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RESUMO 
 
Este resumo constitui um recorte de pesquisa realizada em 
rede sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 
(ProJovem) desenvolvido com base em estudos longitudinais 
sobre egressos do Programa. Nesse sentido, apresentam-se 
resultados de estudos sobre as trajetórias de escolarização de 
jovens que abandonaram o ProJovem, destacando as 
influências das práticas pedagógicas nas decisões em 
abandonar o programa em São Luís-MA. Como base teórica 
contamos com os estudos de Bruzaca (2009), Carrano (2007), 
Charlot (1996), Santos (2011), Freire (1987, 1996), entre 
outros. Concluímos que a influência da prática pedagógica no 
ProJovem, influenciou alguns jovens, não encontrando apoio 
em suas dificuldades. 
 
Palavras-chaves: ProJovem. Trajetórias de Escolarização. 
Prática Pedagógica. 

 
ABSTRACT 
 
This summary is a research network on crop held in the 
National Program for Youth Inclusion (ProJovem) developed 
based on longitudinal studies of program graduates. In this 
sense, we present results of studies on youth education 
trajectories that left the ProJovem, highlighting the influence of 
pedagogical practices in decisions to leave the program in Sao 
Luis, MA. As theoretical basis we rely on studies of Bruzaca 
(2009), Carrano (2007), Charlot (1996), Santos (2011), Freire 
(1987, 1996), among others. We conclude that the influence of 
pedagogical practice in ProJovem influenced some young 
people, finding support in their difficulties. 
 
Keywords: ProJovem. Trajectories of Schooling. Teaching 
Practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens – ProJovem, que vem sendo investigado através de um estudo longitudinal que 

envolve a parceria entre três Universidades Federais. No decorrer deste estudo este 

programa foi o foco de vários trabalhos acadêmicos relacionados aos seus impactos nas 

vidas dos jovens egressos. Contudo, temos percebido que embora voltar à escola para 

muitos jovens de São Luís seja um projeto de vida, muitos se matricularam no Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) que dentre suas finalidades visava a conclusão 

do ensino fundamental, mas não concluíram o curso. Essa realidade pode ser observada no 

Relatório Para Expansão de Metas 2007/2008 (SÃO LUÍS, 2008), que nos mostra que o 

abandono foi de 34,68% dos 4.996 alunos que iniciaram o programa nesse período. Esses 

dados nos estimularam a buscar os determinantes desse abandono, na medida em que o 

ProJovem se apresenta como um programa de inclusão de jovens que já abandonaram o 

sistema regular de ensino e que no programa esse fenômeno se repete. 

O fracasso escolar, aqui entendido como: abandono, repetência, baixo nível de 

aprendizado ou de envolvimento com as atividades didáticas na vida escolar do aluno, se 

configura como um grande problema para o sistema educacional brasileiro. Muitas vezes, 

busca-se somente um culpado, mas, deve-se reconhecer que sua causa pode ter influência de 

diversos fatores sejam eles fatores de ordem psicológica, social ou estrutural e organizacional 

da escola e ou do sistema, podendo até atuarem simultaneamente. Assim, percebemos a 

complexidade das relações de interdependência a que o homem é submetido em sua formação 

social (LAHIRE, 1997), pois, são vários os determinantes que o influenciam nesse processo. 

Contudo, a pesquisa nos permitiu constatar através de um estudo de trajetória que 

são vários os determinantes que influenciam o abandono dos jovens pesquisados, tais como: 

timidez, gravidez, violência na escola, desinteresse em estudar, além daquelas de ordem 

socioeconômica e cultural. Sem desconsiderar a importância desses determinantes, 

destacamos, para este estudo, as práticas pedagógicas, na medida em que influenciam de 

modo positivo ou negativo a trajetória de escolarização desses jovens, possibilitando investigar 

a influencia dessas práticas na decisão em abandonar os estudos no ProJovem. 

