensões históricas, dos caminhos 

percorridos e seus sujeitos, dos desafios presentes.  

 Em seguida, iremos expor as referências consultadas que deram suporte teórico na 

reflexão desse trabalho e apresentaremos os anexos e apêndices construídos para realizar a 

coleta de dados.  

Por fim, salienta-se que o presente estudo propõe contribuir na construção de novas 

produções científicas acerca dessa problemática que envolve a educação em direitos humanos 

na educação brasileira. Sabe-se também que não se pretende exaurir as discussões acerca 

dessa temática, dada a complexidade que o objeto ora investigado apresenta, além do que a 

produção do conhecimento consiste em um processo inacabado e, portanto, circunscrito a 

interesses investigativos temporais e espaciais. 
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1 - A DIMENSÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS DA JUVENTUDE E O 

PAPEL DA EDUCAÇÃO 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) inaugurou na história da 

humanidade um ambiente favorável para a construção de instrumentos e mecanismos 

internacionais que se incorporaram aos marcos jurídicos dos países membros e signatários das 

convenções e tratados. Tais instrumentos e mecanismos contribuíram para reconhecer as 

populações vulneráveis que historicamente tiveram seus direitos violados e eram tratadas 

como cidadãos de segunda classe.  

Diante da barbárie do Holocausto
6
, a Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU) decidiu criar um código de conduta internacional para estipular os direitos que 

todos os indivíduos possuem ao nascer, considerando-os inalienáveis e indivisíveis, numa 

clara tentativa de ―humanizar‖ as relações entre as pessoas em todo mundo. Este código 

resultou na Declaração Universal dos Direitos Humanos, concebida em virtude das 

atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

O caráter universal da referida Declaração já assinalava a tentativa de torná-la um 

dispositivo jurídico que permearia as relações sociais nos níveis nacionais e internacionais, 

num esforço em criar e estabelecer ―princípios éticos‖ nas relações entre indivíduos e Estado. 

Não apenas nos aspectos históricos, mas também, nos políticos, econômicos e culturais, a 

declaração representa um acúmulo de leis e princípios ideológicos que se iniciou com a Bill of 

Rights
7
 e foi aprimorando-se no decorrer do tempo, conforme surgiam os conflitos e as 

demandas de classe. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é composta por 30 artigos e inicia-se 

com este preâmbulo: 

A Assembléia Geral das Nações Unidas proclama a presente "Declaração 

Universal dos Direitos Humanos" como o ideal comum a ser atingido por 

todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e 

cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se 

esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses 

direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter 

nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua 

observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados 

Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição (ONU, 

1948,  p. 3). 

                                                      
6
 Holocausto foi uma ação sistemática de extermínio dos judeus, em todas as regiões da Europa dominadas pelos 

alemães, nos campos de concentração, empreendida pelo regime nazista de Adolf Hitler, durante a Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945). Ver artigo Los intelectuales latinoamericanos y el Holocausto: notas para una 

investigación - http://www.iai.spk-berlin.de/startseite.html. 
7
 Palavra em inglês para definir lista ou carta de direitos dos cidadãos. 
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 No pronunciado da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é destacado o papel 

primordial da educação no processo de garantia dos direitos fundamentais a ser assegurado 

pelo Estado e sociedade. Uma educação voltada à promoção dos direitos humanos, trata-se de 

um processo de aquisição de conhecimentos, habilidades e valores necessários para conhecer, 

compreender, afirmar e reivindicar os próprios direitos, sobre a base das normas dos distintos 

instrumentos internacionais de direitos humanos. 

 Outro elemento importante anunciado, diferentemente de todas as declarações, a 

liberdade e a igualdade entre os homens, sem distinções: 

  
[...] capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 

língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 

social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição (ONU, 1948). 

 

No âmbito do continente americano, a Organização dos Estados Americanos (OEA) é 

o mais antigo organismo regional do mundo. Sua origem remonta à Primeira Conferência 

Internacional Americana, realizada em Washington, no período de outubro de 1889 a abril de 

1890. Esta reunião resultou na criação da União Internacional das Repúblicas Americanas, 

começou a tecer uma rede de disposições e instituições, dando início ao que ficou conhecido 

como ―Sistema Interamericano‖, o mais antigo sistema institucional internacional.  

A Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização dos Estados Americanos 

(OEA) nasceram com diversos objetivos, de acordo com Carta da OEA/1993, estão definidos 

os seguintes: 

Garantir a paz e a segurança continentais; Promover e consolidar a 

democracia representativa, respeitado o princípio da não-intervenção; 

Prevenir as possíveis causas de dificuldades e assegurar a solução pacífica 

das controvérsias que surjam entre seus membros; Organizar a ação solidária 

destes em caso de agressão; Procurar a solução dos problemas políticos, 

jurídicos e econômicos que surgirem entre os Estados membros; Promover, 

por meio da ação cooperativa, seu desenvolvimento econômico, social e 

cultural; Erradicar a pobreza crítica, que constitui um obstáculo ao pleno 

desenvolvimento democrático dos povos do Hemisfério; e Alcançar uma 

efetiva limitação de armamentos convencionais que permita dedicar a maior 

soma de recursos ao desenvolvimento econômico-social dos Estados 

membros. 

 

Os objetivos estão centrados na manutenção da paz e segurança internacionais, na 

promoção da democracia representativa, na cooperação internacional para resolver os 

problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário e, para 

promover o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem 

distinção de raça, sexo, língua, religião ou outra.  
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Na direção de concretizar os acordos internacionais, os países signatários devem criar 

instrumentos e mecanismos que efetivem as intenções em resultados, como afirma Luciano 

Maia:  

Os países signatários das convenções e tratados da ONU têm as obrigações 

de conduta e resultado. As obrigações de conduta impõem aos estados a 

adoção de medidas administrativas, legislativas, orçamentárias e outras, 

objetivando a plena realização dos direitos reconhecidos pela convenção. As 

obrigações de resultados tornam obrigatória adoção de Parâmentos e 

referências para avaliar as medidas adotadas pelas políticas públicas e seus 

impactos na efetivação dos direitos garantidos. Os comitês temáticos e 

relatórios periódicos são instrumentos de monitoramento e avaliação. 

(MAIA, 2007, p.17). 

 

Porém, no âmbito da ONU
8
, foram criados organismos temáticos com função de 

subsidiar, apoiar, promover, fomentar, articular e fiscalizar o cumprimento de ações efetivas, 

com a finalidade de impactar positivamente nas metas que foram assumidos pelos países 

signatários dos acordos e tratados internacionais.  

Portanto, tendo como referência a Declaração Universal dos Direitos Humanos, as 

convenções e tratados e protocolos da ONU e da OEA são os marcos jurídicos que nos 

últimos 66 anos vêm afirmando os Direitos Humanos, configurando um movimento histórico 

concreto construído pela sociedade internacional e firmado o compromisso de reconhecer e 

criar meios e ações que ponham em prática os direitos reconhecidos através de acordos e 

protocolos assinados pelos estados-membros da ONU.  Ao mesmo tempo são contraditórios, 

pois muitas vezes suas normativas são negligenciadas pelos próprios Estados-membros, 

conforme os interesses de seus governos. Portanto, os Direitos Humanos são históricos e 

foram sendo reconhecidos em determinados momentos históricos, e, é possível pensarmos 

que novos direitos ainda podem ser identificados e consolidados a partir do processo de 

evolução das sociedades. 

A partir destas convicções, os autores (BENEVIDES, 2007; TOSI, 2012) afirmam que 

os Direitos Humanos são históricos, universais, interdependentes e indivisíveis.  
 

Os direitos humanos são universais, pois estão profundamente ligados à 

essência do ser humano, independentemente de qualquer ato normativo, e 

valem para todos; são interdependentes e indivisíveis, pois não podemos 

separá-los, aceitando apenas os direitos individuais, ou só os sociais, ou só 

os de defesa ambiental. (BENEVIDES, 2007, p.11). 

 

                                                      
8
 A ONU é constituída por várias organizações, dentre as quais, a Organização das Nações Unidas para a 

Educação e Cultura (UNESCO); o Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP); Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF); Joint United Nation Program on HIV/AIDS (UNAIDS); Programa das 

Nações Unidas para Desenvolvimento (PNUD); Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
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A constituição dos direitos humanos origina-se dos chamados direitos do homem. 

Sobre esta evolução do direito, Norberto Bobbio salienta que ―também os direitos dos homens 

são direitos históricos, que emergem gradualmente das lutas que o homem trava por sua 

própria emancipação e das transformações das condições de vida que essas lutas produzem‖ 

(2004, p.51).  

Os Direitos Humanos terão uma terra fértil para sua implementação e efetivação nos 

países que adotaram o sistema democrático. A democracia está fundada nos princípios de 

liberdade e igualdade e nos ideais de tolerância, de não violência e de irmandade. (BOBBIO, 

1985). Por isto, é o regime que dispõe das melhores condições para o exercício da cidadania e 

do respeito aos direitos humanos. 

Na atualidade, a expressão Direitos Humanos é utilizada para designar o respeito aos 

direitos reconhecidos internacionalmente como dos homens e das mulheres. Norberto Bobbio 

(1992, p. 5) afirma que os direitos surgem com o decorrer do tempo e com a necessidade de 

defesa da pessoa humana diante dos mecanismos de repressão e nada mais repressivo que o 

Estado, quando usa da própria legalidade para infringir direitos. Há muitos anos os 

movimentos sociais lutam contra as atrocidades cometidas pelo Estado e a cada embate ganho 

pelo povo, um novo direito se solidifica. Vários movimentos resultaram em Declarações que 

consolidaram o que se chamou ―gerações de direitos‖ (BOBBIO, 1992, p. 6).  

Portanto, no próximo tópico abordaremos os fragmentos históricos e as múltiplas 

visões conceituais da Educação em Direitos Humanos, desembocando na reflexão sobre o 

currículo numa perspectiva crítica na EDH.  

 

1.1 – FRAGMENTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

 

A preocupação com a educação em Direitos Humanos vem se afirmando no Brasil, 

com surgimento nas organizações da sociedade civil que defende os direitos humanos, que 

reconheceram na educação uma ferramenta central na luta por pela garantia dos direitos da 

população atendida pela organização. No âmbito das políticas públicas as ações se 

multiplicam com a realização de fóruns, seminários, palestras, cursos, cursos de pós-

graduação nas modalidades de especialização e mestrado, nas diferentes partes do país, 

promovidos por universidades, associações, movimentos, organizações não governamentais e 

órgãos públicos. Sem dúvida, a implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos tem desempenhado um papel essencial de estímulo, apoio e viabilização de diversas 

atividades. 
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No entanto, podemos afirmar que a grande maioria destas realizações tem enfatizado a 

análise da problemática dos Direitos Humanos nas sociedades contemporâneas, no plano 

internacional e no nosso contexto atual, assim como o aprofundamento da gênese e evolução 

histórica de Direitos Humanos. Em geral, uma reflexão sobre em que consiste a educação 

referida a esta temática dá-se por óbvia, não se problematiza, nem se articula adequadamente 

a questão dos Direitos Humanos com as diferentes concepções pedagógicas. Abordar esta 

problemática constitui o objetivo central do presente trabalho. (CANDAU, 2010) 

 Mas podemos nos pergunta para que educar em Direitos Humanos? 

Em relação a esta questão, consideramos de especial relevância a pesquisa promovida 

no continente latino-americano pelo Instituto Interamericano de Direitos Humanos (IIDH) da 

Costa Rica, no período de 1999-2000 (CUELLAR, 2000), orientada a fazer um balanço 

crítico da educação em Direitos Humanos nos anos de 1990, na América Latina, coordenada 

pelo professor chileno Abraham Magendzo - um dos mais importantes especialistas em 

educação em Direitos Humanos no continente. 

No processo de construção do balanço crítico, foi indicado um pesquisador ou 

pesquisadora para cada um dos países que integraram a investigação – Argentina, Chile, Peru, 

Brasil, Venezuela, Guatemala e México – para realizar um estudo de caso no seu respectivo 

contexto. Uma vez realizados os estudos de caso de caráter nacional, estes foram enviados a 

todos os pesquisadores e foi convocado um seminário pelo IIDH na cidade de Lima, Peru, em 

novembro de 1999, para discussão e elaboração da síntese final do processo e levantamento 

de questões consideradas importantes para o desenvolvimento da educação em Direitos 

Humanos no continente a partir do ano 2000. Apresentaremos brevemente os principais temas 

discutidos pela referida pesquisa. 

Um primeiro bloco se relacionava ao sentido da educação em Direitos Humanos no 

novo marco político, social, econômico e cultural, isto é, na transição modernidade/pós-

modernidade, no contexto de democracias débeis ou de ―baixa intensidade‖ e de hegemonia 

neoliberal. É neste cenário que a temática de educação em Direitos Humanos, na década de 

1980, principalmente nos países que passaram por processos de transição democrática depois 

de traumáticas experiências de ditadura, como é o caso do Brasil, foi introduzida como um 

componente orientado ao fortalecimento dos regimes democráticos. 

Segundo Candau (2010) ao final do seminário IIDH em Lima/Peru em 1999, foi 

firmado o consenso da importância na década que se iniciava a partir de 2000, reforçar três 

dimensões da educação dos Direitos Humanos.  
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A primeira diz respeito à formação de sujeitos de direito. A maior parte dos 

cidadãos/ãs latino-americanos tem pouca consciência de que são sujeitos de direito. A 

educação em Direitos Humanos deve começar por favorecer processos de formação de 

sujeitos de direito, em nível pessoal e coletivo que articulem as dimensões ética, político-

social e as práticas cotidianas e concretas.  

O segundo elemento considerado fundamental na educação em Direitos Humanos é 

favorecer o processo de "empoderamento" (empowerment), principalmente orientado aos 

atores sociais que historicamente tiveram menos poder na sociedade, isto é, poucas 

possibilidades de influir nas decisões e nos processos coletivos. O "empoderamento" começa 

por liberar as possibilidades, a potência que cada pessoa tem para que ela possa ser sujeito de 

sua vida. O "empoderamento" tem também uma dimensão coletiva e faz parte da organização 

dos movimentos de resistência que trabalham na perspectiva do reconhecimento e valorização 

dos grupos socioculturais excluídos e discriminados, favorecendo sua organização e 

participação ativa na sociedade civil. 

O terceiro elemento diz respeito aos processos de transformação necessários para a 

construção de sociedades verdadeiramente democráticas e humanas. Um dos componentes 

fundamentais destes processos se relaciona a "educar para o nunca mais", para resgatar a 

memória histórica, romper com a cultura do silêncio e da impunidade, ainda muito presente 

em nossos países. Somente assim é possível construir a identidade de um país, na pluralidade 

de suas etnias e culturas. 

Esses três componentes – formar sujeitos de direito, favorecer processos de 

empoderamento e educar para o ―nunca mais‖ – foram considerados prioritários na América 

Latina, referência e horizonte de sentido para a educação em Direitos Humanos, de acordo 

com a proposta do grupo de pesquisadores latino-americanos que participaram do estudo. 

No entanto, a realidade do continente americano no novo milênio apresenta outra 

configuração. O clima político-social, cultural e ideológico é diferente. Vivemos um contexto 

de políticas neoliberais, de debilidade da sociedade civil, de persistência de indicadores de 

acentuada desigualdade social, discriminação e exclusão de determinados grupos 

socioculturais e falta de horizonte utópico para a construção social e política.  

Por outro lado, em contraste com os anos 1980, em que a maior parte das experiências 

de educação em Direitos Humanos foram promovidas por ONGs e algumas administrações 

públicas de caráter local consideradas ―progressistas‖, a década atual está marcada por uma 

grande presença dos governos na promoção da educação em Direitos Humanos, no nosso 
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caso, do governo federal, nos mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma 

Rousseff (2011-2014), com a criação da Secretaria Nacional de Direitos Humano.  

 

1.1.1 – As múltiplas visões conceituais sobre Educação em Direitos Humanos 

 

Nesse itinerário da garantia dos direitos humanos, a educação surge como uma 

poderosa ferramenta no seu processo de consolidação. Herkenhoff (1994) consegue reunir de 

forma sucinta e clara, essa necessidade, percebendo que nessa área, há novos direitos a serem 

conquistados, mas existem marginalizações a serem superadas, bem como direitos existentes a 

serem cumpridos, sendo eles, em maior número. Por isto, a educação para os direitos 

humanos é particularmente importante, pois acredita que esta possa exercer papel 

fundamental no projeto histórico de fortalecimento da cidadania e da consciência de 

dignidade do povo brasileiro. 

Alguns autores já relacionaram os direitos humanos com a educação e com a temática 

da educação em direitos humanos. Zenaide (2007) é incisiva ao afirmar que o direito à 

educação em direitos humanos não se dissocia do reconhecimento do direito à educação. Esta 

é a primeira observação sobre a comunhão das temáticas: a educação é um direito humano. 

Corroborando com a observação acima, Tavares (2007) afirma que há uma relação 

intrínseca entre educação e direitos humanos, já que a educação é o caminho para qualquer 

mudança social que se deseja realizar dentro de um processo democrático. Assim, a educação 

em direitos humanos possibilita sensibilizar e conscientizar as pessoas para a importância do 

respeito ao ser humano, ou seja, constitui-se numa ferramenta fundamental na construção da 

formação cidadã, pela afirmação de tais direitos. Deste modo, destacamos a segunda 

observação: a educação é o caminho para a promoção dos direitos humanos. 

Em relação à polissemia da expressão educação em Direitos Humanos, os 

pesquisadores Candau (2010), Zenaide (2007), Silva (2010) e Magendzo (2012) afirmaram a 

importância de não deixar essa expressão seja substituída por outras consideradas mais fáceis 

de serem assumidas por um público amplo, como educação cívica ou educação democrática, 

ou que restrinjam a educação em Direitos Humanos a uma educação em valores, inibindo seu 

caráter político. Ao mesmo tempo, Candau (2010) afirmaram que hoje a educação em Direitos 

Humanos admite muitas leituras e tal expressão foi se ―alargando‖ tanto que o seu sentido 

passou a englobar desde a educação para o trânsito, os direitos do consumidor, questões de 

gênero, étnicas, do meio ambiente, pluralidade religiosa, livre expressão da orientação sexual, 

até temas relativos à ordem internacional e à sobrevivência do planeta.  
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Partindo desses parâmetros, começa-se a delinear, junto ao termo educação em direitos 

humanos, as mais variadas contribuições que uma ação educativa conectada à cidadania 

possibilita. Na citação de Tavares (2007), retira-se principalmente a conscientização para o 

respeito ao ser humano e a formação cidadã. Não é outro o trabalho empreendido, agora em 

nível universitário, das percepções éticas da alteridade, do reconhecimento do outro como 

pessoa igual e, assim, digna do respeito e da consideração. Este raciocínio está tanto na base 

do individualismo quanto nas questões de respeito e tolerância às diferenças. 

Nesta mesma direção, Warat (2004) estabelece a conexão entre direitos humanos e 

educação, fornecendo uma discriminação do campo de atuação dessa atividade ao afirmar que 

a íntima conexão entre ambos está no fato de que a educação, em sua finalidade fundamental, 

refere-se ao objetivo de fazer crescer as pessoas em dignidade, autoconhecimento, autonomia, 

bem como no reconhecimento e na afirmação dos direitos. 

Marconi Pequeno (2008) faz uma reflexão no sentido de colaborar com o debate sobre 

a relação entre Direitos Humanos e Educação, na qual afirma que  

 
o processo educacional pode fornecer ao homem os instrumentos necessários 

para que ele possa constituir as bases de um viver compartilhado e baseado 

nos valores de solidariedade, justiça, respeito mútuo, liberdade e 

responsabilidade. A realização desses valores o torna mais apto a viver com 

dignidade. Porém, sem eles o homem se revela destituído de sua essência 

fundamental, ou seja, ele perde aquilo que define o seu ser: a sua 

humanidade. A Educação em Direitos Humanos é, pois, uma forma de o 

sujeito reconhecer a importância da dignidade e, sobretudo, agir visando a 

conquista, a preservação e a promoção de uma vida digna. (2008, p.27) 

 

Todas essas reflexões postas no debate são essenciais para compreender a relação 

entre o princípio da igualdade e o direito à diferença, o que nos faz indivíduos, únicos e 

insubstituíveis, mas ao mesmo tempo nos iguala perante o Estado e a sociedade. Devemos ser 

igualmente protegidos em nossas diferenças. De acordo com Santos (1997), os princípios da 

igualdade e o princípio da diferença não se sobrepõem necessariamente e, por esse motivo, 

não são todas as igualdades idênticas e todas as diferenças são desiguais, pois ―as pessoas e os 

grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser 

diferentes quando a igualdade os descaracteriza‖ (p. 28). 

Dessa forma, não se pode mais pensar na afirmação dos direitos humanos a partir de 

uma concepção de igualdade que não incorpore o tema do reconhecimento das diferenças, o 

que supõe lutar contra todas as formas de preconceito e discriminação. Além disso, a 

educação em direitos humanos pode e deve garantir esta incorporação da tensão entre a 

garantia de igualdade e a garantia da diferença, almejando a construção de uma sociedade 

mais justa e democrática (MOREIRA; CANDAU, 2003). 
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Cumpre-nos demonstrar e ressaltar a existência de mais esta condição subjetiva: a 

necessária visão crítica fruto de percepção e de reflexões que serão adquiridas pela 

experiência, mas, principalmente, pela educação (ORLANDI, 2007). Essa dita combatividade 

embasada no criticismo não significa uma postura violenta, opção rechaçada, mas sim uma 

educação pela e para a paz.  

Dessa forma, Padilha (2008), seguindo e comentando as influências de Paulo Freire na 

educação em direitos humanos, é claro ao afirmar que a confrontação crítica e justa dos 

conflitos existentes prescinde de uma atitude de amor, de aprender com a diversidade.  

É interessante citar que deste último aspecto ventilado pela doutrina pátria, referente à 

utilização da educação em direitos humanos como fomento às práticas de paz, surge à 

utilização de meios alternativos para resolução de conflitos como instrumento de efetivação 

(WARAT, 2004). 

De toda forma, sempre haverá novos direitos nascendo e acrescendo aos já existentes e 

reconhecidos. Percebe-se que se buscará sempre será a plenitude dos direitos humanos e a 

melhor forma de se buscar a efetivação dos direitos fundamentais, seja qual for o aspecto 

almejado, é por meio de uma atividade educativa em direitos humanos. 

Outra passagem comparada denota que a educação em direitos humanos tem como 

maior finalidade a formação da pessoa em todas as suas dimensões, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento de sua condição de cidadão/ã, ativo/a na percepção e na exigência de seus 

direitos, mas também no cumprimento de seus deveres e na fomentação de sua humanidade. 

Dessa forma, a pessoa assim formada é capaz de atuar frente às injustiças e desigualdades, 

agindo como sujeito autônomo e reconhecendo nos demais os mesmos direitos, difundindo a 

diversidade e a tolerância, e valorizando a convivência harmoniosa, o respeito mútuo e a 

solidariedade. (TAVARES, 2007). 

Por fim, no que concerne ao presente delineamento de educação em direitos humanos 

como forma de introdução ao próximo item, Benevides (2003, p.317) afirma que ―temos 

várias opções, com diferentes veículos e estruturas educacionais. Podemos fazer uma escolha, 

dependendo dos recursos e das condições objetivas, sociais, locais e institucionais, de cada 

grupo, de cada entidade [...]‖ (p.317). Assim, múltiplos são os enfoques dados ao termo 

educação em direitos humanos que deságuam em diversos caminhos a se seguir na prática 

educativa cidadã. Mas em quaisquer deles a consolidação dos direitos humanos estará se 

construindo. 

Afirmamos a educação em direitos humanos como uma produção que ocorre em 

diferentes contextos, inclusive na escola, dada por articulações políticas em um processo 
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sempre inacabado que imprime significado ao currículo da área de conhecimento. 

Assim, pensando em uma abordagem de direitos humanos resinificada a partir de uma 

ideia de diferença, como produto discursivo e de currículo como uma das práticas sociais de 

produção cultural, prática de enunciação, podemos compreender direitos humanos como algo 

que resulta também desta prática. Pensar a escola não como espaço no qual a cultura dos 

direitos humanos se socializa, mas o espaço no qual esta cultura é produzida e, portanto, 

constitui-se em arena de produção do currículo de educação em direitos humanos. Esta é uma 

possibilidade alternativa para que os direitos humanos possam ser abordados não como um 

conjunto normativo a ser difundido, defendido e seguido, mas como uma experiência, tal 

como propõe Benjamin (1993) – experiência imbricada à formação que se dá como produção 

de sentidos, contingentes e mediados na tensão das dimensões éticas/estéticas dessa 

significação. 

A concepção de educação em direitos humanos apresentada no Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (PNEDH) é um ponto essencial para revelar o entendimento 

comum sobre o que está sendo proposto, e por definir a orientação político-pedagógica dos 

Planos. Ainda porque, segundo Silva (2010, p. 47), 

 

[...] essa temática é polissêmica uma vez que permite várias concepções e 

intencionalidades, e por essa razão nos remete à necessidade de assumirmos 

a definição da educação que tem a perspectiva da defesa intransigente dos 

direitos humanos para todos. 

 

Nesse sentido, considera-se que o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(2006), como orientador das políticas na área, deve balizar e equalizar esta concepção. No 

PNEDH, a educação em direitos humanos é compreendida como um processo sistemático e 

multidimensional que orienta a formação de sujeitos de direitos, articulando várias dimensões. 

Seguindo a concepção anterior, o Programa Nacional de Direitos Humanos, em sua 

terceira versão (PNDH-3), adota a Educação e a Cultura em Direitos Humanos como um dos 

seus eixos temáticos e explicita: 

 

[...] a educação e a cultura em Direitos Humanos visam à formação de nova 

mentalidade coletiva para o exercício da solidariedade, do respeito às 

diversidades e da tolerância. Como processo sistemático e multidimensional 

que orienta a formação do sujeito de direitos, seu objetivo é combater o 

preconceito, a discriminação e a violência, promovendo a adoção de novos 

valores de liberdade, justiça e igualdade (BRASIL, 2010, p. 185). 

 

No âmbito internacional, desde a II Conferência Mundial de Direitos Humanos de 

1993, as Nações Unidas posicionaram-se sobre o assunto, indicando na Declaração de Viena 

que ―a educação, a capacitação e a informação pública em direitos humanos são 
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indispensáveis para estabelecer e promover relações estáveis e harmoniosas entre as 

comunidades e para fomentar a compreensão mútua, a tolerância e a paz‖ (ONU, 1993, p. 78). 

Esta posição avançou com a aprovação, em 2004, do Programa Mundial para a 

Educação em Direitos Humanos, no qual se estabeleceu que a EDH deve fortalecer o respeito 

aos direitos humanos e às liberdades fundamentais; desenvolver plenamente a personalidade 

humana e o sentido da dignidade do ser humano; promover a compreensão, a tolerância e a 

igualdade; facilitar a participação efetiva de todas as pessoas numa sociedade livre e 

democrática, na qual impere o Estado de Direito; fomentar e manter a paz e promover o 

desenvolvimento sustentável centrado nas pessoas e na justiça social (ONU, 2005, p. 4-5). 

De acordo com os dados da análise do conjunto dos Planos de Ação, a concepção de 

EDH apresentada segue o marco do PNEDH, do PNDH-3 e do Programa Mundial, estão 

todos voltados para a formação humana, para o respeito à dignidade, à diversidade e à 

diferença. As compreensões igualmente incluem a construção de uma cultura que deve 

permear a prática educativa, o currículo e o projeto político-pedagógico das escola e deve ser 

crítica, problematizadora, geradora de conhecimentos e conteúdos de acordo com as pautas e 

demandas da sociedade. Nas definições apresentadas, também se assinala a educação como 

um direito fundamental e um meio para a efetivação de outros direitos e para a formação da 

cidadania ativa, compreendendo-a como o exercício dos direitos em uma perspectiva 

democrática. 

 

1.1.2 - Educação em Direitos Humanos e Currículo numa perspectiva crítica 

 

O processo de construção da EDH se constituiu como movimento de resistência, que 

compreende a educação como politica cultural, portanto Apple problematiza o que está no 

cenário relaciona os Direitos Humanos à Educação como política cultural.  

 
[...] pode pensar-se no conhecimento como sendo algo distribuído 

desigualmente entre classes sociais e econômicas e grupos ocupacionais, 

diferentes grupos etários e com grupos com poder diferenciado. Assim, 

alguns grupos têm acesso ao conhecimento que lhes é distribuído e não é 

distribuído a outros [...]. O déficit de determinados tipos de conhecimento 

[de um determinado grupo social] relaciona-se, sem dúvida, com a ausência 

de poder político e econômico que esse mesmo grupo revela na sociedade. 

Tal relação entre a distribuição cultural e a distribuição e controle da 

capacidade econômica e política – ou, mais claramente, a relação entre 

conhecimento e poder – é notoriamente de compreensão muito difícil. No 

entanto, a compreensão sobre a forma como o controle das instituições 

culturais permite o aumento do poder que determinadas classes para 

controlar outras, providencia a capacidade de uma profunda penetração 

intelectual sobre a forma como a distribuição da cultura se encontra 
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relacionada com a presença ou ausência de poder em grupos sociais. 

(APPLE, 2000, p. 53)  

 

Este cenário das relações sociais dá-se no bojo da sociedade capitalista que produz e 

reproduz a desigualdade social, tendo como forma de controle o acesso ao conhecimento. 

Consideramos que esta perspectiva aponta para a criação de uma cultura dos Direitos 

Humanos na nossa sociedade que penetre os diferentes âmbitos da vida social e impregne 

tanto os espaços privados como os públicos, perspectiva a partir da qual nos situamos. 

Portanto, em 2012, as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 

foram definidas através da Resolução nº 1/2012, baseada no parecer 8/2012, publicada pelo 

Conselho Nacional de Educação que alterou as diretrizes educacionais no Brasil. A Resolução 

tornou obrigatória à inserção de conteúdos de Educação em Direitos Humanos na Educação 

Básica e Superior, ordenando que sejam revistos os Projetos Pedagógicos, Institucionais e 

Políticos de todos os cursos do país, não importando ou distinguindo suas áreas de atuação e 

especificações. 

Portanto, Apple (2000) afirma que a educação está profundamente implicada na 

política cultural e o currículo é uma representação desta relação, assim como, na construção 

ou reformulação de documentos que compõem o currículo como Projetos Político-

Pedagógicos; dos Regimentos Escolares; dos Planos de Desenvolvimento Institucionais; dos 

Programas Pedagógicos de Curso das Instituições de Educação Superior são carregados de 

ideologias.  

O currículo nunca é simplesmente uma montagem neutra de conhecimentos, 

que de alguma forma aparece nos livros e nas salas de aula de um país. 

Sempre parte de uma tradição seletiva, da seleção feita por alguém, da visão 

que algum grupo tem do que seja o conhecimento legítimo. Ele é produzido 

pelos conflitos, tensões e compromissos culturais, políticos e econômicos 

que organizam e desorganizam um povo. (APPLE, 2000, p.53) 

 

Ressalta-se que a Resolução nº 1/2012 não se apresenta como conteúdo isolado, ao 

contrário, apresenta-se como o resultado de perspectivas de programas e planos mundiais e 

nacionais, reconhecendo a educação como base da formação do ser humano inseriram no 

contexto educacional brasileiro a compreensão da convivência humana sob a ótica de uma 

cultura de paz e efetivo reconhecimento dos direitos dos povos formadores de um Estado 

Democrático de Direito. 

