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POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE: ESTUDO DE CASO DA

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM URBANO EM GOIÂNIA

Sandra Regina Alves

Resumo:  Este  trabalho  trata  da  implementação  do  Programa  Nacional  de

Inclusão de Jovens – PROJOVEM em Goiânia, Goiás. O problema reside em

evidenciar  até  que ponto  os  fatores  relacionados com a implementação do

ProJovem em Goiânia contribuíram para sua ruptura em 2013. A análise se

situa no campo teórico das políticas públicas, mais especificamente na fase de

implementação e nos estudos sobre juventude. Portanto, foi observado como

foi montada a estrutura de gestão, os atores envolvidos, as decisões tomadas,

e  assim,  aferir  quais  pontos  deram  certo  e  quais  deram  errado  na

implementação do Programa em Goiânia.  Por  meio  de pesquisa  qualitativa

pôde-se observar segundo as entrevistas, que os problemas enfrentados pelos

gestores estão relacionados com a questão estrutural da sociedade, como a

mobilidade urbana,  a  precarização do trabalho,  a  deficiência do sistema de

saúde e a violência a que os jovens estão submetidos. A análise do processo

de  implementação  do  ProJovem  em  Goiânia  mostrou  que  os  gestores

responsáveis  pela  formulação  desta  política  não  conseguiram  criar

mecanismos  que  inibissem  “velhos”  problemas,  enfrentados  por  outras

modalidades de provisão de ensino para jovens e adultos, principalmente no

turno noturno. 
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Introdução

As  políticas  públicas  de  juventude  têm  tido  merecido  destaque  no

cenário nacional, principalmente após a criação do Estatuto da Criança e do

Adolescente – ECA em 1990.  A partir  dos governos de Fernando Henrique

Cardoso (1995-2002) e Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) as políticas e

programas,  especificamente  para  a  juventude,  começaram  a  progredir,

principalmente em 2005 com a criação da Política Nacional de Juventude, da

Secretaria Nacional de Juventude, do Conselho Nacional de Juventude e do

Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM.

 Em 2007 o ProJovem foi reformulado com o intuito de corrigir algumas

falhas,  e  assim alcançar  um maior  número  de  jovens.  No  entanto,  Silva  e

Andrade (2009), salientam que, os mais importantes problemas do ProJovem

continuaram mesmo depois da reconfiguração, quais são a baixa integração

entre  as instâncias  e  a elevada sobreposição entre  suas modalidades,  não

alcançando assim grandes avanços.

Os antecedentes da Política Nacional de Juventude podem ser notados

por  meio  do percurso  internacional  dos  propósitos  e  debates  sobre  os

problemas enfrentados pelos jovens, que surge de forma mais efetiva a partir

da  década  de  1960,  deu-se  com órgãos como a  Organização  das  Nações

Unidas (ONU) e a Organização Ibero-Americana de Juventude. A partir deste

período, o tema da juventude entrou gradativamente na agenda dos governos.

Os eventos que promoveram o debate do tema tiveram início em 1965 com um

acordo  promovido  pela  ONU  em  que  os  países-membros  assinaram  um

documento de  Declaração sobre Fomento entre a Juventude dos Ideais de

Paz, Respeito Mútuo e Compreensão entre os Povos. 

Em 1985 a ONU instituiu o Ano Internacional da juventude que teve boa

visibilidade. Também podemos ressaltar o Programa Mundial de Ação para a

Juventude  (PMAJ)  que  estabelece  áreas  prioritárias  para  os  jovens.  A

indicação aos governos era que implementassem políticas integradas para os

jovens a fim de aplacar suas dificuldades e vulnerabilidades. Em termos gerais,

as políticas anteriores tratavam de elaborar programas com o intuito combater

a delinquência juvenil, de ter controle da violência e do uso indevido de drogas.

As  novas  ações  propunham  garantir  os  direitos  sociais  (saúde,  educação,



trabalho, cultura e esportes) aos jovens em situação de exclusão social, como

sujeitos de direito (idem).

Este trabalho trata da implementação do ProJovem Urbano no município

de Goiânia, Goiás, sua reconfiguração em 2008, a transição para o Ministério

da Educação em 2012, e a ruptura do Programa em Goiânia, em 2013. Para

tanto, utilizamos alguns referenciais teóricos relacionados com o processo de

políticas públicas de forma ampla, e a etapa da implementação, em específico.

A implementação é o momento em que a política pensada pelos formuladores é

colocada em prática. É nessa fase que convergem o maior número de atores,

agentes  e  instituições  implementadoras.  Para  a  análise  utilizamos  as

perspectivas top-down e bottom-up de forma complementar. 