 

2 AS SITUAÇÕES DE FRACASSO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS 
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Entende-se por situações de fracasso escolar a presença dos seguintes 

fenômenos: abandono, repetência, baixo nível de aprendizado ou de envolvimento com as 

atividades didáticas na vida escolar do aluno. E apoiados nas ideias de Bernard Charlot, 

acredita-se que as questões que permeiam a trajetória escolar de cada sujeito se 

configuram por complexas e singulares relações sociais, econômicas e culturais. E é dentro 

desse quadro de singularidades que a classe popular se destaca com um alto índice de 

abandono escolar, cujos motivos foram julgados ao longo dos séculos, de diferentes formas, 

contribuindo para o desenvolvimento de teorias que ora se complementavam, ora 

substituíam as demais na busca de respostas para o entendimento do fracasso escolar. 

Desse modo, Lahire (1997) afirma que o processo de democratização da 

educação deve ser acompanhado de uma educação democratizada, isto é, não basta 

apenas universalizar a educação, em que todos tenham direito ao acesso e à permanência 

na escola, é preciso pensar no exercício da democracia na escola, através de uma gestão 

democrática, e de qualidade na educação, o que implica um currículo que valorize a 

diversidade cultural e a formação profissional com qualidade para os professores. 

Mas, ao analisar a história da educação de jovens brasileiros, tem-se que na 

década de 1950, a educação passou a ser referência nas políticas de juventude, pois se 

constituiu como um mecanismo importante de mobilidade e ascensão social. Com o passar 

dos anos, esse mecanismo foi enfraquecendo, mostrando a fragilidade do sistema 

educacional brasileiro. Conforme o relatório da UNESCO (2004), mesmo a educação 

possuindo apoio do Estado como mecanismo de incorporação social das novas gerações, 

os resultados são estimulantes do ponto de vista quantitativo, porém, “as oportunidades de 

mobilidade social ascendente, oferecidas pela educação, se reduziram” (p. 60). 

Assim, junto com os altos índices de desemprego, violência e morte dos jovens 

brasileiros, o nível de escolarização também se apresenta como um agravante da condição 

juvenil. Por meio da análise de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), constatamos que no tocante à escolarização, somente 37,9% das pessoas com 

idade entre 18 e 24 anos tinham 11 anos de estudo em 2009, o que corresponde a mais de 

60% de jovens com trajetórias incompletas de escolarização no Brasil (IBGE, 2010). Esses 

dados, afirmam que as situações de fracasso escolar têm forte presença na história da 

educação brasileira. 

A condição juvenil das camadas populares possui características próprias que a 

direcionam a compor a maior parte das trajetórias não lineares de escolarização no país, e 

sua baixa escolarização é consequência dos atrasos ocorridos no início da vida escolar. Os 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1999/2009 (IBGE, 2010) apontam 

que muitos jovens com idade entre 18 e 24 anos não concluíram o ensino fundamental. Em 
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1991, cerca de 21% se encontravam nessa situação; em 2004, houve uma queda nessa 

porcentagem atingindo 15,4%, e já em 2009 passou para 8,3%. Pode-se perceber que 

houve uma considerável queda na porcentagem de jovens que não concluíram esse nível de 

ensino, mas, antes de comemorarmos, devemos ficar cientes de que o número de jovens no 

país cresce a cada ano, portanto, o percentual de 8,3% traduz em uma quantidade 

significativa de jovens. Desse modo, a escolarização se enquadra como problema central 

que marca a condição juvenil na sociedade atual, como nos afirma Santos (2011): “o 

processo de escolarização apresenta-se como um espaço importante que demonstra de 

forma incisiva as desigualdades e oportunidades limitadas que marcam intensamente a vida 

dos jovens no Brasil” (p. 81). 

As limitações nas ações da escola pública no Brasil podem ser percebidas pelos 

dados da PNAD (2011) ao mostrar que apenas 51,8% dos jovens entre 15 e 17 anos estão 

matriculados no Ensino Médio. Isso significa que 48,2% das pessoas dessa faixa etária 

ainda cursam o ensino fundamental ou já abandonaram os estudos. Cabe lembrar que 

esses percentuais variam para mais ou para menos em cada localidade deste país. 