 
A aprovação da Resolução CNE/CP nº 01/2012, que institui as Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, constitui um importante 

passo no processo de implementação de uma política educacional e de uma 

práxis educativa que colaborem na promoção de uma cultura de direitos e, 

desta forma, com a construção de processos cada vez mais abertos e 

democráticos de gestão participativa, tanto nos ambientes escolares quanto 
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fora deles. (DIAS e PORTO, 2013, p.44) 

 

Na compreensão de Dias e Porto (2013) para promover os processos de educação em 

Direitos Humanos, partimos da afirmação que as estratégias pedagógicas não são um fim em 

si mesmas. Estão sempre a serviço de finalidades e objetivos específicos que se pretende 

alcançar. Neste sentido, na perspectiva que assumimos as estratégias metodológicas a serem 

utilizadas na educação em Direitos Humanos devem estar em consonância com a concepção 

que apresentamos uma visão crítico-libertadora, contextualizada e histórico-crítica do papel 

dos Direitos Humanos na nossa sociedade, do sentido da educação no âmbito de formar 

sujeitos de direito, empoderar os grupos socialmente vulneráveis e excluídos, resgatanado a 

memória histórica da luta pelos Direitos Humanos na nossa sociedade. 

É bastante comum afirmarmos que queremos formar sujeitos de direito e colaborar na 

transformação social, no entanto, do ponto de vista pedagógico, utilizarmos 

fundamentalmente estratégias centradas no ensino frontal, isto é, exposições, verbais ou 

midiáticas, quando muito introduzindo espaços de diálogo com os expositores quer sejam 

professores/a ou membros de mesas redondas.  

Esse tipo de estratégia atua fundamentalmente no plano cognitivo, quando muito 

oferece informações, ideias e conceitos atualizados, mas não leva em consideração as 

histórias de vida ou saberes de experiência vivida e dificilmente colaboram para a mudança de 

atitudes, comportamentos e mentalidades.  

A perspectiva acima assinalada supõe a realização de processos formativos. A palavra 

processo é fundamental. Exige uma série de atividades articuladas e desenvolvidas em um 

determinado período de tempo, através das diferentes áreas curriculares. Neste sentido, no 

contexto da educação escolar, não pode ser setorizada, transformada em uma disciplina ou ser 

de responsabilidade de determinadas áreas curriculares, como as ciências sociais ou/e as 

chamadas atividades e projetos extraclasse. Trata-se de integrar a educação em Direitos 

Humanos aos projetos políticos pedagógicos das escolas e concebê-la como um eixo 

transversal que afeta todo o currículo.  

 
A inserção da Educação em/para os Direitos Humanos é o de oferecer aos 

educandos um arcabouço teórico-metodológico que norteie práticas de 

tolerância, de respeito à diversidade e ao bem comum, de solidariedade e de 

paz, realçando os valores necessários à dignidade humana (DIAS, 2013, p.5). 

 

No que diz respeito aos assuntos a serem trabalhados – o método freireano da escolha 

dos Temas Geradores – devem ser definidos tendo-se presente as características e interesses 

de cada grupo, escola e cada contexto sempre situando as questões abordadas num contexto 
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social amplo e em relação à problemática e conceitos fundamentais relacionados aos Direitos 

Humanos. Assim os conteúdos de ensino são resultados de uma metodologia dialógica.  

Além disso, é importante mobilizar diferentes dimensões presentes nos processos de 

ensino-aprendizagem, tais como: escutar, ver, saber, celebrar, sistematizar, comprometer-se e 

socializar. Estas dimensões são concebidas de maneira integrada e interrelacionada. O ver 

refere-se à análise da realidade; o saber, aos conhecimentos específicos relacionados ao tema 

desenvolvido, o celebrar, à apropriação do trabalhado utilizando-se diferentes linguagens, 

como simulações, dramatizações, músicas, elaboração de vídeos etc. A sistematização supõe a 

construção coletiva que sintetiza os aspectos mais significativos assumidos por todo o grupo 

se comprometer à identificação de atitudes e ações a serem realizadas. A socialização da 

experiência vivida constitui a etapa final do processo. (CANDAU, 2010) 

Uma estratégia metodológica nos processos que vimos desenvolvendo é privilegiada 

foram às oficinas pedagógicas, concebidas como espaços de intercâmbio e construção coletiva 

de saberes, análise da realidade, confrontação de experiências, criação de vínculos 

socioafetivos e exercício concreto dos Direitos Humanos. Atividade, participação, 

socialização da palavra, vivência de situações concretas através de sociodramas, análise de 

acontecimentos, leitura e discussão de textos, realização de vídeo-debates, trabalho com 

diferentes expressões da cultura popular etc. são elementos presentes na dinâmica das 

oficinas.  

Trata-se, portanto, de transformar mentalidades, atitudes, comportamentos, dinâmicas 

organizacionais e práticas cotidianas dos diferentes atores, individuais e coletivos das 

organizações sociais e educativas. 

O importante na educação em Direitos Humanos é ter clareza do que se pretende 

atingir e construir estratégias curriculares e pedagógicas coerentes com a visão que 

assumimos, privilegiando a atividade e a participação dos sujeitos envolvidos no processo. 

Trata-se de educar em Direitos Humanos, isto é, propiciar experiências em que se vivencie 

uma cultura em/dos Direitos Humanos e compreender currículo como política cultural
9
. 

Estes são apenas alguns dos desafios a enfrentar para que a educação em Direitos 

Humanos penetre a cultura escolar e os diferentes sistemas de ensino, assim como a sociedade 

em geral. O importante é que ao reconhecê-los procuremos trabalhá-los no nosso dia a dia a 

começar pelos que consideremos prioritários. 

Através do desenvolvimento deste texto procuramos evidenciar a complexidade e a 

polissemia da educação em Direitos Humanos na atualidade. Assumimos a perspectiva de 

                                                      
9
  Sobre Currículo como política cultural poderá ser consultado Apple (2001) Política cultural e educação.  
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afirmar que seu horizonte de sentido no nosso contexto é formar sujeitos de direito, 

empoderar os grupos socialmente mais vulneráveis e resgatar a memória histórica da luta 

pelos Direitos Humanos. 

Diante disso, a Resolução n.º 1/2012 define as Diretrizes Nacionais para Educação em 

Direitos Humanos, a inclusão dos conteúdos sobre EDH nos currículos das instituições de 

ensino básico e superior. Assim, no artigo 7º da Resolução, tratou-se de indicar a forma de 

inserir o conteúdo de Educação em Direitos Humanos nos currículos da Educação Básica e 

Superior do país. Para tanto, como regra, foram indicadas três oportunidades diferentes para 

inserção do conteúdo:  

 

Art. 7º A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos 

Humanos na organização dos currículos da Educação Básica e da Educação 

Superior poderá ocorrer das seguintes formas:  

I – pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos 

Humanos e tratados interdisciplinarmente;  

II – como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no 

currículo escolar; 
III – de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e 

disciplinaridade.  

Parágrafo único: Outras formas de inserção da Educação em Direitos 

Humanos poderão ainda ser admitidas na organização curricular das 

instituições educativas desde que observadas as especificidades dos níveis e 

modalidades da Educação Nacional. (BRASIL, 2012, p. 2) (grifo nosso)  

 

Relacionando a instrução de inserção dos conteúdos descritos na Resolução estudada, 

vale ressaltar que a mesma também regulamenta a inserção da Educação em Direitos 

Humanos como componente curricular obrigatório na formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação, devendo estar presente na formação inicial e continuada dos 

demais profissionais das diferentes áreas do conhecimento. 

Portanto, educar para os Direitos Humanos ―significa criar no educando uma 

consciência cidadã fazendo com que ele seja capaz de identificar os direitos básicos da 

cidadania (...) se faz necessário ainda que aprenda a lutar por esses direitos‖ (SILVA, 2009, p. 

139). A EDH prioriza o fortalecimento de grupo e coletivos em situação de violência ou de 

risco social. Afirma assim, os princípios dos documentos em prol dos direitos humanos, como 

por exemplo: as convenções, tratados e declarações.   

No próximo tópico, iremos apresentar uma breve trajetória histórica dos Direitos 

Humanos da juventude que surge nas luta dos movimentos sociais juvenis para 

reconhecimento da juventude como sujeito de direitos no Estado brasileiro, a partir do 

momento no qual esse segmento social enfrente grave risco social como traz os dados 

recentes da violência no Brasil.  
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1.2 - A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS DA JUVENTUDE 

E A LUTA DO MOVIMENTO JUVENIL PARA RECONHECIMENTO DA 

JUVENTUDE COMO SUJEITO DE DIREITOS NO ESTADO BRASILEIRO 

  

O tratamento das questões que envolvem a juventude nos deixa à mercê de um leque 

amplo de diferentes abordagens, principalmente no que se refere ao reconhecimento histórico 

dos movimentos sociais juvenis e a polêmica das visões conceituais de juventude e seus 

impactos nas políticas públicas de juventude. 

Diante do exposto, para reconstruímos a história da juventude, recorremos ao livro 

História social da criança e da família (1981) de Phillipe Ariès, obra reúne estudos que 

mostram a juventude como uma fase socialmente distinta e foi se processando no 

desenvolvimento da sociedade moderna ocidental, mediante a progressiva instituição de um 

espaço separado de preparação para a vida adulta. 

 A partir do século XVII, a escola começa a substituir a aprendizagem informal feita 

pelo núcleo familiar e passa a ser o meio de educação. Aparecendo assim a visibilidade de 

uma etapa intermediária entre a infância e o mundo adulto: a juventude. No século XVIII, 

instala-se o sistema duplo de ensino que especializou a formação e acentuou a diferenciação 

social. O ensino passou a ter dois ciclos: um curto (a escola) e outro longo (o liceu). A 

condição juvenil correspondia a este prolongamento do período escolar que primeiramente 

restringia-se praticamente aos setores burgueses. Na primeira metade do século XIX, a 

demanda de mão de obra infantil no desenvolvimento da indústria têxtil acentuou a 

precocidade da passagem para a vida adulta das crianças de classes populares. (Idem, 1981). 

 Historicamente, o gênero foi outro fator de diferenciação entre estudantes. Até o 

século XVII, a escolarização era monopólio do sexo masculino e somente no século passado 

foi ampliada às mulheres. As meninas, ―de todas as classes‖, eram preparadas para que se 

comportassem muito cedo, ―como adultas‖. (Idem, 1981). 

 No século XX, há uma crescente ampliação da condição juvenil que passa a abarcar 

outros setores sociais. Esta condição se diversificou ao ponto de transformar seus 

significados, referenciais e limites etários. Este breve histórico nos indica que a condição 

juvenil é fator predominante na construção do conceito de juventude. Por isto, a importância 

de destacar alguns autores que durante o século XX e XXI se detiveram a problematizar tal 

condição. 

 Nas sociedades modernas, a acentuada divisão de trabalho, a especialização 

econômica, a segregação da família e das outras esferas institucionais e o aprofundamento das 
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orientações universalistas agudizaram a descontinuidade entre o mundo da criança e o mundo 

adulto, implicando um tempo longo de preparação que comparado ao das sociedades 

primitivas é menos institucionalizado e com papéis menos definidos. (ABRAMO, 1994). 

Então fica evidente que a categoria juventude surgiu como criação da escola e a 

relação com divisão de trabalho especializado e, diante disto é necessário compreender que 

esta se caracteriza como uma etapa transitória da vida que é vivida de modos distintos por 

cada um, conforme as diferenças de sexos, nas classes sociais, na cidade, no campo, nas 

etnias, nas religiões etc. Por isto, podemos afirmar que para conceituar a juventude é 

imperativo considerar todos estes elementos que favorecem a compreensão das juventudes no 

plural e não da juventude no singular.  

O conceito de juventude pode ser entendido como uma categoria que está em 

permanente construção social e histórica, por levar em consideração as dimensões biológicas, 

sociais, psíquicas, culturais, políticas, econômicas e se constituem em múltiplas maneiras de 

viver a condição juvenil
10

. Deste modo, é possível dirigir um olhar sobre a juventude que 

contemple sua diversidade. Pois, a agregação por idade não traduz as identificações possíveis 

que a situação cotidiana revela, principalmente ao utilizar a pesquisa, enquanto instrumento 

científico e metodológico. Assim, empregamos com certa frequência a expressão 

―juventudes
11

‖, como forma de enfatizar que ao se tratar de jovens, deve-se reconhecer uma 

realidade plural e multifacetada.  

 A condição juvenil e seus significados conceituais modificam-se de acordo com 

tempo, pois na sociedade moderna a juventude é plural, com diversas abordagens teóricas. O 

fato é que a juventude não representa uma categoria social homogênea, pois existem fatores 

causando diferenciação no interior deste segmento. A classe social, a condição étnica e de 

gênero, a orientação religiosa e a situação familiar são elementos que põem em xeque a 

pretendida homogeneidade. 

 A noção de juventude a partir da categoria social está enraizada num determinado 

momento histórico-sociocultural, ou seja, ela se localiza em determinado espaço e tempo. 

Considerar que a juventude constitui-se como uma categoria sociocultural, nos dias de hoje, é 

dizer que ela vem sendo tecida em tramas de constantes mudanças. Segundo Levi & Schmitt 

                                                      
10

 Abordado por diversos autores como ABRAMO, NOVAES e CARRANO, que significa Forma como a 

sociedade representa/ pensa a juventude e tem relação com os movimentos que tiveram visibilidade nas 

diferentes épocas. (1950 - juventude transviada; 1960 - juventude rebelde; 1970 - juventude paz e amor; 1980 - 

juventude alienada; 1990 - as gangues, as galeras, chegados, rappers e 2000 – os manos. 
11

 Destaco entre outros, os trabalhos de NOVAES (2006), CARRANO (2007) e ABRAMO (1994). 
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(1996), a juventude como produção social e cultural, mais do que qualquer outra categoria, 

tem a característica de ―ser irredutível a uma definição concreta e estável‖. 

 O autor Luiz Groppo (2000) define juventude como categoria social, afirmando que 

―Juventude é uma representação sociocultural fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios 

jovens, para significar uma série de comportamentos a ela atribuídos na sociedade‖. A 

juventude como categoria social é condicionada pela sociedade, pelas relações que mantêm e 

pelas instituições das quais participa. Ela é vista como uma criação simbólica para significar 

uma série de comportamentos e atitudes atribuídos aos jovens. 

 No Brasil, a condição juvenil passou a fazer parte das reflexões sociológicas a partir 

da década de 1960. Nessas circunstâncias, a juventude era interpretada como um segmento 

questionador, capaz de provocar rupturas e inovações na sociedade. Mas, é importante 

ressaltar que o que se entendia por movimentos juvenis eram fundamentalmente as atividades 

exercidas pelos jovens das classes média e alta, estudantes secundaristas e universitários. 

  Esta concepção de juventude como categoria social, possibilita e compreensão do 

jovem como sujeito político. Segundo Juarez Dayrell (2003, p.43), em seu artigo O jovem 

como sujeito social, baseando sua definição em Charlot (2000, p.33;51), o sujeito é um ser 

humano aberto a um mundo que possui uma historicidade; é portador de desejos e é movido 

por eles, além de estar em relação com outros seres humanos, eles também sujeitos. Ao 

mesmo tempo, o sujeito é um ser social, com uma determinada origem familiar que ocupa um 

determinado lugar social e se encontra inserido em relações sociais. 

 O autor afirma que o sujeito é um ser singular e tem uma história, interpreta o mundo e 

dá-lhe sentido, assim como dá sentido à posição que ocupa nele, às suas relações com os 

outros, à sua própria história e à sua singularidade. Para o autor, o sujeito é ativo, age no 

mundo e, nesta ação, produz e é produzido no conjunto das relações sociais nas quais se 

insere. Este sujeito, aberto ao mundo interage com as autoridades e se percebe como tal, pode 

vir a ser político, por se perceber coletivo e inserido numa cidade enquanto indivíduo.

 Partindo deste pressuposto, podemos afirmar que a construção do/a jovem como 

sujeito político nunca está dada, de antemão, por condições ou qualidades "naturais" dos 

sujeitos que compõem um grupo, entidade ou movimento juvenil. 

 A autonomia é um fator muito importante no processo de formação do jovem como 

sujeito político. 

 Segundo GONH (2005, p.33), 

[...] autonomia se obtém quando se adquire a capacidade de ser um sujeito 

histórico, que sabe ler e re-interpretar o mundo, quando se adquire uma 

linguagem que possibilite ao sujeito participar de fato, compreender e se 

expressar por conta própria. 
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 De acordo com a categoria social que reconhece a juventude a partir das condições 

juvenis diversas e heterogêneas, torna-se possível compreensão da potencialidade do jovem 

como sujeito político que se expressa através de linguagem, artes, música, danças e 

expressões religiosas, entre outras. Por isto, é nesta complexidade social e histórica que as 

juventudes podem experimentar a autonomia de ler e interpretar seu próprio mundo, como 

também a si mesmo. A juventude na historia social recente tem se portado como atores sociais 

na luta por direitos. 

 

1.2.1 - INFLUÊNCIA INTERNACIONAL: O reconhecimento dos Direitos Humanos da 

Juventude pela ONU  

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) em 1965 lançou a Declaração sobre 

Fomento dos Ideais de Paz, Respeito Mútuo e Compreensão entre os Povos e, os Estados-

membros assinaram e se comprometeram em criar e executar o Programa de ações para 

atingirem os objetivos da Declaração. Posteriormente, a ONU instituiu o ano de 1985 como o 

Ano Internacional da Juventude: Participação, Desenvolvimento e Paz, recomendando aos 

governos; órgãos das Nações Unidas e organizações não governamentais que se esforçassem 

em aplicar as diretrizes firmadas em acordos para a planificação de novas medidas e a adoção 

de estratégias complementares adequadas na esfera da juventude.  

 Desde 1985, Ano Internacional da Juventude, escolhido pela Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas, a "agenda jovem" fora colocada em pauta no mundo e na 

agenda dos países-membros da Organização Ibero-Americana de Juventude, bem como em 

diversos eventos e fóruns internacionais. A importância da temática foi salientada em 

documento orientador para formulação de políticas para a juventude das Nações Unidas 

(1985) e no seu Informe sobre a Juventude Mundial (2005); inserida no capítulo 25 da 

Agenda 21 (1992), em frequentes pronunciamentos de autoridades nacionais e internacionais, 

a exemplo do presidente do Banco Mundial (WOLFENSOHN, 2004). Esta instituição incluiu, 

pela primeira vez, a questão da juventude como linha de ação em sua Estratégia de 

Assistência ao País (2004-2007), publicada em setembro de 2003. 

Entretanto, no Brasil, as políticas voltadas para a juventude são recentes e decorrentes 

de vários enfoques, como por exemplo: adolescência; prevenção e combate às drogas e à 

violência; assistência; inclusão dos jovens carentes e em situação de risco; educação; acesso à 

informação (inclusão digital); inserção de jovens excluídos do mercado de trabalho. Mais 

recentemente, decorre dos enfoques do protagonismo juvenil, empoderamento e da 
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consciência de direitos e da cidadania. 

Os 29 anos que separam o ano de 2014 do ano Internacional da Juventude (1985), 

podem ser identificadas alterações no discurso sobre este segmento da população. Em relação 

aos organismos internacionais, os jovens continuam sendo considerados sob o duplo enfoque 

de ―beneficiários‖ e ―participantes ativos‖ do processo de desenvolvimento (ONU, 1995), mas 

agora predomina a expressão ―atores estratégicos‖. (SOUSA, 2006, p. 152). 

 O Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento – PNUD, presente no Brasil 

desde a década de 1960, possui 180 projetos e priorizam ações nas áreas de governança, 

redução da pobreza, tecnologia da informação, políticas de energia, meio ambiente e combate 

à AIDS. Recentemente, implantou projetos de desenvolvimento local que envolveu 720 

organizações, 150 parceiros, 13.908 produtores e 58 municípios. Em parceria com o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), orientou mais de 50 mil 

pessoas a criarem e administrar negócios próprios. O Ministério da Educação capacitou 23 

mil professores de escolas públicas por meio de Ensino à Distância. Apoia o Congresso 

Nacional em projeto que visa integrar, por computador, 2.500 câmaras municipais. O 

Ministério da Fazenda implantou em 23 estados programas para elevar a arrecadação pública 

por meio da informatização e do combate à fraude e à sonegação. A OIT, criada em 1919, tem 

mantido representação no Brasil desde 1950. Oferece cooperação técnica aos programas 

prioritários e reformas sociais do Governo brasileiro, incluindo o Plano Nacional para a 

Erradicação do Trabalho Escravo, Fome Zero, Primeiro Emprego e diversos programas 

governamentais e não governamentais de erradicação e prevenção do trabalho infantil, de 

combate à exploração sexual de menores; de promoção de igualdade de gênero e de raça; para 

a redução da pobreza, de geração de empregos, de fortalecimento do diálogo social e de 

programas de proteção social. Possui o ―Programa de Trabalho Decente‖, através de 

indicadores e estudos de monitoramentos de políticas públicas destinadas a garantia de 

direitos trabalhistas e acesso à renda de forma equitativa.  

A Comissão Econômica para América Latina e Caribe – CEPAL, criada em 1948, pelo 

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, é uma das cinco comissões econômicas da 

ONU. Possui 43 países como membros, tendo publicado importantes trabalhos sobre 

Juventude, por meio de pesquisas e estudos sobre a situação dos jovens nos países da Região 

e avaliado suas principais políticas públicas destinadas a este segmento populacional. Foi 

responsável, nos anos 1980, pela celebração do Ano Internacional da Juventude (1985) e, para 

cumprir essa tarefa, realizou detalhado estudo da situação dos jovens em cada um dos países 

da Região, delineando a Proposta do Plano de Ação Regional para a América Latina e o 
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Caribe, aprovada em 1985, na Conferência de Montevidéu. Desde aquela data, vem 

trabalhando intensamente na promoção de encontros de pesquisadores especializados e 

dirigentes juvenis e colaborou com a Organização Ibero-americana de Juventude (OIJ) na 

construção do ―Marco de Referência‖ do Programa Regional de Acciones para el Desarrollo 

de la Juventud de América Latina. A CEPAL tem como divisão o Centro Latino-americano 

de Demografia que analisa os vínculos existentes entre juventude, população e 

desenvolvimento, e edita numerosos ensaios. 

 

1.2.2 - A construção das políticas públicas de juventude no Brasil 

 

As políticas públicas para os jovens no Brasil foram desenvolvidas, nas últimas duas 

décadas com ações focais e pontuais, sendo realizadas pelos poderes executivos municipal, 

estadual e federal, pelos diversos setores da sociedade – representados por ONGs, 

associações, sindicatos e projetos sociais vinculados a igrejas, na defesa dos direitos das 

crianças e adolescentes – embora ainda com uma distância entre o estabelecido na lei e a 

presença de uma dualidade que reproduz as desigualdades preexistentes. 

A juventude brasileira é marcada por uma extrema diversidade e manifesta as 

diferenças e as desigualdades sociais presentes em nossa sociedade. Este fato demonstra que, 

ao longo das últimas décadas, o Estado não se preparou para receber adequadamente esse 

enorme contingente de cidadãos. Por outro lado, nos últimos 15 anos, estamos vivenciando as 

transformações sociais que tornam o mercado de trabalho mais seletivo, mutante e excludente 

em razão das distintas formas de violência física e simbólica que caracterizaram a sociedade 

do fim do século XX e persistem neste início do século XXI. Ressalta-se que estas mudanças 

no mundo do trabalho atingiram com mais intensidade a população juvenil.  

Durante muito tempo, os jovens permaneceram invisíveis aos olhos do país. O 

resultado disso é que o Brasil acumulou uma dívida social enorme com a juventude com 

destaque para as comunidades populares. De um lado, há inúmeras situações de violência 

relacionadas ao tráfico de drogas, ao uso de armas de fogo que têm gerado o aumento 

sistemático dos homicídios juvenis por causas externas; por outro lado, cresce também a 

epidemia do uso de abuso de drogas e destaque para o crack.  

Para exemplificar, podemos citar o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 

2009) que publicou recentemente um texto para discussão intitulado ―Juventude e Políticas 

Sociais no Brasil‖, revelando diversos aspectos do relacionamento entre população juvenil e o 

conjunto da sociedade brasileira. O texto do IPEA (2009) aponta que jovens com idade entre 

15 e 29 anos enfrentam diversos riscos e problemas em seu cotidiano. O desemprego, por 
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exemplo, é um problema cada vez mais grave para a população nesta faixa etária. Em relação 

à educação, 18% dos jovens de 15 a 17 anos estão fora da escola; este percentual sobe para 

66%, se considerarmos aqueles que têm de 18 a 24 anos. Justifica-se que a principal causa do 

abandono da escola entre os homens é o trabalho e, entre as mulheres, a gravidez. Outro dado 

revelador é que apenas 48% dos jovens entre 15 e 17 anos cursam o ensino médio e somente 

13% dos que têm entre 18 anos e 24 anos estão no ensino superior. (IPEA, 2009). Por este 

contexto, avalia-se que a conta é alta e grande parcela deste débito deve ser paga pelo Estado, 

sob a forma de políticas públicas. 

A inclusão das temáticas relacionadas à juventude na agenda pública é devido a três 

fatores: o primeiro relaciona-se ao cenário de problemas sociais que envolvem a juventude; o 

segundo, às ações de monitoramento de órgãos ligados à ONU como UNESCO e OIJ, 

produzindo pesquisas que indicam a população juvenil brasileira com um enorme índice de 

violações de direitos humanos; e, o terceiro fator está vinculado à intensificação da presença 

de atores juvenis, principalmente dos setores populares, adotando linguagens e 

comportamentos variados no plano da cultura, do lazer, do cotidiano da vida comunitária, a 

partir daí manifestam publicamente as questões que os afetavam e preocupavam, cobrando 

respostas do Estado. 

A participação juvenil provoca a construção de programas sociais – governamentais 

ou não – apoiados por organismos de cooperação internacional, por agências das Nações 

Unidas e por fundações empresariais, sendo justo destacar o importante papel desempenhado 

por ONGs transparentes e comprometido com o enfrentamento das desigualdades sociais no 

Brasil. Esses programas, em geral, detectavam os problemas mais graves vividos pelos jovens 

e buscavam contribuir para a supressão ou diminuição de certas marcas da exclusão. 

Os programas sociais destinados à juventude desenvolvidos ajudaram a produzir 

informações e acumular experiência para a composição de diagnósticos mais precisos. 

Testaram caminhos, levantaram pistas a respeito do que fazer e também do que não fazer. 

Apontaram soluções e novas demandas que precisam ser avaliadas, confrontadas e, 

principalmente, articuladas numa perspectiva mais integrada. Como também as definições 

para que os investimentos de recursos sociais possam ser feitos com transparência, 

aumentando a capacidade de impacto da nova política proposta. Isso só pode ser realizado 

através do debate público e de um esforço coletivo fixando diretrizes orientadoras para a 

consolidação de uma política nacional articulada para os jovens, enquanto sujeitos de direito, 

com múltiplas dimensões a serem consideradas. 

A juventude na pauta governamental é um processo que se desenvolveu nas últimas 
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duas décadas através de criação de algumas coordenadorias e secretarias municipais e 

estaduais de juventude. Nos últimos 11 anos, a problemática da juventude chegou aos poderes 

legislativo e executivo em nível nacional. O Projeto Juventude é uma das principais fontes 

que reúne estudos sobre as políticas públicas para/de/com juventude. Por isto, optamos por 

tomá-lo como base para a nossa reflexão o paradigma da politicas públicas para/de/com 

juventude. 

As políticas públicas para as juventudes brasileiras foram desenvolvidas, até pouco 

tempo atrás com uma dualidade que reproduzia desigualdades preexistentes. De um lado, 

políticas de educação, ainda longe de se concretizarem como universais, mas que se tornaram 

acessíveis nos seus graus mais avançados, apenas aos jovens de classes média e alta. De 

outro, políticas de assistência, para jovens em situações especiais de ―abandono‖, desvio e 

marginalidade, quase sempre das classes populares. (Projeto Juventude, 2004, p.19) 

Assim, o início do primeiro mandato do governo Lula, iniciado em 2003 se configura 

como um ambiente favorável para desenhar uma política nacional de juventude. Neste 

sentido, a Câmara dos Deputados criou em 2003 a Comissão Especial destinada a acompanhar 

e a estudar propostas de Políticas Públicas para a Juventude (CEJUVENT). A referida 

comissão teve como objetivo oferecer aos jovens brasileiros a proposta de criação de um ou 

mais órgãos institucionais e a elaboração de marcos legais que aglutinem as associações 

juvenis e, coordenem as ações em desenvolvimento da população entre 15 e 29 anos. Deste 

modo, foram motivadas e coordenadas em conjunto com as organizações juvenis, movimentos 

sociais, ONGs, Instituições Acadêmicas e organizações governamentais, as Conferências 

Estaduais de Juventudes nos 27 estados e no Distrito Federal, durante o período de 

novembro/2003 a junho/2004, enquanto espaços de debates e reflexões sobre a situação 

juvenil em nível nacional e local. Tendo com subsídio o Documento Preliminar do 

CEJUVENT, também foi elaborada a carta dos Estados para em conjunto com as outras cartas 

produzidas pelos movimentos sociais juvenis, formar uma base para elaboração do Plano 

Nacional de Juventude e também de um desenho Institucional para o Conselho Nacional de 

Juventude. 

Na Paraíba, a Conferência Estadual da Juventude foi espaço conflituoso, com muita 

disputa de poder, pois o representante da Câmara Federal, deputado Benjamim Maranhão, 

teve o papel de articulador e coordenador do processo na Paraíba. Mas, a referida conferência 

ocorreu levando em consideração apenas os jovens dos movimentos estudantis e partidários, 

criando assim um conflito entre os grupos, entidades e movimentos juvenis dos segmentos: 

religioso, cultural, ONGs, feminista e rural.  
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Assim, na plenária da primeira convocação, realizada no auditório da reitoria da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em João Pessoa, os jovens dos movimentos juvenis 

dos segmentos religioso, cultural, de projetos sociais de ONGs, feministas e rurais não 

participaram efetivamente da construção da conferência se retiram e em um jornal de 

abrangência estadual denunciaram a forma como a referida conferência estava sendo 

construída.  

Em seguida, aglutinaram-se cerca de 30 organizações
12

 e, de forma democrática, 

construíram outra conferência levando em consideração os seguintes princípios: pluralidade 

das juventudes, a abrangência estadual e democracia participativa em todo o processo da 

conferência. Assim os jovens constroem com sua força e ousadia a 1ª Conferência das 

Juventudes da Paraíba, realizada nos dias 12 e 13 de junho de 2004, 20 dias após a primeira 

convocatória oficial, em João Pessoa, na Faculdade de Direito/UFPB. A conferência contou 

com a participação de 177 jovens de 20 municípios de diversas microrregiões do estado, 

representando 64 organizações. Um dos resultados foi a eleição de 33 jovens representantes 

do Estado para a Conferência Nacional de Juventude e o documento denominado de Carta das 

Juventudes Paraibanas. 