Sobre a ruptura do programa em 2013 podemos relatar que a alta taxa

de evasão foi um dos motivos mais lembrado nas entrevistas. A questão da

evasão relaciona-se com os problemas estruturais da sociedade. Na dinâmica

de funcionamento do ProJovem houve problemas quanto à disponibilidade de

recursos financeiros e estrutura organizacional (Entrevistas, 2014).

O artigo está estruturado da seguinte forma: a questão da juventude e

seus dilemas (o que o Estado tem feito em prol dessa parcela da sociedade) e

os mecanismos utilizados pelos governos na elaboração, implementação de

políticas públicas; e por fim, o ProJovem Urbano e os resultados do estudo de

caso em Goiânia como foco nos gestores e os problemas enfrentados por eles

na fase da implementação.

 Políticas públicas de/para/com juventudes1

A Constituição de 1988 foi um marco quanto aos direitos da população

brasileira,  principalmente  quanto  à  educação  como  um  direito  de  todos

(CUNHA,  2002;  KLEBA e  WENDAUSEN,  2009).  Sob  a  pressão  social  da

época,  a  nova  Constituição  previa  que  as  políticas  públicas  fossem

estruturadas, ampliando, assim, o acesso aos direitos para a população. Dentre

essas ações, as políticas educacionais tinham por objetivo aumentar o número

1 O  estudo  da  UNESCO  sobre  “Políticas  públicas  de/para/com  juventudes”  defendem  o
caráter de políticas integradas e transversais: de – uma geração diversificada segundo sua
inscrição racial, de gênero e de classe social, que deve ser considerada na formatação de
políticas; para – os jovens considerando o papel do Estado de garantir o lugar e bem-estar
social na alocação de recursos;  com – considerando a importância de articulações entre
instituições,  o  lugar  dos  adultos,  dos  jovens,  a  interação  simétrica  desses  atores  e  o
investimento nos jovens para a sua formação e exercício do fazer política (p. 20).



de vagas nas escolas para crianças e jovens. 

No final  dos anos de 1990 pode ser observado um novo cenário em

relação ao tema da juventude.  As políticas setoriais  de educação,  saúde e

trabalho que antes eram destinadas para todas as faixas etárias, a partir desse

novo cenário passam a considerar, com relevância, ações que priorizavam os

jovens, ocupando de vez um lugar de destaque no cenário político-social e na

agenda  dos  governos,  por  meio  da  qual  serão  desenvolvidas  as  políticas

públicas.  As  ações  também  passam  a  contemplar  outros  aspectos,  como

grupos  minoritários  de  jovens  negros,  indígenas,  deficientes  e  mulheres

(AQUINO, 2009). 

Para a elaboração de políticas, recomenda-se a integração de vários

enfoques  nos  quais  o  jovem pode  ser  considerado  como “grupo  de  risco”,

sujeitos de direito, atores estratégicos no desenvolvimento, na construção do

capital  social  e  do  empoderamento  (UNESCO,  2004).  A  estratégia  que

considera  o  jovem como “grupo de risco”  está  relacionada às  questões de

exclusão,  aos  problemas  estruturais  da  sociedade  como  falta  de  emprego,

moradia, saúde e acesso à educação de qualidade. Os jovens como “sujeitos

de  direito”,  por  meio  da  Convenção  Internacional  dos  Direitos  da  Criança

(1990),  fez  reconhecer  que eles são cidadãos portadores de direitos e que

devem ser respeitados pela sociedade e pelo Estado. 

Assim,  o  acesso  aos  serviços,  propiciado  por  programas

governamentais,  não  seria  uma concessão  do  Estado,  mas  um direito.  Os

outros  dois  aspectos  vêm  colaborar  para  que  as  políticas  públicas  para  a

juventude  possam,  de  fato,  contribuir  para  a  emancipação  dos  jovens.  O

enfoque dado aos jovens como “atores estratégicos” no desenvolvimento busca

por meio das iniciativas promoverem melhores condições de vida e incentivar a

participação,  enquanto  que  na  construção  do  “capital social”  e  do

empoderamento evidenciam-se ações que propiciam a construção do capital

social individual e coletivo, essenciais para que os jovens possam empoderar-

se (idem). 

Também nos anos de 1990 foram criadas legislações para regulamentar

e  garantir  direitos  iguais  à  assistência  (LOAS),  à  saúde  (SUS),  o  acesso

universal à educação (LDB), às crianças e adolescentes (ECA), entre outros. O

Estatuto da Criança e do Adolescente veio garantir que o tema da juventude



fosse discutida sob nova referência, ou seja, o da cidadania, da garantia de

direitos (BLANCO, 2010, p. 2). O Estatuto é um marco legal de um processo

prático  reflexivo,  especialmente  naquilo  que  se  refere  aos  que  estão  em

processo de exclusão social e conflito com a lei (SPOSITO; CARRANO, 2003,

p. 5) e tornou-se desde seu surgimento um marco legal para a produção de

políticas governamentais. 

