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RESUMO 

 

O presente trabalho visa relatar o PROJOVEM enquanto Política Pública de 
Assistência para juventude e sua implementação no enfrentamento à vulnerabilidade 
social presente na realidade de grande parte dos jovens nele inserido, relatando a 
atuação do (a) Assistente Social no Programa Nacional de Inclusão de Jovens 
Projovem e evidenciado a importância do profissional na leitura da realidade e 
demandas apresentadas pela juventude. Dessa forma a pesquisa busca esclarecer 
qual a importância do Assistente Social no Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens – Projovem, para esclarecer tal questionamento proposto atenta-se como 
objetivo geral dessa monografia apontar qual a importância da atuação do 
Assistente Social no Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem no 
âmbito Socioeducativo, para responder essa questão foram instituídos três objetivos 
específicos que são eles Analisar como se apresenta a Juventude suas questões e 
desafios; conceituar o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem; 
discutir o Serviço Social e o Desenvolvimento Humano no Projovem enquanto 
Política Pública, para o desenvolvimento da pesquisa foi escolhido como nível de 
pesquisa estrutural e pesquisa bibliográfica seguindo por uma leitura qualitativa 
sobre o Projovem, sendo de caráter descritivo e exploratório com o objetivo de 
relatar a atuação do Assistente Social.   
  
 
Palavras-chave: Juventude 1; ProJovem 2; Assistência 3;  Serviço Social 4;  

Assistente Social 5;  
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Action Of The Social Assistant In The National Program For The Inclusion Of 
Young People - Projovem.2018. 53 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso 
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ABSTRACT 

This paper aims to report on PROJOVEM as a Public Policy for Youth Assistance 
and its implementation in facing the social vulnerability present in the reality of the 
majority of the young people included in it, reporting on the role of the Social Worker 
in the National Program for the Inclusion of Young Projovem and evidenced the 
importance of the professional in reading the reality and demands presented by the 
youth. Thus, the research seeks to clarify the importance of the Social Worker in the 
National Program for the Inclusion of Young People - Projovem, in order to clarify 
such proposed questioning, the main objective of this monograph is to point out the 
importance of the role of the Social Worker in the National Program for Inclusion of 
Young people - Projovem in the Socio-educational field, to answer this question were 
instituted three specific objectives that are them Analyze how the Youth presents its 
issues and challenges; to conceptualize the National Youth Inclusion Program - 
ProJovem; discussing Social Service and Human Development in Projovem as 
Public Policy, for the development of the research was chosen as a level of structural 
research and bibliographical research followed by a qualitative reading on the 
Projovem, being descriptive and exploratory in order to report the of the Social 
Worker. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa analisar o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

PROJOVEM, que tem como base promover a permanência e reiteração dos jovens 

de 15 a 29 anos à educação e qualificação profissional tendo como um dos objetivos 

a serem alcançados o desenvolvimento humano e social da juventude, sendo assim 

a pesquisa aborda o PROJOVEM enquanto Política Pública de Assistência para 

juventude e sua implementação no enfrentamento à vulnerabilidade social presente 

na realidade de grande parte dos jovens inseridos nesse programa. 

Compreende-se que é de suma importância ressaltar a necessidade da 

juventude de entender-se como sujeito de direitos e buscar a garantia dos mesmos, 

dessa forma a pesquisa busca analisar a atuação do Assistente Social no percurso 

do primeiro contato com esse jovem até seu ingresso ao programa. Entende-se que 

não basta apenas o encaminhamento para a inserção ao PROJOVEM, compreender 

a realidade em que o jovem está inserido e promover o fortalecimento de vínculos e 

o incentivo a capacitação é um dos fatores para intervir de forma eficaz nas 

demandas específicas e espontâneas trazidas pela juventude. Dessa forma o 

Assistente Social utilizando-se de sua capacidade técnico-operativo, ético-político e 

teórico-metodológico torna-se de extrema importância para o alcance dos objetivos 

propostos pelo Programa Nacional de Inclusão de Jovens.  

Portanto analisa-se o Programa Nacional de Inclusão de Jovens como 

complemento a proteção social básica ressaltando o fortalecimento de vínculos 

familiares, sendo criador de estratégias que visam promover os direitos da juventude 

hoje presentes no Estatuto Da Juventude, oferecendo vagas em um dos seus 

segmentos para jovens pertencentes às famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa 

Família.  

O contato com a Juventude e a percepção da falta de entendimento dos seus 

próprios direitos motivou a produção deste trabalho a fim de esclarecer questões 

atribuídas à juventude e o combate da vulnerabilidade e estigma empregados nesse 

grupo distinto da sociedade, dessa forma a pesquisa busca esclarecer qual a 

importância do Assistente Social no Programa Nacional de Inclusão de Jovens – 

Projovem? 

Para esclarecer tal questionamento proposto atenta-se como objetivo geral 

dessa monografia apontar qual a importância da atuação do Assistente Social no 



 14 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem no âmbito Socioeducativo. 

Para que haja o alcance do objetivo inicial foram instituídos três objetivos 

específicos: Analisar como se apresenta a Juventude suas questões e desafios; 

conceituar o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem; discutir o 

Serviço Social e o Desenvolvimento Humano no Projovem enquanto Política Pública. 