A partir das exposições verbais dos movimentos juvenis, percebe-se que desde 2001 a 

temática das políticas públicas de juventude vem se intensificando no interior das diversas 

organizações juvenis da Paraíba, destacando-se: debates internos, mobilizações de rua, 

sessões especiais na Assembleia Legislativa da Paraíba e nas Câmaras de Vereadores de 

                                                      
12

 Amazona – Associação de Prevenção à AIDS; AFYA – Centro Holístico da Mulher; Associação de Juventude 

– AJURCC; Associação de Moradores de Casa Branca – Bayeux; Associação de Moradores de Mata Redonda; 

Associação Educativa Biblioteca Livro em Roda – AELER; Axé dos Kekeris; Bamidelê – Organização de 

Mulheres Negras na Paraíba; CAPES AD; Casa Menina Mulher; Centro Acadêmico de Ciências Sociais - UFPB; 

Centro Acadêmico de Comunicação Social – UFPB; Centro Acadêmico de Economia - UFPB; Centro 

Acadêmico de Matemática – UFPB; Centro Acadêmico de Serviço Social - UFPB; Centro da Mulher 8 de 

Março; Centro Rural de Formação – CRF; Comissão Especial de Políticas Públicas para Juventude – CEPPJ; 

Comissão Pastoral da Terra – CPT/Jovem-PB; Comitê de Cidadania do Jardim Laranjeiras – CCJL; Conselho da 

Juventude de Santa Rita-PB; Conselho Jovem Estadual pelo Meio Ambiente da Paraíba – COJEMA - PB; 

Conselho Regional de Farmácia; Consulta Popular – PB; Coordenação Estadual DST / AIDs; Cunhã - Coletivo 

Feminista; Diretório Acadêmico de Direito da UFPB; Diretório Central dos Estudantes da UFCG; EQUIPE – 

Escola de Formação Quilombo dos Palmares; Escola Beneficente Evangélica; Escolas Piolim; Esfera Social; 

Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - DCA; Fórum ONGs AIDS/PB; Gabinete 

Dep. Rodrigo Soares – PT; Gabinete Dep. Giannina Farias – PT; Grêmio da Escola Estadual Prof. Buryti; Grupo 

de Jovens de Alhandra, PB; Grupo Jovem Casa Mulher Renasce Companheira; Grupos de Agentes 

Multiplicadores; Juventude Articulação de Esquerda - PT; Juventude do PSOL; Juventude Franciscana; 

Juventude Operária Católica – JOC; Liberta – Educação e Comunicação; Malungus – Organização Negra da PB; 

Maternidade Santa Maria; Movimento de Adolescentes e Crianças – MAC; Movimento Nacional de Meninos e 

Meninas de Rua – MNMMR; Movimento Rural da Juventude; Movimento Secundarista; Paróquia Santa Rita de 

Cássia – Sta. Rita –PB; Pastoral da Juventude da Arquidiocese da Paraíba; Pastoral da Juventude do Meio 

Popular - PJMP; Pastoral da Juventude Estudantil - PJE; Pastoral do Menor; Pastoral dos Negros - PN; Programa 

de Capacitação com Jovens Dependentes Químicos; Projeto Beira da Linha; Rádio Independente do Timbó; 

Rede de Jovens do Nordeste/Paraíba –RJN - PB; Renovação Carismática Católica; Secretaria de Educação de 

Alhandra; Setor Juventude da Arquidiocese da Paraíba; Sociedade Cultural Posse Nova República; Sou de 

Atitude - PB. 
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diversos municípios paraibanos, reafirmando e pautando na agenda pública a necessidade de 

construção de políticas públicas de juventude. 

Assim, no exercício da democracia participativa,  

consideramos que nós jovens não somos fruto do ―aqui agora‖. Somos parte 

de um processo histórico-cultural, que vem de longe e deixa-nos um legado 

que muitas vezes nos condiciona e nos torna escravos/as de uma civilização 

hipócrita, controlada por minorias dominadoras. Mas também reconhecemos 

alguns avanços que as gerações anteriores conquistaram e que hoje 

usufruímos, tais como no campo da sexualidade, da espiritualidade e do 

conhecimento de uma forma em geral. Percebemos também que é necessário 

alterarmos profundamente o modo de se construir políticas públicas de 

juventude. (PARAIBA, 2004, p.1). 

 

Este movimento que nasceu na sociedade civil, fomentou ações educativas em Direitos 

Humanos nas organizações, ONGs, movimentos sociais de juventude que focavam nas ações 

de empoderamento dos jovens.  

 Destaca-se que o movimento de resistência juvenil efetuou intervenções qualificadas 

na 1ª Conferência Nacional de Juventude promovida pela Comissão Especial de Políticas 

Públicas para a Juventude da Câmara dos Deputados, que aconteceu de 16 a 18 de junho de 

2004. Um evento que contou com a variada participação de 2.243 jovens, das 27 UFs e 

Distrito Federal, reunidos em Brasília/DF, recebendo participantes de todo o país que levaram 

sua pluralidade de ideais, reivindicações e bandeiras de luta. 

A Conferência Nacional de Juventude foi um marco no processo de construção da 

política de juventude do Brasil, pois deu visibilidade às várias manifestações dos diversos 

segmentos juvenis presentes, contando ainda com a participação de autoridades. O espaço da 

conferência possibilitou aos representantes de cada Estado relataram o processo das consultas 

públicas estaduais que ocorreram nas Conferências Estaduais. 

A partir da formação da mesa de diálogo sobre os pressupostos das políticas públicas 

de juventude, os expositores apresentaram dados que revelaram a situação socioeconômica 

dos jovens brasileiros e sua pluralidade. Essa mesa enfatizou que a Constituição Federal de 

1988 sinalizava a necessidade de políticas públicas que levem em consideração a diversidade 

e pluralidade do Brasil, um país com dimensões continentais. Reivindicaram também que a 

Política Nacional de Juventude deveria articular a geração de oportunidade e garantia de 

direitos universais e que os jovens deveriam ser vistos a partir de suas necessidades, tendo 

como referência os aspectos: gênero, étnico/racial, orientação sexual, socioeconômica, entre 

outros.  

Porém, o cansaço dos participantes ocasionado pela morosidade do início da 

programação e pelo discurso dos expositores contribuiu apenas com a exposição ideológica da 



49 
 

temática. Com isto, a Conferência Nacional mostrou o descaso dado à juventude pelos 

poderes públicos, visto que a metodologia não contribuiu para formulação do plano nacional 

de políticas públicas para juventude. Além do mais os relatórios das consultas estaduais não 

foram encaminhados aos grupos para análise, não proporcionando os jovens um diálogo 

referente às questões de integração de políticas e ao aumento de recursos destinados. 

Entretanto, a partir da conferência, conclui-se que no cenário nacional, as políticas 

para juventude estarão e poderão entrar na pauta só com a participação efetiva dos jovens. 

Para tanto, faz-se necessário maior empoderamento dos jovens das linguagens legalistas e 

mecanismos de intervenção junto aos poderes públicos como também um diálogo mais amplo 

entre sociedade civil e poderes públicos. 

 

1.2.3 – Política Nacional de Juventude  

 

O desenho da Política Nacional de Juventude foi fomentado pelos resultados das 72 

propostas e de acordo com o relatório da Conferência Nacional de Juventude, em 2004, o 

governo federal criou o Grupo Interministerial da Juventude, coordenado pela Secretaria-

Geral da Presidência da República composto por representantes de 19 ministérios e 

secretarias. O Grupo Interministerial da Juventude produziu um levantamento dos programas 

federais dirigidos total ou parcialmente para a população jovem, analisaram as políticas 

públicas, dados, estudos e diagnósticos sobre a população jovem do Brasil.  

À época, houve o lançamento experimental do Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens (PROJOVEM), considerado ―carro-chefe‖ na construção da Política Nacional de 

Juventude, cuja definição de juventude estava relacionada aos/às cidadãos/ã) entre 15 e 29 

anos de idade. Nesta perspectiva, o Documento-Base da 1ª Conferência Nacional de 

Juventude (2007, p. 8) afirma que podem ser considerados jovens os adolescentes-jovens 

(entre 15 e 17 anos), os jovens (entre 18 e 24 anos) e os jovens-adultos (entre 25 e 29 anos).  

A Secretaria Nacional de Juventude foi incumbida de centralizar e articular todos os 

programas pulverizados nos diversos órgãos, inclusive, os dos espaços ministeriais destinados 

ao segmento juvenil, ainda que com finalidades diferenciadas. Este papel foi definido pelo 

artigo 11 da referida lei. Outra atribuição do órgão foi articular todos os programas e projetos 

destinados, em âmbito federal, aos jovens na faixa etária entre 15 e 29 anos. 

 Neste sentido, a pesquisa produzida pelo IPEA 2008 revela que as políticas para a 

juventude, enquanto segmento social estão pulverizadas em diferentes ministérios que agora 

estão sendo coordenados pela SNJ, no interior da Secretaria-Geral da Presidência da 
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República. Esta reorientação técnico-administrativa e, sobretudo política responde a um 

contingente etário a partir dos 15 anos com vistas às oportunidades e acessos aos serviços 

sociais. Ao mesmo tempo, atende também aos jovens no sentido de possibilitar o uso dos 

direitos sociais garantidos por força da lei, conforme determinação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA - Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990. 

Cabe salientar que a proposta de integração entre os diversos ministérios, no intuito de 

articular de forma conjunta soluções setorizadas, pode ser observada através do Projovem. 

Nesta proposta, os diferentes ministérios, através da SNJ, puderam coadunar suas 

especificidades em torno de um itinerário formativo que atendesse às várias expectativas 

pertencentes aos jovens das camadas populares, como elevação da escolarização, qualificação 

profissional, ação comunitária e assistência estudantil através da concessão de auxílio 

financeiro aos seus beneficiários.  

O Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE) tem a participação do governo, 

especialmente das áreas que desenvolvem ações voltadas para a população jovem, de 

organização, personalidades identificadas com a juventude e com políticas públicas voltadas 

para a população jovem. Foi implantado em agosto de 2005, em solenidade realizada no 

Palácio do Planalto o Conselho, tendo como finalidade formular e propor diretrizes da ação 

governamental voltada à promoção de políticas públicas para a juventude e fomentar estudos 

e pesquisas sobre a realidade socioeconômica juvenil. 

Parte fundamental da Política Nacional de Juventude do governo federal, o CONJUVE 

tem o objetivo de assessorar a Secretaria Nacional de Juventude na formulação de diretrizes 

da ação governamental; promover estudos e pesquisas acerca da realidade socioeconômica 

juvenil; e assegurar que a Política Nacional de Juventude do governo Lula seja conduzida por 

meio do reconhecimento dos direitos, das capacidades dos jovens e da ampliação da 

participação cidadã. 

O primeiro Conselho Nacional de Juventude da história republicana coloca o Brasil 

em sintonia com inúmeros países da América Latina e da Europa que há anos vêm 

desenvolvendo experiências semelhantes com bastante êxito. O Conselho tinha como proposta 

também servir de estímulo à criação de novos Conselhos Estaduais e Municipais de 

Juventude, além de fortalecer os existentes. 

O CONJUVE é um órgão consultivo, integrante da estrutura básica da Secretaria-

Geral da Presidência da República, e composto por 20 conselheiros representantes do poder 

público e 40 da sociedade civil. Esta formação proporciona uma representação à altura dos 

desafios a serem enfrentados visando à melhoria da situação da juventude brasileira. 
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A representação do poder público contempla, além da Secretaria Nacional de 

Juventude, todos os Ministérios que possuem programas voltados para juventude, a Frente 

Parlamentar de Políticas para a Juventude da Câmara dos Deputados, o Fórum Nacional de 

Gestores Estaduais de Juventude e representantes das associações de prefeitos. Tal 

composição atende ao objetivo de transformar a política de juventude numa verdadeira 

política de Estado. 

A parcela da sociedade civil, maioria no CONJUVE, reflete a diversidade de atores 

sociais que podem contribuir para o sucesso da Política Nacional de Juventude. Dentre os 40 

conselheiros da sociedade, há representantes dos movimentos juvenis, organizações não-

governamentais, especialistas e personalidades com reconhecido trabalho voltado para a 

juventude. O Conselho contempla, ainda, as diversas formas de organização e participação da 

juventude brasileira. Do movimento estudantil à rede de jovens ambientalistas, dos 

trabalhadores rurais e urbanos, dos negros, indígenas e quilombolas, das mulheres, dos 

empreendedores, do hip-hop e dos participantes de organizações religiosas. 

Segundo a presidente
13

 do CONJUVE, Regina Novaes
14

, a Carta elogia a criação da 

Secretaria Nacional de Juventude, em 2005 e, a instalação do Conselho. Também sugere ao 

presidente da república a realização da uma Conferência Nacional de Juventude, para registrar 

as demandas da sociedade civil, e a inclusão das políticas para a juventude no Plano 

Plurianual (PPA) de governo. 

 

A carta pede que o orçamento para a juventude seja designado, seja respeitado, seja executado, 

e serve de parâmetro para o monitoramento dessas políticas. Monitorar as políticas significa criar 

indicadores e acompanhar os programas do governo voltados para a juventude, a fim de avaliar os 

resultados a cada ano e aperfeiçoar essas políticas. (BRASIL, 2007). 

 

O documento pede ainda a Secretaria Nacional de Juventude, ligada hoje à Presidência 

da República que continue nesta posição e seja dada à mesma legitimidade para articular os 

programas do governo. 

A integração entre escolaridade e inserção no mercado é uma das demandas que, na 

opinião de Regina Novaes, deveria estar entre as primeiras a serem articuladas, pois 

 

Há um contingente de jovens fora da escola e fora do mercado de trabalho 
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 No primeiro biênio (2005-2006), o CONJUVE teve a composição total (Poder Público e Sociedade Civil) 

definida a partir de indicações do governo federal, sendo os cargos de Presidente ocupada por Regina Célia 

Reyes Novaes.  
14

 Profª. da Universidade Federal do R.J-UFRJ e membro da diretoria das ONGs: Instituto de Estudos da 

Religião-ISER e Instituto Brasileiro de Análises Econômicas-IBASE e consultora especial do Projeto Juventude 

do Instituto Cidadania 
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que a gente não pode perder, uma parte dessa geração que está aí e a quem 

temos de oferecer medidas emergenciais, programas emergenciais para que 

essa geração tenha uma segunda chance de inserção. (BRASIL, 2007, p.3) 

 

Segundo Novaes (2006) a próxima demanda a se tornar alvo de políticas públicas são 

as questões de violência contra a juventude, o direito ao lazer, à cultura frente o genocídio 

juvenil e a negligência com este público por parte dos órgãos responsáveis. 

No entanto, mesmo com um cenário político nacional impulsionando a colocação da 

juventude na agenda pública, pouco foi feito por parte do governo estadual da Paraíba para 

que sua juventude integrasse agenda pública. Mas, com intervenção das organizações juvenis 

paraibanas, este quadro começou a mudar, em 2005, com a criação do Conselho Estadual de 

Juventude. 

Com isto, a criação do Conselho Estadual de Juventude contribui para colocar a 

juventude na pauta da agenda das políticas públicas do Estado e para o fomento das criações 

de fóruns e conselhos municipais de juventude. Dessa forma que surge o Fórum
15

 de 

Juventude de Santa Rita/PB, em meio a tantas transformações e instigações. Na perspectiva de 

contribuir para uma participação mais efetiva dos jovens, no que concerne ao controle público 

e a articulação entre a sociedade civil organizada. 

Em 2010, houve a primeira conquista: a incorporação da palavra ―juventude‖ à 

Constituição Federal Brasileira pela Emenda Constitucional nº 65 abriu caminho para o 

grande passo que se deu com o Estatuto da Juventude. 

O Estatuto da Juventude, aprovado pelo Congresso Nacional em 2013, através da 

Lei nº 12.852, é um instrumento jurídico-político para promover os direitos da juventude 

brasileira e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e as diretrizes das políticas 

públicas de juventude e cria ainda o Sistema Nacional de Juventude (SINAJUVE). Um salto 

para toda uma geração que necessita de políticas claras e que com seus direitos garantidos 

pode colaborar com a construção de um novo Brasil, mais justo e sustentável. 

 O Estatuto tem como fim garantir que os jovens tenham condições reais de exercer 

com liberdade, equidade e segurança seu papel na sociedade, sendo integrados a ela como 

pessoas ativas, responsáveis e dignas de ocupar uma posição central nos processos políticos e 

sociais.  

Os princípios balizadores do estatuto são: I – promoção da autonomia e emancipação 

dos jovens; II – valorização e promoção da participação social e política, de forma direta e por 

meio de suas representações; III – promoção da criatividade e da participação no 
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desenvolvimento do País; IV – reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais, 

geracionais e singulares; V – promoção do bem-estar, da experimentação e do 

desenvolvimento integral do jovem; VI – respeito à identidade e à diversidade individual e 

coletiva da juventude; VII – promoção da vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da 

não discriminação; e VIII – valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais 

gerações.  

Definitivamente, o estatuto representa um avanço, mas um desafio posto e 

concretização dos direitos através de políticas públicas que respondam às questões sociais que 

afetam a juventude, principalmente das camadas populares da sociedade, como por exemplo, 

o genocídio da juventude nas periferias, em sua maioria de negros e ao todo representa cerca 

de 50 mil jovens por ano, aproximadamente 1% da população jovem brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
15

 Sobre o Fórum de Juventude de Santa Rita poderá ser consultado a pesquisa O FÓRUM DE JUVENTUDE: 

NOVA FORMA DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NA CIDADE DE SANTA RITA/PB de Renildo Lúcio de 

Moraes (UFPB/Graduação de Serviço Social-2007). 
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2 - O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVEM – PROJOVEM 

URBANO: Possibilidade de recuperação dos direitos negados? 

 

O presente capítulo apresenta o Programa Nacional de Inclusão de Jovem – 

PROJOVEM como uma política pública parte da política nacional de juventude. Iremos nos 

debruçar sobre os princípios, diretrizes e concepções que o orientam, trazendo seus aspectos 

legais, como decretos, leis e documentos que o regulamentam, explicitando ainda as 

características do seu público-alvo. Nesta direção, aguçaremos nosso olhar na modalidade 

Projovem Urbano, tratando da sua proposta pedagógica, foco de nossa análise. 

Portanto faremos um breve reconhecimento das condições em que se realiza esta 

proposta, considerando a estrutura física, a prática pedagógica se efetiva, a forma de 

contratação dos professores, a parceria do governo federal com a Prefeitura Municipal de João 

Pessoa, em suma, analisa as condições de aprendizagem oferecidas por esse processo, dentre 

outros aspectos importantes. 

Para compreender o currículo do Projovem Urbano e sua relação com Educação em 

Direitos Humanos, dialogaremos com os seguintes autores como: Freire (1998), (Gadotti, 

1995), Bernstein (1996), Santomé (1998), Magendzo (1999), Candau (2000), Apple (2000), 

Vasconcelos (2002), Silva (2010), entre outros. 

Apoiamo-nos também nos documentos oficiais do Programa Nacional de Inclusão de 

Jovem, na modalidade Projovem Urbano como: Projeto Pedagógico Integrado (2008), Manual 

do Educador (2008), Plano Nacional de Formação de Gestores, Formadores e Educadores 

(2008), além de outros. Na sequência, apresentaremos discussões e reflexões sobre a 

educação, trabalho, qualificação profissional, inclusão, condição dos jovens, ensino e 

aprendizagem. 

O Programa apresenta-se como uma proposta pedagógica considerada inovadora que 

exige nova postura dos atores envolvidos no processo educativo, tais como: gestores 

municipais, gestores escolares, educadores, funcionários e educandos, daí trazer em seu 

contexto uma ação voltada para a formação continuada dos educadores envolvidos no 

Projovem. 

Este capítulo está organizado em duas partes: na primeira, iremos decorre sobre 

Projovem: uma política pública direcionada aos jovens das camadas populares; e, na segunda, 

trataremos especificamente do currículo, através do Projeto Pedagógico Integrado. Em 

seguida discorreremos sobre seu desenho curricular, as propostas de integração 
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interdimensional e interdisciplinar, a organização dos tempos pedagógicos e a dupla função 

dos educadores. 

 

2.1 – PROJOVEM: UMA POLÍTICA PÚBLICA DIRECIONADA AOS JOVENS DAS 

CAMADAS POPULARES 

 

O Programa Nacional de Inclusão de Jovem (Projovem) foi legalmente instituído pela 

Lei Nº. 11.129 de 30 de junho de 2005 e regulamentado pelo Decreto nº. 5.557 de 5 de 

outubro de 2005. Assumindo caráter emergencial e experimental tem por finalidade a 

elevação do grau de escolaridade visando à conclusão do ensino fundamental, qualificação 

profissional em nível de formação inicial voltada a estimular a inserção produtiva e cidadã e o 

desenvolvimento de ações comunitárias com práticas de solidariedade, exercício da cidadania 

e intervenção social (BRASIL, 2005). 

 O programa oferece ainda, como eixo de formação aulas de informática, enfatizando a 

inclusão digital e uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais, 

durante os dezoito meses de duração do Programa, enquanto o aluno estiver frequentando o 

curso. As condições definidas para o recebimento do auxílio financeiro são: comparecer pelo 

menos a 75% das atividades presenciais (aulas e outras atividades solicitadas pelos 

professores); e, realizar todos os trabalhos solicitados pelos professores, bem como as 

avaliações finais de cada unidade formativa de estudo (grade curricular dos conteúdos 

programáticos). O direito à assistência estudantil prevista no Projovem apoia-se no Estatuto 

da Juventude, Lei nº 12.852/2013, prevista no seu artigo 13. As escolas e as universidades 

deverão formular e implantar medidas de democratização do acesso e permanência para os 

jovens estudantes, inclusive através de programas de assistência estudantil, ação afirmativa e 

inclusão social assim como o Plano Nacional de Educação: 

 

As experiências bem sucedidas de concessão de incentivos financeiros, 

como bolsas de estudo, devem ser consideradas pelos sistemas de ensino 

responsáveis pela educação de jovens e adultos. Sempre que possível esta 

política deve ser integrada àquelas dirigidas às crianças, como as que 

associam educação e renda mínima. Assim, dar-se-á atendimento integral à 

família (BRASIL, 2001, p. 73). 

 

O PROJOVEM é resultante de um estudo feito pelo Grupo Interministerial da 

Juventude
16

. Este grupo constituiu-se com o propósito de elaborar um diagnóstico sobre a 

                                                      
16 Grupo constituído em 2004, envolvendo 19 Ministérios, Secretarias e órgãos técnicos especializados, para 

elaborar um diagnóstico sobre a juventude brasileira e mapear as ações governamentais que são dirigidas 

especificamente aos jovens ou que contemplem juvenis, tendo em vista a indicação de referenciais para uma 

política nacional da juventude. (BRASIL, 2007, p. 11). 
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juventude brasileira, tendo em vista a elaboração de uma política nacional para a mesma. O 

programa é considerado um componente estratégico da Política Nacional da Juventude do 

governo federal e foi implantado sob a coordenação da Secretaria Nacional da Juventude, 

ligada à Secretaria Geral da Presidência da República, estabelecendo parcerias com o 

Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O parecer favorável da Câmara de Educação 

Básica e do Conselho Nacional de Educação, como um curso experimental embasado no 

Artigo 81 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, possibilitou a certificação de 

conclusão do Ensino Fundamental e Qualificação Profissional em formação inicial (BRASIL, 

2006). 

O Projovem nasceu como uma proposta inovadora coordenada pela Secretaria 

Nacional de Juventude da Presidência da República. A gestão é feita de forma intersetorial, 

compartilhada por quatro órgãos governamentais: Ministério da Educação (MEC), Ministério 

do Desenvolvimento Social (MDS), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e Secretaria 

Nacional de Juventude da Presidência da República (SNJ-PR), em regime de cooperação com 

os estados e municípios envolvidos. 

Durante o período de 2005 a 2008, o Projovem vivenciou um caráter experimental, 

com metas de atendimento a 200.000 jovens e deveria atender todas as capitais, o Distrito 

Federal e municípios brasileiros com população a partir de 200.000 habitantes. Segundo o 

Manual do Educador de Orientação Gerais do Projovem Urbano, o Sistema de Avaliação 

Monitoramento (SAM
17

) destacou avanços nas ações bem sucedidas do Projovem o que 

desencadeou a criação de um grupo de trabalho (GT) para estudar e elaborar uma proposta de 

unificação de diversos programas destinada à juventude. 

 
A iniciativa alcançou resultados importantes e promissores, indicando a 

propriedade de ampliar, reforçar e integrar ações voltadas para a juventude 

que se desenvolviam em diferentes ministérios. Para articular essa 

experiência acumulada, em um programa integrado, constituiu-se, no início 

de 2007, o grupo de trabalho GT Juventude, que reuniu representantes da 

Secretaria-Geral da Presidência da República, da Casa Civil e dos 

Ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social, do Trabalho e 

Emprego, da Cultura, do Esporte e do Planejamento. (BRASIL, 2012, p.14) 

 

Em 2008, como resultado do GT Juventude e tendo como principio norteador gerar 

oportunidades para toda a juventude brasileira através da equidade e assegurar direitos 

universais, propiciando ao jovem se tornar protagonista de sua inclusão social, na perspectiva 

                                                      
17

 Sistema de Monitoramento e Avaliação (SMA), integrado por nove universidades públicas. Atuando em 

parceria com a Coordenação Nacional, esse grupo acompanhou o processo e os resultados do Programa, no 

período de 2005 a 2011, oferecendo subsídios para sua gestão e aperfeiçoamento. 
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da cidadania. Assim nasceu a Lei nº 11.692 que estabelece a criação do Projovem Integral, 

unificando seis programas existentes voltados para a juventude – Agente Jovem, Projovem, 

Saberes da Terra, Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (Consórcio Social da 

Juventude, Juventude Cidadã e Escola de Fábrica), estruturando-se em quatro modalidades: I) 

Projovem Adolescente – Serviço Socioeducativo; II) Projovem Urbano; III) Projovem 

Trabalhador; e, IV) Projovem Campo – Saberes da Terra - nos termos da Medida Provisória 

nº 411, de 28 de dezembro de 2007, cuja regulamentação consta do Decreto nº 6.629, de 4 de 

novembro de 2008.  

FIGURA 01 – Evolução do Novo Projovem Integrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fonte: Construído pelo autor 

 

O PROJOVEM INTEGRADO representa um indutor de políticas públicas de 

juventude nas diferentes esferas e tem por objetivo promover a reintegração dos jovens ao 

processo educacional, sua qualificação profissional e seu desenvolvimento humano.   

Para o governo federal, o lançamento concomitante do Programa Nacional de Inclusão 

de Jovens – Projovem, no momento em que é formalizada a Secretaria e Conselho Nacional 

da Juventude, representou ―um novo patamar de políticas públicas para a juventude, 

considerada em sua singularidade, diversidade e suas vulnerabilidades e potencialidades―. 

(BRASIL, 2005, p. 6). 
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Tabela 01 – Distribuição das Informações do Projovem 

 

 Projovem Original Projovem Urbano 

Legislação 

Medida Provisória nº 238/2005, que 

instituiu o Projovem original, foi 

convertida na Lei nº 11.129/2005. 

Medida Provisória nº 411/2007, que 

instituiu o Projovem Integrado, foi 

convertida na Lei nº 11.692/2008. 

Faixa etária 18 a 24 anos 18 a 29 anos 

Perfil dos 

Municípios 

Municípios com 200 mil habitantes Municípios com 100 mil habitantes  

Vínculo 

institucional 

Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) Ministério da Educação (MEC)- Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (SECADI) 

Modalidade 

Educacional 

Programa experimental na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

Política Pública de Educação para 

Juventude na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) 

Duração  12 meses 18 meses 

Carga horária 1.600 horas 2.000 horas 

Fonte: Construído pelo autor 

Em 2012, o Projovem Urbano passou a fazer parte dos programas educacionais do 

MEC através da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI). A transferência da Coordenação do Projovem Urbano da Secretaria Nacional de 

Juventude para o Ministério da Educação sob o argumento de ampliar o escopo do Programa e 

incorporá-lo efetivamente às políticas nacionais de educação, o qual foi efetivado em 21 de 

dezembro de 2011, através do Decreto nº 7.649 que alterou o Decreto nº 6.629/2008, 

determinando a execução e a coordenação nacional do Projovem Urbano ficassem no âmbito 

do Ministério da Educação (MEC). Assim, o Programa passou a ser executado, em âmbito 

nacional, no Ministério da Educação, por intermédio da SECADI, ficando integrado à 

modalidade Educação de Jovens e Adultos. Em março de 2012, o Decreto nº 7.690 aprova a 

criação da Diretoria de Políticas de Educação para a Juventude que, entre suas atribuições, é 

responsável pela coordenação nacional do Projovem Urbano. Em âmbito local, o programa 

passou a ser coordenado pelas secretarias de educação dos estados e/ou dos municípios e do 

Distrito Federal, que a ele fizeram adesão. 

A seguir, o Quadro 2 apresenta os principais aspectos do Projovem Urbano 2012. 
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Tabela 02 - Aspectos do Projovem Urbano 2012 

 

Id
a

d
e
 

Critérios de 

Seleção 

Benefício 

oferecido 

 

 

Valor e 

prazo de 

Recebi-

mento do 

auxílio 

financeiro 

 

Abrangência 

Situação 

2012 

em João 

Pessoa 

Situação 

2012 

E.M.E.F. 

Prof. 

Durmeval 

Trigueiro 

Mendes 

1
8

 a
 2

9
 a

n
o

s 

 

* Saber ler e 

escreve; 

 

* Não ter 

concluído o 

ensino 

fundamental; 

 

* Ser membro 

de família 

com renda per 

capita de até 

meio salário 

mínimo. 

* Certificação do 

ensino 

fundamental; 

 

* Formação 

profissional 

(inicial); 

 

* 

Desenvolvimento 

de atividades de 

participação 

cidadã. 

R$ 100,00 

mensais, 

por um 

período de 

18 meses 

Municípios com 

mais de 100 mil 

habitantes 

conveniados 

diretamente com o 

governo federal. 

Município com 

menos de 100 mil 

habitantes 

conveniados via 

estado. 

2.200 alunos 

matriculados 

até junho de 

2012 

200 

alunos 

matriculad

os  

até junho 

de  

2012 

Fonte: Construído pelo autor. 

 

Em 2012, o Projovem Urbano é executado em parceria entre o governo federal, 

através do Ministério da Educação (MEC) com a Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB, 

através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEDEC, com da oferta de 2.100 

vagas distribuídas em 11 escolas da rede municipal de ensino, entre elas a E.M.E.F. Professor 

Durmeval Trigueiro Mendes.  

 

2.2 – O PROJETO PEDAGÓGICO INTEGRADO 
 

Iniciaremos a discussão sobre o Projeto Pedagógico Integrado, passando brevemente 

pelos marcos legais balizadores do fundamento do Currículo do Projovem Urbano. A 

fundamentação legal em que estão baseadas as Diretrizes e Estratégias Curriculares do 

Projovem Urbano, bem como sua proposta de implantação, execução e gestão compartilhada 

considerou os seguintes marcos legais: Constituição da República Federativa do Brasil 

(1988), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e Estatuto da Juventude 

(2013).   