Esse percentual evidencia que o abandono escolar tem forte presença entre os 

problemas da educação nacional. Reconhecido como um processo psicossocial complexo, o 

fracasso escolar, em particular o abandono escolar, deve ser compreendido através de uma 

análise em que todos os envolvidos no processo educativo devem ser considerados, tanto 

os determinantes intraescolares como os extraescolares.  

A escolarização dos jovens das camadas populares pode propiciar-lhes uma 

integração consciente na sociedade, pois é com a educação que nos tornamos sujeitos 

críticos e defensores dos nossos direitos. Assim, diariamente professores e alunos 

enfrentam o desafio de criarem estratégias de ensinar e aprender, de modo prazeroso, 

crítico e criativo. Diante disso, ressalta-se a importância do professor fazer uma reflexão 

sobre a sua prática em sala de aula. 

 

3 A PRÁTICA PEDAGÓGICA COMO ELEMENTO MEDIADOR DO SUCESSO OU 

FRACASSO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS 

 

Nos dias atuais, torna-se importante discutir a prática pedagógica, diante de 

tantas mudanças que acontecem nos aspectos históricos, sociais, políticos e profissionais, 

conduzindo os docentes a repensar os processos de ensinar e aprender, para que se 

afastem do paradigma pautado na reprodução do conhecimento, descontextualizado e 

apartado da realidade do discente, com ações mecânicas, levando-o, muitas vezes, a 
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executar muito pouco, além dos simples métodos de escutar, ler, decorar e repetir e, até 

mesmo, induzirem os alunos ao abandono escolar. Contudo, parte-se de dois 

questionamentos: O que é a prática pedagógica? E Quais os referenciais que a constituem? 

Na busca de um melhor entendimento sobre seu significado, é importante compreender o 

conceito de práxis, fundamental para esclarecer essa ação didática e ampliar o juízo da 

indissociabilidade entre teoria e prática. 

Teoria e prática estão intrinsicamente relacionadas, sendo que a primeira vem 

esclarecer e enriquecer a segunda, dando-lhe novas significações. Nesse sentido, Adolfo 

Vázquez (1990, p. 241) também defende a indissociabilidade entre a teoria e a prática ao 

descrever a práxis como uma “[...] atividade teórico-prática, ou seja, tem um lado ideal, 

teórico, e um lado material, propriamente prático, com a particularidade de que só 

artificialmente, por um processo de abstração, podemos separar, isolar um do outro”. 

Paulo Freire também contribui muito para o entendimento de práxis, com 

destaque na obra Pedagogia do Oprimido (1987), livro publicado nos anos 1960

 e várias vezes reimpresso. Para melhor situar o conceito, trazemos para o texto o sentido 

de humanização como essencial. 

 
Constatar esta preocupação implica, [...] reconhecer a desumanização como 
realidade histórica. Humanização e desumanização, dentro da história, num contexto 
real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos e 
conscientes de sua inconclusão. (FREIRE, 1987, p. 16). 
 

Freire discute a relação entre teoria e prática destacando a concepção bancária, 

como instrumento de opressão e, consequentemente do fracasso escolar. Ele analisa as 

relações educador-educandos nos espaços educativos em qualquer nível de ensino, 

caracterizando tais relações essencialmente como narradoras, dissertadoras (exposição de 

conteúdos como retalhos da realidade e desconectados desta, com os educandos como 

ouvintes, dados à simples memorização mecânica do conteúdo narrado). 

Por meio dessa prática bancária os alunos se transformam em simples 

recipientes a serem cheios1 pelo professor, e quanto mais cheios, melhor. À educação dá-se 

a qualidade “ato de depositar”, com os educandos como depositários e o educador como 

depositante. A concepção “bancária” de educação dá-se, pois, “[...] porque fora da busca, 

fora da práxis, [e diante disso] os homens não podem ser” (FREIRE, 1996, p. 33). 