Mediante isto, para o desenvolvimento da pesquisa foi escolhido como nível 

de pesquisa estrutural e pesquisa bibliográfica, revisando um estudo sobre obras de 

autores, livros, artigos, documentos, legislações, jornais, internet, banco de dados, 

trabalhos que tenham sido publicados nos últimos 10 anos com descritores como 

(Projovem, Política Pública, Juventude, CRAS, Estatuto da Juventude). A pesquisa 

seguirá por uma leitura qualitativa sobre o Projovem, sendo de caráter descritivo e 

exploratório com o objetivo de relatar a atuação do Assistente Social.   
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2. A MULTIPLICIDADE DA JUVENTUDE BRASILEIRA  

 

A juventude se categoriza de formas diversas, tanto no contexto social, 

cultural, legal e outros, onde torna-se possível encontrar vasta diversidade e 

multiplicidade do contexto e realidades. Assim, segundo Batista (2008) na forma 

legal da categorização da Juventude prevalece uma faixa etária que institui a 

diferença entre crianças, adolescentes, e juventude.  

Segundo a Lei 12.852/2013 do Estatuto da Juventude (2013): 

 
“Art. 1° Esta Lei institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos 
dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o 
Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE. § 1° Para os efeitos desta Lei, 
são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte 
e nove) anos de idade. § 2° Aos adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 
18 (dezoito) anos aplica-se a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente, e, excepcionalmente, este Estatuto, 
quando não conflitar com as normas de proteção integral do adolescente”.( 
ESTATUTO DA JUVENTUDE, 2013,P.27). 

 
A importância da criação do Estatuto da Juventude torna-se explícita 

mediante a condição que o Estatuto Da Criança e do Adolescente (ECA) assegura 

uma determinada faixa etária, criando de tal forma um limite para aqueles que já 

completaram a maioridade legal, porém ainda vivenciam a condição Juvenil 

(SPOSITO, CARRANO; 2003, p.19). 

A juventude vem sendo mais notada nos últimos anos, tanto pelos veículos de 

comunicação como academias por meio de estudos, esse público também gerou 

bastante interesse como atores em instituições governamentais e instituições não 

governamentais que buscam analisar e trabalhar esse grupo tão distinto da 

sociedade que cada vez mais cresce como população brasileira (Abramo, 1997, 

p.25). 

De acordo com Valadão (2013, p.4) “A idade constitui, para a grande maioria 

dos autores, um ponto de partida para iniciar uma definição do conceito juventude.” 

Dessa forma estipulando a faixa etária há um maior entendimento sobre questões e 

desafios enfrentados por esse grupo distinto da sociedade nessa transição entre a 

adolescência e vida adulta. Os conflitos vividos pela juventude perpassam os níveis 

sociais e econômicos, a transição entre períodos distintos em sua vivencia trazem 

consigo as consequências da adolescência e o peso da preparação para a vida 

adulta. Segundo Batista (2008, p.3) “Pode-se pensar a juventude enquanto um 
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momento de intensidade frente às transformações ocorridas de natureza diversas 

(bio-psicológicas ou sociais, por exemplo).”  

Batista (2008), enfatiza que : 

“Ao tentar definir o jovem, nos deparamos com uma série de aspectos que 
nos influenciam na maneira de compreendê-lo. Muitas vezes, o vemos na 
perspectiva de uma transitoriedade, já que esperamos que a juventude seja 
superada para que de fato este sujeito social possa ascender às 
responsabilidades do mundo adulto [...] É possível entender a juventude 
como um momento de desenvolvimento e amadurecimento biológico, 
psicológico e social que se manifesta em mudanças de atitude no que tange 
a necessidade de proteção familiar, de potencialidades, de 
responsabilização e busca de autonomia, entre outros 
entendimentos.”(BATISTA,2008,p.2-3).” 

 
Como salienta Novaes (2009, p. 17), “desigualdades e inseguranças atingem 

particularmente os jovens desta geração, gerando problemas, necessidades e 

demandas”. Por ser uma transição em diferentes aspectos a juventude se torna um 

dos grupos da sociedade mais vulneráveis e estigmatizados, a necessidade de se 

ter programas e projetos que amparem e auxiliem a juventude se torna expressiva 

para que haja uma geração adulta bem estruturada futuramente.  

  

 

2.1 Atual conjuntura da Juventude Brasileira  

 

O Brasil vive hoje com uma grande quantidade de jovens de 15 à 29 anos 

dessa informação surge a grande necessidade de investimentos em projetos e 

programas sociais como Programa Nacional de Inclusão de Jovens para que haja 

um retorno favorável tanto para o jovem quanto para sociedade, para que seja 

analisado o número crescente de Jovens no Brasil o IBGE apresentou um gráfico da 

seguinte forma  

 

Gráfico 1: Distribuição da População por sexo, segundo os grupos de idade 

no Brasil (2010) 
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Fonte: Censo IBGE População residente, por sexo e grupos de idade, segundo as Grandes Regiões 

e as Unidades da Federação – (2010) 

 