A Constituição da República Federativa do Brasil define como fundamentos do 

Estado Democrático de Direito, entre outros, a cidadania (artigo 1º, inciso II), a dignidade da 

pessoa humana (artigo 1º, inciso III) e os valores sociais do trabalho (artigo 1º, inciso IV – in 

fine). Para tanto, proclama, em seu art. 3º, como objetivos fundamentais a serem garantidos: I 
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– construir uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; III 

– erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e IV – 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. Ao elencar os direitos sociais dos cidadãos, a Constituição 

nomeia os direitos à educação, à saúde e ao trabalho (artigo 6º) e, ainda determina como dever 

da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta 

prioridade, os direitos sociais à educação e à profissionalização (artigo 227). A Constituição 

Federal coloca a Educação Profissional na confluência de dois direitos fundamentais do 

cidadão: o direito à educação e o direito ao trabalho. 

No inciso I do artigo 208, a Carta Magna assegura que o Ensino Fundamental é 

obrigatório e gratuito e sua oferta será gratuita, inclusive para todos os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria, como dever do Estado. Ao mesmo tempo, no artigo 211 da 

Constituição Federal, determina que ―a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino‖. Neste sentido, garante a 

realização de programas educacionais integrados, de gestão compartilhada, como é o caso do 

ProJovem Urbano. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96, no seu artigo 1º, § 

2º, define que a educação escolar deverá se vincular ao mundo do trabalho e à prática social. 

Esta educação escolar tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (artigo 2º), e apresenta, como 

um de seus princípios, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais 

(artigo 3º, inciso XI). 

No artigo 37, afirma que a Educação de Jovens e Adultos é destinada àqueles que não 

tiveram acesso à continuidade de estudos no Ensino Fundamental e no Ensino Médio na idade 

própria, oferecendo-lhes oportunidades educacionais adequadas, consideradas as 

características do alunado, seus interesses e condições de vida e de trabalho. 

 O parágrafo único do artigo 39 da citada lei determina que o aluno matriculado ou 

egresso do Ensino Fundamental (...), bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, 

possa contar com a possibilidade de acesso à Educação Profissional. E mais, ainda, que esta 

Educação Profissional se desenvolverá de forma integrada às diferentes formas de educação-

trabalho, ciência e tecnologia, conduzindo ao permanente desenvolvimento de aptidões para a 

vida produtiva (artigo 39). 

 O Estatuto da Juventude, lei nº 12.852/2013, prevê, no artigo 7º que o jovem tem 

direito à educação de qualidade, a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita, 
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inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade adequada. Como também reafirma a 

necessidade de integração entre a educação básica, na modalidade EJA, com a educação 

profissional e a educação para participação cidadã, como podemos observar abaixo: 

 

Art. 7º, § 2º É dever do Estado oferecer aos jovens que não concluíram a 

educação básica programas na modalidade da educação de jovens e adultos, 

adaptados às necessidades e especificidades da juventude, inclusive no 

período noturno, ressalvada a legislação educacional específica. 

 

Art. 9º O jovem tem direito à educação profissional e tecnológica, articulada 

com os diferentes níveis e modalidades de educação, ao trabalho, à ciência e 

à tecnologia, observada a legislação vigente. 

 

 Portanto, na Tabela 02, a seguir apresenta-se de forma sistemática o processo de 

legalização e normatização do Direito à Educação: 

Tabela 03 – Processo de Legalização do Direito á Educação  
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Fonte: Construído pelo autor 

Tendo como base os marcos legais descritos acima, o currículo do Projovem Urbano 

está baseado nos princípios norteadores nas Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo 

Conselho Nacional de Educação. Portanto o programa integra a Educação de Jovens e 

Adultos e a Educação Profissional, tomando o trabalho como princípio educativo. É o 

resultado da integração e articulação entre ambas, concebido como alternativa de inclusão 

social de jovens excluídos da escola e do trabalho. Esta inclusão social se dará pela elevação 
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dos níveis de escolaridade desses jovens, pela sua qualificação inicial para o trabalho e pela 

sua participação cidadã que busca incluí-los, social e culturalmente, como cidadãos atuantes.  

Assim a educação profissional e a certificação para o trabalho serão planejadas de 

forma a compor itinerários formativos por arcos ocupacionais, em termos de consideração do 

conjunto das etapas que compõem a organização da educação profissional em uma 

determinada área, possibilitando o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos (§ 1º do 

artigo 3º do Decreto nº 5.154/2004). Para viabilizar a programação da qualificação para o 

trabalho de acordo com itinerários formativos de profissionalização, a mesma deverá ser 

organizada por arcos ocupacionais, em função da estrutura sócio-ocupacional e tecnológica 

(inciso I do artigo 2º, do Decreto 5.154/2004) do mundo do trabalho, conforme orientações 

definidas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação.  

O Plano Nacional de Educação (PNE) instituído pela Lei nº 13.005/2014, na meta 10 

destinada à ampliação da Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional, 

define que será oferecida, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à 

educação profissional. A meta 10 do PNE tem uma relação direta com Projovem Urbano.  

O Projovem Urbano caracteriza-se como programa educativo com organização 

curricular que trabalha de forma integrada todos os componentes curriculares, sem a clássica 

separação entre teoria e prática. O mundo da cultura e do trabalho empresta o contexto para o 

desenvolvimento das bases científicas e tecnológicas, ―relacionando a teoria com a prática, no 

ensino de cada disciplina‖ (artigo 35 da LDB, inciso IV). Esta organização curricular flexível 

e contextualizada assume como eixo condutor da ação pedagógica, a articulação entre o 

Ensino Fundamental, modalidade de Educação de Jovens e Adultos; e, a Educação 

Profissional, articulada em torno de itinerários formativos, tendo o trabalho como princípio 

educativo. Ela deverá ser necessariamente interdisciplinar, exigindo assim, uma organização 

curricular vá além da mera justaposição de disciplinas ofertadas de forma estanque, mas, ao 

mesmo tempo, deve-se evitar a diluição de conhecimentos numa generalidade amorfa e 

superficial. Os vários componentes curriculares serão planejados de forma integrada, por meio 

de atividades e projetos característicos da prática pedagógica da Educação de Jovens e 

Adultos trabalhadores, tendo em vista o exercício da cidadania e o trabalho. Os eixos 

norteadores deste processo serão a Educação Básica, a formação profissional inicial e a 

aprendizagem permanente. 
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Para a discussão sobre Projeto Pedagógico Integrado, iniciamos com o pensamento de 

Vasconcelos (2002), sobre a importância de um projeto pedagógico para as instituições 

escolares. 

Um projeto pedagógico tem a sua razão de ser respaldada nas necessidades 

dos seres humanos, em especial, daqueles em processo de formação nas 

escolas. Deve, portanto, ser compreendido como um planejamento nunca 

acabado, feito no coletivo, num caminhar dos atores envolvidos. 

(VASCONCELOS, 2002, p. 19). 

 

Nesse processo, a ação educativa precisa ser garantida a partir de um posicionamento, 

de uma intencionalidade, uma vez que o projeto pedagógico se configura como um 

instrumento teórico-metodológico com a responsabilidade de promover uma identidade 

daquele espaço educativo e ainda representa o compromisso com a transformação de 

determinadas realidades não condizentes com as necessidades dos discentes e docentes e 

conseqüentemente com as necessidades humanas. 

O projeto pedagógico se constitui num documento de extrema relevância para a 

escola. No seu planejamento todos os sujeitos da instituição deverão estar envolvidos uma vez 

que este será a identidade da instituição. Ademais, serão também registrados os compromissos 

da ação educativa frente à realidade social, política e econômica dos sujeitos da ação. 

Direcionando a abordagem para o Projeto Pedagógico Integrado do Projovem Urbano, 

percebemos que parte do que foi dito anteriormente não foi contemplado na elaboração desse 

documento. O que identificamos revela que se trata de um projeto pedagógico elaborado por 

especialistas de uma determinada região brasileira, mas que tem implementação, realização e 

prática em diferentes realidades do país. 

Nesta análise, destacamos os seus objetivos gerais, as diretrizes das três dimensões do 

currículo, os elementos integradores: eixos estruturantes, temas integradores e sínteses 

interdisciplinares; tempos pedagógicos e a dupla função dos educadores.  

Quanto aos objetivos, estes são traduzidos pelas capacidades a serem desenvolvidas 

pelos jovens, ou seja: a) afirmar sua dignidade como seres humanos, trabalhadores e cidadãos; b) 

utilizar a leitura e a escrita, assim como outras formas contemporâneas de linguagem, para se informar 

e aprender, expressar-se, planejar e documentar, além de apreciar a dimensão estética das produções 

culturais; c) utilizar tecnologias de informática necessárias à busca de informações e às inserções 

cultural e profissional; d) acessar os meios necessários para exercer efetivamente seus direitos de 

cidadania, tais como: obter ou renovar documentos pessoais, usar os serviços da rede pública 

disponíveis para os jovens e suas famílias etc; e) assumir responsabilidades em relação ao seu grupo 

familiar e à sua comunidade, assim como frente aos problemas que afetam o país, a sociedade global e 
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o planeta; f) identificar problemas e necessidades de sua comunidade, planejar iniciativas concretas 

visando a sua superação e participar da respectiva implementação e avaliação; g) refletir criticamente 

sobre sua própria prática; h) exercitar valores de solidariedade e cooperação, posicionando-se 

ativamente contra qualquer forma de racismo e discriminação; i) exercer direitos e deveres da 

cidadania, participar de processos e instituições que caracterizam a vida pública numa sociedade 

democrática; j) continuar aprendendo ao longo da vida, tanto pela inserção no sistema de ensino 

formal quanto pela identificação e pelo aproveitamento de outras oportunidades educativas; e h) 

desenvolver competências necessárias para o desempenho de uma ocupação que gere renda; e 

estabelecer um projeto de desenvolvimento profissional, considerando suas potencialidades, suas 

necessidades de aprendizagem e as características de seu contexto de trabalho. (SALGADO, 2008, p. 

67-68). 

Essas capacidades estão relacionadas com a formação básica, a qualificação 

profissional e a participação cidadã. Nesse sentido, revelam a proposta de integração 

postulada via texto oficial, a fim de que sejam alcançados os seus objetivos e estejam em 

consonância, também, com as concepções de currículo integrado discutidos nesse estudo. 

Portanto, o programa organiza sua proposta pedagógica através de um currículo 

integrado, com conteúdos das diferentes dimensões, visando à formação integral de seu 

público. Em conformidade com esta concepção, os seus Princípios Político-Pedagógicos, 

zelam, então, pela integração entre a formação básica, a qualificação profissional e a ação 

comunitária, buscando a promoção da equidade, levando em conta as características próprias. 

 

Figura 02 – Currículo Integrado do Projovem Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Construída pelo autor 
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Assim proposto, o currículo visa superar o que poderia ser visto como boas intenções 

pedagógicas e promover situações de ensino-aprendizagem das quais os sujeitos da 

aprendizagem não sejam apenas os destinatários, mas acima de tudo sujeitos ativos nesse 

processo. ―Nesses termos, o currículo integrado do Projovem é um currículo que abrange os 

diferentes aspectos do ser humano em sua interação com a cultura e a sociedade 

contemporâneas‖. (SALGADO, 2012, p. 63). 

A integração é proposta de duas formas: a primeira, concebida como o princípio 

fundamental do Programa, trata da integração interdimensional como já foi citada 

anteriormente, ou seja, a escolarização, a qualificação profissional e a participação cidadã. 

A segunda proposta diz respeito a uma interdisciplinaridade como construção do aluno 

a partir dos conhecimentos multidisciplinares. ―Os jovens têm aulas de diferentes conteúdos 

disciplinares, mas trabalham sobre eles para conectá-los entre si e com sua própria vida.‖ 

(SALGADO, 2012). 

A segunda modalidade de integração trata da interdisciplinaridade e é discutida na 

proposta oficial a partir de justificativas de inclusão das disciplinas no currículo. Um currículo 

integrado, nesta concepção, não pode se constituir somente pela problematização do 

cotidiano, pois, 

cada disciplina tem um modo específico de ver a realidade e o conhecimento 

desses diferentes pontos de vista é importante para que o jovem possa de fato 

construir sua subjetividade e conquistar sua inclusão social no mundo de 

hoje. A admissão dessas especificidades, porém, não implica separar, mas 

sim distinguir (grifo do autor) as contribuições de cada disciplina. 

(SALGADO, 2012, p. 64). 

 

Citada a importância das diferentes disciplinas neste currículo, o nível de integração 

proposto é o multidisciplinar que segundo Piaget (apud SANTOMÉ, 1998, p. 70), é ―o nível 

inferior de integração. Ocorre quando, para solucionar um problema, busca-se informação e 

ajuda em várias disciplinas, sem que tal interação contribua para modificá-las ou enriquecê-

las‖. 

Cada disciplina contribuiria, então, para o processo de inclusão dos jovens a 

partir de conteúdos selecionados ―segundo sua importância para a formação 

de cidadãos conscientes e capazes de mudar sua postura diante dos fatos e 

dos problemas da vida contemporânea. (SALGADO, 2012, p. 65). 

 

Na seleção das disciplinas e dos conteúdos participaram educadores das diferentes 

áreas do conhecimento, isto é, especialistas convocados para esta atividade e que após a 

seleção foram responsáveis também por organizar estes conteúdos nos Guias de Estudo. 

Percebemos que a participação dos educadores do Projovem neste processo se daria somente 

na operacionalização do currículo já inscrito nos guias. 
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O discurso curricular do Projovem Urbano apresenta alguns pontos merecedores de 

questionamentos, como, por exemplo: na seleção dos conteúdos, são convocados especialistas 

que selecionam e organizam os mesmos em guias e manuais para serem lidos e 

operacionalizados pelos educadores do Programa. Na orientação para a seleção desses 

conteúdos é dito que estes vêm da identificação de aspectos importantes para a inclusão dos 

jovens excluídos, ou que tiveram seus direitos negados quanto à escolarização, ao mundo do 

trabalho e ao exercício da cidadania. Entretanto, o documento não cita nenhuma atividade 

com os jovens no sentido de identificar tais necessidades. 

Posteriormente, discorrendo sobre a dimensão da Formação Básica, diz que a seleção 

dos respectivos conteúdos foi feita baseada na LDB com os mesmos objetivos de promover as 

capacidades para viver na sociedade atual. Então, a justificativa para a seleção dos conteúdos, 

é a mesma dada tanto na LDB quanto posteriormente nos PCNs, tratada anteriormente neste 

texto: são disciplinas e conteúdos legitimados, tidos como relevantes na tradição escolar. 

Retomando os aspectos da integração, vejamos quais são as diretrizes gerais relativas 

às três dimensões do projeto pedagógico 

 

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 Profissional 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 jovens. 
 

A Participação Cidadã deverá garantir aprendizagens sobre direitos sociais, 

promover o desenvolvimento de uma ação comunitária e a formação de 

valores solidários. (BRASIL, 2008). 

 

Assim, tanto a dimensão da Qualificação Profissional quanto a Participação Cidadã 

trazem um conjuntos de atividades, por exemplo, a qualificação desdobra-se em:  

* Formação técnica geral – a qual trata de conteúdos mais amplos que possibilitam aos 

jovens uma compreensão sobre trabalho e formação profissional, na atual conjuntura do 

mundo produtivo. 

* Formação técnica específica - Arcos ocupacionais – num total de 23 arcos, em nível 

nacional, competindo ao nível local escolher dentre estes os que desejam oferecer aos jovens. 

Esses arcos podem ser entendidos como a formação profissional inicial, cuja escolha é feita 

pelo jovem, podendo esta lhe possibilitar uma inserção no mundo do trabalho. 
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* Projeto de Orientação Profissional (POP) – representa um trabalho reflexivo, 

desenvolvido numa perspectiva interdisciplinar, possibilita aos jovens um entendimento da 

dinâmica do mundo do trabalho, suas multifaces e flexibilidade, de modo que este pode 

planejar melhor seus objetivos profissionais. A figura a seguir representa a dimensão 

apresentada. 

* Participação Cidadã – representa um trabalho reflexivo, desenvolvido com os jovens 

que aprendem a avaliar o alcance de suas ações, as formas de encaminhamento das demandas 

dos cidadãos/grupos sociais e os meios de resposta possíveis, sendo levados a compreender a 

importância e a eficácia do trabalho coletivo e solidário, como também tudo que isto pode 

representar em termos de aprendizado e desenvolvimento de competências e habilidades, 

visando à participação social e ao exercício da cidadania. 

* Plano de Ação Comunitária (PLA) – representa um trabalho reflexivo, desenvolvido 

numa perspectiva interdisciplinar. Possibilita aos jovens um envolvimento nas aulas teórico-

práticas e a elaboração/implementação/avaliação de um projeto de intervenção nas 

comunidades onde vivem, o Plano de Ação Comunitária – PLA. 

 

2.2.1 – O desenho curricular do Projovem Urbano 

 

O princípio fundamental do Projovem Urbano é o da integração entre educação básica, 

qualificação profissional e ação comunitária, tendo em vista a promoção da equidade e, assim, 

considera as especificidades de seu público: a condição juvenil e a imperativa necessidade de 

superar a situação de exclusão em que se encontram os jovens no que se refere aos direitos à 

educação e ao trabalho. Entende-se ainda que o acesso a estes direitos, assim como a outros 

direitos universais, só será pleno quando a sociedade e, particularmente, os segmentos 

privados de direitos reconhecerem-se e assumirem-se como cidadãos ativos, conscientes dos 

seus direitos e da necessidade de lutar por eles (BRASIL, 2006). 

A proposta de currículo integrado no Projovem Urbano e a adoção do mesmo em uma 

perspectiva de cooperação interdisciplinar e interdimensional enfoca o desenvolvimento de 

saberes, conhecimentos, competências, valores e práticas de solidariedade, compatíveis com a 

vida moderna, ações de aspectos importantes para os jovens que moram nas grandes cidades.  

 Para que se efetive uma discussão sobre currículo integrado torna-se necessária a 

significação de currículo. Para Santomé (1998),  
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a interdisciplinaridade implica em uma vontade e compromisso de elaborar 

um contexto mais geral, no qual cada uma das disciplinas em contato são por 

sua vez modificadas e passam a depender claramente umas das outras. Esta 

relação estabelece uma interação entre duas ou mais disciplinas, o que 

resultará em intercomunicação e enriquecimento recíproco e, 

consequentemente, em uma transformação de sua metodologia, [..] 

ocorrendo um intercâmbios mútuos e recíprocas integrações; existe um 

equilíbrio de forças nas relações estabelecidas. (SANTOMÉ, 1998, p.73) 

 

 Nesta direção apontada por Santomé, o currículo do Projovem Urbano apresenta 

relação integrada entre os componentes curriculares e dimensões, tendo como elo os eixos 

estruturantes e temas integradores do programa. Assim, o programa prevê o princípio de que a 

aprendizagem acontece quando os conhecimentos são organizados e requer uma reflexão que 

a educação seja contextualizada e integrada, considerando o aluno como sujeito protagonista 

de sua formação humana e cidadã. 

Segundo o Manual do Educador de Orientações Gerais do Projovem Urbano, ―O 

currículo do Projovem Urbano abrange os diferentes aspectos do ser humano em sua interação 

com a cultura e a sociedade contemporâneas‖ (BRASIL, 2007, p. 32). Mais adiante, quando 

trata da questão do conteúdo, evidencia a questão disciplinar do programa enfatizando que: 

―Muitas vezes se espera que um currículo integrado não tenha disciplinas distintas e se 

constitua unicamente pela análise de problemas vinculados à realidade. (BRASIL, 2008, p. 

32). 

O programa tem carga horária de 2.000 horas (1.440 horas presenciais e 560 horas não 

presenciais), a serem cumpridas ao longo de 18 meses letivos ou 78 semanas. Este percurso é 

organizado em seis unidades formativas, com duração de três meses cada uma. Assim, os 

diferentes componentes curriculares se integram em eixos estruturantes que estabelecem, 

entre si, a progressão das aprendizagens. Estes eixos constituem-se em: juventude e cultura, 

juventude e cidade, juventude e trabalho, juventude e comunicação, juventude e tecnologia e 

juventude e cidadania (SALGADO, 2012). 

Sempre considerando a necessária integração entre os componentes curriculares e a 

conveniência de desenvolver a Formação Básica de modo a apoiar a Qualificação Profissional 

e a Participação Cidadã, a carga horária do curso será distribuída da seguinte forma: 
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Tabela 04 – Distribuição das Informações do Projovem 

 

Fonte: Manual de Orientação Gerais do Projovem Urbano (SALGADO, 2012)  

 

Os conteúdos são ferramentas de inclusão social e sua seleção é direcionada para a 

formação de cidadãos conscientes e capazes de mudar suas posturas diante de fatos e 

problemas da vida moderna. A integração interdimensional e interdisciplinar constitui um 

trabalho em que é preciso não somente currículo articulado em rede, mas garantia de tempo e 

espaço específicos para essa formação. Os educadores especialistas do Projovem Urbano, 

neste caso, atuam como professores orientadores (PO) da aprendizagem (segundo uma 

orientação construtivista, grifo nosso), trabalhando com os alunos na elaboração das 

sínteses interdisciplinares, do Plano de Ação Comunitária - PLA e do Projeto de Orientação 

Profissional – POP. As três atividades criam oportunidades adequadas para que o jovem 

construa sua subjetividade, fazendo interagir a pessoa humana, o trabalhador, o estudante e o 

cidadão (BRASIL, 2007). 

 

O desenvolvimento das atividades previstas implicará na dedicação intensiva 

dos jovens ao curso por, pelo menos, 26 horas semanais. As horas 

presenciais (20 horas semanais) incluem as atividades em sala de aula, 

visitas, pesquisas de campo, participação em palestras, práticas relacionadas 

ao campo de qualificação profissional e à participação cidadã, sob a 

supervisão de um educador. As horas não presenciais serão dedicadas às 

leituras e atividades do Guia de Estudo e à elaboração de planos e registros – 

individualmente ou em pequenos grupos – nos espaços e tempos mais 

convenientes aos estudantes. (BRASIL, 2007, p. 42) 

 

Os componentes curriculares serão comuns a todas as Unidades Formativas: 

Matemática e Linguagens (Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Informática); Ciências da 

Natureza (Física, Química e Biologia); Ciências Humanas (Geografia, História e Ciências 

Sociais); Participação Cidadã; Qualificação Profissional; e serão tratados com o destaque 

exigido pelo eixo estruturante de cada Unidade Formativa. 
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São seis as Unidades Formativas propostas no Projeto Pedagógico do Projovem 

Urbano e que estão detalhadas no Projeto Pedagógico Integrado, anexo a este processo.  

O Projovem Urbano tem um Sistema de Monitoramento e Avaliação (SMA), 

vinculado à Diretoria de Políticas Educacionais para Juventude/SECAI/MEC, compreendendo 

as ações administrativo-pedagógicas necessárias para fazer acontecer às ações previstas. Para 

melhor desempenho das funções a serem desenvolvidas pelo SMA, criaram-se os seguintes 

subsistemas: a) Subsistema de Monitoramento: monitora o cadastro e a matrícula de aluno, a 

formação e alocação de educadores e coordenadores, o registro de frequência, as ações 

curriculares, as atividades e avaliações do aluno e, produz a informação necessária à gestão do 

Programa em seus diferentes níveis; b) Subsistema de Supervisão: inspeciona Núcleos, Polos 

e instituições formadoras com o objetivo de assegurar a fidedignidade das informações e a 

correta implementação do Programa; c) Subsistema de Avaliação Externa de Aluno: elabora 

os instrumentos de avaliação externa da formação do alunado, organiza a avaliação e produz 

os resultados correspondentes; e, d) Subsistema de Avaliação do Programa: implementa as 

ações necessárias à avaliação da implementação e da efetividade do Projovem Urbano. 

Tendo em vista o caráter nacional do Programa, o sistema de avaliação do Projovem 

Urbano combina avaliação formativa processual e avaliação externa, constituindo um 

processo cumulativo, contínuo, abrangente, sistemático e flexível. 

A avaliação externa será feita com base na aplicação de exames de capacidades 

básicas relacionadas aos conteúdos do Ensino Fundamental, a qual se diferencia pelas 

seguintes funções: a) Inicial: aplicada no início do processo, com função diagnóstica; b) 

Interciclos: realizada ao longo do processo, combinando as funções formativa e diagnóstica; e 

c) Final: aplicada no fim do curso, com função somativa, visando à certificação.  

Para fortalecer a gestão intersetorial do Projovem Urbano em todos os níveis 

organizacionais, o programa procura garantir à organização, a elaboração, a impressão e a 

distribuição do material pedagógico e materiais complementares para a formação – a serem 

disponibilizados para os alunos e educadores – bem como a elaboração de instrumentos de 

avaliação diagnóstica, formativa e somativa.  

Observando a tabela a seguir, podemos verificar a forma de distribuição dos pontos do 

Sistema de Avaliação Somativa do Projovem Urbano. 
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Tabela 05 – Distribuição dos pontos do Sistema de Avaliação Somativa  

do Projovem Urbano  

 

Fonte: Manual de Orientação Gerais do Projovem Urbano (SALGADO, 2012)  

 

A formação inicial e continuada de educadores, diretores, coordenadores, formadores e 

pessoal de apoio, objetiva-se propiciar o desenvolvimento de todos os participantes do 

Programa, especificamente para as funções que lhes cabem no Projovem Urbano. A formação 

para atuação no Projovem Urbano ficará a cargo da Coordenação Nacional do Projovem com 

o apoio de instituições especializadas na área da formação de professores dos Estados, do 

Distrito Federal e dos municípios participantes, responsáveis pela execução da formação em 

suas áreas de abrangência. 

Esta formação deverá ser focada no Projovem Urbano e em todas as ações curriculares 

tratadas nos Manuais de Orientação – material de referência da formação dos educadores. A 

formação será ofertada aos formadores, educadores, diretores de polo, coordenadores e apoios 

para que todos os atores do Projovem Urbano dominem a proposta integrada e inovadora do 

curso e será desenvolvida com a seguinte carga horária: 

 

 Diretores, coordenadores e apoios: 24 horas presenciais de formação 

inicial e 32 horas presenciais de formação continuada, perfazendo o total de 

56 horas.  
 

 Formadores: 48 horas presenciais e 16 horas não presenciais de 

formação inicial; 80 horas presenciais e 108 horas não presenciais de 

formação continuada, perfazendo o total de 252 horas.  
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 Educadores: 96 horas presenciais e 64 horas não presenciais de 

formação inicial, 216 horas presenciais de formação continuada, perfazendo 

o total de 376 horas. (BRASIL, 2008, p.73) 

 

A seleção dos professores se dará observando-se os critérios de: a) formação docente 

em nível de graduação, em uma área específica do currículo (Língua Portuguesa, Língua 

Estrangeira, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Qualificação para o 

Trabalho e Participação Cidadã); e b) disponibilidade de tempo (mínimo de 30 horas 

semanais). 

 Os temas trabalhados no decorrer do desenvolvimento do programa, interligam-se ao 

longo das unidades formativas. Este aspecto está relacionado ao caráter interdisciplinar 

adotado pelo programa: a apropriação dos conteúdos pelo jovem, não em si mesmos, mas 

como suporte para o desenvolvimento das habilidades de diferentes tipos, dos valores e das 

atitudes, por meio da ressignificação de elementos sociais e culturais. 

Para cada unidade formativa do Projovem Urbano, a proposta pedagógica propõe 

cinco temas integradores, apresentados conforme a tabela 06. 

 

Tabela 06 – Distribuição dos temas integradores nas  

Unidades Formativas do Projovem Urbano  

 

TEMAS 

INTEGRADORES 

 

DESDOBRAMENTO AO LONGO DAS 

UNIDADES FORMATIVAS 

 

1. Identidade do 

jovem 

UF I. Ser jovem hoje 

UF II. Viver na cidade 

UF III. Ser jovem: aprendendo e trabalhando 

UF IV. Comunicação: importância para minha vida e meu trabalho 

UF V. A produção do meu corpo: saúde e beleza 

UF VI. Ser estudante do Projovem Urbano é uma experiência de cidadania? 

2. Os ―territórios‖ da 

juventude 

Urbana 

UF I. A cultura da comunidade em que vivo (saberes, fazeres, crenças e 

expressões artísticas) 

UF II. Meu bairro, meu território 

UF III. Ser jovem é ser consumidor? 

UF IV. Meios de comunicação: integração ou exclusão? 

UF V. A tecnologia humaniza a cidade? 

UF VI. Dá para ser feliz morando na cidade? 

3. Relações sociais 

desiguais 

e vida do jovem 

 

UF I. Sofrer preconceitos e discriminação... 

UF II. A violência urbana invade o dia a dia dos jovens? 

UF III. A violência e minha situação de trabalho 

UF IV. Sexualidade e responsabilidade 

UF V. A dificuldade de acesso às tecnologias é uma violência contra 

o cidadão... 

UF VI. Ser cidadão é ser ético! 

4. Juventude e 

qualidade 

de vida 

UF I. Minha turma tem boa qualidade de vida? 

UF II. Educação, trabalho e lazer ao alcance de todos? 

UF III. Direitos de trabalhador: eu tenho? 
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 UF IV. Eu tenho acesso aos meios de comunicação? 

UF V. A tecnologia facilita a minha vida de jovem? 

UF VI. Ser um jovem cidadão no pleno exercício da cidadania é ... 

5. Juventude e 

responsabilidade 

ambiental. 

 

UF I. Os hábitos culturais de minha comunidade respeitam a 

natureza? 

UF II. Saneamento básico é importante... 

UF III. Como meu trabalho pode prejudicar ou proteger o meio 

ambiente? 

UF IV. Meio ambiente e comunicação no mundo globalizado 

UF V. Como a tecnologia pode proteger/destruir o meio ambiente em 

que vivo? 

UF VI. Responsabilidade pelo meio ambiente é coisa de jovem? 
Fonte: Manual de Orientação Gerais do Projovem Urbano (SALGADO, 2012)  

 

A perspectiva é de que o aluno adquira desenvoltura em relação ao que foi trabalhado. 

O trabalho de elaboração das sínteses consiste principalmente em obter informações 

relacionadas com o tema em pauta, analisá-las, avaliá-las e organizá-las, relacionando-as com 

conhecimentos e experiências anteriores, com questões a serem resolvidas no momento e com 

projetos futuros (BRASIL, 2007). As sínteses integradoras compõem o resultado da atuação 

do Professor Orientador, na discussão dos temas integradores. As reuniões de planejamento 

pedagógico com coordenação e professores e, a cada unidade formativa com os professores 

formadores da Fundação de Apoio ao Instituto Federal da Paraíba (FUNETEC), aconteciam 

aos sábados, quinzenalmente. 

 

2.2.2 – As proposta de integração interdimensional e interdisciplinar 

 

Os Direitos Humanos possuem uma característica peculiar porque buscam desenvolver 

no indivíduo e na sociedade em geral um compromisso com a cultura de respeito à dignidade 

humana. E reconhecer o ser de forma integral, nesta direção o currículo integrado favorece o 

reconhecimento dos direitos humanos.  