 Implementação do ProJovem Urbano em Goiânia

Nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1995 a 1998 e de 1999 a

2002) foram criadas algumas iniciativas para os jovens, mas ainda não havia

uma política nacional de juventude. Nos governos de Luís Inácio Lula da Silva

(2003 a 2006 e de 2007 a 2010) as políticas e programas se consolidam com a

criação da Política Nacional de Juventude. O ProJovem passou a funcionar a

partir de 2005, contemplando os jovens por meio de várias modalidades como

ProJovem  Campo,  ProJovem  Trabalhador,  ProJovem  Adolescente  e  o

ProJovem original: educação, qualificação e participação cidadã. Em 2008, foi

feita  uma  reformulação  do  ProJovem  original,  de  forma  a  incrementar  o

Programa  e  corrigir  possíveis  falhas.  Silva  e  Andrade  (2009),  no  entanto,

apresentam algumas reflexões sobre essa reformulação e constatam que ainda

persistem alguns  problemas como a  baixa  integralização  e  a  sobreposição

entre as modalidades. 

O ProJovem Urbano tem como foco a inclusão dos jovens por meio da

elevação da escolaridade, da qualificação profissional e da participação cidadã.

A preocupação com a inclusão social  dos jovens visa aplacar os problemas

estruturais da sociedade que  incidem na vida dos jovens, principalmente os

jovens pobres que vivem na periferia. O ProJovem é um programa com alcance

institucional considerável, sua formulação e implementação contaram com um

número expressivo de pessoas envolvidas,  atuando nas duas instâncias de

governo, a nível federal e municipal. As instâncias gestoras, a nível nacional,

são a Secretaria Nacional de Juventude – SNJ, ligada a Secretaria-Geral da

Presidência da República – SG/PR, responsável pela formulação, avaliação e

coordenação nacional; o Conselho Nacional de Juventude  - Conjuve, que atua

como um órgão consultivo em relação às questões da juventude; os Ministérios

da Educação, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate



à Fome, que compunham a articulação com a SNJ. No caso de Goiânia, os

órgãos que compunham a gestão municipal do Programa eram a Secretaria

Municipal  de  Educação,  em articulação  com a  Secretaria  de  Juventude  do

município,  a  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  e  a  Secretaria

Municipal de Assistência Social – SEMAS (BRASIL, 2008, 2009).

O Projeto Pedagógico Integrado – PPI, do ProJovem é um dos principais

documentos  do  Programa,  nele  estão  dispostas  as  orientações  para  a

implementação  do  Programa de  forma objetiva  e  ao  mesmo tempo ampla.

Também  estão  especificados  os  documentos,  como  leis  e  decretos,  que

compunham a fundamentação legal do Programa, quais são: Lei n. 11.129 de

10/06/2008  regulamentado  pelo  decreto  n.  5.557  de  05/10/2005. (BRASIL,

2008).

Em Goiânia, segundo as avaliações de ex-coordenadores do ProJovem

no  município,  o  PPI foi  bem  elaborado.  A  concepção  do  Programa  é

considerada como quebra de paradigma em relação à políticas públicas para

jovens.  O problema  estava na  execução  do  Programa,  houve  problemas

operacionais,  questões  que  impediram  a  mobilidade  do  aluno  que  morava

distante da escola e não conseguia pagar o transporte, ou mesmo empecilhos

como o fato  de  que o aluno,  pelo  menos até  2007,  caso trabalhasse,  não

poderia ser registrado em carteira. Merece destaque também o alto índice de

evasão do Programa em Goiânia. A evasão, todavia não seria específica do

ProJovem, ela acontece no ensino noturno em geral,  e na modalidade EJA

(Ensino de Jovens e Adultos). No censo escolar realizado pelo IBGE em 2008,

houve uma evasão de 40% na modalidade EJA. 

Metodologia

A  análise  se  situa  no  campo  teórico  das  políticas  públicas,  mais

especificamente na fase de implementação.  Utilizamos as perspectivas  top-

down e  bottom-up,  como  ferramentas  de  análise  para  averiguar  como  o

programa foi colocado em prática. Portanto, observamos como foi montada a

estrutura de gestão, os atores envolvidos, as decisões tomadas, e assim, aferir

quais  pontos  deram  certo  e  quais  deram  errado  na  implementação  do

Programa ProJovem em Goiânia. 