Como pode ser visto no gráfico 1, atualmente o número da juventude entre 14 

á 29 anos se destacam perante outras faixas etárias, se mostrando de forma 

equilibrada entre o sexo masculino e feminino, e a falta do desenvolvimento humano 

e social da juventude trazem consigo riscos que se mostram cada vez mais 

presentes na sociedade, grande parte da população carcerária são compostas por 

jovens de 18 á 29 anos, outros casos de violência contrapondo o jovem como vítima 

também cresce de forma expressiva. Silva e Silva (2011) corroboram da seguinte 

forma: 

“A violência é outro fator que vem atingindo a população juvenil. 
Atualmente, mais de 70% da população carcerária2 do país é constituída 
por indivíduos que pertencem a essa faixa etária. O acesso, a permanência 
e o êxito na educação também representam algumas das dificuldades dos 
jovens nessa área, principalmente daqueles das classes de baixa renda. 
Apenas 13% do total estão cursando o ensino superior e 70% dos 
considerados pobres são negros (IPEA, 2008). Somam-se a esses dados os 
problemas que eles enfrentam na área da saúde – a contaminação pelo 
HIV/AIDS, as DSTs e a gravidez não planejada, o uso de drogas lícitas e 
ilícitas – e, em outras áreas, como a da cultura. A escassez de 
oportunidades de acesso a espaços e produções culturais leva os jovens 
despenderem seu tempo ocioso em atividades inadequadas e perigosas.” ( 
SILVA;SILVA,2011,p.665). 

 
Ao falarmos de juventude nos deparamos com formas diversas de 

representações e situações distintas, não se pode dizer que todos os jovens detêm 

das mesmas oportunidades, há um diferencial entre Jovens de famílias burguesas e 

Jovens de famílias pobres em uma sociedade brutalmente capitalista. A família 
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expressa grande papel na vida da juventude, pois acaba se tornando o primeiro 

contato com a sociedade. Carvalho (2000) analisa a família e as expectativas do 

empenho em seu papel na sociedade da seguinte maneira: 

 

“As expectativas em relação à família estão, no imaginário coletivo, ainda 
impregnadas de idealizações, das quais a chamada família nuclear é um 
dos símbolos. A maior expectativa é de que ela produza cuidados, proteção, 
aprendizado dos afetos, construção de identidade e vínculos relacionais de 
pertencimento, capazes de promover melhor qualidade de vida a seus 
membros e efetiva inclusão social na comunidade e sociedade em que 
vivem. No entanto, estas expectativas são possibilidades, e não garantias. A 
família vive num dado contexto que pode ser fortalecedor ou esfacelador de 
suas possibilidades e potencialidades”. (CARVALHO, 2000, p.13) 

 
Uma das grandes expectativas é que a família produza cuidados necessários 

nessa transição da adolescência e vida adulta aos Jovens brasileiros, pois dessa 

forma os mesmo terão condições básicas sociais, culturais e econômicas, porém a 

realidade não se constrói dessa maneira, muitos jovens deixam seus estudos para 

complementar a renda familiar, também há consequências sobre o fato da gravidez 

na juventude a falta de investimento na saúde, o número de famílias compostas por 

pais jovens e a falta de estrutura familiar vem crescendo ainda mais, a busca por um 

futuro melhor ainda é uma prioridade na vida dos jovens, mas a falta de incentivo do 

Estado em uma sociedade capitalista vem sendo um grande obstáculo para o êxito. 

Silva e Silva (2011) evidência a seguinte informação: 

 
“O Brasil tem hoje cerca de 50,2 milhões de jovens na faixa etária de 15 a 
29 anos, representando 26,4% da população (IBGE/PNAD, 2007 Desse 
total, 14 milhões vivem em famílias com renda familiar per capita de até 
meio salário mínimo (PNAD, 2007) Estudos do IBGE/PNAD (2007) apontam 
que quase a metade dos desempregados do país é jovem. Esses dados se 
agravam a partir da constatação de que, em média, os trabalhadores jovens 
ganham menos da metade do que recebem os adultos (PNAD, 2006). 
Metade dos 54% que estão empregados trabalha sem carteira assinada. Ou 
seja, do total de jovens, apenas 27% têm emprego com carteira assinada e, 
portanto, direitos trabalhistas e previdenciários assegurados (IPEA, 2008).” 
(SILVA E SILVA apud IBGE, PNAD, IPEA, 2011, p.664-665). 

 
Com o índice alto da juventude no Brasil a necessidade de se ter um 

investimento nas políticas públicas para a juventude apresenta-se de forma 

descomunal, quando se cita Juventude esse incentivo que deve vir do Estado tem 

de ser implementado também nos pilares que sustentam o Jovem como a saúde, 

educação, família, fortalecimento de vínculos, e outras variadas vertentes que 

auxiliam e são cruciais no desenvolvimento da juventude brasileira, à garantia da 

qualificação profissional e as oportunidades de primeiro emprego baseados nas leis 



 19 

trabalhistas e são um dos déficits mais comuns apresentados em maior escala na 

vida do Jovem hoje. 