Contrário a esta prática, Freire (1987) acreditava que a dialogicidade deveria ser 

parte fundamental da prática pedagógica, condição dos homens como seres da práxis (ação 

e reflexão), para a transformação do mundo. Essa práxis não pode se dar sem a ação e a 

                                                 
1
 A expressão cheios refere-se à quantidade de informação que o aluno conseguir reter, memorizar, 

para depois reproduzir, ou seja, colocar numa prova ou expor oralmente. 
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                  reflexão de todos e o seu compromisso deve ser o da libertação, com a dialogicidade como 

condição desse processo. Como disse Freire (1996, p. 38): 

 
Se pretendemos a libertação dos homens, não podemos começar por aliená-los ou 
mantê-los alienados. A libertação autêntica, que é a humanização em processo, não 
é uma coisa que se deposita nos homens. [...] É práxis, que implica na ação e na 
reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. 
 

Freire reforça que esta prática deve exigir rigor metódico daqueles que a 

desenvolvem, problematizadora, pois poderá “reforçar a capacidade crítica do educando, 

sua curiosidade, sua insubmissão” (1996, p. 26). Ele destaca também que pensar o uso de 

metodologias vai exigir “a presença de educadores e de educandos criadores, instigadores, 

inquietos, rigorosamente curiosos, humildes, persistentes” (p. 26). 

E com relação à educação de jovens torna-se importante uma discussão sobre o 

desafio que os educadores enfrentam para a compreensão dos sentidos culturais da 

presença dos jovens na escola e sobre como se pode trabalhar para construir espaços 

escolares culturalmente significativos, a partir do reconhecimento das culturas juvenis como 

possibilidade de inclusão e transformação. Assim, entende-se que esta prática começa 

desde o planejamento inicial do trabalho educativo, no momento em que se pensa no curso 

para o qual ministraremos a disciplina, no perfil dos alunos, seus interesses e valores, 

estendendo-se pelos primeiros momentos de interação com a turma, a fim de traçar melhor 

quais os objetivos com aquele grupo, não somente direcionado aos objetivos do conteúdo 

de ensino, mas que contemplem também valores de vida. 

Neste percurso, perceber como a turma se desenvolve, identificando seus 

interesses, aqueles que mais se envolvem, por que se envolvem, buscando sensibilizar para 

as possíveis contribuições daquela informação, e como ela poderá somar à sua futura 

Prática Pedagógica, sendo essencial nesse processo, a relação que se estabelece entre 

professores e alunos ou alunos e alunos, pois entendemos que essa afinidade afeta o nível 

de comunicação e os vínculos afetivos que se consolidam e que permitem um determinado 

clima de convivência, que pode facilitar na construção de conhecimentos ou os modelos e 

propostas didáticas, aproximando-os das necessidades individuais de aprendizagem. 

No entendimento de prática ainda podemos enfocar a forma como estruturamos 

os distintos alunos e a dinâmica grupal que se constitui, configurando a organização social 

da aula na convivência e relação de homens e mulheres, que possam contribuir para o 

trabalho coletivo, individual e para a sua formação, não nos esquecendo também da 

utilização dos espaços e do tempo que devem permitir um emprego adaptável às diferentes 

necessidades educacionais. 

Nesta prática englobam-se também as avaliações, sejam elas formais ou 

informais, a fim de aprender dos alunos e com os alunos, seu progresso pessoal, o processo 

coletivo de ensino e aprendizagem; também é importante analisarmos os conteúdos 
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                  conceituais, procedimentais e atitudinais que promovam as capacidades motoras, de 

equilíbrio e autonomia pessoal, de relação interpessoal e de inserção social (ZABALA, 

1998), identificando na nossa prática o que está bom, o que precisa ser revisto, o que 

precisa ser melhor trabalhado e como deve ser trabalhado. 

É pela interação desses diversos fatores que dependem os resultados 

educativos que se inter-relacionam no processo de ensino. Estão incluídos ainda a forma de 

atuar de cada professor, as relações sociais, os conteúdos culturais e as perspectivas 

institucionais. Dessa forma, a prática pedagógica do professor se apresenta como uma 

atuação profissional abalizada no pensamento prático, mas com inclinação reflexiva que 

possa contribuir sistematicamente para a formação do homem em sua totalidade (ZABALA, 

1998). Ou seja, a importância da prática pedagógica está na sua relação direta entre 

professores e alunos, caracterizando-se, assim, como um importante elemento mediador do 

sucesso ou fracasso escolar. 