Esses modelos nos permitem observar as variáveis independentes que

podem  explicar  aspectos  envolvidos  na  implementação.  No  escopo  da

perspectiva top-down foram delimitadas algumas variáveis independentes que

influenciam o êxito do processo de implementação. Lima e D'Ancenzi (2012)

sintetizaram  a  partir  das  contribuições  de  alguns  autores2 quatro  tipos  de

variáveis. O primeiro tipo se refere à natureza do problema alvo da política, e aí

se inclui: a existência de tecnologia de intervenção disponível e acessível e o

tamanho da população-alvo.

O segundo são as normativas que se referem ao grau em que o plano

estrutura a implementação: o sucesso da implementação depende da clareza

dos  objetivos;  a  previsão  e  disponibilidades  de  recursos,  principalmente

financeiros.  O  terceiro  grupo  se  refere  às  variáveis  contextuais,  isto  é,  o

contexto social, que se relaciona com o apoio do público à política; o contexto

econômico que está relacionado à disponibilidade de recursos, essencial para

o sucesso da implementação e o contexto político, que por sua vez, está ligado

às mudanças de governo e ao apoio das elites.

O  quarto  tipo  de  variáveis  se  refere  à  organização  do  aparato

administrativo:  disponibilidade  e  qualidade  dos recursos humanos;  estrutura

organizacional.  Essas  variáveis  estão  relacionadas  com “os  elementos  que

podem comprometer o êxito da implementação. O parâmetro de sucesso são

os objetivos definidos no plano. As variáveis se referem à arena de formulação

e focam elementos considerados estruturantes da implementação” (ibidem, p.

5).

Na  abordagem  bottom-up a  variável  relevante  é  a  burocracia,  que

explica  o  êxito  ou  fracasso  da  política,  a  partir  do  estudo  da  dinâmica  de

funcionamento das organizações implementadoras. Nesse contexto, estão as

burocracias street-level3. Esta abordagens parte do pressuposto que os atores

da implementação interagem diretamente com os cidadãos que vão receber os

programas/políticas. 

Diferentemente do modelo top-down, em que há uma influência decisiva

dos formuladores em relação aos implementadores, no modelo  bottom-up há

2 Os autores Howlett e Ramesh (1995); Van Meter e Van Horn (1996); Sabatier e Mazmanian
(1996) empreenderam o esforço de delimitar variáveis independentes para o estudo da 
implementação de políticas públicas na perspectiva top-down (LIMA e D'ASCENZI, 2012, p.
5). 

3 Lipsky (1980).



margem para a discricionariedade e a autonomia dos implementadores. Nesse

momento,  podemos  apontar  algumas  características  desse  modelo:  a

discricionariedade dos implementadores; análises centradas nos atores e nos

níveis organizacionais; a política muda na medida que é executada.

Os modelos  top-down  e  bottom-up se diferenciam quanto ao foco da

análise. O primeiro centra-se em normas e planos, enquanto o segundo foca

nos executores e suas ações. Embora sejam abordagens dicotômicas, elas têm

em  comum  a  ênfase  nas  condições  e  limitações  materiais,  vistas  como

determinantes da trajetória do processo de implementação.

Os  dois  modelos  têm  seus  limites,  principalmente  quanto  à

superestimação da importância do centro ou da periferia de forma excludente.

A  abordagem  top-down  não  considera  a  influência  dos  implementadores,

enquanto que o modelo bottom-up subestima a influência que as variáveis top-

down exercem no curso da implementação. Lima e D'Ascenzi (2012) propõe

uma alternativa:

se levarmos em conta que existe uma relação entre o plano e sua
execução, parece aceitável pensar que a análise da implementação
deve contemplá-la. Analisar como algo é feito inevitavelmente criará a
necessidade de entender a ideia que está sendo executada e como
ela se conformou. Com isso, pode-se diluir a dicotomia que se criou
nos modelos top-down e bottom-up (p. 9).

A partir da teoria apresentada, a proposta desta pesquisa é utilizar os

dois modelos de forma complementar. Os dados e informações que subsidiam

esta pesquisa foram obtidos por meio de técnica de pesquisa qualitativa. Na

coleta dos dados foram realizadas cinco entrevistas com agentes executores

do ProJovem/Goiânia: três ex-coordenadores gerais, a coordenadora (atual) do

EJA, vinculada à SME e uma ex-professora. A escolha se deu de forma que os

coordenadores fossem distribuídos num espaço de tempo, ou seja, o primeiro

coordenador (2005) e a última coordenadora (2012), e os outros entrevistados

de  maneira  aleatória  conforme conseguíamos os  contatos  dessas pessoas.

Também foram utilizados relatórios do ProJovem elaborados pelo Sistema de

Monitoramento e Avaliação do ProJovem cedidos pela Secretaria Nacional de

Juventude com dados referentes aos anos de 2008 a 2009.