Consideramos a colaboração de Santomé (1998) explica que a nomenclatura ‗currículo 

integrado‘ tem sido utilizada como tentativa de contemplar uma compreensão global do 

conhecimento e de promover maiores parcelas de interdisciplinaridade na sua construção. A 

integração ressaltaria a unidade que deve existir entre as diferentes disciplinas e formas de 

conhecimento nas instituições escolares. 

A ideia de integração em educação é também tributária da análise de Bernstein (1996) 

sobre os processos de compartimentação dos saberes, na qual ele introduz os conceitos de 

classificação e enquadramento. A classificação refere-se ao grau de manutenção de fronteiras 
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entre os conteúdos, enquanto o enquadramento, à força da fronteira entre o que pode e o que 

não pode ser transmitido numa relação pedagógica. À organização do conhecimento escolar 

que envolve alto grau de classificação associa-se um currículo que o autor denomina ‗código 

coleção‘; à organização que vise à redução do nível de classificação associa-se um currículo 

denominado ‗código integrado‘. 

Segundo Bernstein, a integração coloca as disciplinas e cursos isolados numa 

perspectiva relacional, de tal modo que o abrandamento dos enquadramentos e das 

classificações do conhecimento escolar promove maior iniciativa de professores e alunos, 

maior integração dos saberes escolares com os saberes cotidianos dos alunos, combatendo, 

assim, a visão hierárquica e dogmática do conhecimento.  

A proposta de ‗currículo integrado‘ na perspectiva da formação politécnica e unilateral 

dos trabalhadores incorpora tais reflexões e busca definir as finalidades da educação escolar 

por referência às necessidades da formação humana. Com isto, defende que as aprendizagens 

escolares devem possibilitar à classe trabalhadora a compreensão da realidade para além de 

sua aparência e, assim, o desenvolvimento de condições para transformá-la em benefício das 

suas necessidades de classe. 

O trabalho é o princípio educativo no sentido ontológico pelo qual é compreendido 

como práxis humana e a forma pela qual o homem produz sua própria existência na relação 

com a natureza e com os outros homens. Sob o princípio do trabalho, o processo formativo 

proporciona a compreensão da historicidade da produção científica e tecnológica, como 

conhecimentos desenvolvidos e apropriados socialmente para a transformação das condições 

naturais da vida e a ampliação das capacidades, das potencialidades e dos sentidos humanos. 

O sentido histórico do trabalho no sistema capitalista, o qual transforma em trabalho 

assalariado, traz fundamentos e orienta finalidades da formação, na medida em que expressa 

as exigências específicas para o processo educativo, visando à participação direta dos 

membros da sociedade no trabalho socialmente produtivo, conquanto também organize a base 

unitária do currículo, fundamenta e justifica a formação específica para o exercício de 

profissões, entendidas como uma forma contratual socialmente reconhecida do processo de 

compra e venda da força de trabalho. Como razão da formação específica, o trabalho aqui se 

configura também como um contexto de formação. 

A esta concepção de trabalho associa-se a concepção de ciência: conhecimentos 

produzidos e legitimados socialmente ao longo da história como resultados de um processo 

empreendido pela humanidade na busca da compreensão e transformação dos fenômenos 

naturais e sociais. Nesse sentido, a ciência conforma conceitos e métodos cuja objetividade 
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permite a transmissão para diferentes gerações, ao mesmo tempo em que podem ser 

questionados e superados historicamente no movimento permanente de construção de novos 

conhecimentos. 

A formação profissional, por sua vez, é um meio pelo qual o conhecimento científico 

adquire, para o trabalhador, o sentido de força produtiva, traduzindo-se em técnicas e 

procedimentos, a partir da compreensão dos conceitos científicos e tecnológicos básicos. 

Por fim, a concepção de cultura que embasa a síntese entre formação geral e formação 

específica a compreende como as diferentes formas de criação da sociedade, de tal modo que 

o conhecimento característico de um tempo histórico e de um grupo social traz a marca das 

razões, dos problemas e das dúvidas que motivaram o avanço do conhecimento numa 

sociedade. Esta é a base do historicismo como método (Gramsci, 1991) que ajuda a superar o 

enciclopedismo – quando conceitos históricos são transformados em dogmas – e o 

espontaneísmo – forma acrítica de apropriação dos fenômenos que não ultrapassa o senso 

comum. 

No ‗currículo integrado‘, conhecimentos de formação geral e específicos para o 

exercício profissional também se integram. Um conceito específico não é abordado de forma 

técnica e instrumental, mas visando a compreendê-lo como construção histórico-cultural no 

processo de desenvolvimento da ciência com finalidades produtivas. Em razão disto, no 

‗currículo integrado‘ nenhum conhecimento é só geral, posto que estrutura objetivos de 

produção e não somente específico, pois nenhum conceito apropriado produtivamente pode 

ser formulado ou compreendido desarticuladamente das ciências e das linguagens. 

O currículo formal exige a seleção e a organização desses conhecimentos em 

componentes curriculares, sejam eles em forma de disciplinas, módulos, projetos etc., mas a 

integração pressupõe o reestabelecimento da relação entre os conhecimentos selecionados. 

Como o currículo não pode compreender a totalidade, a seleção é orientada pela possibilidade 

de proporcionar a maior aproximação do real, por expressar as relações fundamentais que 

definem a realidade.  

Segundo Kosik (1978), cada fato ou conjunto de fatos, na sua essência, reflete toda a 

realidade com maior ou menor riqueza ou completude. Por esta razão, é possível que um fato 

deponha mais que outro na explicação do real. Assim, a possibilidade de conhecer a totalidade 

a partir das partes é dada pela possibilidade de identificar os fatos ou conjunto de fatos que 

deponham mais sobre a essência do real; e, ainda, de distinguir o essencial do assessório, 

assim como o sentido objetivo dos fatos. Isto dá a direção para a definição de componentes 

curriculares. 
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O método histórico-dialético define que é a partir do conhecimento na sua forma mais 

contemporânea que se pode compreender a realidade e a própria ciência na sua historicidade. 

Os processos de trabalho e as tecnologias correspondem a momentos da evolução das forças 

materiais de produção e podem ser tomados como um ponto de partida histórico e dialético 

para o processo pedagógico. Histórico, porque o trabalho pedagógico fecundo ocupa-se em 

evidenciar, juntamente aos conceitos, as razões, os problemas, as necessidades e as dúvidas 

que constituem o contexto de produção de um conhecimento. A apreensão de conhecimentos 

na sua forma mais elaborada permite compreender os fundamentos prévios que levaram ao 

estágio atual de compreensão do fenômeno estudado. É também dialético porque a razão de 

estudar um processo de trabalho não está na sua estrutura formal e procedimental aparente, 

mas na tentativa de captar os conceitos que o fundamentam e as relações que o constituem.  

A interdisciplinaridade, como método, é a reconstituição da totalidade pela relação 

entre os conceitos originados a partir de distintos recortes da realidade; isto é, dos diversos 

campos da ciência representados em disciplinas. Isto tem como objetivo possibilitar a 

compreensão do significado dos conceitos, das razões e dos métodos pelos quais se pode 

conhecer o real e apropriá-lo em seu potencial para o ser humano. 

 

2.2.3 – A organização dos tempos pedagógicos no Projovem Urbano 

 

O Projovem Urbano é um Programa que busca ser inclusivo. Então, não basta 

desenvolver os conteúdos com os estudantes nem mesmo trabalhar sobre a construção teórica 

da aprendizagem. Portanto, o Manual de Orientações Gerais do Projovem Urbano afirma que  

 

É preciso considerar as diferentes dimensões do jovem como ser humano. 

Por isso, o educador precisa ir além da condição de especialista em uma 

disciplina ou campo de conhecimento. Ele deve ser educador no sentido 

mais amplo da palavra, capaz de fazer a mediação entre o projeto de 

educação da sociedade e os projetos individuais dos estudantes. 

(SALGADO, 2012, p. 214) 

 

Além disso, ele tem de fazer a mediação entre os estudantes e o conhecimento, tanto a 

mediação característica do olhar de cada disciplina e aquela de construir a 

interdisciplinaridade estabelecendo inter-relação de conhecimentos teóricos, práticos, sociais, 

emocionais, éticos, estéticos etc. 

Portanto, no Projovem Urbano, todo professor é especialista em sua área de 

conhecimento, mas é também orientador da aprendizagem vista como elemento de construção 

da autonomia intelectual do sujeito e de uma visão mais ampla do processo educacional. Mas 
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isto não significa, por exemplo, que o professor de Matemática tenha de dar aulas de Ciências 

Humanas ou que o educador de Participação Cidadã tenha de ensinar Ciências da Natureza. A 

organização semanal da carga horária do professores são definidas de acordo com tabela 

abaixo. 

 

Tabela 07 – Distribuição da Carga horária presencial semanal dos educadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Manual de Orientações Gerais do Projovem Urbano (SALGADO, 2012) 

 

O professor especialista conduz o processo específico de aprendizagem de sua 

disciplina ou campo de conhecimento e deve garantir que os conceitos e suas relações sejam 

construídos pelos estudantes de forma correta e segundo o olhar científico de cada área. 

Na função de professor orientador, o educador de Formação Básica orienta mais de 

perto cada estudante da turma que lhe cabe e se torna sua referência na articulação do 

conjunto de conhecimentos do curso. O Guia de Estudo é explorado em função dos temas 

integradores, o que implica buscar, analisar, avaliar e organizar informações dos diferentes 

componentes curriculares, mas nunca dar aulas sobre eles. Da mesma forma, os educadores de 

Participação Cidadã e Qualificação Profissional desempenham a função de orientadores – 

neste caso, para os estudantes de todas as turmas – quando acompanham o desenvolvimento 

do PLA e do POP, respectivamente. 

 Outro instrumento de trabalho importante para o desempenho da função de orientador 

pelos educadores é a Agenda do Estudante que contém informações básicas sobre a 

organização do ambiente e dos tempos de estudo bem como dos métodos e técnicas mais 

eficientes para a apropriação do conhecimento pelos estudantes. 

Finalmente, também para os educadores do Núcleo, as provas feitas pelos estudantes 

na avaliação formativa são de grande importância no desempenho, tanto da função de 

professor orientador, quanto da função de professor especialista. Em consequência disso, um 
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objetivo importante da formação dos educadores no Projovem Urbano é garantir que todos 

leiam inteiramente e com atenção os Guias de Estudo e apropriem-se dos conceitos-chave do 

currículo: multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, integração dos conhecimentos – da 

pessoa com o conhecimento e da pessoa com o seu grupo – e, naturalmente, inclusão social. 

Em resumo, os educadores do Projovem Urbano deverão ter competência para: a) 

Promover a equidade e, ter sempre presentes as especificidades do público do Projovem 

Urbano: a condição juvenil e a imperativa necessidade de superar a situação de exclusão em 

que se encontram, no que se refere aos direitos à educação e ao trabalho; b) Programar, 

coordenar e realizar, junto com a equipe do Núcleo, as atividades das respectivas disciplinas e 

as atividades integradoras das dimensões e disciplinas do curso, adequando as sugestões do 

Guia de Estudo às necessidades dos estudantes; c) Monitorar, orientar e avaliar o percurso 

pessoal de estudo e aprendizagem de cada estudante sob sua responsabilidade, considerando 

todas as dimensões da pessoa, do estudante, do trabalhador, do cidadão; d) Identificar as 

diferentes ferramentas de estudo de que os jovens necessitam e orientá-los quanto ao seu uso; 

e) Criar contextos desafiadores para a aprendizagem, estimular a atitude crítica e planejar 

situações que favoreçam a síntese dos estudos desenvolvidos nos vários componentes 

curriculares; f) Conceber e utilizar a avaliação como etapa do processo de ensino e 

aprendizagem, que compreende um momento de diagnóstico inicial, um percurso de 

acompanhamento formativo e um momento de balanço, concluindo uma etapa e, 

simultaneamente, dando início à seguinte; g) Favorecer o trabalho cooperativo e a troca de 

experiências entre os jovens; h) Acompanhar, junto com os outros educadores, o 

desenvolvimento do POP, do PLA e das sínteses integradoras, fazendo apreciações sobre os 

progressos feitos e a capacidade dos jovens de incorporarem nesses trabalhos os estudos 

realizados no Projovem Urbano; i) Relacionar-se adequadamente com a instituição, o diretor e 

outras pessoas do local onde funciona o Núcleo; j) Utilizar novas tecnologias para seu próprio 

aperfeiçoamento e para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem no 

Projovem Urbano; l) Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão, buscando 

promover a inclusão efetiva dos jovens sob sua responsabilidade profissional; m) Administrar 

a própria formação contínua e aprimorar sua prática profissional. 
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Figura 03 – Estrutura Organizacional do Projovem Urbano nos Municipios 

 

Fonte: Manual de Orientações Gerais do Projovem Urbano (SALGADO, 2012) 

 

Os documentos que apresentam o Programa enfatizam ainda a perspectiva da 

―cooperação interdisciplinar‖ a partir da integração entre a Educação Básica (Ensino 

Fundamental), a Qualificação Profissional Inicial para o Trabalho e a Ação Comunitária. A 

proposta destaca textualmente a intenção de promover o ―desenvolvimento integral‖ do 

jovem, sendo contemplados no Programa aspectos voltados para a formação humana e o 

desenvolvimento de um plano de ação comunitária, com a participação dos jovens, propondo-

se ao favorecimento do protagonismo juvenil, do desenvolvimento das habilidades e valores 

de solidariedade e cooperação para a inserção no mundo do trabalho e intervenção na 

realidade local. 

A Qualificação Profissional (QP), no Projovem Urbano de João Pessoa, ocorreu por 

meio de convênio com FUNETEC – Fundação de Apoio ao Instituto Federal da Paraíba. 

Durante os 18 meses, os jovens tiveram no núcleo aulas de QP ministradas em sala pelo 

profissional contratado para este fim. Estas aulas que acontecem no núcleo são chamadas de 

Formação Técnica Geral e estão previstas na matriz curricular e no horário de aulas do 

núcleo. Ao término das aulas no núcleo os alunos foram encaminhados ao FUNETEC, para a 

QP propriamente dita. Esta possui carga horária de 200 horas que são distribuídas de acordo 
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com a disponibilidade dos profissionais e espaço físico do órgão contratado, sendo que neste 

período os alunos também são acompanhados pelos professores de QP dos núcleos. 

As turmas serão compostas por 40 alunos (excepcionalmente, até mesmo 20), sendo 

que o grupo de 5 turmas formará um Núcleo com, no mínimo, 150 alunos e, no máximo  200. 

 

Figura 04 – Estrutura Organizacional do Núcleo do Projovem Urbano 

 

 

Fonte: BRASIL, Manual de Orientações Gerais do Projovem Urbano 2012 

 

Cada educador de Formação Básica atuará em cinco turmas; um educador de 

Participação Cidadã atuará em 10 turmas; e um educador de Qualificação Profissional atuará, 

no máximo, em quatro turmas. Todos os educadores do Projovem Urbano desempenham 

também a função de orientadores do percurso formativo de seus alunos. 

 

2.2.4 – A dupla função dos educadores 

 

Um aspecto importante apontado para que os objetivos do Programa sejam alcançados 

diz respeito à organização dos tempos pedagógicos como já discutido. Dessa forma,  

todos os educadores do Projovem serão contratados em regime de 30 horas 

semanais que serão distribuídas entre (a) atividades docentes e de orientação 

pedagógica; (b) integração curricular; (c) atividades de avaliação, revisão e 

recuperação de aprendizagens; (d) planejamento de atividades de ensino e 

aprendizagem e de funcionamento do núcleo; (e) formação inicial e 

continuada. (SALGADO, 2012, p. 99). 

 

E em consonância com a concepção pedagógica defendida pelo Programa, os seus 

educadores são identificados como: educadores de Formação Básica – especialistas e 
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orientadores - educadores de Participação Cidadã e educadores de Qualificação Profissional. 

Toda esta diversidade converge para uma proposta integrada de trabalho. Assim, os 

educadores da formação básica que seriam os especialistas habilitados em uma das áreas do 

currículo do ensino fundamental (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas, 

Ciências da Natureza etc.) assumem a função, também, de professores orientadores. 

Na condição de especialista, o educador exerce a docência na área de sua habilitação, 

devendo possibilitar aos jovens a construção de conceitos básicos e de relações fundamentais 

entre conceitos, em seu campo de conhecimento. 

Quando no exercício de professor orientador (cada especialista orienta apenas uma 

turma no núcleo), este promove a orientação sem distinção de áreas e conteúdos; fica sob sua 

responsabilidade o trabalho interdisciplinar e de integração de todas as ações curriculares e 

informática. 

Quanto ao trabalho do educador da Participação Cidadã, implica primeiro apoiar e 

acompanhar a elaboração e a implementação do Plano de Ação Comunitária (PLA), 

levantando e mapeando oportunidades de ação-intervenção dos jovens na comunidade, 

fazendo contatos, agendando visitas que viabilizem a operacionalização do PLA. 

Por fim, 

Para o educador de orientação profissional ficam as atividades de 

planejamento e orientação quanto aos arcos ocupacionais. Contactam 

empresas, solicitam visitas e estágios para os alunos junto a essas empresas. 

Faz levantamento de recursos didáticos para facilitar o trabalho com os 

jovens em suas escolhas. ―Analisa os Planos de Orientação Profissional 

(POP) dos jovens, de maneira a poder interagir efetivamente com os 

educadores de participação cidadã e com integrantes da Equipe de Formação 

Básica, na co-orientação aos jovens‖. (SALGADO, 2012, p. 103). 

 

Este mesmo educador também exerce a função de especialista em Qualificação 

Profissional, promovendo ―atividades relacionadas com: (a) o domínio de conceitos básicos 

sobre o trabalho; (b) o conhecimento do ―mundo do trabalho‖; (c) o conhecimento dos Arcos 

de Ocupações; (d) a qualificação propriamente.‖ (SALGADO, 2012, p. 103). 

Em resumo, os educadores de Formação Básica, de Participação Cidadã e de 

qualificação profissional devem trabalhar conjuntamente: 

 

Assim o educador de Formação Básica co-orienta o POP e o PLA, com o 

educador de Qualificação Profissional e o educador de Participação Cidadã, 

respectivamente. Ao mesmo tempo, ambos, o educador de Qualificação 

Profissional e o educador de Participação Cidadã, colaboram na elaboração 

das Sínteses Interdisciplinares. (SALGADO, 2012, p. 104). 

 

Enfim, pela sua proposta teórico-metodológica, entendemos que o Currículo Integrado 

do Projovem Urbano representa uma proposta curricular resultante de uma incorporação de 
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alguns discursos curriculares, o que, para Lopes (2008), poderia ser explicado como um 

discurso curricular híbrido. Por que híbrido? Porque, na perspectiva da hibridização, os textos 

são recontextualizados, refocalizados e reutilizados segundo os novos interesses. 

Considerando estas questões, verificamos que a proposta curricular integrada do 

Projovem Urbano é composta por elementos de concepções curriculares diversas, o que não 

representa uma distorção, visto que é uma proposta que visa trabalhar três dimensões dos 

jovens beneficiários. Assim sendo, a integração pode ocorrer tanto numa perspectiva mais 

tradicional quanto numa mais flexível; o que define são os objetivos desse currículo, em que 

sentido e para que sirva essa integração. 

A proposta curricular e o discurso do Projovem Urbano aproximam-se da perspectiva 

crítica das teorias de currículo, por exemplo, quando acrescentam ao seu texto a discussão 

sobre a exclusão social dos jovens quando têm seus direitos negados, apontando para uma 

formação integrada para que o jovem resgate esses direitos. Ainda nesta perspectiva, traz 

como uma diretriz operacional o reconhecimento e a valorização das diferenças de gênero, de 

cultura, de raça/etnia etc. (SALGADO, 2008). Prevê a inclusão de tempos e espaços 

destinados para os registros e as análises pessoais e profissionais dos jovens; propõe também 

criar oportunidades - para os alunos- de escolha e de tomada de decisão para resolução de 

problemas. 

Outro aspecto a ser ressaltado diz respeito à concepção de integração identificada no 

currículo do Projovem. Constatamos a interdimensionalidade e a interdisciplinaridade. A 

primeira pode ser compreendida através dos três grupos de argumentos analisados por 

Santomé (1999); tratam de argumentos epistemológicos e metodológicos das ciências, os 

quais no âmbito escolar significam promover uma integração das disciplinas para um melhor 

desenvolvimento do aluno. O segundo grupo destaca as razões psicológicas, enfatizando o 

papel da experiência na aprendizagem e a importância dos processos na aprendizagem. O 

terceiro e último grupo representa com muita precisão o que propõe o Projovem: são os 

argumentos de ordem sociológica. Este último justifica a integração por conta da forma 

globalizada que a nossa sociedade se apresenta; a intenção neste caso é propiciar aos jovens 

inseridos no Programa um pensamento global e interdisciplinar. 

 A integração a partir de um trabalho com as disciplinas foi constatada também nos 

PCNs para o Ensino Fundamental, quando estes recorrem aos temas transversais para 

promover a integração. O mesmo ocorre com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA 

sendo uma modalidade na Educação Básica, é contemplada nos níveis fundamental e médio. 
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Por isto, são previstas também, para o currículo dessa modalidade, as mesmas condições de 

integração. 
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3 – O PROJOVEM URBANO EM JOÃO PESSOA: Breve históricos, caracterização e 

funcionamento 

 

A partir das discussões teóricas apresentadas nos capítulos anteriores, expondo o 

Projovem Urbano que se constitui em um programa inserido no contexto de expansão das 

políticas públicas destinadas ao segmento juvenil brasileiro, vamos abordar os principais 

destaques dos resultados empíricos. Este capítulo está estruturado em dois sub-tópicos: o 

primeiro consiste em caracterizar o Projovem Urbano do Município de João Pessoa/PB, tendo 

como foco um breve histórico do programa na cidade de João Pessoa e seu funcionamento; o 

segundo refere-se apresentação dos perfis dos jovens beneficiados que participaram da 

pesquisa in loco na E.M.E.F. Prof. Durmeval Trigueiro Mendes, que foram coletos os dados, 

através da ficha de levantamento do perfil dos/as jovens do Projovem Urbano (Apêndice 3). 

Destaca-se com o processo de reformulação do Projovem Original, coordenado pela 

Secretaria Nacional de Juventude e implementado no ano de 2005, o Projovem Urbano passou 

a atender, a partir do segundo semestre de 2008, jovens de várias cidades do país, não apenas 

aqueles/aquelas das capitais e regiões metropolitanas. 

No caso específico do município de João Pessoa, a cidade foi uma das primeiras 

capitais a implantar o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem, ainda em sua 

versão original, uma vez que segundo informações diretamente obtidas na Prefeitura 

Municipal, o programa é gerenciado na cidade de João Pessoa pelo governo municipal desde 

2005, pela Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC). 

Ressalta-se que os dados, analisados e apresentados a seguir foram disponibilizados 

pela coordenação do Projovem Urbano de João Pessoa de 2013 através de questionário 

previamente elaborado para fins deste estudo, conforme apêndices. 

 

3.1 – RETRATO DA IMPLENTAÇÃO DO PROJOVEM URBANO EM JOÃO 

PESSOA/PB 

 

Articulado à proposta do Projovem Urbano em âmbito nacional, na cidade de João 

Pessoa, o Programa tem como objetivo promover uma ação integrada que envolva a elevação 

da escolaridade, a qualificação profissional e a participação cidadã, como forma de reduzir a 
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exposição dos/as jovens beneficiados/as do Programa a situações de risco e vulnerabilidade 

social. 

Com este objetivo, o Projovem Urbano no município de João Pessoa foi implantado 

em 2005, ainda baseado na proposta inicial e com critérios de acesso diferentes dos que estão 

atualmente em vigor. Neste sentido, podemos observar a linha do tempo do Projovem desde 

sua implantação em 2005 até 2012.  

 

Tabela 08 – Número de matrículas do Projovem na Cidade de João Pessoa 

 no período de 2005 a 2012 
 

 

PROJOVEM ORIGINAL 

 

 

PROJOVEM URBANO 

2005/2006 2007 2008 2009 2012 
Período de 

funcionamento  
Período de 

funcionamento 
Período de funcionamento Período de  

funcionamento 
Período de  

funcionamento 
Dez/2005 à Nov/2006 Janeiro à Dez/2007 Jun/2008 à Dez/2009 Mai /2009 à Nov/2010 Jun/2012 à Dez/2013 

Nº de 
matrícula 

 

Escolas/ 
Núcleos 

 

Nº de 
matrícula 

Escolas/ 

Núcleos 
 

Nº de 
matrícula 

 

Escolas/ 
Núcleos 

 

Nº de 
matrícula 

Escolas/ 

Núcleos 
 

Nº de 
matrícula 

 

Escolas/ 
Núcleos 

 

 
2.200 

 

15 1.850 12 5.200 26 4.000 20 2.200 11 

Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa/Coordenação do Projovem Urbano de João Pessoa, 2013. 

 

Assim, em âmbito local, a partir de 2009, com transformação de Projovem Original 

em Projovem Urbano buscou acompanhar as mudanças sugeridas pela Coordenação Nacional 

do Programa, visando expandir o número de jovens atendidos/as em todo o país. De acordo 

com informações da gestão do Programa, a forma de acesso do/a jovens ao Projovem Urbano, 

em João Pessoa, dá-se por meio de inscrição e de matrículas realizadas diretamente nas 

escolas onde funcionam os núcleos. 

Os principais meios de mobilização e divulgação utilizados nesse processo são: TV, 

jornal, internet, carro de som e os próprios jovens que, através da divulgação ―boca a boca‖, 

incentivam vários amigos a se inscreverem no programa. É necessário que cada escola tenha 

uma meta estabelecida pelo Ministério da Educação e Cultura/Projovem Urbano, conforme 

previsto na Resolução 98/2011 do Fundo nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

que determina que cada núcleo/escola com interesse em participar do programa deve realizar 

matrícula de, no mínimo, 150 jovens e no máximo 200. Por isso, nesse cenário é solicitado 

aos educadores que assumam uma postura de agentes de matrícula e realizem busca ativa ou 

visitas domiciliares para identificar e efetuar nas casas dos jovens, a fim de cumprir a meta e, 

assim, também garantir a manutenção de seu emprego temporário desprotegido pelas leis 

trabalhistas. 
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Como meta para a cidade de João Pessoa, no ano de 2008, estabeleceu-se atender a 

uma média de 5.200 (cinco mil e duzentos) jovens, com idade entre 18 e 29 anos que 

soubessem ler, mas que não tivessem concluído o ensino fundamental. 

A partir dos dados obtidos junto à Coordenação Municipal do Programa, constatou-se 

que os/as jovens matriculados/as neste processo foram distribuídos/as de acordo com 26 

núcleos, sendo formado cada núcleo em média por 200 jovens. Iniciado o trabalho em abril de 

2009, os 26 núcleos/escolas formaram o Polo ―Atitude‖, que passou a desenvolver suas 

atividades em várias escolas do município de João Pessoa, com duração de 18 meses. 

No ano de 2009, deu-se início a um novo processo de matrícula que teve como meta 

atender 4.000 jovens da cidade de João Pessoa. Para tanto, foram formados 20 novos núcleos, 

dando origem, assim, ao Polo ―Coragem‖ então que teve suas atividades iniciadas no mês de 

maio de 2009, também com duração de 18 meses. 

Em 2012, apenas 11 núcleos, foram implantados, com metas de 2.200 vagas para 

matrículas, com início das aulas em maio daquele ano e previsão de término em dezembro de 

2013. Nesta entrada, não houve criação de novos polos, visto que a resolução 98/2011 do 

MEC/FNDE/Projovem Urbano afirma que a criação de um polo está condicionada ao 

município ter habilitado no mínimo 15 núcleos vinculados em funcionamento. Em seguida, 

observar a relação das escolas que fazem parte do Projovem Urbano a partir de 2008 até 2012 

e mapa da cidade de João Pessoa que nos ajuda a observa a localização das escolas que estão 

recebendo o Projovem Urbano.  

 

Tabela 09 – Relação da Escola do Projovem Urbano na Cidade de João Pessoa 

no período de 2008 a 2012 

 
 

PROJOVEM URBANO 

 

2008 

 

2009 

 
2012  

Período de Funcionamento Período de Funcionamento Período de Funcionamento 

Junho/2008 à Dezembro/2009 Maio /2009 à Novembro/2010 Junho/2012 à Dezembro/2013 

Polo Atitude Polo Coragem  Não possuem polo 
 

Escolas Municipais 

 

Bairros Escolas Municipais Bairros Escolas Municipais Bairros 

Afonso Pereira  Mangabeira –VIII Ana Cristina Rolim Agua Fria  Anayde Beiryz das Indústrias 

Ana Cristina Rolim Água Fria Afonso Pereira Mangabeira VIII Dom Helder Câmara Valentina 

Anayde Beiriz  das Indústrias Anayde Beiriz das Indústrias Durmerval T. Mendes Rangel 

Aníbal Moura  Cruz das Armas Anibal Moura Cruz das Armas Luís Augusto Crispim dos Ipês 

Aruanda  Bancários Antonio Santos Coelho Penha Luiz Mendes Pontes Cristo Redentor 

Bartolomeu de Gusmão Conj. INOCOP Apolônio Sales Cruz das Armas Moema Tinoco Funcionários IV 

Cantalice Leite  das Indústrias Cantalice Leite das Indústrias Olívio Ribeiro Campos Bancarios 

Carlos Neves José Amerino Carlos Neves José Amerino  Paulo Freire Jardim Veneza  

Cícero Leite Valentina Cícero Leite Valentina Raimundo Nonato Colinas do Sul 

David Trindade  Mangabeira – Procind Francisco Pereira Cristo Redentor Virginius da G. e Melo Mangabeira I 

Dom Marcelo  Paratibe Frutuoso Barbosa Ilha do Bispo Zulmira de Novais Cruz das Armas 



87 
 

Durmerval Trigueiro Rangel Joao Santa Cruz dos Novais 

Francisco Pereira   Cristo Redentor Leonel Brizola Miramar 

João Gadelha  Mangabeira – VII Luiz Augusto Crispim dos Ipês 

João Santa Cruz  dos Novais Luiz Mendes Cristo Redentor 

João Santa Cruz Bairro dos Novais Luiz Vaz de Camões  Mangabeira IV 

João XXIII  Alto do Mateus Moema Tinoco Funcionários IV 

Leonel Brizola  Miramar Pedra do Reino Grotão 

Leônidas Santiago  Rangel Rui Carneiro Mandacaru 

Luiz Augusto Crispim Bairro dos Ipês Santos Dumont Varadouro 

Luiza Lima Lobo Cristo Redentor 

Moema Tinoco  Funcionários IV 

Pedra do Reino  Grotão 

Santa Angela Cristo Redentor 

Virginius de G. e Melo Mangabeira I 

Zumbi dos Palmares  Mangabeira – VI 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa/Coordenação do Projovem Urbano de João Pessoa, 2013. 

 

 

 

Figura 05 – Mapa dos Bairros de João Pessoa  

 

 

Fonte: www.joãopessoa.pb.gov.br/planejamento/mapas.html 

 

 
 

Percebeu, a partir do Quadro e Mapa acima, que os núcleos do Projovem Urbano, em 

sua maioria, situam-se em bairros periféricos da cidade de João Pessoa, ou, quando não 

periféricos, estão localizados em áreas marcadas pela pobreza e por baixos indicadores 

sociais. Tais características significam que o Programa atende a um público jovem originário 
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de uma população marcada, principalmente, por problemas de ordem socioeconômica e seus 

determinantes. 