 Silveira de expressa de tal forma:  

“Assim, partindo dessa contextualização, é possível fazer alguns recortes, 
tendo em vista a multiplicidade, desigualdade e diversidade que permeiam 
as questões das juventudes. Para isso vamos recuperar a categoria questão 
social e suas expressões (como o analfabetismo, a violência e o 
desemprego) materializadas na vida dos jovens pobres, desempregados e 
sem estudo, o que nos possibilitará uma análise mais conectada à 
totalidade em que estão inseridos esses sujeitos, bem como de sua 
singularidade, e a identificação das mediações necessárias para tal. Nos 
interessa aqui o estudo de três condições que se caracterizam de forma 
particular na vida desses jovens como expressões da questão social: o 
trabalho, a educação e a violência. São temas independentes, mas que se 
relacionam e se influenciam mutuamente, através de determinações 
diversas, na trama do tecido social, caracterizando a complexidade da 
realidade social desses sujeitos” (SILVEIRA, 2016?,p.6-7) 

 
Assim como Silveira (2016) afirma, o trabalho a educação e a violência 

vividas de forma separadas apresentam grandes desafios na vida do jovem 

brasileiro, quando vividas em uma somatória trazem uma consequência ainda maior. 

A juventude em sua fase transitória entre o fim da adolescência e o inicio das 

responsabilidades da vida adulta e tudo que esse processo acarreta, conviver com a 

marginalização e a estigma intensifica as barreiras que perpassam a juventude de 

forma destrutiva sobre os jovens pobres perante a sociedade, desse ponto podemos 

perceber o quanto a educação junto à capacitação e o combate à violência são 

cruciais trazem uma resposta positiva na vida dos jovens. 

Quando se contribui para diminuição dos índices de violência entre os jovens 

há uma grande contribuição para amenização de estigmas sociais que levam a 

marginalização.  “A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o 

total de atributos considerados como comuns e naturais para os membros de cada 

uma dessas categorias” (GOFFMAN,1963, p.5).  

Entende-se que a sociedade estipula o que é comum e natural para cada 

categoria, mas não é oferecido meios para que o jovem se encaixe no padrão 

societário imposto.   

A violência contra o jovem como o mesmo sento autor ou vítima vem 

crescendo na atualidade, o homicídio da população jovem se mostra gritante em 

constante crescimento nos últimos anos para o atual, isso se dá por diversas 

motivações que resultam na mesma questão em debate que é a forma acelerada em 

que ocorrem os homicídios á Juventude em todo país.   
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Gráfico 2: Homicídios Faixa Etária de 15 - 29 Anos Brasil 

 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM Observação: Considera 
os óbitos da faixa etária de 15 a 29 anos Elaboração Diest/Ipea. 
 

O gráfico evidencia que do ano de 2010 até 2016 o maior índice de 

crescimento do homicídio da juventude tem sido nos tempos atuais, com um índice 

alto de morte de jovens foi criado o Mapa da Violência – Homicídios e Juventude no 

Brasil por Julio Jacob Waiselfisz e o Governo Federal para que fosse estudado o 

crescimento exacerbado da morte da juventude, ao fazer-se uma breve análise 

torna-se evidente que o tipo de causa morte que mais aparece nos índices são 

através dos homicídios contra a juventude, seguido por acidentes de transporte e 

suicido, Um dos fatores que vem crescendo gradativamente durante os tempos 

atuais é o suicídio , aumentando a necessidade de investimento nas campanhas de 

prevenção de suicídio e na saúde psicológica da juventude brasileira nessa fase da 

vida tão conflitante. (Waiselfisz,2013,p.22).   

 

2.1.1 Juventude e a Política Pública  

 

Ao falar-se Política Pública para Juventude ou qualquer outro segmento deve-

se primeiramente explicitar a definição do que se entende como Política Pública e o 

que a mesma exerce na realidade da sociedade, vários autores definem política 
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pública de maneiras distintas, porém a única afirmação que as une é a menção de 

que a Política Pública influencia a vida do cidadão. 

Souza (2006) define Política Pública da seguinte forma: 

 

“Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento 
que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar 
essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças 
no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A formulação de 
políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos 
traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações 
que produzirão resultados ou mudanças no mundo real [...]A política pública 
permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de fato, faz. 
A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja 
materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe a 
participantes formais, já que os informais são também importantes. A 
política pública é abrangente e não se limita a leis e regras. A política 
pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados. A 
política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de 
longo prazo ”. (SOUZA,2006,p.26-37).  

 

Dessa forma pode-se entender o quanto as políticas públicas são necessárias 

para a sociedade, quando cita-se política pública para juventude muitos são os 

fatores que permeiam o assunto, Um desses fatores foi a criação de Estatuto da 

Juventude para assegurar os jovens que não estavam mais com faixa etária legal 

assegurada pelo ECA, e a criação do SINAJUVE que foram grandes passos 

pensados para o seguimento jovem do país. Sobre o Estatuto da Juventude e o 

SINAJUVE a Secretaria de Governo afirma: 