Entrevistas com os implementadores 

A seguir  apresentaremos o conjunto de opiniões dos ex-gestores em

relação  ao funcionamento  do  Programa.  Abordaremos questões  específicas

pertinentes à implementação do ProJovem em Goiânia e de aspectos mais

gerais desta política: “na prática a implementação pode ser considerada como

um conjunto  de  decisões  e  ações  realizadas  por  grupos  ou  indivíduos,  de

natureza pública ou privada, as quais são direcionadas para a consecução de

objetivos estabelecidos mediante decisões anteriores”  (RUA, 2009, p. 94-95)

 Em  relação  à  implementação  os  entrevistados  elencaram  questões

considerando-as como pontos positivos e negativos desta fase do Programa.

Um dos pontos centrais do programa é a proposta pedagógica (PPI) que é

consenso  entre  os  entrevistados  como  ponto  positivo,  ou  seja,  a  proposta

interdisciplinar de juntar a educação básica com a qualificação profissional e a

ação cidadã é  considerada como inovadora,  e  possibilita  a  participação da

comunidade. Quanto ao auxílio financeiro,  pode ser positivo como negativo,

mas predomina a percepção sobre o baixo valor,  insuficiente para cobrir  as

despesas básicas dos alunos. Segue no quadro abaixo os pontos segundo os

entrevistados.

Quadro 1 – Pontos positivos e negativos do ProJovem Urbano

POSITIVOS NEGATIVOS

E-1 Proposta  do  Programa;  Junção  da
educação  básica  com a  qualificação
profissional.

Pensar num aluno ideal que teria tempo; a
bolsa de 100 reais  não atrai  os alunos;  a
carga  horária  determinada  de cima;  aulas
no sábado; carga horária inflexível

E-2 A  proposta,  a  parte  pedagógica,
profissionalizante  e  cidadã;  bons
professores;  a  bolsa  de  100  reais;
uma  proposta  direcionada  com
direitos  a adaptações;  uma proposta
de  governo;  era  procurado  pelos
alunos.

Problemas  nas  questões  estruturais;
conseguir  parcerias  para  a  qualificação
profissional;

E-3 A  proposta  do  Programa;  as
atividades de ação comunitária  e  de
qualificação; inclusão dos jovens;

A bolsa de 100 reais não era suficiente para
suprir os custos dos alunos;

E-4 A  proposta  pedagógica;  programa
inovador;  corpo  de  profissionais;
relação com a comunidade; formação
dos professores.

Problemas  estruturais  na  implementação;
problemas  com  as  ONGs;  falta  de
pagamento  dos  professores  e  falta  de
computadores.



E-5 A proposta  pedagógica;  interdiscipli-
nariedade; bolsa de 100 reais; as sa-
las de acolhimento para as crianças; o
material pedagógico.

Problemas na execução do Programa, em
relação  às  escolas  municipais  que  não
ofereciam  suporte;  falta  de  agentes
educativos.

Fonte: Entrevistas, elaboração própria.

 Os entrevistados consideram o projeto pedagógico muito bom, ou seja,

foi  bem pensado e elaborado segundo as necessidades dos jovens. Os ex-

gestores  não  pouparam  elogios  à  proposta  inicial  do  programa.  Contudo,

existem ressalvas quanto à implementação, momento em que é colocado em

prática. São várias as fontes de entraves na implementação do Programa:

“[….] a intenção dele (ProJovem) foi muito boa. A proposta inclusive é
interessante.  [….]  Quando  o  projeto  foi  pensado,  para  juntar  a
educação  básica  com  a  qualificação  profissional,  foi  ótimo.  Um
elemento importantíssimo para a educação de jovens e adultos, para
esses meninos(as) do ensino fundamental, porque eles estão tendo a
oportunidade de estudar e de ter uma formação inicial.”

Contudo, existem ressalvas quanto à implementação, momento em que

é colocado em prática. São várias as fontes de entraves na implementação do

Programa.  De  acordo  com os  depoimentos  obtidos  pelos  entrevistados,  os

principais motivos que dificultaram a implementação em Goiânia. A questão do

tempo apareceu em quase todas as falas, ou seja, a maioria dos jovens que

cursa o Programa, trabalha e, com isso sobra pouco tempo para dedicarem aos

estudos. A falta de tempo está relacionada com a necessidade de trabalhar,

pois  a  bolsa  de 100 reais  não é suficiente.  Daí  surge a  falta  de  tempo e,

consequentemente, pode resultar em outro problema o da evasão.