Ao falar sobre a prática pedagógica de professores do ProJovem, em São Luís, 

Gilda Bruzaca (2009, p. 80) afirma que o professor deve oportunizar a cooperação, a 

participação dos alunos, sensibilizando-os e colocando desafios frente a sua cognição e 

criatividade. Assim, o Manual do Educador (2012) desenvolvido pelo ProJovem destaca que 

o seu currículo formal deve ser respeitado, ou seja, que os professores possa por em prática 

as suas capacidades de trabalhar em equipe, com autonomia, criando situações de ensino e 

aprendizagem estimulantes e desafiadoras para os alunos. 

Contudo, o professor deve ter claro que os alunos do ProJovem são um público 

plural e multifacetado, pois é formado por jovens com experiências pessoais diferenciadas, 

que trazem valores, crenças e modo de vida familiar diversificados entre si. 

 

3.1 O Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM): uma breve 

caracterização 

 

O ProJovem foi instituído pela Lei nº. 11.129, de 30 de junho de 2005. Com 

previsão de incluir 200 mil jovens em 2005 por meio da realização de um curso de 12 meses 

que lhes permitiria a obtenção da certificação do ensino fundamental, uma iniciação à 

formação profissional e o desenvolvimento de ação comunitária. Os alunos desse programa 

recebem uma bolsa de R$ 100,00 (cem reais) mensais, a título de ajuda de custo, desde 

que preencham os requisitos de frequência de 75% das aulas e entreguem os seus 

trabalhos em dia. 

O ProJovem tem como finalidade proporcionar formação integral ao jovem, por 

meio de uma efetiva associação entre: elevação da escolaridade, tendo em vista a 
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                  conclusão do ensino fundamental; qualificação com certificação de formação inicial; 

desenvolvimento de ações comunitárias de interesse público. Contudo, esse programa 

pretende contribuir de forma específica com a reinserção do jovem na escola; a identificação 

de oportunidades de trabalho e capacitação dos jovens para o mundo do trabalho; a 

identificação, elaboração de planos e o desenvolvimento de experiências de ações 

comunitárias; a inclusão digital como instrumento de inserção produtiva e de comunicação 

(BRASIL, 2005, p. 13). 

E como encontramos expresso no Programa ProJovem (2005, p. 5) este tem 

como base tanto o caráter emergencial como experimental. 

 
O Programa assume, ao mesmo tempo, caráter emergencial - atendendo um 
segmento que tem necessidade de chegar ainda jovem ao ensino médio - e caráter 
experimental, no curso de formação - ao basear em novos paradigmas sua proposta 
curricular, que trata de forma integrada a formação geral, a qualificação profissional 
e o engajamento cívico. 
 

O programa tem um caráter emergencial e assistencialista, na medida em que 

seu público alvo são os jovens que se encontram vulneráveis a vários problemas sociais. De 

acordo com dados do IBGE (2000) cerca de 68,7% dos jovens brasileiros viviam em famílias 

que tinham uma renda per capita menor do que um salário mínimo.  

O que distingue o caráter deste programa são os objetivos de formação geral 

integrada, qualificação profissional e engajamento cívico, que ensejam o desenvolvimento 

de ações educativas formadoras de uma consciência crítica. Neste sentido, a relação entre 

escolaridade, ação comunitária e qualificação para o trabalho parece ser um indicativo bem 

mais abrangente de construção de caminhos de formação cidadã integral da juventude. 

Para os idealizadores do ProJovem esse programa “representa um novo patamar de 

políticas públicas voltadas para a Juventude brasileira, considerada em sua singularidade, 

diversidade e suas vulnerabilidades e potencialidades” (BRASIL, 2005, p. 6). 