Do ponto de vista da divisão administrativo-organizacional do Programa, este possui 

uma Coordenação Municipal, e, aludido anteriormente, o Projovem Urbano também se 

organiza através de polos que, por sua vez, são formados por vários núcleos de jovens. 

Através das informações diretas advindas da Coordenação do Programa, identificou-se 

a existência de parcerias na gestão do Projovem Urbano em nível local. Esta parceria ocorre 

com a Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba – FUNETEC/PB, 

caracterizada como entidade privada sem fins lucrativos de âmbito federal. 

A existência de parcerias torna-se algo fundamental na gestão dos programas sociais. 

Segundo Wilheim (1999, p.52), ―[...] as parcerias freqüentemente constroem uma rede para 

executar suas tarefas em conjunto sem afetar as vinculações que cada uma mantém para 

outros fins‖. 

Nesta direção, a necessidade de estabelecer vínculos com outras instituições na 

efetivação de programas, a exemplo do Projovem Urbano, torna-se cada vez mais frequente 

no cotidiano dessas instituições. A ideia do trabalho em rede também se tornou uma nova 

estratégia de gestão adotada por várias entidades, sejam elas de natureza governamental ou 

não governamental.  

No que diz respeito às atividades/ações implementadas pelo Projovem Urbano no 

município de João Pessoa, diante da proposta de promover a escolarização, qualificação 

profissional e participação cidadã, dos/as jovens participantes são desenvolvidas diariamente 

atividades voltadas para este fim, nos diversos núcleos/escolas acima relacionados.  

Além das atividades desenvolvidas em sala de aula, nos núcleos/escolas, a 

Coordenação do Programa também destaca outras ações voltadas à participação de todos/as 

jovens do Projovem Urbano de João Pessoa, dentre elas: a Semana de Vivência Curricular 

Integrada que são atividades pedagógicas desenvolvidas pelos/as jovens e apresentadas em 

espaços públicos da cidade; a Mostra de Arte e Cultura, tendo como objetivo garantir um 

espaço para apresentações artísticas dos/as jovens do Projovem Urbano; o Evento Integrado 

de Qualificação Profissional (QP) e Plano de Ação Comunitária (PAC), realizados por três 

vezes em 2009, 2010 e 2013 – constituindo-se em apresentações e exposições resultantes de 

atividades desenvolvidas nos Arcos Ocupacionais – ligados ao processo de qualificação 

profissional – e nas aulas de Participação Cidadã; e o Encontro de Lideranças Juvenis, voltado 

para os/as representantes de turma, com o objetivo de promover uma discussão acerca da 

liderança. 
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No que diz respeito à gestão do Projovem Urbano no município de João Pessoa, 

atualmente este se estrutura por meio de uma coordenação formada por 01 (um) coordenador 

geral, 01 (uma) coordenadora pedagógica. Outro aspecto relevante a ser apontado em relação 

à gestão do Programa em João Pessoa refere-se às características dos recursos humanos 

envolvidos. Dados disponibilizados pela coordenação local revelam a existência de 77 

funcionários/as ligados/as ao Projovem Urbano, na condição de prestadores/as de serviço 

temporário. 

Deste total, em nível técnico, são: 55 Educadores/as de Formação Básica 

(Licenciatura), 07 Educadores/as de Participação Cidadã – assistentes sociais e psicólogos/as 

– e 07 Educadores/as de Qualificação Profissional – nível superior ou técnico. Cabe observar 

que estes profissionais de nível técnico se submetem a um processo de seleção simplificada 

para prestarem serviço ao Programa, por tempo previamente determinado em contrato. 

Quanto aos recursos humanos em nível operacional/administrativo, foi especificada a 

existência de 06 profissionais de Apoio de Nível Superior e 03 profissionais de Apoio de 

Nível Médio (Administrativo), e 04 formadoras responsáveis pela execução do Plano de 

Formação Continuada do Projovem Urbano.   

Esses dados indicam um aspecto que merece breve registro, tendo em vista que o atual 

contexto que permeia as políticas sociais aponta para um processo de precarização nas 

relações de trabalho - referente à contratação, estabilidade no ambiente de trabalho, garantia 

de direitos sociais trabalhistas, dentre outros -, pactuadas entre os profissionais responsáveis 

pela execução dos programas sociais dessas políticas e o Estado, principal agente no 

estabelecimento dessas relações. 

 

3.2 – DESCORTINA O PROJOVEM URBANO DO NÚCLEO DURMEVAL 

TRIGUEIRO MENDES 

 

O núcleo do Projovem Urbano escolhido para realizar a pesquisa foi o núcleo que 

funciona na E.M.E.F. Prof. Durmeval Trigueiro Mendes, criada pelo decreto Nº 2.384/92 e 

Resolução 004/96, e localizada no bairro Rangel do município de João Pessoa, no Estado da 

Paraíba. Identificamos que os/as alunos/as do Projovem Urbano de João Pessoa vivem nos 

territórios definidos como bolsões de pobreza, de acordo com a pesquisa Topografia social da 

cidade de João Pessoa (2009), realizada pela Universidade Federal da Paraíba e Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo.  
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Um dos motivos que favoreceu a sua escolha foi o fato da escola fazer parte do 

Projovem Urbano desde sua criação em 2005. Uma segunda razão foi que faço parte do corpo 

de educadores desta instituição, fato que favoreceu a observação participante durante um dia 

por semana, totalizando 42 dias, no período de junho/2012 a dezembro/2013, colaborando 

para a realização de entrevistas aos alunos, educadores e gestores do programa.  

A referida escola na rede municipal é tida como uma escola-modelo, pois dentre as 

escolas municipais é a que possui uma das melhores infraestruturas (possuindo bibliotecas, 

refeitório, laboratório de informática, quadra poliesportiva) e, na parte de recursos humanos, 

uma grande parcela dos professores possuem graduação superior, tendo inclusive professores 

com pós-graduação (stricto sensu).  

Instituição de ensino conta com o apoio de uma equipe psicopedagógica formada por 

duas psicólogas, um assistente social, duas supervisoras, uma orientadora educacional, 66 

professores e 35 funcionários. Em 2012, de acordo com censo escolar, a escola atendeu 1.097 

(mil e noventa e sete) alunos distribuídos nos três turnos em turmas dos anos iniciais (1ª a 4ª 

série ou 1º ao 5º ano) com 278 alunos, nos anos finais (5ª a 8ª série ou 6º ao 9º ano) com 396 

alunos, na Educação Especial, com 46 alunos, no turno diurno e na Educação de Jovens e 

Adultos, com 177 alunos, e no Projovem Urbano, com 200 alunos matriculados, no turno 

noturno. 

 De acordo com dados que foram coletados da ficha de matrícula dos 200 alunos do 

Projovem, procedeu-se a tabulação eletrônica dos dados através do software SPSS – 

Statistical Package for the Social Sciences versão 11.5, onde foi realizada a análise de cluster, 

para gerar os gráficos e tabelas sobre o perfil dos jovens matriculados no Projovem Urbano do 

Núcleo/Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. Durmeval Trigueiro Mendes.   

 O resultado da pesquisa apresentou o perfil dos jovens participantes do Projovem 

Urbano, no que referem a gênero, destaca-se o fato de que 2/3 são femininos que representam 

64%, e apenas 36% são masculinos. Outro dado expressivo 65% são solteiros/as, 24,5% 

possuem vinculo de união estável, apenas 4,5% são casados/as e 6% são separados/as. No que 

refere à variável de cor da pele e etnia 86,5% os/as se auto-declaram pardos/as e negros/as e 

apenas 13,5% declaram ser brancos/as e amarelos/as. No que referem a bairro de residência 

dos/as jovens matriculados/as, os dados evidenciam que 89% moram no bairro do Rangel, 

8,5%, no bairro do Cristo Redentor, e 2,5% moram em outros bairros (José Américo, 

Valentina de Figueiredo, Jaguaribe e Ilha do Bispo).  

Outra variável importante para revelar o território de moradia dos jovens participantes 

associa-se ao fato de que 92% moram em partes dos bairros considerados comunidades e 
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espaços que tiveram sua ocupação de forma desordenada com precariedade de infraestrutura, 

da falta de serviços públicos de qualidade, do acesso à cultura e ao lazer, da conjugação entre 

carências econômicas, presença do narcotráfico e de práticas de corrupção. Ressalta-se que 

são os jovens pobres e negros das periferias das cidades alvo preferencial da violência urbana.  

Segundo Novaes (2008), estes jovens vivenciam ―discriminação por endereço‖, 

portanto, estes bairros são os territórios de pertencimento em que os jovens constituem e 

vivenciam no cotidiano suas redes de relações, ao mesmo tempo em que esse pertencimento 

os estigmatiza e discrimina frente à sociedade, ao associá-los à pobreza, à delinquência e à 

periculosidade. Mais adiante novos aspectos serão apresentados na construção do perfil dos/as 

jovens participantes desta pesquisa. 

 

Gráfico 01 – Perfil por faixa etária dos 200 alunos matriculados no Projovem Urbano do 

Núcleo/Escola Municipal de Ensino Prof. Durmeval Trigueiro Mendes 

 

Fonte: Dados primários (MORAES, 2014)  

 

 Os dados referentes à faixa etária apontou que cerca da metade dos jovens 

participantes tem idade entre 18 a 21 anos. Se cruzarmos estas informações com dados 

referentes ao percentual de jovens que são mães/pais encontramos o percentual de 61,5%, o 

que significa que 123 dos 200 jovens participantes do programa já têm filhos/as.  
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Gráfico 02 – Retrato da quantidade de filhos/as por alunos/as matriculados no Projovem 

Urbano do Núcleo/Escola Municipal de Ensino Prof. Durmeval Trigueiro Mendes 

 

 
Fonte: Dados primários (MORAES, 2014)  
 

O Projovem Urbano, na edição 2012, conforme a Nota Técnica 001, do MEC 

(BRASIL, 2012), revela que os jovens atendidos pelo Projovem Urbano são, em sua maioria, 

mães e pais que não têm com quem deixar seus filhos/as no momento em que estão em sala de 

aula. Desde a implantação do Programa, em 2005, a ausência de espaço dentro da escola para 

acolher seus/suas filhos/as ocasionou um alto número de evasões, dificultando o acesso dos 

jovens ao exercício pleno de seus direitos como cidadãos. Aqueles que persistiam na luta de 

recuperar seu processo educacional levavam os filhos/as para a escola, o que gerou muitas 

reclamações dos educadores/as e demais alunos/as, uma vez que as crianças causavam 

dispersão e desvios de atenção tanto do responsável pela das demais estudantes, prejudicando 

o processo educativo. Como alerta, a própria Coordenação Nacional do Programa: ―essas 

crianças precisam e requerem cuidados‖ (BRASIL, 2007).  

 Assim, como forma de responder a esse complexo descompasso entre a oferta de 

ensino e a execução de ações de permanência no âmbito do Projovem Urbano, a partir da 

edição 2012, foram implantadas as chamadas salas de acolhimento. Fruto da demanda do 

Conselho Nacional de Juventude desde 2008, tal iniciativa pioneira do MEC surge como 

alternativa de apoio para os estudantes que não têm com quem deixar seus filhos, de maneira 

adequada, no período em que estão no ambiente escolar. Assim, no núcleo/Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Prof. Durmeval Trigueiro Mendes, foi implantada uma sala, com 

vistas a atender crianças de 0 a 8 anos e 11 meses, filhas dos estudantes do Programa, 

proporcionando a estes/as ―condições de segurança e bem-estar enquanto seus responsáveis 

frequentam as aulas‖ (BRASIL, 2012). A frequência não é obrigatória e o direito à educação 

diurna é mantido para essas crianças, conforme previsto na legislação nacional. As atividades 

desenvolvidas devem ter caráter lúdico, contemplando brincadeiras, atividades de recreação, 
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exibição de filmes, dentre outras. 

 No que se refere à escolarização dos jovens matriculados/as no Projovem Urbano, na 

E.M.E.F. Prof. Durmeval Trigueiro Mendes, cerca 12% só haviam estudado entre a 1ª até 4ª 

série do ensino fundamental (anos iniciais) e 88% já estavam no ensino fundamental (anos 

finais). 

 

Gráfico 03 – Gráfico da quantidade de anos de estudos dos/as jovens matriculados no 

Projovem Urbano do Núcleo/E.M.E.F. Prof. Durmeval Trigueiro Mendes 

 

 
Fonte: Dados primários (MORAES, 2014)  

 

 Em relação à profissão, trabalho e acesso a renda dos/as jovens matriculados/as, 

apenas 18% estão trabalhando, sendo que apenas 3% possuem carteira assinada e têm os 

direitos trabalhistas assegurados por lei. Estes dados revelam que 82% dos alunos estão 

desempregados.   

Este cenário revela que o desemprego juvenil é muito alto no Brasil, não é fácil ser 

jovem no atual mercado de trabalho, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) no relatório Tendências Globais de Emprego para a Juventude. O estudo da OIT (2013) 

afirma que o Brasil possui um alto índice de jovens entre 15 e 29 anos que não estudam ou 

fazem cursos profissionalizantes e, ao mesmo tempo, também não estão empregados: 18,4% 

das pessoas nessa faixa etária. O estudo afirma que o desemprego é mais alto entre as pessoas 

que não completaram o Ensino Médio, e mais baixo entre as que têm nível superior completo.  

Podemos observar as principais profissões dos jovens trabalhadores/as que estão 

ocupados/as. 
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Gráfico 04 – Gráfico das Profissões, trabalho e acesso à renda dos jovens matriculados 

no Projovem Urbano do Núcleo/E.M.E.F. Prof.. Durmeval Trigueiro Mendes 

 

 
Fonte: Dados primários (MORAES, 2014)  
 

O trabalho tem centralidade na vida social moderna, portanto possibilita, por um lado, 

a dignidade e autonomia financeira, o acesso à ocupação no mercado de trabalho com a 

garantia aos direitos trabalhistas estar intrinsecamente ligada à escolarização. Eles abandonam 

a escola para poder trabalhar, mas ao chegarem ao mercado de trabalho se deparam com a 

falta de preparo e percebem a necessidade de se capacitar. Entre os que declararam possuir 

renda, mais da metade ganha menos de um salário mínimo. Os que ganham um salário 

mínimo ou mais são funcionários no setor do comércio ou de serviços.  

 No próximo tópico, iremos abordar os princípios da EDH em sua relação com o 

currículo do Projovem Urbano de João Pessoa tendo como documentos para análise quatro 

planejamentos das aulas dos temas integradores e Plano de Ação Comunitária. 
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4 - DIVERSOS OLHARES SOBRE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO 

CURRÍCULO DO PROJOVEM URBANO EM JOÃO PESSOA  

 

No currículo do Projovem Urbano em João Pessoa, à luz da Educação em Direitos 

Humanos, tendo como referência de análise: quatro documentos de planejamento das aulas 

dos temas integradores e o banner do Plano de Ação Comunitário, ambos da E.M.E.F. Prof. 

Durmeval Trigueiro Mendes; na terceira parte, iremos apresentar a análise das entrevistas 

realizadas com os jovens, relacionando suas percepções sobre o Projovem Urbano; e, enfim, 

na quarta, iremos expor as análises das entrevistas com professores e a coordenadora 

pedagógica municipal do programa, sobre a percepção da Educação em Direitos Humanos no 

currículo do Projovem Urbano. 

 

4.1 - DESVELANDO OS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

PRESENTES NO CURRÍCULO DO PROJOVEM URBANO DE JOÃO PESSOA 

 

 Para desvelar os princípios da Educação em Direitos Humanos no currículo do 

Projovem Urbano de João Pessoa, optamos por utilizar como pressuposto teórico a noção de 

direitos humanos, aqui compreendido como um saber que envolve conteúdos de 

características diferentes de outros conhecimentos.  

Recorremos ao documento do Instituto Interamericano de Direitos Humanos da Costa 

Rita, publicado em 2006, denominado de Proposta curricular e metodológica para a 

incorporação da educação em direitos humanos na educação formal das crianças na faixa 

etária entre 10 e 14 anos de idade. Nela, há uma reflexão exposta relacionada à 

implementação de um currículo para a educação em direitos humanos que pressupõe romper 

com certos paradigmas pedagógicos baseados em modelos e práticas contraditórias com os 

direitos humanos, a maioria delas herdeiras de modelos autoritários e verticais que persistem 

nos sistemas educativos formais na América Latina.  

 O documento define e organiza os princípios da EDH que devem ser parâmetros na 

construção da matriz curricular da educação, quais sejam: Integralidade; 

Interdisciplinaridade; Democracia; Concepção holística; Intencionalidade; Significação; 

Inspiração em valores, fundamentação em normas; Problematização e crítica da realidade; 

Propositividade; Solidariedade; Coerência; Tolerância e pluralismo; Processo liberador; 

Responsabilidade; e Adequação à realidade. Para a discussão da presente pesquisa,  
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escolhemos três destes princípios, que foram balizadores na análise do currículo do Projovem 

Urbano: Integralidade, Problematização e crítica da realidade e Propositividade.  

Para desenvolvermos a investigação sobre a EDH no currículo do Projovem Urbano, 

na primeira etapa da pesquisa realizamos leituras com apontamentos no Projeto Político 

Integrado do Projovem Urbano e dos materiais didáticos do programa e identificamos que o 

componente curricular de participação cidadã e as aulas dos temas integradores carregam um 

percentual significativo dos conteúdos da EDH utilizados no fazer educativo na relação 

ensino-aprendizagem. Por isto, optamos por fazer apreciação dos seguintes documentos: 

quatro planejamentos dos temas integrados (aulas de PO) e documento do Plano de Ação 

Comunitária ambos frutos do Projovem Urbano do período 2012/2013 do Núcleo/Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Professor Durmeval Trigueiro Mendes.  

Na organização metodológica do currículo do Projovem Urbano de João Pessoa, as 

aulas dos temas integradores que correspondem a 15% da carga horária do programa e fazem 

parte do currículo aberto para adequar à realidade local onde a escola está inserida, nas 

dimensões socioeconômicas do território e especialmente da juventude que ali reside. Em 

paralelo, as aulas do componente curricular de Participação Cidadã correspondem a 5% da 

carga horária e sua dimensão é compreendida como ação coletiva de interesse público, 

protagonizada pelos/as próprios/as jovens organizados/as em grupo no seu meio social através 

do Plano de Ação Comunitária.  

 

4.1.1 – Os conteúdos da EDH no Plano de Ação Comunitária 

 

Porém o caminho para legitimar e consolidar este espaço de participação cidadã na 

dinâmica de interação com os conteúdos e os profissionais do Ensino Fundamental e da 

qualificação profissional, desde o início, se apresenta desafiador no Projovem pelas seguintes 

razões: 

a) o tempo (72 horas) disponibilizado para o desenvolvimento da Ação Comunitária é 

proporcionalmente bem menor do que para o Ensino Fundamental (1008 horas) e a 

Qualificação Profissional (360 horas); 

b) o perfil dos profissionais contratados (formação universitária em Serviço Social, 

Psicologia, Ciências Sociais e Pedagogia). 

O Projovem Urbano associa a Ação Comunitária à noção de ―Participação Juvenil‖ 

para indicar a importância participação como instrumento social no processo de conquista de 

direitos, que acontece a partir da organização coletiva de resistência no interior da sociedade, 
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protagonizada pelos movimentos sociais. Na dimensão de participação cidadã do Projovem 

Urbano, fica evidente nos conteúdos sua relação direta com EDH, declarada no projeto 

político pedagógico integrado do programa. 

Para a realização das ações voltadas para da Participação Cidadã, o Plano de Ação 

Comunitária (PLA), o Projovem Urbano disponibiliza um/a educador/a que pode ser das 

seguintes profissões: assistente social, psicóloga, socióloga e pedagoga, sendo responsável, 

entre outras atribuições por orientar os jovens nas atividades realizadas. 

A dimensão curricular de Participação Cidadã e Ação Comunitária tem objetivo de:  

ampliar a percepção e os conhecimentos sobre a realidade social, econômica, 

cultural, ambiental e política – local, regional e nacional – a partir da 

condição juvenil; promover o protagonismo e a participação crítica e 

transformadora dos jovens na vida pública; contribuir para a formação do 

jovem na perspectiva do reconhecimento dos direitos e deveres do cidadão; 

propiciar a articulação entre as aprendizagens proporcionadas pelos 

componentes curriculares do programa por meio de vivências e práticas 

solidárias, cooperativas e cidadãs e fortalecer os espaços de socialização 

juvenis, bem como os vínculos familiares, de vizinhança e comunitários 

(BRASIL, 2005, p. 55). 

 

Por outro lado, a ideia central da participação cidadã e o Plano de Ação Comunitária é 

o engajamento social, a práticas concretas e, neste sentido, traduz os objetivos formulados 

para esta dimensão formativa do programa, bem como o pressuposto de que ―cidadania só se 

aprende fazendo‖, como explicitado no projeto político-pedagógico integrado. 

Mas mesmo neste sentido deixa dúvidas: trata-se de uma ação no bairro, no local de 

moradia dos jovens? A que recorte da realidade social o programa se refere quando diz que 

―A Ação Comunitária deverá resultar de um diagnóstico das necessidades que se apresentam 

na realidade social em que o jovem está inserido, promover o engajamento cidadão e a 

formação de valores solidários.‖ (BRASIL, 2007, p.56)? 

No material didático do Projovem Urbano, encontra-se uma concepção de participação 

cidadã onde estão formuladas as aquisições esperadas dos/as jovens ao concluírem o 

programa. Destaca-se a capacidade dos/as jovens de ampliar sua compreensão, mobilizarem-

se para a participação e firmarem compromissos com sua realidade imediata e local, em 

articulação com as demandas globais de cidadania de uma sociedade democrática. 

Espera-se que os concluintes do Programa sejam capazes de:  

[...] assumir responsabilidades em relação ao seu grupo familiar e à sua 

comunidade, assim como frente aos problemas que afetam o país, a 

sociedade global e o planeta; [...] identificar problemas e necessidades de sua 

comunidade, planejar e participar de iniciativas concretas visando a sua 

superação; [...] exercer direitos e deveres de cidadania, participar de 

processos e instituições que caracterizam a vida pública numa sociedade 

democrática; [...].(BRASIL, 2007, p 34-35) 
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Na programação proposta para a Ação Comunitária, o diálogo inter e intrageracional é 

considerado matéria-prima essencial que consiste e concretiza o processo de elaboração,  

execução, sistematização do PLA – Plano de Ação Comunitária. 

A sistematização das principais iniciativas que o programa propõe no currículo resulta 

na síntese de 10 etapas ou momentos de trabalho para desenvolvimento, como registrado no 

Caderno do Plano de Ação Comunitária - PLA que envolvem as seguintes atividades 

pedagógicas: 1) Sensibilizar o jovem para os problemas sociais de sua comunidade, 

estimulando-o a assumir atitude proativa: intercâmbio de experiências e reflexões sobre o 

sentido da participação cidadã; 2) Realizar breve diagnóstico sobre o contexto social em que 

os jovens estão inseridos, identificando seus principais problemas, a partir da condição 

juvenil, dimensionado em três etapas: (a) elaboração de retrato da comunidade por meio de 

visitas, levantamento de dados, entrevistas, conversas; (b) elaboração do ―Mapa dos 

Desafios‖: caracterização dos principais problemas encontrados, sob a ótica dos jovens, de 

suas causas e das formas de enfrentamento já existentes na comunidade; (c) definição e 

pactuação da(s) área(s) de atuação social da turma na comunidade; 3) Construir o Plano de 

Ação Comunitária e preparar todas as condições necessárias à sua execução: processo de 

planejamento com detalhamento de cada passo, tendo como guia um roteiro de 

desenvolvimento; preparação das condições, atividades e recursos para dar viabilidade e 

consistência à proposta de atuação; 4) Promover a articulação e o intercâmbio entre os jovens 

das turmas dos núcleos e internúcleos na Estação Juventude: organização e realização de 

evento público para socialização dos PLAs; 5) Executar o plano de Ação Comunitária: 

potencialização dos espaços de participação previstos e apropriação de meios de comunicação 

Comunitária. Encontra-se em anexo: a) Síntese da programação da Ação Comunitária 

proposta para as quatro unidades formativas do programa; b) Reprodução do ―Caderno de 

Ação Comunitária‖, material didático distribuído a todos os alunos do Projovem para 

registrarem as etapas do processo de elaboração do PLA – Plano de Ação Comunitária, para 

qualificar a implementação do PLA e a atuação social dos jovens: subsídios para produção de 

meios de comunicação e qualificação dos espaços de participação previstos no PLA; 6) 

Desenvolver o monitoramento e a avaliação coletiva do PLA: produção de registros das 

atividades realizadas e espaços de debate e socialização; 7) Avaliar a experiência de 

implementação do PLA: reconstrução da Ação Comunitária realizada e a avaliação 

participativa com todos os envolvidos na realização do PLA; 8) Sistematizar as principais 

lições e aprendizagens proporcionadas pelo PLA: análise das aprendizagens construídas com 

a experiência; 9) Traçar perspectivas de futuro para dar continuidade ao engajamento social: 
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elaboração pelos jovens de proposta de continuidade da participação cidadã; e 10) Promover a 

socialização das aprendizagens com outros jovens, com os parceiros, a comunidade e as 

famílias: elaboração de produto cultural/comunicação e apresentação pública das 

aprendizagens do PLA. 

No documento do Plano de Ação Comunitária do Núcleo/E.M.E.F. Prof. Durmeval 

Trigueiro Mendes, seu foco central foram ações que melhorassem a vida dos jovens da 

comunidade escolar noturna Projovem e da EJA e jovens do bairro que tivessem interesse. 

Nesta direção, o PLA teve o seguinte título: Juventude, Atitude e Participação gera 

oportunidade de acesso ao mundo do trabalho. E o foco da Ação Comunitária foi 

promover ações de acesso à informações relacionadas às políticas públicas destinadas ao 

mundo do trabalho. É evidenciada uma mudança do público que foi participar das ações de 

acordo do projeto pedagógico integrado do Projovem Urbano, ações são destinadas à 

comunidade (crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos) ou melhor ao ―outro‖ que 

iremos ajudar, que vive neste território delimitado pelo PLA. 

O processo educativo realizado para construir um diagnóstico denominado Mapa dos 

Desafios possibilita ‗aprender a ler o mundo‘ como nos ensina Freire (2000). Ele foi realizado 

através de visita ao bairro do Rangel em João Pessoa/PB no turno diurno com 

intencionalidade de conhecer e reconhecer o território, sua população e problemas sociais. Em 

seguida os alunos aplicaram uma pesquisa de opinião com a possibilidade de identificar cinco 

problemas sociais e refletir sobre suas causas, propondo ações possíveis para melhorar a 

realidade. Assim, em levantamento realizado na atividade ―Mapa dos Desafios‖, os alunos 

elencaram como problema central a dificuldade que as juventudes do bairro enfrentam no 

acesso ao trabalho formal com a garantia de direitos trabalhistas previstos na Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) e na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. 

(PLA, 2013). 

O fazer educativo que foi vivenciado no momento da visita in loco às comunidades 

(Paturi, Rua da Mata, Paulo Afonso II, São Geraldo), vizinhas ao núcleo/escola, com a 

aplicação da pesquisa de opinião que fazem parte do diagnóstico do PLA, colaborou também 

para o objetivo de criar condições para que os jovens se tornassem sujeitos do processo 

educativo, por meio de uma proposta metodológica que valoriza a construção coletiva de 

conhecimentos, a incorporação das experiências juvenis, e que busca viabilizar a participação 

ativa dos jovens no processo de aprendizagem.  

Nesta direção, podemos observar que o processo educativo tem uma relação direta 

com a reflexão sobre a situação de desigualdade que é produzida, assim ―a mudança do 



100 
 

mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação desumanizante e o anúncio de sua 

superação, no fundo, o nosso sonho‖ (FREIRE, 1998, p. 88). 

A pesquisa realizada pelos alunos revelou três aspectos fundamentais que 

historicamente vêm dificultando o acesso ao jovem no mundo do trabalho 

com dignidade, são eles: a baixa escolaridade e pouco acesso às novas 

tecnologias; ausência de oportunidade de qualificação profissional e acesso 

de programas de incentivo ao 1º emprego e discriminação que muitas vezes 

os jovens vivenciam quando se deparam com processos seletivos de acesso a 

vagas disponíveis no mercado de trabalho formal. Esses fatores vêm 

provocando nos jovem a ‗paralisia‘ ou melhor, os jovens não vivenciam 

ações como protagonistas de suas vidas e construtores de projetos sociais 

coletivos. (PLA, 2013) 

 

Os objetivos do PLA foram de fortalecer ações que ajudassem os jovens a se 

reconhecerem como sujeitos de direitos e agentes promotores de cidadania, contribuindo 

assim no acesso às informações que favoreçam a qualificação profissional e oportunidade de 

acesso a mundo do trabalho de forma digna.  

As atividades realizadas foram: a) Reunião definição das equipes de Execução do 

PLA; b) Mapeamento das oportunidades de trabalho em João Pessoa; c) “Envolvendo as 

comunidades do bairro do Rangel”: Divulgação e apresentação da proposta do PLA na 

Rádio Comunitária; d) Palestras: Direitos Trabalhistas e Lei do Estágio (Delegacia Regional 

do Trabalho), e Projovem Trabalhador, Pronatec e Programa de Aprendizagem Comercial 

(PMJP/SMER, PMJP/SEDES e SENAC); e) Oficinas: Elaboração de currículo (SINE JP); e 

Dicas de comportamento e atitudes em entrevista de emprego (SENAC); f) Feira de 

Oportunidade: Qualificação profissional: SENAC, SENAI, CENDAC e SEBRAE. Mercado 

de Trabalho: SINE, Empreender JP, IEL e CIEE; e g) Avaliação da Ação Comunitária: 

Autores e parcerias. 

Portanto, esta proposta do PLA traz muitas atividades para serem desenvolvidas em 

pouco tempo, como também se propõe a tratar o assunto do trabalho de forma individual, 

tirando do Estado sua responsabilidade na geração de postos de trabalho e na garantia de zelar 

pelos direitos trabalhistas conquistados historicamente.     

O Programa apresenta um percurso metodológico e oferece um conjunto de 

ferramentas de planejamento e de comunicação para os/as jovens criarem e colocarem em 

prática suas ideias e percepções sobre o mundo a sua volta e realizarem um exercício de 

protagonismo. Ao não atrelar a proposta a uma temática específica e pré-concebida, oferece 

um espaço para ser ocupado pelos interesses e preocupações delineados a partir de cada grupo 

de jovens. 

A participação é um instrumento de acesso aos direitos já conquistados, como também 
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de conquista de novos direitos. A participação é um instrumento que mexe nas relações de 

poder e, por isto, ainda que possa estar no discurso, é muito comum que se criem resistências 

explícitas e, em certos casos, situações de boicote velado aos processos participativos. 