 O trabalho,  a falta de tempo e o cansaço são variáveis que andam

juntas. Podemos notar, então uma contradição aí, pois o curso tem como um

dos objetivos  é proporcionar  melhorias  nas condições trabalho,  e  o próprio

trabalho vem aparecer como um dificultador para continuar no curso.  Outra

questão apontada foi a dificuldade dos jovens de chegarem à escola, pois a

bolsa às vezes não era suficiente para cobrir com as despesas com transporte.

 A  questão  das  férias  escolares  da  educação  formal  também  foi

considerada pelos coordenadores como um problema, pois não havia guardas,

merendeiras, dentre outros profissionais necessários para darem suporte aos

professores e coordenadores, no período de aulas do Programa. A formação

das  parcerias  também  aparece  como  um  dificultador  para  a  qualificação



profissional. Problemas estruturais também foram apontados como empecilhos

para a implementação, prejudicando o bom andamento das aulas, por vezes

até  impossibilitando  que  estas  acontecessem,  como  no  caso  da  falta  de

computadores: 

“[…] Muitos alunos trabalham e vão direto do trabalho para a escola,
então as dificuldades deles são imensas […].  Outro problema que
poderia ajudar mais, é a bolsa que é muito pequena. O valor da bolsa
praticamente  não  cobre  as  despesas  com  ônibus,  por  isso
procuramos sempre por escolas perto de terminais para ajudar esses
meninos(as).”

Em relação à formação dos professores os entrevistados concordam que

no  início  do  Programa  (2005),  o  processo  de  preparação  pelos  quais  os

professores passavam era muito boa. Com a mudança para outras instâncias

formadoras  se  perdeu  em  qualidade,  o  que  gerou  certo  desânimo  nos

profissionais.  Não  ficou  claro  nas  entrevistas  tampouco  nos  dados  que

consegui apurar sobre a formação dos professores em Goiânia, a cronologia da

atuação das unidades formadoras. Contudo, podemos dizer que a formação

dos  professores  não  é  apontada  como  um  problema  para  a  gestão  do

Programa. A SME, no entanto, não concordava com o fato de que o quadro de

professores formados para atuarem no ProJovem não seria aproveitado pela

rede municipal de ensino: 

“A formação continuada dos professores no início era muito boa, mas
a  mudança  da  empresa  formadora  fez  com  que  diminuísse  a
qualidade da formação. Os professores foram também perdendo o
ânimo, não era tão bom como no início.  [..]  Acho que esse era o
grande nó para o gestor (SME), como é que eu vou investir em um
profissional, e era muito dinheiro que vinha para essa formação, em
um quadro de profissionais que não ficariam para a rede.”

Quanto à interação entre os atores do Programa, a conclusão é de que,

embora houvesse divergências, isso não atrapalhava diretamente a gestão do

Programa.  Eram  conflitos  normais  a  qualquer  relacionamento  profissional.

Contudo,  não  podemos  deixar  de  mencionar  que,  a  interação  é  um  fator

importante na execução de um programa. Embora os entrevistados digam que

os conflitos não impediriam o andamento do Programa, também ficou evidente

que em muitos momentos faltou diálogo entre a SME e os coordenadores, e

consequentemente com as instâncias nacionais:

“Houve  divergências  na  interação,  quanto  ao  posicionamento
administrativo, que levou a problemas de execução. A administração
é  feita  por  uma  empresa  terceirizada  que  escolhe  as  escolas  e
contrata  os  professores.  Então,  se  fosse  feita  uma  administração



direta por parte da SME poderia diminuir as divergências na execução
do ProJovem.”

Pode-se considerar  com base nas entrevistas que a transferência do

ProJovem da SNJ para o MEC não gerou mudanças no aspecto formal  do

Programa (regras, dinâmicas de funcionamento). Não houve alterações no PPI,

que continuou com a configuração. Se por um lado, existe a questão de que

sob responsabilidade da SNJ o ProJovem estava inserido em uma questão

mais ampla, mas, por outro lado, o ProJovem Urbano é um programa que visa

à educação, então nesse contexto foi uma mudança positiva:

Entrevista 1 –  “Independente de ser MEC ou SNJ, se o ente executor
não quiser aderir ele não adere e pronto acabou, é um direito que ele
tem, mas se fosse uma política aí seria obrigatório e a SME não tinha
como negar, então eu acho que o erro foi esse, ser um programa em
vez de uma política.”

Entrevista  2  –  “Com  a  mudança  para  o  MEC  acho  que  mudou
bastante, porque a Secretaria está mais ligada à questão social dos
jovens,  enquanto  que o MEC está  ligado  à educação.  Agora,  não
vamos tirar os méritos do MEC, mas algumas preocupações que a
SNJ tinha, de conhecer a realidade social do jovem, o MEC não tem.”