“O Estatuto é o instrumento legal - Lei 12.852/2013 - que determina quais 
são os direitos dos jovens que devem ser garantidos e promovidos pelo 
Estado brasileiro, independente de quem esteja à frente da gestão dos 
poderes públicos. Ao definir como jovens as pessoas com idade entre 15 e 
29 anos, o Estatuto contempla hoje cerca de 51 milhões de brasileiros. O 
que faz o Estatuto é detalhar, dentro das garantias já previstas pela 
Constituição, quais são as especificidades da juventude que precisam ser 
afirmadas. O documento, que está em fase final de regulamentação, prevê 
11 direitos específicos (Direito à Diversidade e à Igualdade; Direito ao 
Desporto e ao Lazer; Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão; 
Direito à Cultura; Direito ao Território e à Mobilidade; Direito à Segurança 
Pública e ao Acesso à Justiça; Direito à Cidadania, à Participação Social e 
Política e à Representação Juvenil; Direito à Profissionalização, ao Trabalho 
e à Renda; Direito à Saúde; Direito à Educação; Direito à Sustentabilidade e 
ao Meio Ambiente) e dois benefícios diretos, que são os descontos e 
gratuidades em transporte interestadual para jovens de baixa renda e a 
meia-entrada em eventos culturais e esportivos para estudantes e jovens de 
baixa renda. O Estatuto ainda demanda a criação do Sistema Nacional de 
Juventude (Sinajuve) que deve organizar, em todo o país e de maneira 
participativa, o planejamento, a implementação, o acompanhamento e a 
avaliação das ações, planos e programas que constituem as políticas 
públicas de juventude .Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve) O 
Sinajuve garantirá maior efetividade das ações governamentais no campo 
das Políticas Públicas de Juventude, atribuindo responsabilidades à 
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Federação, Estados e Municípios de implementarem políticas públicas para 
a juventude.” (BRASIL,2013?)  

 

As políticas públicas para juventude buscam trabalhar o desenvolvimento do 

jovem por meio do crescimento humano e de sua cidadania, esse processo do 

amadurecimento das políticas para juventudes não estão mais permeados apenas 

na questão do emprego, saúde, e educação, outros fatores atualmente também são 

trabalhados pela política como a amenização dos riscos sociais, “As medidas 

dirigidas particular e transversalmente, segundo critérios geracionais, operaram na 

constituição de um processo de construção do sujeito juvenil como ator social” 

(BATISTA,2009?,P.6968) 

O Estatuto da Juventude deixa de forma explicita os direitos e deveres da 

juventude, de forma que está inserida na estrutura jurídica básica legal, que gera a 

autonomia para que os jovens brasileiros possam discutir, formular, executar e 

avaliar as políticas públicas para Juventude. (Barrientos-Parra,2004,p.139).“A 

distância existente entre os direitos dos jovens e a realidade em que eles vivem é 

muito grande,[...] o que exige a intervenção da sociedade civil e do poder público” 

(BARRIENTOS-PARRA,2004,P.139).  

 

Quando fala-se da intervenção do poder público na juventude tem que se 

avaliar todo caminho já percorrido ao longo dos anos, O Brasil ainda é um dos 

países que mais perdem jovens por motivos de violência e enfrentar essas questão 

sobre a juventude de frente ainda não é uma urgência prevista na agenda da 

sociedade brasileira, porém cada passo dado a favor da juventude e a consequência 

que isso traz deve ser fomentado. (BARRIENTOS-PARRA,2004,P.139).  

 

Figura 1- Marcos Históricos das Políticas Públicas de Juventude no Brasil 

(2013?) 
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    Fonte: Jovens Urbanos - Marcos conceituais e metodológicos (2013?) 

A figura representa uma espécie de linha do tempo, mostrando as políticas 

públicas que foram feitas para a juventude ou abrangiam seus recursos até a 

mesma, em 2005 é observado o lançamento do ProJovem que é o tema central 

dessa pesquisa, nota-se uma grande necessidade de estruturar o jovem não só com 

necessidades básicas e garantia dos seus direitos, tornar a juventude autônoma 

perante a sociedade e fazer com que a mesma ocupe seu lugar de fala nos espaços 

políticos e sociais também é uma das ações que devem permear a criação de 

políticas públicas, projetos, programas e que tenham a juventude como atores e 

público alvo.  

Barrientos-Parra (2004) complementa dizendo que : 