Diante deste pressuposto, na prática pedagógica relatada pela educadora do 

componente curricular Participação Cidadã, esta afirma que ―os obstáculos para „aprender a 

aprender‟ o fazer da participação cidadã no Plano de Ação Comunitária no Projovem Urbano 

são enormes e, neste aspecto, o Projovem deixa, contraditoriamente, uma grave lacuna‖. 

Como podemos observar no Quadro 10 a seguir  revela os elementos favoráveis e 

insuficientes no processo do diagnóstico dos problemas sociais da comunidade, desenho do 

mapa dos desafios, com relação dos problemas sociais da comunidade onde moram os (as) 

jovens participantes do programa e a reflexão sobre suas possíveis causas e apontamento de 

ações que contribuíam com caminhos para resolver os problemas apontados na pesquisa 

realizada na comunidade.  

 

Tabela 10 – Elementos do Plano de Ação Comunitário 
 

Plano de Ação Comunitário 

Elementos favoráveis Elementos insuficientes 

• Trabalho coletivo 

• Jovens conhecerem a realidade 

• Ideia inovadora 

• Conhecer e problematizar a 

realidade 

• Ser reconhecido na comunidade 

• Desenvolver lideranças 

• Engajar-se em outras atividades 

livres, possibilidade de 

desvincular-se da violência 

• Horário das atividades 

• Cidadania tutelada 

• Desresponsabilização do Estado 

• Implementação inadequada 

• Muitos objetivos a serem 

atingidos em pouco tempo 

• Caráter pontual das ações 

• Ações dedicadas aos outros 

Fonte: Construída pelo autor 

 Então iremos neste momento realizar análise sobre os quatro planejamentos dos temas 

integrados (Aulas de PO) que se encontram em Anexo 1 deste estudo.  

 

4.1.2 – Os conteúdos da EDH nas Aulas de Temas inetegrados 

 

 As aulas dos temas integradores fazem parte das estratégias do programa de 

concretizar a interdisciplinaridade e proporcionar aos jovens uma leitura do mundo de forma 

global, fazendo conexões entres as diferentes visões dos conteúdos específicos das sete 
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disciplinas - das ciências humanas e naturais, da matemática, da linguagem do português e 

inglês, da qualificação profissional e da participação cidadã - e proporcionar reflexão dos 

conteúdos que traduzem questões sociais da juventude e são vivenciadas na realidade das 

experiências do cotidiano. Esta aula se estrutura da seguinte forma: 1º momento – introdução 

a tema através de situação desencadeadora que é o motor para fazer a reflexão e debate 

acontece sobre o tema em pauta; 2ª momento – a construção da síntese integradora que é 

construída pelo aluno, levando em consideração sua percepção sobre o seu aprendizado, seus 

sentimentos e as vivências dos/as jovens. 

 Fica evidente que as aulas dos temas integradores têm uma relação direta com EDH. 

Portanto, permitem a reflexão, problematização e afirmação de tais direitos e preparam 

cidadãos e cidadãs conscientes de seu papel social na luta contra as desigualdades e injustiças. 

É igualmente por meio da educação em direitos humanos que se pode 

começar a mudar as percepções sociais radicais, discriminatórias e violentas, 

na maioria das vezes, legitimadoras das violações de direitos humanos. 

(TAVARES, 2007, p. 491)  

 

 Assim, os quatro planejamentos que foram analisados, de acordo com quadro 11 a 

seguir, estão relacionados aos temas integradores e sua relação com unidade formativa (UF).  

 

Figura 06 – Temas integradores das aulas analisada do Projovem Urbano  
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Você conhece seus 

direitos como 

trabalhador? 

Minha escola tem 

preconceito? 

Eu tenho direitos 
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Situação Desencadeadora  

Questão Problematizadora  
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Fonte: Construída pelo autor 

 

 No primeiro planejamento dos temas integradores é referente à violência urbano e 

seu impacto na vida dos jovens, apresentando-se como tema que faz parte dos problemas 

sociais que afeta a juventude de forma direita, gerando um clima de medo urbano relado por 

alguns jovens que foram pesquisados.    

Portanto, vamos fazer alguns apontamentos sobre a temática da violência urbana, 

baseado na afirmação de Waiselfisz,      

não acreditamos que a juventude seja produtora de violência. As novas 

gerações, mais que fatores determinantes da situação de nossa sociedade, são 

um resultado da mesma, espelho onde a sociedade pode descobrir suas 

esperanças de futuro e também seus conflitos, suas contradições e, por que 

não, seus próprios erros. (WAISELFISZ, 2014, p. 9) 

 

 Segundo o mapa da violência juvenil 2014, divulgado em julho/2014, pela FLACSO 

Brasil, a violência urbano tem atingindo diretamente os jovens negros de João Pessoa. A 

pesquisa afirma que João Pessoa é a capital do país mais violenta para negros. Foram assassinados 

na cidade 12 brancos e 358 negros no ano de 2012. A Paraíba ainda tem outras duas cidades, 

Cabedelo e Santa Rita, entre as 10 do país que representam maior vulnerabilidade para os jovens 

negros.  

 Baseado nestas informações, observamos que a aula dos temas integradores utilizou no 

item do planejamento da situação desencadeadora, ―manchetes de jornais e revistas que 

retratem a violência nas grandes cidades‖ e sua relação especificamente na cidade de João 

Pessoa que desde 2008 está entre as cidades mais vulneráveis para viver a juventude negra do 

país. Neste momento, como afirma Freire (2000), a educação libertadora é uma proposta de 

formação humana que visa a problematização das relações sociais, mediadas pelo 

conhecimento, e pode colaborar para processos de sensibilização e mobilização desses jovens 

em torno da mudança de suas realidades. 

 Outro item denominado de questão problematizadora, que colabora na reflexão ―Eu 

prático violência?‖ Esta provocação levanta vários questionamentos sobre o que vivenciamos 

diariamente nas relações sociais em casa, no trabalho, na escola e outros locais que os jovens 

frequentes. Como também problematiza a relação da violência de foi naturalizado no 

cotidiano de nossa vida.  

UF 2 –  

Juventude e Cidade 

UF 3 –  
Juventude e Trabalho 

UF 4 –  
Juventude e Comunicação 

UF 6 –  
Juventude e Cidadania 

http://g1.globo.com/pb/paraiba/cidade/santa-rita-pb.html
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 No segundo planejamento, fica evidente a temática do trabalho: emprego e 

desemprego uma relação presente no cotidiano da vida dos jovens. Esta aula teve como 

situação desencadeadora: a música cidadão – Zé Geraldo, com atividade de teatral de 

encenação, retratando parte das cenas descrita pela música. E a questão problematizadora foi 

Você conhece seus direitos como trabalhador? A referida questão acende um debate sobre 

quais são estes direitos? Por que eu não tenho direitos trabalhistas? Tendo como referência os 

dados apresentado no perfil dos alunos do Projovem Urbano da E.M.E.F. Prof.. Durmeval 

Trigueiro Mendes, 82% dos jovens afirmaram está desemprego, dos que trabalham apenas 3% 

tem carteira assinada e todos os direitos trabalhistas assegurados. Diante desta realizado 

vamos dialoga com três autores de estudos sobre desemprego juvenil do Brasil para 

compreender melhor está questão social. São eles: Behring (2007), Pochmann (2001) e 

Carrano (2007). 

 No Brasil, a precarização das condições de trabalho e a flexibilização das normas 

reguladoras da relação capital-trabalho vieram acompanhadas de uma desregulamentação do 

tempo e do espaço de trabalho possibilitadas pela modernização informacional. O espaço e o 

tempo, agora virtualizados, permitiram vivências simultâneas, flexíveis, fluídas e imateriais 

que, na perspectiva de Behring (2007), repercutiram negativamente no cotidiano dos 

trabalhadores.  

É neste cenário de crise do sistema capitalista e a precarização da relação de trabalho 

que se apresentam como grande gerador de desigualdade social e de exclusão da classe 

trabalhadora, com maior impacto na população juvenil economicamente ativa, através do 

avanço do desemprego nos anos 1990, em especial, o desemprego dos jovens, gerando 

demandas por políticas que reduzam as elevadas taxas de desocupação e que auxiliem o 

jovem a iniciar sua vida profissional. POCHMANN (2001). 

Os jovens das camadas populares, cada vez mais cedo, pressionam os mercados de 

trabalho em busca de ocupação. Evidentemente, a debilidade orçamentária das famílias que 

não conseguem manter os jovens num estado de ―moratória social‖ que lhes possibilite 

concluir a educação básica, é um dos fatores determinantes para o aumento da pressão por 

vagas no mercado de trabalho.  

Entretanto, segundo Carrano precisamos considerar que conseguir  

 
[...] trabalho e rendimento faz parte do jogo de busca por autonomia que os 

jovens jogam com as instituições – principalmente a instituição família. A 

pressão dos mercados de consumo e a demanda por lazeres também são 

elementos que precisam ser levados em consideração na análise desta 

relação entre emprego, desemprego e inatividade dos jovens. (CARRANO, 

2007, p. 31) 
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Não há consenso entre os autores sobre o lugar dos jovens no mercado de trabalho. Por 

exemplo, CARRANO (2007) e NOVAES (2003), defendem que na faixa etária de 15 a 18 

anos os jovens precisam de políticas que possibilitem a conclusão da escolaridade básica, a 

conclusão do Ensino Médio. Neste sentido pesquisas anteriores
18

 demonstram que a 

conclusão do Ensino Médio é a melhor maneira de aumentar as chances do jovem conquistar 

espaço no mercado de trabalho.  

Os estudos econômicos da DIEESE (2008) demonstram que a variável escolaridade é 

a mais significativa na redução das desigualdades, tanto em relação ao acesso ao mercado 

quanto em relação à disparidade entre os rendimentos recebidos. Hoje, aproximadamente 82% 

dos jovens de 15 a 17 anos estão na escola (idade considerada ideal para se cursar o Ensino 

Médio), mas somente 43% cursam este nível do ensino.  

Segundo Carrano (2007), em segundo lugar, as políticas públicas de primeiro emprego 

oscilaram, desde os governos de Fernando Henrique Cardoso até o Dilma Rousseff, entre a 

busca de qualificação profissional apressada para mercados de trabalhos inexistentes e a 

criação de estratégias de baixa eficácia naquilo que diz respeito à colocação de jovens em 

postos de trabalho junto às empresas.  

Entre 2003, ano que foi criado o Programa Federal do Primeiro Emprego e 

transformado em 2008 para Projovem Trabalhador. Em 2006, dentre os quase 2,5 milhões de 

vagas criadas (segundo dados do IPEA/IBGE, 2008), os jovens entre 18 e 24 anos ocuparam 

somente 172 mil novas vagas. Estes dados falam por si só e atestam a ineficácia das políticas 

de primeiro emprego no Brasil.  

No terceiro planejamento, o tema abordado foi “Meios de comunicação: integração 

ou exclusão?’’. Esta aula teve como situação desencadeadora: o filme Escola sem 

preconceito, o filme trata da homofobia, acessibilidade, gênero e das diferentes formas de 

preconceito entre alunos e professores nas escolas. Apresentar e debater a temática do 

preconceito na escola com a finalidade de esclarecer alunos e professores acerca dos traumas 

causados pelos atos de violência física ou psicológica que se passam no ambiente escolar, 

conhecidos mundialmente como Bullying. O Filme traz como cenário a Escola Estadual 

Lyceu Paraibano, instituição pública de educação fundada em 1837.  Alunos e educadores da 

Escola Estadual Lyceu Paraibano dão seus depoimentos, que são entrecortados por análises de 

especialistas que aprofundam o tema da violência na escola na perspectiva dos Direitos 

Humanos e respeito às diferenças.  
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Em seguida, a proposta pedagógica que foi desenvolvida através da roda de diálogo, 

motiva para questão problematizadora foi Minha escola tem preconceito? A referida questão 

proporcionou o compartilhamento das impressões de cada aluno sobre a homofobia, 

acessibilidade, gênero e das diferentes formas de preconceito presente na escola.  

No quatro planejamento, o tema abordado foi “Ser um jovem cidadão no pleno 

exercício da cidadania é ...’’. Esta aula teve como situação desencadeadora: o filme Exclusão 

social, uma realidade brasileira, o filme trata da a desigualdade social presente na sociedade 

brasileira. A proposta pedagógica que foi desenvolvida através da roda de diálogo motiva para 

questão problematizadora foi Eu tenho direitos violados? A questão proporcionou uma 

reflexão sobre realidade social e as causas que funda e mantém a pobreza, e como essa 

realidade é vivenciado pelos jovens participantes do Projovem Urbano que moram nas 

comunidades São Geraldo, Paulo Afonso II e Paturi. Fica evidente que este atividade centrada 

na reflexão sobre a prática cidadã que cada jovem exerce na vida cotidiana.  

Nesta direção a cidadania é entendida como a reivindicação de direitos e o exercício 

das responsabilidades referentes a um poder específico, logicamente, dentro de uma 

perspectiva de cidadania ativa e participativa e não meramente formal. (GARRETÓN, 1999). 

Realizando uma conectividade entre o vivenciado no planejamento com a visão de cidadania 

de Gerretón, e exposto anteriormente nos documentos oficias do Projovem Urbano, a 

educação faz parte dos direitos sociais do holl de cidadania. Portanto, o Projovem  em como 

finalidade elevar o grau de escolaridade visando ao desenvolvimento humano e ao exercício 

da cidadania, por meio da conclusão do ensino fundamental, da qualificação profissional e do 

desenvolvimento de experiências de participação cidadã. 

Deste modo, fica evidente nos quatros planejamentos dos temas integradores tem uma 

relação direta com Educação em Direitos Humanos.  

É igualmente por meio da educação em direitos humanos que se pode 

começar a mudar as percepções sociais radicais, discriminatórias e violentas, 

na maioria das vezes, legitimadoras das violações de direitos humanos. 

(TAVARES, 2007, p. 491)  

Podemos considerar que os planejamentos analisados traz diretamente uma relação 

com os três princípios da Educação em Direitos Humanos, que são eles: Integralidade, 

Problematização e crítica da realidade, e Propositividade. 

Assim, no planejamento contemplam espaços para reflexão crítica da própria prática e 

na busca cooperativa de soluções para os problemas do dia-a-dia, permitindo a reflexão, 

                                                                                                                                                                      
18

 Relatório de Desenvolvimento Juvenil (2007); Pesquisa Juventude e Juventudes: o que une e o que separa 

(2006); Projeto Juventude Brasileira (2004). 
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problematização e afirmação de tais direitos sociais relacionados aos jovens e que prepara 

cidadãos e cidadãs conscientes de seu papel social na luta contra as desigualdades e injustiças.  

 

4.2 – JOVENS REVELANDO EXPERIÊNCIAS VIVENCIADA NO PROJOVEM 

URBANO 

 

 Para entender as experiências reveladas pelos jovens participantes do Projovem 

Urbano, realizamos entrevista com cinco jovens representante de turma da E.M.E.F. Prof. 

Durmeval Trigueiro Mendes e utilizamos um roteiro de entrevista (Apêndice 5) com cinco 

questões: a) Por que você resolveu participar do Projovem Urbano?; b) Você consegue um 

bom aprendizado?; c) Você acha o Projovem Urbano diferente das escolas que frequentou? d) 

O que você pretende fazer quando terminar o Projovem Urbano? Motivados pelas questões 

cima descrita, identificamos que apesar de extrapolar o objetivo proposto por esta pesquisa 

em relação à investigação sobre a percepção do da EDH presente no currículo do Projovem 

Urbano percebidas pelos jovens, considera-se importante registrar como esses jovens veem o 

Projovem, suas expectativas, frustrações e reflexões sobre o Programa. Optamos em nomear 

as respostas dos jovens como: jovem 1, jovem 2, jovem 3, jovem 4 e jovem 5, para facilitar a 

identificação e organização das respostas durante todo o texto. 

 Portanto, iremos expor as perspectivas dos jovens participantes que estiveram focados 

na possibilidade de conclusão do ensino fundamental na perspectiva de melhorar sua situação 

frente ao mercado de trabalho. A necessidade de acessar o mercado de trabalho está na 

centralidade nos discursos dos jovens seja há curto ou a logo prazo. Nesta direção quando os 

jovens afirmam que precisam conseguir trabalho urgente, por isso está no Projovem para 

concluir seus estudos, e trabalhar. Outros jovens já sinalizam que querem trabalhar, mas irão 

continuar seus estudos e pretendem ingressar no ensino superior, com destaque para cursos de 

graduação de direito, farmacêutica e jornalismo.  

Podemos verificar através do relato da jovem 5, uma nuance relacionado com o 

dinamismo no currículo do Projovem urbano. 
 

Jovem 5 - [...] Me inscrevi no Projovem Urbano para vivenciar momentos 

inesquecíveis, pois minha irmã já fez Projovem em 2008, e ela me falou que 

têm muitas atividades fora da escola, como conhecer o cinema, o teatro, o 

museu e atividades de lazer, mas com foco na aprendizagem, portanto os 

professores falam que a cidade é educativa.(grifo nosso) 

 Para obter uma melhor compreensão sobre as expectativas dos jovens participante do 

Projovem Urbano, optamos por construir uma figura de pode-se ter visão geral as expectativas 

e das frustações que foram relatadas pelos jovens entrevistados.    
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Figura 07 – Relação das expectativas e frustações dos jovens  

participantes do Projovem Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Construída pelo autor 

 

 Na entrevista quando perguntamos aos jovens o que o motivou a participar do 

Projovem Urbano a palavra oportunidade surgiu espontaneamente e na fala dos jovens, 

sinalizando, um sentimento de ―sorte‖ única, em contra posição com objetivos do programa 

que é de garantir os direitos à educação como direitos humanos. Por outro ladom o Projovem 

Urbano de caracteriza como programa emergencial que tem uma legislação que define dez 

anos (2008-2017) de experiências para ter nova avaliação dos resultados produzidos pelo 

programa e defini seu futuro. 

Jovem 1 - porque [o Projovem] é uma oportunidade [...] foi uma 

oportunidade de, como é, de eu recomeçar, né, de eu recomeçar a viver. [...], 

é...um incentivo assim [...] 

 

Jovem 2 - Não, eu parei de estudar a cinco anos, aí quando vi a oportunidade 

de ir pro Projovem, eu aceitei.  

PROJOVEM 

URBANO 

Expectativa 

Frustações 

Aulas de informática; 

Bolsa auxilio; 

Cursos oferecidos; 

Livros didáticos; 

Estrutura física. 

Concluir os estudos; 

Conseguir emprego; 

Fazer os cursos de qualificação profissional;   

Fazer novas amizades; 

Recuperara o tempo perdido! 

Ingressar na faculdade; 

Adquiri novos conhecimentos para vida; 

Ser independente financeiramente; 

Ganhar dinheiros (a bolsa R$ 100); 

Conquista meu 1º emprego. 
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Jovem 3 - [...], aí surgiu essa oportunidade do Projovem, eu topei. 

 

Jovem 4 - O Projovem deu oportunidade, aí eu ergui minha cabeça e digo: eu 

vou também, eu vou entrar. 

 
Jovem 5 - O Projovem me deu uma nova chance? Agarrei está oportunidade, 

para ver se agora posso acha um emprego. 

 

 

Chama-nos a atenção que referente ao questionamento sobre o diferencial do 

Projovem Urbano com as escolas que frequentou anteriormente ao Projovem, os alunos 

pontuaram algum aspectos importantes, traz como paciência no ensinar, atenção e 

compreensão com problemas sociais que cada jovem vivencia no seu cotidiano. Estes 

aspectos favorecem o vinculo criado entre os professores/educadores com alunos/jovens, este 

processo cuidadoso contribui para motivação dos jovens em participa das ações educativas 

oferecidas pelo programa. Os jovens utilizaram espontaneamente o termo conhecimento, 

ensinar e saber educar, ao se referirem à aprendizagem que receberam no programa e como os 

professores participaram deste processo: 

Jovem 1 Os professores do Projovem Urbano têm mais cuidado com a gente, 

têm mais atenção, explica mais direito, né, porque a gente parou faz tempo 

de estudar, e eles têm, como é, tem calma, paciência em ensinar, nos 

entende nossa dificuldades. Eu tive até aulas de reforço de matemática em 

outro horário oposto das aulas do Projovem. (grifo nosso) 

 

 Estão como aponta o projeto político pedagógico do Projovem Urbano o professor tem 

dupla função que favorece este processo educativo cuidadoso com atendimento especializado 

de acordo com as necessidades dos jovens. De acordo com Freire (1987) quando ele afirma 

que Educar é também respeitar as diferenças sem discriminação, pois esta é imoral, nega 

radicalmente a democracia e fere a dignidade do ser humano. 

Jovem 4 - [..] dentro da sala de aula você adquiri o conhecimento, é aquela 

coisa aluno/professor, dentro da sala de aula é isso, eles passam o 

conhecimento, tudo que a gente quer saber  eles respondem... (grifo nosso) 

 

 Na fala da jovem 4, evidencia-se que na sala de aula acontece a troca de saberes e 

acesso a conhecimentos e destaca que seus professores fazem a ponte entre conhecimento, 

duvidas, reflexos e respostas. Paulo Freire nos ensinou que ―Ensinar não é transferir 

conhecimento‖, é respeitar a autonomia e a identidade do educando. Para passar 

conhecimento o educador deve estar envolvido com ele, para envolver os educandos. Deve 

estimular os alunos a desenvolverem seus pensamentos. Fornece argumentos mostrando que 

desta forma é possível o desenvolvimento da crítica. 



110 
 

Jovem 3 - os professores do Projovem Urbano sabem educar os alunos, nos 

entende, estão me ajudando bastante, então, tô me desenvolvendo? [...] 

acredito que hoje já sou uma pessoa melhor, principalmente em casa no 

cuidado com minha filha. (grifo nosso) 

 

A possibilidade de engendrar novas perspectivas ou melhoras de vida por meio da 

participação no programa tem sido semeada. Mas é necessário compreender que estamos 

vivendo numa sociedade capitalista e excludente. Nesta direção Paulo Freire na obra 

Pedagogia do Oprimido (2002), cita é que estamos em tempo de mudar esta situação se cada 

indivíduo se libertar, buscando a superação de seus problemas com criatividade; E quando se 

trata de trabalhar com jovens e adultos ambos tem que ter a consciência de que é possível 

mudar, deixando de ser oprimidos e passando a serem agentes transformadores. 

Assim, considerada pelos próprios jovens como o grande diferencial do Programa e o 

maior motivador para a inscrição no mesmo, a qualificação profissional oferecida, quando foi 

oferecida, não correspondeu às expectativas iniciais e como conseqüência, as mudanças que 

causou não impactaram a percepção dos jovens. 

Seja por questões de implementação ou pela própria proposta do Programa que prevê 

formação profissional em nível básico ―inicial‖, a esperança criada que a participação no 

Projovem Urbano levaria a aprender uma profissão e a um emprego futuro foi desmontada 

ainda durante o desenrolar do Programa. 

Os arcos ocupacionais de educação foram oferecidos na E.M.E.F. Prof. Durmeval 

Trigueiro Mendes, não agradaram todos os alunos, ficando assim pouco interessante devido a 

falta de motivação de participar de cursos que não correspondia com seus ―interesses 

vocacionais‖.  

Jovem 2 - O curso eu tô levando, participando, mais não sei, não é minha 

praia, tá ligado. Eu queria fazer mecânica de moto. Mais aqui na escola só 

tem o Arco de Educação. 

 

Na fala do jovem 4 fica evidente o desinteresse com arco devido não ser sua escolha. 

Como também o nível básico proposto foi considerado excessivamente básico pelos jovens, 

não possibilitando um ganho significativo de conhecimento. 

Por outro lado a jovem 5 afirma que o curso do arco de educação lhe agradou, motivou 

seus interesses, a falta de estrutura material esta provocando sentimento de desamino e 

desinteresses gerando assim futuras frustações.   

Jovem 5 - O Projovem é bom, tem os cursos.[..] os cursos tá sendo bom, mas 

não tá sendo tão interessante, porque tá faltando algumas coisas, materiais, 

muito materiais tá faltando prá gente, aí não tá tendo condições da gente tá 

aprendendo mais não [...] Com esse curso não tem como [trabalhar] ainda 

não.[...] o que muda mesmo no profissional, assim, sei dizer não... (grifo 

nosso) 
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Mais podemos afirmar que as mudanças proporcionadas pela formação técnica geral – 

FTG são percebidas pelos jovens, mas aparecem em segundo plano. Essas mudanças se 

referem a um aprendizado em relação aos comportamentos e atitudes necessários às 

exigências do mundo do trabalho atual. Os jovens relatam que hoje sabem como se portar em 

uma entrevista de emprego, como organizar seus currículos, como se expressar no trabalho, 

conhecem seus direitos e deveres, além de outros, mas consideram que tais conhecimentos e 

habilidades não são suficientes. 

De acordo com a análise dos jovens pode-se concluir que o Projovem provou algumas 

mudanças na vida dos jovens, especialmente em relação a seus comportamentos e atitudes 

frente à escola e ao mundo do trabalho. 

De algum modo, ter participado do Projovem causou nos jovens algumas 

transformações que podem ter desencadeado uma nova série causal, interferindo no 

desenrolar de sua vida. Grandes mudanças não foram detectadas e muitos foram perdidos no 

caminho, sendo a permanência um problema gravíssimo que abrange todos os níveis da 

educação, especialmente a educação básica e que merece atenção especial dos formuladores e 

implementadores de políticas públicas. 

No próximo tópico iremos à percepção dos educadores em relação ao currículo do 

Projovem Urbano e Educação em Direitos Humanos.  

 

4.3 – PERCEPÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO CURRÍCULO DO PROJOVEM 

URBANO: OLHARES DIVERSOS DOS EDUCADORES E EDUCADORAS 

 

A percepção do currículo do Projovem Urbano na visão dos educadores e coordenação 

pedagógica do Projovem Urbano de João Pessoa revelou a compreensão do currículo 

integrado, proporcionando aos jovens uma formação básica holística, a qual ao final do 

programa, eles terão embasamento educacional amplo para prosseguir os seus estudos, tenta 

acessar o mercado de trabalho e se perceberem como cidadãos de fato e de direito no contexto 

social no qual estão inseridos. Esta visão está em harmonia com os princípios e as diretrizes 

do programa. 

Educador 1 - [...] perceber o currículo integrado do Projovem Urbano é 

entender que para os jovens existe uma necessidade que vai muito além de 

apenas completar o ensino fundamental. É necessário reconduzi-lo a postura 

de cidadão inserido na sociedade a qual ele pertence, e é necessário que se 

lhe apresente uma introdução ao mundo qualificado do trabalho formal.  
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 O currículo integrado cumpre a finalidade de promover a inserção social dos jovens, a 

resposta dos educadores e gestão pedagógica do programa afirma que sim e pontuaram as 

seguintes questões: Por um lado podemos considerar que no Projovem urbano temos que 

considerar situações que motivem o jovem a se inserir no mercado de trabalho, pois, estes 

estavam afastados da escola há algum tempo por diferentes razões, entre estas a exclusão 

deste pelo próprio sistema escolar. Ao retornar ao ensino ele precisa sentir que a proposta traz 

algo diferente e que é possível chegar aos resultados obter a sua certificação no Ensino 

Fundamental e iniciação ao trabalho. 

 Portando, é imprescindível que os profissionais envolvidos direta ou indiretamente 

com programa tenham uma postura de comprometida com modelo de educação libertadora 

defendida pelo programa. Neste movimento de educador/a comprometido/a com educação 

libertadora se faz necessário rever a prática, planejar as atividades que promovam a inserção 

destes, atingindo diferentes dimensões do ser humano, dando aos jovens espaços para 

participar da construção destes conhecimentos. E o reconhecimento que o fazer pedagógico na 

proposta curricular integrada do Projovem Urbano é extremamente coletivo. Assim a 

educadora 4 afirma que o currículo integrado revela o diferencial do programa.  

Educadora 4 - [...]  O currículo integrado do Projovem Urbano na prática do 

fazer educacional vai além de apresentar apenas um tripé educação básica, 

formação profissional e participação cidadã que o diferencia das outras 

modalidades de ensino, este currículo também integra todas as disciplinas de 

forma que em muitas ocasiões o conteúdo apresentado por uma disciplina 

específica esteja correlacionado ao conteúdo de uma ou mais disciplinas, 

criando desta forma, um reforço contínuo para o melhor aprendizado de seu 

público. 

 

Por outro lado, podemos pontuar que nem todos os jovens conseguem absorver os 

conteúdos devido ao desnível de escolaridade presente na sala de aula. O jovem que cursou a 

primeira ou a segunda série do ensino fundamental I, por exemplo, infelizmente, fica em 

desvantagem em relação ao jovem que já cursou a sexta ou a sétima série do ensino 

fundamental II. É impossível que o primeiro consiga em 18 meses recuperar todas as séries 

em atraso e evoluir ao ponto de acompanhar o ensino médio e ocupar um cargo que exija um 

grau de escolaridade mais elevado no mercado de trabalho. Ele até pode ter a certificação, 

mas não terá o conhecimento compatível. Enquanto o segundo, dentro do proposto pelo 

programa, pode sim ter a sua escolaridade elevada e nível de conhecimento compatível com a 

série certificada, estando preparado para prosseguir os estudos e tendo mais chance de 

inserção no mercado de trabalho. Quanto à participação cidadã, ambos poderão adquirir 

conhecimentos e informações que lhes serão úteis para vida em sociedade. 
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Educador 3 - Avalio que a forma prevista requer que os educadores possam 

instigar o favorecimento do protagonismo juvenil, no sentido de favorecer o 

desenvolvimento das habilidades e valores de solidariedade e cooperação 

para a inserção destes no mundo do trabalho e intervenção na realidade local. 

 

O olhar dos educadores e educadoras sobre os conteúdos de Educação em Direitos 

Humanos presente dentro dos componentes curriculares do Projovem Urbano. Chama-nos a 

atenção que todos os educadores participantes da pesquisa apontaram com clareza em médias 

cinco temas que trabalharam em suas disciplinas que de forma direita trata dos Direitos 

Humanos. Cada componente curricular traz conteúdos, temas e propostas de ações educativas, 

relacionada com a EDH, reflexões sobre os problemas sociais que envolvem a vida cotidiana 

dos jovens.  

Segundo Magendzo aponta que os conteúdos de EDH que estão presente no currículo 

da educação formal, vivenciam confrontação de ideias presente no jogo de poder que faz parte 

da organização política da sociedade moderna que vivemos.  

La selección de los contenidos y objetivos curriculares referida a la 

educación em derechos humanos es una plataforma de debate político, social 

y cultural en el que hay argumentación de ideas, confrontación de posiciones 

ideológicas, epistemológicas y axiológicas, saberes encontrados y en 

conflicto. (MAGENDZO, 1999, p. 03) 

 

Portanto, é evidente que discutir os problemas sociais que atingem a sociedade, em 

específico, a juventude, parte da população bastante vitimada pelo sistema. Mas, o educador 

pode e deve adequar a discussão à realidade vivenciada em seu núcleo/escola e utilizar os 

conteúdos propostos pelo programa nos seus componentes curriculares como suporte 

norteador para ampliar esta reflexão.  

Educadora 5 – [...] quando refletirmos nas aulas as temáticas Juventude e 

Cultura, Juventude e Cidade, Juventude e trabalho, Juventude e Cidadania 

entre outras. No sentido de mobilizar uma atitude critica e questionadora 

diante da realidade que os jovens estão inseridos, ou seja, o desenvolvimento 

por meio de investigação de um tema ou de um problema, a vinculação da 

teoria e da prática.   