Na questão das políticas públicas de juventude, o tema da exclusão foi

unânime na fala  dos entrevistados.  Realmente  há um consenso de que as

políticas, não só as que visam à educação, têm a intenção de contribuir para a

melhoria da vida dos jovens. Outra questão lembrada pelos ex-gestores foi a

de direcionar as políticas para uma parcela específica da juventude, como os

jovens pobres, negros, que são vítimas da violência, que estão expostos às

drogas e que vivem na periferia das grandes cidades.

“São políticas voltadas para a área da inclusão, principalmente para a
juventude que não teve acesso ao ensino regular. Então, as políticas
públicas  lidam  com  essa  questão  da  inclusão.  As  políticas  de
juventude  são  bem  mais  ampla,  têm  que  se  pensar  em  várias
juventudes, qual juventude se está falando? Porque a juventude não
é a mesma, são juventudes diversas. Então, no caso específico do
ProJovem, a gente pensa em uma política voltada para esses jovens
carentes, que não têm possibilidades, não tiveram acesso aos bens
sociais,  e que para além do estudo, ele precisa trabalho,  e outras
possibilidades.”

A  exclusão  entendida  como  a  falta  de  oportunidades  econômicas,

sociais, dentre outras que geralmente estão ligadas a trabalhos degradantes e

as  condições  dos  sistemas  de  proteção  sociais  vinculadas  ao  emprego

(BRASIL, 2014, p. 34).



Relação entre objetivos propostos e alcançados

Embora não deixem de considerar que houve uma evasão grande no

decorrer  do  funcionamento  do  Programa,  os  entrevistados  afirmam  que,

levando  em  conta  os  alunos  que  conseguiram  concluí-lo  o  ProJovem  em

Goiânia alcançou os objetivos propostos no projeto.

No relato dos ex-coordenadores era possível notar a mudança ocorrida

na vida dos alunos, apesar de a dificuldade os alunos conseguiam evoluir na

sua  formação,  tanto  nas  disciplinas  de  português,  matemática,  geografia,

história, quanto na qualificação profissional e na participação cidadã. Com a

formação na qualificação profissional os jovens conseguiam empregos formais

ou montavam negócio próprio.  Em relação à participação cidadã segundo a

percepção dos entrevistados houve avanços positivos. Por exemplo, os alunos

aprenderam  que  são  cidadãos  de  direito,  e  também  a  enfrentar  os

preconceitos, mudar o ponto de vista em relação, ao machismo entre outros. O

ProJovem  apostou  muito  na  questão  da  inclusão  social  por  meio  da

participação cidadã.

Márcia  Friedrich  (2009),  apresenta  em seu  estudo  a  relação  entre  o

proposto  e  o  vivido  no  ProJovem  em  Goiânia.  Em  relação  à  dimensão

educação, a autora conclui que:

Quanto  à  dimensão  da  educação:  o  PROJOVEM parece  cumprir,
ainda  que  precariamente,  apenas  a  certificação  no  sentido  da
escolarização,  ou seja,  conclusão de determinado grau de ensino.
Nesta  perspectiva  instaura-se  a  função  reparadora,  como  dívida
social, que denota a restauração de um direito negado. O direito a
uma escola de qualidade. É nesse âmbito que a EJA se constitui em
uma dívida social a ser reparada com os sujeitos que não tiveram
acesso e nem domínio da escrita e da leitura como bens sociais, na
escola ou fora dela (p. 69).

É possível aferir por meio dessa conclusão que, ainda que os alunos

evoluam positivamente em seus conhecimentos, é preciso avançar mais para

cumprir com o objetivo de inserir socialmente os jovens.

Conclusão

Este trabalho propôs, entender o funcionamento do ProJovem Urbano

no município de Goiânia a partir  da sua implementação.  Para entendermos

como se deu esse processo, buscamos por meio das teorias de implementação

a interpretação e análise dos resultados do estudo de caso em questão. Nesse



sentido, utilizamos a abordagem  top-down que considera hierarquicamente a

política  pública  de cima para  baixo,  dando foco  maior  para  o  processo de

formulação.  Vimos  também  que  a  abordagem  bottom-up direciona  para

influência do papel dos implementadores e as mudanças que podem ocorrer no

decorrer da implementação (QUADE, 2011).

A inclusão social dos jovens é uma preocupação latente, tanto por parte

dos governos como da sociedade civil organizada (ONGs, associações, grupos

comunitários). Muitas são as preocupações, e estão no topo da lista a falta de

educação, a falta de trabalho, o uso de drogas, violência, racismo, apatia em

relação à política, esses são os mais lembrados quando se trata de problemas

juvenis. As políticas públicas de juventude veio amenizar esses problemas por

meio  de  programas  desenvolvidos  especificamente  para  essa  parcela  da

população. O programa mais abrangente na área nas últimas décadas foi  o

Programa  ProJovem,  que  abarcou  várias  áreas,  com  atuação  em  todo  o

território brasileiro.