“Ser reconhecido como ator social estratégico implica a integração social, a 
participação, a capacitação e a transferência de poder para os jovens como 
indivíduos e para as organizações juvenis, de modo que tenham a 
oportunidade de tomar decisões que afetam as suas vidas e o seu bem-
estar. Significa passar das tradicionais políticas “para” a juventude, isto é, 
políticas concebidas pelos governos direcionadas ao jovem, para políticas 
de juventude, isto é, políticas concebidas e elaboradas com a participação 
direta ou indireta dos jovens, por meio de estruturas jurídicas reconhecidas 
pelo Poder Público, como conselhos e coordenadorias da juventude. Em 
vários documentos43 das Nações Unidas, esse reconhecimento é 
conceituado como autonomização da juventude, que englobaria os 
seguintes aspectos: a) Maior participação dos jovens (incluindo os 
indivíduos, as organizações de juventude e os grupos informais de jovens). 
Muito embora exista um consenso geral nos foros nacionais e internacionais 
em relação à necessidade de uma maior participação, os jovens são 
geralmente excluídos das discussões e da tomada de decisões que 
influenciam as suas vidas e são relegados ao papel de simples massa de 
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manobra dos governos e/ou das organizações de adultos. b) Acesso à 
informação relevante e oportunidades adequadas de participar em 
processos democráticos. Um desafio importante para os jovens será 
acompanhar e fiscalizar as ações governamentais para exigir que suas 
demandas sejam efetivamente cumpridas; c) Aumento da capacidade dos 
jovens e das organizações de juventude para defender os seus interesses, 
desejos, demandas e da sua capacidade de lutar contra a exclusão, a 
discriminação e a pobreza. As políticas em curso têm privilegiado a 
estabilidade econômica, o que acaba beneficiando o capital em detrimento 
do trabalho. Um desafio importante para os jovens é alcançar capacidade 
organizacional para defender a participação juvenil no desenvolvimento 
econômico e social e nos seus benefícios; d) Conscientização dos jovens 
em relação aos seus próprios direitos e condições para que suas 
organizações possam defendê-los. As políticas atuais para a juventude em 
muitos casos são meramente paliativas. Problemas como o desemprego 
terão solução definitiva somente se houver crescimento econômico. Dessa 
forma, os jovens devem ter consciência dos limites da sua ação e da 
necessidade de se unir a outros setores sociais para alcançar as 

transformações que o Brasil exige. ”(BARRIENTOS-
PARRA,2004,p.140). 

 

Dessa maneira torna-se perceptível a necessidade das políticas públicas na 

vida da juventude brasileira e o investimento nesse grupo tão distinto da sociedade 

através do desenvolvimento do ser social se impondo como sujeito de direitos e 

enfrentando as expressões da questão social apresentadas como desafios dia após 

dia na realidade da juventude.   
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3. CONCEITUAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO JOVENS 

(PROJOVEM) 

 

O Programa Nacional De Inclusão de Jovens (Projovem) trata-se de um 

programa do governo onde o público alvo é a juventude brasileira onde se visa 

agregar à educação, qualificação profissional e a ação comunitária de forma que o 

jovem além de retornar ou dar continuidade aos seus estudos se qualifique 

profissionalmente e desenvolva o seu ser cidadão reconhecendo-se como sujeito de 

direitos perante a sociedade.  

Segundo Gomes e Reis (2015) 

“O Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem foi instituído pela 
Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, regulamentado pelo Decreto nº 
5.557, e é regido pela Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008. O Projovem e 
suas modalidades são destinados aos jovens de 15 (quinze) a 29 (vinte e 
nove) anos, com o objetivo de promover sua reintegração ao processo 
educacional, sua qualificação profissional e seu desenvolvimento humano. 
A regulamentação foi através do Decreto nº 6.629, de 4 de novembro de 
2008 e por disposições complementares estabelecidas os órgãos 
responsáveis pela sua coordenação. A Resolução nº 11, de 16 de abril de 
2014 implementou o Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem 
Campo - Saberes da Terra nos estados, no Distrito Federal e em 
municípios. O Projovem se apresenta com as seguintes modalidades: 
Projovem Adolescente: direcionado a jovens entre 15 e 17 anos; Projovem 
Urbano: direcionado a jovens entre 18 e 29 anos; Projovem Campo – 
Saberes da Terra: direcionado a jovens entre 18 e 29 anos; Projovem 
Trabalhador: direcionado a jovens entre 18 e 29 anos. O Projovem e suas 
modalidades são voltados para jovens com perfil diferenciado gerido por um 
órgão federal em parceria com estados e municípios, alicerçados em 
planejamento e legislação específicos” (GOMES;REIS,2015,p.157-158) 

 
Analisando-se a forma cuja qual o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

foi dividido podem-se observar como a diferença da faixa etária, desafios, metas e 

até mesmo a região onde a juventude vive faz com que as demandas apresentadas 

sejam especificas de cada perfil, dessa forma a necessidade de atender a juventude 

como um todo faz com que as políticas públicas direcionadas a essa público tenha 

necessidade de se adequar a realidade vivida por cada perfil. O Programa Nacional 

de Inclusão de Jovens se apresenta com um limite de vagas ofertadas se dividindo 

de tal forma entre seus segmentos. 

 

Quadro 1- Número de vagas ofertadas para os segmentos do Projovem no 

ano de 2008-2010 
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    Fonte: Secretária de Governo Apud PNAD – Notícias Projovem (2007?) 

 

 

O número de vagas ofertadas para os segmentos do Projovem com o avançar 

dos anos foi crescendo como pode-se observar na tabela de forma que o limite de 

vagas pudesse comtemplar todos aqueles que fossem procurar ou encaminhados 

até o Programa, dessa forma com suas subdivisões houve também a necessidade 

de adequações e reformulações  

 

3.1 Segmentos do Projovem: Reformulações e alterações. 

 

Assim em Brasil (2008) Como instituto na Lei nº 11.129, de 30 de junho de 

2005, regulamentado pelo Decreto nº 5.557, e é regido pela Lei nº 11.692, de 10 de 

junho de 2008 o Programa Nacional de Inclusão de Jovens Projovem, é dividido em 

4 segmentos, Projovem Adolescente, Urbano, Campo e Trabalhador. Cada um 

desses segmentos sofreram adequações para se alinharem com a realidade 

apresentada pelos jovens, portanto cada categoria se organiza de uma determinada 

forma. 
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De acordo com Gomes e Reis (2015), O Projovem adolescente tem como 

público os jovens que se encontram na faixa de 15 e 17 anos, sendo assim um 

serviço socioeducativo de proteção básica, oferecidos aos jovens que são usuários 

de entidades conveniadas da rede socioassistencial e pelos Centros De Referência 

De Assistência Social (CRAS), de forma preventiva visando também o fortalecimento 

de vínculos e o desenvolvimento humano do jovem. 