Torna-se necessário mencionar que o ProJovem sofreu uma reformulação em 

2008, instituída pela Lei nº. 11.692 e com essa reformulação, a faixa etária dos jovens 

atendidas, no entanto, foi ampliada passando de 18 a 24 anos para 18 a 29 anos; foi 

modificada a duração do programa, que passa de 12 meses para 18 meses; ampliou-se a 

oportunidade de participação no mesmo, pois antes era direcionado a jovens que possuíam 

até a 4ª série que ainda não tinham concluído o ensino fundamental e atualmente, para 

participar basta ser alfabetizado. Sendo desenvolvido por meio das seguintes modalidades: 

Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo; Projovem Urbano; Projovem Campo - 

Saberes da Terra; Projovem Trabalhador (BRASIL, 2008). É importante enfatizar que em 

nosso estudo não nos prendemos as informações detalhadas acerca da nova versão do 

ProJovem, tendo em vista que os sujeitos da pesquisa são procedentes das duas fases 

anteriores a reformulação de 2008. 
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4 A PRÁTICA PEDAGÓGICA COMO MEDIADORA DO FRACASSO ESCOLAR DE 

EGRESSOS DO PROJOVEM EM SÃO LUÍS 

 

No desenvolver da pesquisa de campo, temos ouvido e observado nas 

entrevistas com os egressos os seguintes determinantes que ocasionaram o considerável 

índice de abandono, cerca de 34%, nas duas primeiras fases do ProJovem implementado 

em São Luís – MA: a necessidade de trabalhar; a gravidez e, consequentemente, a 

necessidade de cuidar dos filhos; o desinteresse em estudar; a violência na escola; 

problemas relacionados a relações familiares e a prática pedagógica dos professores. 

Fazer uma reflexão sobre a prática pedagógica dos professores na decisão em 

abandonar o ProJovem, se tornou fundamental nesta pesquisa a partir do momento em que 

passamos a ouvir com frequência esse determinante nas entrevistas realizadas com os 

jovens egressos. 

A identificação dos sujeitos pesquisados se deu através de nomes escolhidos 

pelos próprios jovens, a fim de, preservar a suas identidades. 

Maria tem 28 anos, é casada e mãe de dois filhos. Mora no bairro Cidade 

Olímpica, na periferia de São Luís. Esta jovem voltou a estudar depois de três anos longe da 

escola e viu no ProJovem uma chance de retomar os estudos e, enfim, terminar o ensino 

fundamental. Então, matriculou-se em 2005 na primeira turma oferecida no seu bairro, perto 

da sua casa. “Eu estava com 21 anos na época [...] Eu vi que era uma chance de eu passar, 

né? De terminar meus estudos, era à noite, era aqui perto”.  

Quanto ao tempo que ficou no programa nos respondeu que foi de mais ou 

menos quatro meses e nos disse em seguida que o sentimento de incapacidade em 

acompanhar o resto da turma a impediu de terminar os estudos. 

 
Eu fiquei mais ou menos uns três ou quatro meses. Eu não acompanhava os outros 
alunos. [...] Muitas dificuldades, eu me sentia incapaz, a verdade era essa, porque 
tinha muita gente que tava mais avançado que eu, sabia um monte de coisa e eu 
sempre ficava por último. Eu acho que eu fiquei com mais dificuldade nisso aí. 
 

Segundo Maria, esse sentimento de incapacidade se intensificou com relação ao 

modelo de avaliação aplicado em Língua Portuguesa, disciplina em que tinha mais 

dificuldade. Ela não estava acostumada aos modelos de provas objetivas, o que lhe causava 

mais dificuldade para respondê-las e aumentava ainda mais a sua vergonha perante os 

colegas. 

 
Eu não me achava que eu acompanhava os outros alunos, ficava com vergonha. Na 
hora de fazer a prova eu sempre ficava por último e a professora acabava tomava a 
prova e não conseguia responder, ainda mais quando era de português, aquelas de 



 

 

10 

                  marcar e pra mim tudo aquilo era novo. O jeito de ensino de hoje é diferente do de 
antes, de antigamente. 
 

Assim, indagamos sobre qual deveria ter sido a atitude da professora diante da 

situação a que a aluna encontrava? Ou seja, quais procedimentos didáticos desenvolveu 

para que a aluna pudesse avançar na disciplina e acompanhar o resto da turma, e nos foi 

respondido o seguinte:  

 
Eu achei que lá eu fosse aprender mesmo, mas eu estava cada vez mais confusa; 
eu me confundia, porque a professora nunca parava pra entender porque que eu era 
a única pessoa na sala que não sabia escrever e a professora não entendia isso. Ela 
via que eu ia na frente e lia tudo mas na hora de escrever eu não ia não. 
 