 

 Segundo Paulo Freire o jovem é um ser que se faz em suas relações no mundo, com o 

mundo e com os outros, pelo trabalho livre, graças ao exercício de sua condição de ser 

curioso/crítico/criativo. Faz parte da condição de quem existe tornar-se continuamente para 

ser mais. (1993, p.87) 

Consideramos especialmente relevante a questão sobre os casos de sucesso de jovens 

do programa, os educadores e as educadoras apontaram várias casos de ex-alunos que com 

contribuição que receberam no Projovem Urbano de João Pessoa, conseguiram se projeta seus 

projetos de vida que construíram quando estavam cursando o Projovem Urbano. Esses ex-
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alunos e ex-alunas de acordo com seus projetos de vida prosseguiram e concluíram os ensinos 

médios e técnicos. Outros estão cursando universidade. Outros ex-alunos/as conquistaram 

lugar no mercado de trabalho com destaque profissional e outros ex-alunos/as que deixaram a 

tráfico de drogas e a vulnerabilidade social. 

A jovem concluir o ensino médio fez dois cursos técnicos de enfermagem e 

eletricista no período que cursava o Projovem Urbano descobriu habilidade 

no arco de construção e reparos II e resolveu aprimorar os conhecimentos 

básicos que recebeu nesta área. 

Dois jovens concluir o ensino médio, e participou de uma seleção para 

trabalhar como na Coordenação Municipal do Projovem Urbano de João 

Pessoa, na atualidade atua na função de secretaria e agente administrativo.  

O ex-aluno que passou da condição de dependente químico do álcool a 

estudante dedicado, concluiu o ensino médio, fez o curso de pizzaiolo e 

viajou para o Rio de Janeiro a fim de aprimorar tal curso e voltou contratado 

pela franquia Domino´s Pizzaria (localizada no bairro Cabo Branco em João 

Pessoa). 

O jovem que concluiu o ensino médio e superior, e atualmente ministra 

cursos no Senac na área de hotelaria e já ministrou aulas práticas de Cumim 

para os atuais alunos do Projovem Urbano. 

Seis ex-alunas que estão cursando cursos técnicos no Instituto Federal da 

Paraíba, e uma delas faz estágio remunerando no IFPB. 

E mais outros jovens que ingressaram no mercado de trabalho nos segmentos 

de Comercio nas empresas de Farmácia, Supermercados, Shoppings e Redes 

nacional de lojas de eletrodomésticos. 

Considerando o exposto acima podemos dialogar com Paulo Freire que nos ajuda a 

compreender o papel da educação significativa e processo de construir o desejo de “Ser 

mais”, assim o Projovem Urbano de João Pessoa vem fazendo uma educação com um 

processo dialógico de aprendizagem, colocando o ser humano como sujeito da história, 

desenvolvendo nele uma consciência crítica, possibilitando a ele ―caminhar com suas próprias 

pernas‖, sendo um sujeito ativo de direitos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste momento que finda esta etapa do trabalho de investigação, apresentado nesta 

Dissertação, optamos em desenvolver, de forma didática, com os passos que foram trilhados 

durante o processo de construção. Ao analisar o as categorias de juventude, educação em 

direitos humanos, é possível reconhecer que há relação direta com escola ou vice e versa.  

É inegável que nos achados de pesquisa identificamos que o nascimento da escola e 

juventude surgiu imbricada. Esta escola formal destinada à aprendizagem de conhecimentos 

primeiramente direcionada ao trabalho e posteriormente a cultura de valores éticos, morais e 

cívicos, favoreceu um lugar destinado à juventude. Mesmo que a condição juvenil
19

 

correspondia a esse prolongamento do período escolar, que primeiramente restringia-se 

praticamente aos setores burgueses.  

Identificamos que só a partir do século XX, há uma crescente ampliação da condição 

juvenil que passa a abarcar setores populares da sociedade. Esta condição se diversificou ao 

ponto de transformar seus significados, referenciais e limites etários. Este breve histórico nos 

indica que a condição juvenil é fator predominante na construção do conceito de juventude. 

Então fica evidente que o segmento juvenil surgiu com criação da escola e a relação com 

divisão de trabalho especializado. 

Reconhecimento que os direitos humanos da juventude, tiveram importância na 

agenda pública dos organismos internacionais em 1985, pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), com a instituição do Ano Internacional da Juventude: Participação, Desenvolvimento 

e Paz, recomendando aos governos; órgãos das Nações Unidas e organizações não 

governamentais que se introduziu a temática Juventude na agenda governamental ou no 

Macro-Sistemas Políticos dos países periféricos, a partir da necessidade de enfrentamento de 

questões relacionadas à exclusão social que ameaçavam grande contingente de jovens nesses 

países. A importância da temática foi salientada em documento orientador para formulação de 

políticas para a juventude das Nações Unidas (1985) e inserida no capítulo 25 da Agenda 21 

(1992), como também no seu Informe sobre a Juventude Mundial (2005).  

 De acordo com os documentos analisados, a juventude passa a fazer parte da agenda 

das políticas públicas no Brasil há pouco mais de vinte anos. Neste período algumas ações 

foram implementadas, entre elas: o marco jurídico que positiva os direitos na legislação 

brasileira, vem avançando. Iniciado em com a aprovação da Proposta de Emenda 

                                                      
19

 Abordado por diversos autores: ABRAMO, NOVAES e CARRANO. 
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Constitucional nº 65, conhecida como PEC da Juventude, em julho de 2010, depois de uma 

longa tramitação de dez anos. A referida PEC incorpora o termo ―jovem‖ no capítulo dos 

Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição Federal, dando existência corpórea a uma 

entidade praticamente inexistente nas políticas públicas.  

É indiscutível que a realização da 1ª Conferência Nacional de Juventude em 2008 e da 

2ª Conferência Nacional de Juventude em 2011 constitui momentos importantes nessa trilha. 

Por último, e mais significativo, a aprovação em agosto de 2013 da Lei nº 12.852, que institui 

o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens. No art. 1º, § 1º estabelece que 

são considerados jovens as pessoas entre 15 e 29 anos de idade. 

Reconhecemos que o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) objetivou, 

através de uma formação integral, promover algumas mudanças no perfil de jovens entre 18 e 

29 anos que levou uma inclusão social. Três eixos foram propostos em seu projeto: 

escolarização, qualificação profissional e ação comunitária. 

Nesta pesquisa foram estudadas o Programa Nacional de Inclusão de Jovem, na 

modalidade Projovem Urbano e sua interfase com Educação em Direitos Humanos. Porem 

nos parece que cabe retomar as três perguntas que norteou o processo até então desenvolvido, 

qual seja: 1) O Projovem Urbano estimula, promove e apoia ações educativas a luz da EDH?; 

2) O Projovem Urbano tem suas ações à garantia dos princípios fundamentais dos direitos 

humanos?; e 3) E quais os fatores que contribuíram para a relação entre Projovem Urbano 

com a Educação em Direitos Humanos? 

A pesquisa comprovou diversos pontos de convergências entre o Projovem Urbano, a 

Educação em Direitos Humanos e a pedagogia freireana com destaque para a Educação como 

ato de liberdade, proposto do Paulo Freire, principal fio condutor entre a Educação em 

Direitos Humanos e o Projovem Urbano. Reconheceu o jovem como sujeito de direito e 

possibilitou uma formação reflexiva, propositiva que contribuir com a consciência cidadã; e, o 

desenvolvimento de processos metodológicos participativos, e o fortalecimento de práticas 

individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção e da defesa dos 

direitos humanos. 

Portanto, identificamos que o Projovem Urbano apresenta-se como uma proposta 

pedagógica considerada inovadora que traz em sua concepção o reconhecimento dos direitos 

humanos de uma parte da juventude das classes populares que foi historicamente foi 

invisibilizada numa sociedade capitalista marcada pela desigualdade social e produção e 

reprodução da pobreza.  

Podemos afirma que o projeto político-pedagógico integrado do Projovem Urbano 
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ousa ao concretizar, na formulação de seus pressupostos, na metodologia, no currículo e nos 

materiais didáticos, a interdisplinaridade e a interdimensionalidade, oferecendo referências e 

matéria-prima para professores e educadores colocarem em prática a integração e articulação 

entre as disciplinas do Ensino Fundamental, a qualificação profissional e a Ação Comunitária. 

Dessa forma, a concepção de formação proposta busca assegurar o desenvolvimento integral 

dos jovens, na perspectiva de abordagem interdisciplinar, articulando conhecimentos de várias 

áreas do conhecimento, com as experiências de vida dos jovens. 

Consideramos que o currículo do Projovem Urbano foi construído através de diversas 

mãos, sendo elas pesquisadores da academia, jovens representantes de movimentos sociais 

juvenis, técnicos de politicas públicas do governo federal e da UNESCO, que participaram de 

diversos momentos de consulta pública promovido pela Secretaria Nacional de Juventude. 

Partindo deste pressuposto, podemos afirma que o currículo do Projovem Urbano, apresenta 

desde sua concepção elementos que favoreceu a inclusão de conteúdos de Educação em 

Direitos Humanos. Como no caso do eixo de participação cidadã que foi uma das exigências 

dos movimentos juvenis, a garantia do direitos a participação e fortalecimentos de ações 

educativas destaque o jovem como protagonista juvenil, promotores de ações coletivas que 

provoca cidadania ativa e ações reivindicatórias de melhoria das condições de vida da 

comunidade.  

É evidente que a Educação em Direitos Humanos está presente no currículo do 

Projovem Urbano, está afirmação se consolida através da analise das atividades do Plano de 

Ação Comunitária e Aulas Integradas, tendo como referência os princípios da Integralidade, 

Problematização e crítica da realidade, e Propositividade
20

 que fazem parte do hall dos 

princípios da Educação em Direitos Humanos. 

Consideramos esses princípios, os planejamentos de aulas integradas analisadas, 

contemplam espaços para reflexão crítica da própria prática e busca cooperativa de soluções 

para os problemas do dia-a-dia, permitindo a reflexão, problematização e afirmação dos 

direitos sociais relacionados aos jovens e que prepara cidadãos e cidadãs conscientes de seu 

papel social na luta contra as desigualdades e injustiças.  

Já no Plano de Ação Comunitária, identificamos elementos que favorece e fortalece a 

EDH são eles: o incentivo ao trabalho coletivo e colaborativo; a oportunidade de realizar 

pesquisa empírica de conhecimento da realidade local, com visitas nas comunidades ao redor 

da escola e identificação de problemas sociais presente na realidade local; contribuir com o 

desenvolvimento de lideranças juvenis e posteriormente seu engajamento em outras 
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atividades livre que possibilite desvincular-se da violência. Como também favorece a 

execução de ações de intervenção social junto com os jovens, educadores, comunidade 

escolar e parceiros da sociedade civil e órgão governamentais. 

Os pressupostos que fundamentam a dimensão da Participação Cidadã no Projovem 

Urbano estão fortemente ancorados nos parâmetros e princípios da democracia participativa, 

explicitados por Freire (2000) ―a educação é um ato político‖, portanto o fazer educativo é um 

ato política de materialização da educação na perspectiva dos direitos humanos, este fazer, da 

participação cidadã, por sua vez encontra ressonância nos modos dos jovens viverem esse 

momento de seu ciclo de vida. 

 Assim, ficou evidente que no Projovem Urbano de João Pessoa, utilização de 

estratégias metodológicas proativas e participativas, que carrega no currículo ideias, 

princípios, atividades e ações educativas que comungam com Educação em Direitos Humanos 

e, nessa perspectiva apresenta uma formação inovadora com um currículo que favorece a 

participação cidadã como ação socioeducativa presente no cotidiano escolar, percebo que a 

promoção do diálogo entre diversos saberes, são componentes presentes ao longo de todo o 

processo educativo. 

Este modelo de proposta curricular que coloca no centro o jovem como ator principal 

reconhecer sua história de vida, e lhe ajuda a refletir sobre a situação social, e, o poder de 

transformação, a Educação em Direitos Humanos presente na estrutura curricular e nos 

componentes curricular (Ciências Humanas, Ciências Naturais, Matemática, Língua 

Portuguesa, Língua Inglesa, Participação Cidadã e Qualificação Profissional). Mas, o modelo 

exige uma nova postura dos atores envolvidos no processo educativo, trais como gestores 

municipais, gestores escolares, educadores, funcionários e educandos, daí trazer em seu 

contexto uma ação voltada para a formação continuada dos educadores envolvidos no 

Projovem Urbano.  

Nesta direção os/as educadores/as entrevistados/as a seres perguntados sobre os 

componentes curriculares afirmaram que o eles estão fortemente integradas aos eixos 

estruturantes de cada unidade formativa, isso faz com que cada componente curricular 

trabalhe temas que perpassam por todos os eixos estruturantes ao mesmo tempo. 

Os conteúdos programáticos das seis unidades formativas do Projovem Urbano estão 

baseados nas diretrizes curriculares para ensino fundamental, mas devido ao pouco tempo (18 

meses), os/as educadores/as apontam que fica uma lacuna no aprendizado que é percebido 

pelos/as alunos/as que chegam ao ensino médio sentido uma defasagem significativa em 
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relação aos conteúdos apresentados, uma vez que muitos não foram vistos, estudados na 

modalidade de ensino EJA/Projovem Urbano. 

Reconhecemos que o Projovem Urbano tem algumas limitações que se faz necessário 

pontuar e mirar olhar para os Direitos Humanos da Juventude brasileira na integralidade. 

Nestas perspectivas, encontramos as seguintes limitações: a) Pouco tempo (18 meses) para 

desenvolver todos os conteúdos dos nove anos do ensino fundamental. b) O nível básico dos 

cursos de qualificação profissional não corresponde com as necessidades reais trazidas pela 

juventude como perspectiva ao se inscrever no programa. c) A participação cidadã é 

contraditória, por um lado incentiva e promover a participação cidadã e possibilitar o acesso a 

conhecer, refletir e provoca ações de mudança social; por outro lado traz muitos objetivos a 

serem atingidos em pouco tempo, e propõe ações de caráter pontual sem continuidade 

destinado aos outros a ―comunidade‖, gerando assim a desresponsabilização do Estado.  

A pesquisa revelou que o currículo do Projovem Urbano vem tendo sucesso, de acordo 

com as respostas afirmam que os ex-alunos que concluíram o Projovem Urbano conseguiram 

projeta seus projetos de vida que construíram quando estavam cursando o Projovem Urbano. 

Esses ex-alunos e ex-alunas de acordo com seus projetos de vida prosseguiram e concluíram 

os ensinos médios e técnicos. Alguns estão cursando universidade. Outros ex-alunos/as 

conquistaram lugar no mercado de trabalho com destaque profissional e outros ex-alunos/as 

que deixaram a tráfico de drogas e a vulnerabilidade social. 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 

 
 

                                               Unidade Formativa II – Juventude e Cidade 
 

                  Núcleo/E.M.E.F. Prof. Durmeval Trigueiro Mendes  

 

 

EIXO ESTRUTURANTE: 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.                                     

TEMA INTEGRADOR: A violência urbana invade o dia a dia dos jovens? 

SITUAÇÃO DESENCADEADORA: Observar manchetes em jornais e revistas que retratem a 

violência nas grandes cidades. 

QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS: Eu prático violência? 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

Desenvolvimento das atividades 

 

 

PERÍODO 

DE 

EXECUÇÃO 

 

Atividades das áreas de 

conhecimento 

(descrever na sequencia de 

realização) 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

 

1ª. SEMANA 

22 a 

26/10/2012 

 

 

OFICINA TEMÁTICA 

Direitos Humanos: 

individualidade, 

transformação e 

representação.  

 

- Recortar imagens de jornais e 

revistas relacionados com o tema 

violência; 

 

- Pedir que os jovens descrevam 

as figuras e os sentimentos vividos 

diante dos recortes; 

 

 

 

Revistas, jornais, 

cola, tesoura, papel 

40, lápis coloridos. 

 

2ª. SEMANA 

29/10 a 

02/11/2012 

 

OFICINA DE PRODUÇÃO 

DE TEXTO 

Construção da síntese 

integradora.  

 

- Debater sobre causas e soluções 

apontadas; 

 

- Apresentação dos cartazes; 

 

- Elaboração dos texto da síntese 

integradora . 

 

 

 

Cartazes, papel e 

lápis.  

AVALIAÇÃO 

 

Participação do aluno na execução das atividades propostas. Observar se o aluno atende 

aos aspectos sugeridos pelo CRA. 
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                                               Unidade Formativa III – Juventude e Cidade 
 

                  Núcleo/E.M.E.F. Prof. Durmeval Trigueiro Mendes  

 

 

EIXO ESTRUTURANTE: O mundo do trabalho, as transformações pelas quais vem passando na sociedade 

contemporânea e as práticas de inserção dos jovens no trabalho. Reposicionamento diante da dinâmica de 

inclusão e exclusão no trabalho e na escola. 

TEMA INTEGRADOR: Direitos de trabalhador: Eu tenho?  

SITUAÇÃO DESENCADEADORA: Encenação e mensagem. 

QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS: Você conhece seus direitos como trabalhador? 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

Desenvolvimento das atividades 

 

 

PERÍODO 

DE 

EXECUÇÃO 

 

Atividades das áreas de 

conhecimento 

(descrever na sequencia de 

realização) 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

 

1ª. SEMANA 

21 a 

25/01/2013 

 

 

- Oportunidade, habilidade, 

participação, responsabilidade e 

conquista; 

 

 

 

 

 

- Dinâmica I: Ao som da música 

Cidadão, dividiremos o grupão em 

grupos menores que passarão a 

encenar os trechos da música, 

fechando a atividade com um debate 

sobre o tema proposto. 

 

 

Som, microfone, caixa 

de som; letra das 

músicas impressas; 

 

 

2ª. SEMANA 

28/01 a 

01/02/2013 

 

 

- Conscientização, 

conhecimento, escolha, 

mudança; 

 

 

 

- Confecção de um mural com as 

diferentes profissões, enfatizando os 

direitos e deveres do trabalhador; 

Produção textual sobre o tema 

integrador; 

 

Cartolina lápis piloto, 

revistas, tesoura, cola, 

caderno e caneta.  

AVALIAÇÃO 

 
O texto apresenta estrutura adequada (introdução, desenvolvimento, conclusão)?               O texto 

conta com ilustrações pertinentes? 
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                                               Unidade Formativa IV – Juventude e Cidade 
 

                  Núcleo/E.M.E.F. Prof. Durmeval Trigueiro Mendes  

 
 

EIXO ESTRUTURANTE: 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. 

TEMA INTEGRADOR: Meios de comunicação: integração ou exclusão?  

SITUAÇÃO DESENCADEADORA: Filme Escola sem preconceito         

QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS: Minha escola tem preconceito?  

 

 

PLANO DE TRABALHO 

Desenvolvimento das atividades 

 

 

PERÍODO 

DE 

EXECUÇÃO 

 

Atividades das áreas de 

conhecimento 

(descrever na sequencia 

de realização) 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

 

1ª. SEMANA 

18 a 

22/03/2013 

 

 

 

- Filme: Escola sem 

preconceito/Documentário/U

FPB 

  

 

- Exibi o filme na sala de informática e 

em seguida realizar um roda de dialogo 

sobre o impressões de cada um sobre o 

filme.  

 

 

Computador, Data 

Show e DVD com 

filme. 

 

2ª. SEMANA 

25 a 29/03/2013 

 
 

- Construção da síntese 

integradora.   

 

 

- Elaboração do texto da síntese 

integradora. 

 

Xerox; papel oficio. 

AVALIAÇÃO 

 

Participação do aluno na execução das atividades propostas. Observar se o aluno atende aos 

aspectos sugeridos pelo CRA. 
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                                               Unidade Formativa VI – Juventude e Cidade 
 

                  Núcleo/E.M.E.F. Prof. Durmeval Trigueiro Mendes  

 

 

EIXO ESTRUTURANTE: 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) 

TEMA INTEGRADOR: Ser um jovem cidadão no pleno exercício da cidadania é ... 

SITUAÇÃO DESENCADEADORA: Filme: Exclusão social, uma realidade brasileira                                              

QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS: Eu tenho direitos violados? 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

Desenvolvimento das atividades 

 

 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

 

Atividades das áreas de 

conhecimento 

(descrever na sequencia 

de realização) 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

 

1ª. SEMANA 

14 a 18/10/2013 

 

 

 

 

- Os alunos assistirão ao 

vídeo: Exclusão social, uma 

realidade brasileira 

http://www.youtube.com/w

atch?v=3cukpq4cBUw 

 

- Assistir ao vídeo; promovendo 

um debate a partir das perguntas 

que são feitas no próprio vídeo. 

Nestas discussão os alunos serão 

levados a refletir sobre a nossa 

realidade local e receberão uma 

folha de oficio. Nela escreverão 

seus desejos e colarão uma foto 

que represente fortemente para 

eles o que é exclusão social. 

Data show, caixa 

de som, 

computador, DVD 

e papel ofício; 

cola, tesoura, 

revistas e jornais, 

caneta, lápis 

grafite, borracha e 

apontador. 

 

2ª. SEMANA 

21 a 25/10/2013 

 

- Construção da síntese 

integrada sobre o exercício 

da cidadania. 

 

 

- Elaboração do texto da síntese 

integradora. 

Caderno, lápis 

grafite, agenda do 

Estudante, caneta e 

papel oficio. 

AVALIAÇÃO 

 

Participação do aluno na execução das atividades propostas. Observar se o aluno atende 

aos aspectos sugeridos pelo CRA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3cukpq4cBUw
http://www.youtube.com/watch?v=3cukpq4cBUw
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APÊNDICE 1 
 

 
 

 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

 

Esta pesquisa é sobre A Educação em Direitos Humanos na Educação Básica: O caso do 

Projovem Urbano de João Pessoa/PB, está sendo desenvolvida por Renildo Lúcio de 

Moraes, aluna do Curso de Pós-Graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas 

Públicas – PPGDH/CCHLA da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Profa. 

Rita de Cassia Cavalcanti Porto. 

 

A investigação cientifica esta focada no ProJovem Urbano que é parte de política nacional de 

juventude, executado com parcerias entre o governo federal/MEC com Prefeitura Municipal 

de João Pessoa/SEDEC. O lócus da pesquisa é E.M.E.F. Professor Durmeval Trigueiro 

Mendes, que ira averigua a introdução da EDH no currículo do Projovem Urbano. O 

Projovem Urbano é voltado aos jovens de 18 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social 

e visa à elevação da escolaridade (conclusão do ensino fundamental), à qualificação 

profissional e à educação para a cidadania.  

 

Solicitamos a sua colaboração para a realização de entrevistas, como também sua autorização 

para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de educação e direitos humanos, 

bem como publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome 

será mantido em sigilo. Informamos que essa pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a 

sua saúde. 

 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é 

obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 

Pesquisador(a). Seu nome ou o material que indique a sua participação não será liberado sem 

a sua permissão. Você não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar 

deste estudo. Uma cópia deste consentimento informado será arquivada no Curso de Pós-

Graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas da UFPB. Diante do 

exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu consentimento para 

participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma cópia 

desse documento. 

João Pessoa, ____/____/_____ 

 

 

___________________________________      ____________________________________ 

    Assinatura do Participante da Pesquisa              Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

Pesquisador: Renildo Lúcio de Moraes, Rua Maria Santiago, 386, Popular, Santa Rita/PB,  

 (83) 3221-2118 ou 8872-8556, e-mail: renildolmoraes@yahoo.com.br 

Comitê de Ética em Pesquisa do HU UFPB - Campus I - 4º Andar – João Pessoa/PB  

 (83) 3216-7302 – E-mail: cephulw@hotmail.com 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes  

Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos  
Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos Cidadania e Políticas Públicas  

mailto:cephulw@hotmail.com
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APÊNDICE 2 

 

ANALISE COMPARATIVA DOS PRINCÍPIOS DO CURRICULO 

 

 

EDUCAÇÃO EM 

DIREITOS HUMANOS 

 

TEORIA DE PAULO 

FREIRE 
PROJOVEM URBANO 

Princípio de historicidade 

social 
Princípio da libertação 

 

- Reconhecimento do Jovem 

como sujeito de direito; 

- Reconhecer as diversidades e 

formas de exclusão que 

interferem no gênero, cor, 

orientação sexual e renda. 

- Problematização da realidade; 

- Intencionalidade. 

 

Princípio de reconstrução do 

conhecimento 

Princípio da Esperança 

Princípio da 

problematização 

Princípio do conflito  

 

- Dialogo intergeracional; 

- Aprender a aprender; 

- Superação de preconceito;  

- Participação social. 

 

Princípio de integração 
Principio da dialogicidade 

Principio da práxis 

 

- Currículo integrado;  

- Principio 

Interdisciplinaridade e 

interdimensional. 
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APÊNDICE 3 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO DO PERFIL DOS/AS JOVENS 

DO PROJOVEM URBANO DE JOÃOPESSOA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. 

DURMEVAL TRIGUEIRO MENDES  

 

 

 
   I - Identificação do jovem matriculado no Projovem Urbano  

 

 

Idade   Sexo   Masculino      Feminino 

 

Estado Civil    

 

Bairro onde mora   

 

Tem filhos?  Sim  Não Quantos?    

 

Cor/ Raça  Amarela  Branca  Parda  Indígena  Nega 

 

 

 

   II – Dados socioeconômicos  

 

 

Até que série estudou antes de ingressa no Projovem Urbano  

 

Você trabalhar?  Sim  Não Em quem?    

 

Você participa de outro programa sociais?   Sim  Não 

 

Qual ?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
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Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos  
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APÊNDICE 4  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM JOVENS 

DO PROJOVEM URBANO DE JOÃOPESSOA 

 

 

1 - Por que você resolveu participar do Projovem Urbano? 

- A bolsa auxílio influenciou sua decisão? 

 

2 - O que você mais gosta no Projovem Urbano? E o que você menos gosta? 

- Você consegue um bom aprendizado? 

 

3 - Você acha o Projovem Urbano diferente das escolas que freqüentou? 

Em que sentido? 

- Professores são melhores? 

- Aulas são melhores? 

- Os conteúdos são úteis em sua vida? 

 

4 - O que você pretende fazer quando terminar o Projovem Urbano? 

-Vai continuar os estudos? 

- Vai trabalhar ou procurar trabalho? 
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APÊNDICE 5 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA COM GESTORES ESCOLARES  

E COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROJOVEM URBANO DE JOÃOPESSOA 

 
I - Identificação do Gestor Municipal   

 

Idade      Vinculo Institucional   

 

Função/relação que ocupa na Gestão do Projovem Urbano 

 

 

Tempo de atuação na função de gestor  

 

Já trabalhou em outros programas da Política Nacional de Juventude?   

 

 

 

 

II – Projovem Urbano de João Pessoas em números   
 

O Programa Nacional de Jovem foi implantado em João Pessoa desde (mês/ano)  

 

Qual o número de jovens que concluíram o Projovem em João Pessoa desde implantação 2005  

 
 

PROJOVEM URBANO 

 
 

2009-2010 
 

2010-2011 
 

2012-2013 
 

Nº total de jovens atendidos:  Nº total de jovens atendidos:  Nº total de jovens atendidos:  

Núcleos/Escolas 

Nº total de núcleos: Nº total de núcleos: Nº total de núcleos:  

 

 

 

 

 

  

 

 

III – O currículo do Projovem Urbano   

 

Qual a sua percepção do currículo integrado do Projovem Urbano que traz as dimensões: Formação 

Básica (ensino fundamental), Qualificação Profissional e Participação Cidadã? 
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Organizado desta forma, esse currículo cumpre as finalidade do curso que é promover a inserção 

social dos jovens no âmbito de elevação da escolaridade, qualificação inicial para o trabalho e da 

participação cidadã na sociedade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para promover a articulação interdimensional (3 dimensões do currículo) são propostos eixos 

estruturantes (situação problema, tema transversal). Como você avalia a forma prevista para que cada 

educador especialista trabalhe esses temas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos conteúdos desenvolvidos nos componentes curriculares, você consegue identifica relação entre 

conteúdos programas e reflexão dos problemas sociais presentes na vida dos jovens ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você conhecer casos de sucesso de jovens do programa? Quais? 
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APÊNDICE 6 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES  

DO PROJOVEM URBANO DE JOÃOPESSOA 

 

 

I - IDENTIFICAÇÃO DA/O PROFESSORA/O 

 

Sexo        Masculino          Feminino           Estado Civil         Solteira        Casada        União Estável 

 

Tem filho(s)?       Sim         Não    Quantos?               

 

Faixa etária Idade  

 

     20 a 25 anos            26 a 30 anos              31 a 35 anos            36 a 40 anos            mais de 41 anos.   

 

 

II – FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL  

 

Qual a sua formação acadêmica:     

 

        Licenciatura em Letras Português                                             Licenciatura em Letras Inglês  

        Licenciatura em História                                                           Licenciatura em Biologia 
 

        Licenciatura em Pedagogia                                                       Licenciatura em Matemática 
 

        Bacharelado em Serviço Social                                                   B Licenciatura em Psicologia 
 

        Bacharelado em Comunicação Social                                             Licenciatura em Pedagogia  

 

Quando se formou?  

  

Quantos anos você tem de docência, de modo geral? 

 

Quais suas experiências anteriores? Atuou em quais níveis e/ou modalidades de ensino? Com qual tem 

mais afinidade? 

 

 

 

 

 

 

 

Quando iniciou no Projovem ? (ano)  

 

Relacione quais os núcleos vc já trabalhou, desde sua inserção no Projovem? 

 

1 -_____________________________________________________________ Ano _______ 

2 -_____________________________________________________________ Ano _______ 

3 -_____________________________________________________________ Ano _______ 
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4 -_____________________________________________________________ Ano _______ 

5 -_____________________________________________________________ Ano _______ 

 

Qual especialidade do currículo (disciplina) trabalha no Projovem? 

 

        Língua Portuguesa                                                                Língua Inglesa  

        Ciências Humanas                                                                     Ciências Naturais  
 

        Matemática                                                                                  Participação Cidadã        
 

        Qualificação profissional                                          

 

Exerce outra ocupação profissional além de professor do Projovem? Qual?  

Tempo dedicado a mesma? 

 

 

 

 

III – O currículo do Projovem Urbano   

 

Qual a sua percepção do currículo integrado do Projovem Urbano que traz as dimensões: Formação 

Básica (ensino fundamental), Qualificação Profissional e Participação Cidadã? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizado desta forma, esse currículo cumpre as finalidade do curso que é promover a inserção 

social dos jovens no âmbito de elevação da escolaridade, qualificação inicial para o trabalho e da 

participação cidadã na sociedade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para promover a articulação interdimensional (3 dimensões do currículo) são propostos eixos 

estruturantes (situação problema, tema transversal). Como você avalia a forma prevista para que cada 

educador especialista trabalhe esses temas? 

 

 

 

 

 

 

 

Nos conteúdos desenvolvidos nos componentes curriculares, você consegue identifica relação entre 

conteúdos programas e reflexão dos problemas sociais presentes na vida dos joven ? 
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Você conhecer casos de sucesso de jovens do programa? Quais? 
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