As bases do Projovem Adolescentes estão no Decreto Nº 6.629, DE 4 DE 

NOVEMBRO DE 2008 que regulamentam o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens - Projovem :  

  
“Art. 14.  O Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo destina-se aos 
jovens de quinze a dezessete anos e que:  
I - pertençam à família beneficiária do Programa Bolsa Família, instituído 
pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004;  II - sejam egressos de medida 
socioeducativa de internação ou em cumprimento de outras medidas 
socioeducativas em meio aberto, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 
1990;III - estejam em cumprimento ou sejam egressos de medida de 
proteção, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 1990;  
IV - sejam egressos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - 
PETI; ou V - sejam egressos ou vinculados a programas de combate ao 
abuso e à exploração sexual. Parágrafo único. Os jovens a que se referem 
os incisos II a V devem ser encaminhados ao Projovem Adolescente - 
Serviço Socioeducativo pelos programas e serviços especializados de 
assistência social do Município ou do Distrito Federal, ou pelo gestor de 
assistência social, quando demandado oficialmente pelo Conselho Tutelar, 
pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público ou pelo Poder 
Judiciário”(BRASIL,2008,s/p).  
  

 
O Projovem adolescente estende-se para a família, pois o jovem quando 

inserido no programa é assistido junto às ações e serviços que resultam no PAIF, 

fazendo com que essa família tenha um acompanhamento resultando até mesmo 

em uma articulação de rede para que os mesmos tenham acesso a educação, 

saúde, cultura, lazer, e outros serviços  

 

Sobre a frequência no programa Gomes e Reis (2015) corroboram: 

“Os jovens inseridos no Projovem Adolescente precisam garantir a 
freqüência escolar mínima de 85% para aqueles de 15 anos e de 75% para 
os de 16 e 17 anos, sendo monitorados pelo sistema educacional, em 
conformidade com as condicionalidades do Programa Bolsa Família. A 
frequência mensal mínima é de 70% nas atividades do Projovem 
Adolescente monitoradas pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
e o dever de respeitar às normas de convivência do serviço socioeducativo 
é pactuado com os jovens no momento da implantação dos coletivos” 
(GOMES;REIS, 2015, p.159) 
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Algumas modificações ocorreram no curso do Programa Nacional de Inclusão 

de Jovens Projovem, como faixa etária do público atendido, exigências para 

inserção, Período de atuação, área de abrangência e outros, deve-se levar em 

consideração que as modificações ocorreram em todos os segmentos para uma 

maior ampliação do atendimento, no Projovem adolescente se apresentou da 

seguinte maneira:  

Quadro 2 – Modificações no Projovem Adolescente  

 

            Fonte: Secretária de Governo - Projovem Integrado (2007?) 

 

 Como pode-se observar no quadro não houve modificação na faixa etária, os 

critérios de participação se estendeu para jovens que recebem o beneficio do Bolsa 

Família e egressos de programas socioassistenciais, o auxílio oferecido sofreu 

integração com o variável do Bolsa família, ampliando exigências, atendimento e 

número de beneficiados para melhor atender a todos.  

 

Assim como Gomes e Reis (2015) Afirmam outro segmento do Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) trata-se do Projovem Urbano, que 

atendem jovens de 18 á 29 anos, que saibam ler e escrever e não tenham concluído 

o ensino fundamental em tempo regular, tendo como meta a conclusão dos estudos 

na modalidade EJA agregando-se com a Qualificação Profissional e a Ação 

Comunitária. 

   