O depoimento de Maria nos induz a pensar que a prática pedagógica 

desenvolvida pela professora em sala de aula, não incluía a aluna com suas dificuldades. A 

professora abordava a turma como se todos aprendessem da mesma forma, deixava-a cada 

vez mais confusa, pois não encontrava apoio dentro da escola. Sobre este assunto, Carrano 

(2007, p. 57) nos dá a sua contribuição, afirmando: 

 
Parto do princípio de que muitos dos problemas que os educadores enfrentam nas 
muitas salas de aula e espaços escolares deste país com os jovens alunos têm 
origem em incompreensões sobre os contextos não escolares, os cotidianos e os 
históricos mais amplos, em que esses estão imersos. Dito de outra forma torna-se 
cada vez mais improvável que consigamos compreender os processos sociais 
educativos escolares se não nos apropriarmos dos processos mais amplos de 
socialização. 
 

Outra entrevistada foi a Hemmylle, uma jovem de 28 anos, solteira, não tem 

filhos e mora na casa de uma tia em um bairro da periferia de São Luís. Esta jovem voltou a 

estudar após dez anos e com a insistência do tio, assim, escolheu o ProJovem pra esse 

recomeço. 

Quando indagada sobre suas dificuldades no Programa, Hemmylle nos descreve 

uma situação parecida com a de Maria, com relação a sua insegurança em sala de aula, 

que, segundo ela, a levou a desistir de estudar mais uma vez.  

 
Eu fiquei com medo de errar, entendeu? Eu não sabia, assim, quase nada. Aí, eu... 
não vou mais não, aí eu desisti. Eu não aprendi quase nada, ficava lá observando na 
sala de aula, eu acho que tenho algum problema, não consigo gravar nada. Eu 
sentava na frente, fazia exercício... Mas, eu tive medo.  
 
Entrevistadora: - E a professora? 
 
Quando a professora me perguntava alguma coisa eu não respondia, ficava com 
vergonha. Só uma vez que fui (na frente) e respondi uma besteirinha lá aí saí 
rapidinho. 
 

Percebemos em seu depoimento que as práticas pedagógicas dos professores 

do Programa não se desenvolviam de forma reflexiva, a qual poderia ter identificado os 

conhecimentos prévios dos alunos, para, então, pensar as suas ações e elaborar os seus 

planejamentos de aula. Paulo Freire (1996) nos fala de uma prática pedagógica que só se 

torna legítimo na autenticidade do pensar dos educandos, ambos mediados pela realidade, 



 

 

11 

                  pela intercomunicação, ao afirmar que: “apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 

educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa” (p. 39). Ou 

seja, se o educador não conhecer a realidade do educando, a ato de educar não tem 

sucesso, nem mesmo ocorre. 

Antes de entrar no ProJovem, Hemmylle tinha poucos anos de estudo e havia 

ficado dez anos longe da escola. Assim, podemos compreender a sua dificuldade em 

acompanhar as atividades propostas pelo Programa. E ao indagarmos a jovem sobre o seu 

tempo de permanência no Programa, a situação descrita aqui se torna intrigante: “Fiquei uns 

onze meses. Só não fui fazer mesmo a prova.” O que nos intriga é que o Programa tinha 

duração de doze meses, faltando apenas para a aluna a realização de uma prova final e 

receberia o seu certificado de conclusão do ensino fundamental. Passamos a indagá-la 

sobre o que a levou a desistir, estando no final do curso e ela declarou: “Sei lá, me deu uma 

„doidice‟, e eu não fui mais”. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na obra “Da Relação com o Saber: elementos para uma teoria” (2000), Bernard 

Charlot faz uma calorosa discussão sobre o caráter amplo e polissêmico do termo fracasso 

escolar e afirma que este não existe; o que existe são situações e histórias de fracasso 

escolar e que “esses alunos, essas situações, essas histórias é que devem ser analisados, e 

não algum objeto misterioso, ou algum vírus resistente, chamado fracasso escolar” (p. 16). E 

ao analisarmos as trajetórias de escolarização dessas jovens, assim como os estudos sobre 

juventude, nos foi apresentado uma realidade complexa, composta por sujeitos 

heterogêneos que compõe uma realidade social que se encontra em constante movimento. 