A  implementação  do  ProJovem  em  Goiânia  teve  as  suas

particularidades.  Começo  falando  do  problema  mais  lembrado  pelos

entrevistados,  a  evasão  dos  alunos.  Por  meio  dos  dados  obtidos  nas

entrevistas foi possível elencar alguns motivos que levou os jovens desistirem

do curso: I – a maioria dos jovens trabalhavam e não tinham tempo para se

dedicar aos estudos, além do cansaço depois de um dia de trabalho; II  – a

bolsa de 100 não era suficiente para cobrir as despesas com transporte; III – a

própria  realidade  social  dos  jovens  também  influenciou  na  desistência  do

Programa. 

Em 2013, houve a ruptura do ProJovem em Goiânia e o motivo para

essa decisão persiste sem uma resposta formal por parte da SME. Segundo os

entrevistados provavelmente o alto número de evasão foi o principal motivo da

não adesão ao Programa. Lembrando que não existe uma obrigatoriedade para

a  adesão  dos  municípios.  As  pessoas  que  atuaram  na  implementação  do

Programa  em  Goiânia  buscaram  colocar  em  ação  o  PPI  com  algumas

adaptações, como a terceirização da administração para ONGs, as parcerias

feitas com os institutos para a qualificação profissional, dentro outros. Todas

essas questões foram desafios enfrentados na gestão Programa.



Também  em  relação  à  implementação,  apresento  agora  algumas

opiniões dos ex-coordenadores do ProJovem Goiânia.  Por  meio  dos dados

(entrevistas) pude notar que o Projeto Pedagógico Integrado do ProJovem foi

muito elogiado. Contudo, na execução foram apontados problemas estruturais

e administrativos. Apesar de o PPI vir pronto da esfera nacional ele permitia

pequenas modificações para atender as particularidades de cada região, como

no caso da qualificação profissional.

Uma questão importante  que merece destaque foi  a  transferência do

ProJovem Urbano para o Ministério da Educação, em 2012. A transferência não

causou grandes mudanças no aspecto formal do Programa (projeto, regras).

Contudo, gerou controvérsias. Se por um lado, houve críticas no sentido de que

na Secretaria Nacional de Juventude o ProJovem fazia parte de uma estrutura

voltada  exclusivamente  para  as  políticas  de  intervenções  direcionadas  os

jovens, atenta às especificidades dessa parcela da população, por outro lado,

no  MEC,  o  Programa  poderia  contar  com  uma  estrutura  e  burocracia  já

consolidada, com maior capacidade institucional para impulsionar o ProJovem,

isto seria um ponto positivo.

Analisando os relatórios do ProJovem (referentes aos anos de 2005,

2008, 2009), pode-se dizer que em geral o programa alcançou seus objetivos.

Os alunos que conseguiram se formar apresentaram um aumento significativo

no  nível  de  proficiência.  A  qualificação  profissional  também  proporcionou

melhorias  para  os  jovens,  como  conseguir  um  emprego  formal  ou  montar

negócio próprio. Em relação à participação cidadã, o objetivo seria contribuir

para melhorar a autoestima dos jovens, incentivar a participação em assuntos

da comunidade e a consciência de seus direitos. Nesta última dimensão, os

resultados são difíceis de serem medidos.

 Na percepção dos entrevistados sobre políticas públicas de juventude, a

questão da exclusão social  aparece como uma das principais preocupações

em relação aos jovens. Segundo os entrevistados, as políticas para a juventude

devem visar a melhoria da vida desses jovens como educação de qualidade,

saúde, trabalho, dentre outros. É importante salientar que há uma parcela de

jovens em situação de risco, que são vítimas da violência, das drogas e da

pobreza.



A análise  do  processo  de  implementação  do  ProJovem  em  Goiânia

mostrou  que  os  gestores  responsáveis  pela  formulação  desta  política  não

conseguiram criar mecanismos que inibissem “velhos” problemas, enfrentados

por  outras  modalidades  de  provisão  de  ensino  para  jovens  e  adultos,

principalmente no turno noturno. 

A reflexão que proponho é que a permanência, ou seja, a evasão, dos

jovens  no  ProJovem  não  diz  respeito  apenas  a  uma  questão  pessoal  e

individual de querer ou não estudar. Esta decisão pode estar relacionada com

os  problemas  estruturais  da  sociedade  que  esses  jovens  enfrentam

cotidianamente. São questões básicas, como a falta de um trabalho formal,

precariedade  do  sistema  de  saúde,  mobilidade  urbana  e  tanto  outros  que

influem diretamente na vida do público-alvo deste programa.
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