Desse modo, podemos perceber que as histórias de fracasso escolar relatadas por jovens 

egressos do ProJovem evidenciam a influencia da prática pedagógica de alguns professores 

como alguns de seus determinantes, sendo que sua influência ocorre em graus distintos, de 

acordo com as percepções que o sujeito irá abstrair, levando em consideração a complexa 

relação existente entre os mesmos. 

A trajetória de escolarização desses jovens foi permeada por descontinuidades e 

rupturas, marcadas pela demora em iniciar os estudos, gravidez na adolescência e os 

problemas no casamento. E entre os determinantes do abandono do ProJovem destacamos 

as práticas pedagógicas por ser um interessante foco de análise nas trajetórias de 

escolarização de sujeitos jovens, na medida em que, foram apontadas com recorrência 

pelos sujeitos como determinante do abandono no programa. 

Contudo, ao analisarmos a influência da prática pedagógica no ProJovem 

percebemos o quanto algumas jovens sofrem influências da ação dos professores em sala 
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                  de aula, pois não encontram apoio em suas dificuldades. E ao abandonarem os estudos, 

com o passar do tempo reagem de diferentes formas, voltando ou não a estudar. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Lei n.° 11.129, de 30 de junho de 2005. Institui o Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens - ProJovem, Brasília, 2005. 
 
 
_______. Secretaria-Geral da Presidência da República. Coordenação Nacional do 
ProJovem. Relatório parcial de avaliação do ProJovem 2007. Brasília, DF, 2008. 
 
 
BRASÍLIA. Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem. Manual do Educador. 
(Organização: Maria Umbelina Caiafa Salgado e Ana Lúcia Amaral). 2012. 
 
 
BRUZACA, Gilda Cristina Trinta. Professores do ProJovem: um estudo da sua formação 
inicial e a relação com a escolarização dos alunos. Dissertação de Mestrado (UFMA) – São 
Luís, 2009. 
 
 
CARRANO, Paulo. Educação de Jovens e Adultos e Juventude: o desafio de 
compreender os sentidos da presença dos jovens na escola da "segunda chance". Revista 
de Educação de Jovens e Adultos, v. 1, p. 55-67, ago. 2007. 
 
 
CHARLOT, Bernard. Relações com o saber e com a escola entre estudantes de 
periferia. Cad. Pesqui., Maio 1996, no.97, p.47-63. ISSN 0100-1574 
 
 
FREIRE, Paulo. PEDAGOGIA DA AUTONOMIA: saberes necessários à prática educativa. 
São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
 
 
_________. PEDAGOGIA DO OPRIMIDO. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
 
 
IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2000. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 30 dez. 2014. 
 
 
IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (1999/2009). 2010 
 
 
IBGE/PNAD. 2011. Disponível em: http://www.Ibge.gov.br/censo2011. Acesso em 14 dez 
2014. 
 
 
LAHIRE, Bernard. O SUCESSO ESCOLAR NOS MEIOS POPULARES: as razões do 
improvável. Ramon Américo Vasques e Sonia Goldfeder. São Paulo: Editora Ática, 1997. 
 

http://www.ibge.gov.br/


 

 

13 

                   
SANTOS, Magnúcia B. S. O ProJovem e a Ação Comunitária: uma análise da 
participação dos egressos na comunidade. Dissertação de Mestrado em Educação – 
UFMA. 2011. 
 
 
SÃO LUÍS, Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento – 
SEPLAN. Relatório Para Expansão de Metas 2007/2008. São Luís: SEPLAN. 2007.  
 
 
UNESCO. Políticas Públicas De/Para/Com as Juventudes. Brasília, UNESCO, 2004. 
350p. 
 
 
VÁZQUEZ, Adolfo Sanchez. Filosofia da práxis. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 
 
 
ZABALA, Antoni. A PRÁTICA EDUCATIVA: como ensinar. Porto Alegre: ArtMed, 1998. 