Jaeger (2011) afirma : 
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“O programa Projovem Urbano oportuniza aos seus participantes voltar a 
frequentar a sala de aula, e finalizar o ensino fundamental. Os beneficiados 
por ele recebem quantia de R$ 100,00 mensais como auxilio para 
complementar seus estudos. Para receber o incentivo, e concluir o curso, os 
alunos do programa precisam ter 75% de frequência escolar. O dinheiro é 
repassado para Caixa Econômica Federal e retirado através de um cartão 
magnético confeccionado pelo mesmo órgão. Os estudantes matriculados 
têm a oportunidade de aprender uma qualificação profissional nos 
chamados arcos ocupacionais. Nesses são oferecidos cursos como 
Administração, Agroextrativismo, Alimentação, Arte e Cultura I, Arte e 
Cultura II, Construção e Reparos, Turismo e Hospitalidade, Tele Marketing, 
Beleza e Estética, entre outros. Os cursos referentes aos arcos 
ocupacionais são elaborados a partir de pesquisas visando atender 
necessidades de mão de obra qualificada dos Municípios participantes do 
programa.  O programa tem duração de 18 meses e é dividido em seis 
unidades formativas, com duração de três meses cada uma, são elas: 
juventude e cultura, juventude e cidade, juventude e trabalho, juventude e 
comunicação, juventude e tecnologia e juventude e cidadania. Em cada 
unidade os educadores do Projovem Urbano são responsáveis pelo 
reposicionamento dos jovens em diferentes temas e esferas da sociedade, 
que incluem questões pedagógicas, de mercado de trabalho e de cidadania. 
Ao fim de cada unidade formativa, é aplicada uma prova. Em caso de 
aprovação o estudante passa para o próximo ciclo do curso. A soma das 
notas dessas seis etapas resulta na nota final do programa. Conforme 
dados extraídos da página oficial do Ministério da Educação existem 
354.144 jovens matriculados no programa em 90 municípios. Como 
finalidade principal o programa visa gerar uma formação integral aos jovens 
tendo em vista a formação básica, ou seja, conclusão do ensino 
fundamental; a qualificação profissional e a participação cidadã, com 
oportunidades para atuação social na comunidade. Como finalidades 
específicas o programa apresenta a reinserção do jovem no processo de 
escolarização; a capacitação dos jovens para o mercado de trabalho; a 
inclusão digital; ampliação do acesso dos jovens à cultura; e a participação 
dos jovens em ações coletivas” (JAEGER,2011,p.20-21) 

 
O Projovem urbano também foi alvo de modificações para se adequar a 

realidade vivida no presente dos usuários que nele está inserido, para uma maior 

abrangência de atendimento e adesão “O Projovem Urbano deverá ser implantado 

gradativamente nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios que a ele aderirem 

mediante aceitação das condições estabelecidas no Decreto nº 6.629/08” 

(GOMES;REIS,2015,p.160) 

 

 

Quadro 3 – Modificações no Projovem Urbano 
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           Fonte: Secretária de Governo - Projovem Integrado (2007?) 

 

As modificações na faixa etária serão para uma maior ampliação do publico 

alvo do Projovem Urbano, dessa forma jovens até 29 anos que atendem aos critérios 

de participação estarão aptos a serem inseridos no programa, a duração torna-se 

maior, e a ampliação será estendida até as unidades prisionais e unidades 

socioeducativas de privação de liberdade, alcançando assim o público que está em 

estado de vulnerabilidade  

Para atender á todos os perfis de juventude foi criado o segmento Projovem 

Campo, para dar assistência aos Jovens que residem em área rural e seus 

familiares que se encaixam no perfil de usuários do programa, para que haja uma 

preocupação maior com a educação e qualificação profissional nas áreas rurais do 

país “As metas do Projovem Campo - Saberes da Terra deverão ser definidas de 

acordo com o número de jovens agricultores familiares, indicadores educacionais e a 

política de atendimento aos territórios da cidadania “(GOMES;REIS,2015,p.161) 

 

O Ministério da Educação define o Projovem Campo como: 

“O ProJovem Campo - Saberes da Terra oferece qualificação profissional e 
escolarização aos  jovens agricultores familiares de 18 a 29 anos que não 
concluíram o ensino fundamental. O programa visa ampliar o acesso e a 
qualidade da educação à essa parcela da população historicamente 
excluídas do processo educacional, respeitando as características, 
necessidades e pluralidade de gênero, étnico-racial, cultural, geracional, 
política, econômica, territorial e produtivas dos povos do 
campo.Implementado em 2005, a ação que se  denominava Saberes da 
Terra integrou-se dois anos depois  ao  Programa Nacional de Inclusão de 
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Jovens  (Projovem), cuja a gestão é da Secretaria Nacional de Juventude. O 
Projovem possui outras três modalidades, Adolescente, Trabalhador e 
Urbano.Em 2008, foram aprovados projetos de 19 estados e 19 instituições 
de Ensino Superior públicas, os quais estão sendo executados com a meta 
de atender a 35 mil jovens agricultores familiares. Em 2009 foram 
aprovadas 30.375 novas vagas a serem ofertadas por secretarias estaduais 
de educação de 13 estados.Os agricultores participantes recebem uma 
bolsa de R$ 1.200,00 em 12 parcelas e têm de cumprir 75% da frequência. 
O curso, com duração de dois anos, é oferecido em sistema de alternância 
—intercalando tempo-escola e tempo-comunidade. O formato do programa 
é de responsabilidade de cada estado, de acordo com as características da 
atividade agrícola local.”(BRASIL,2009?,s/p) 

 

Quadro 4 – Modificações no Projovem campo 

 

 

            Fonte: Secretária de Governo - Projovem Integrado (2007?) 

 

 

As modificações que ocorreram no Projovem Campo também estão de acordo 

com a questão de abrangência do público alvo, para que mais jovens da área rural 

tenham acesso á educação de qualidade, qualificação profissional, e ação 

comunitária tendo chance no mercado de trabalho como qualquer outro jovem de 

área urbana detêm.  
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Para atingir os jovens que estão em busca de uma oportunidade no mercado 

de trabalho foi criado o Projovem Trabalhador em uma junção com o a unificação 

dos programas Consórcio Social da Juventude, Juventude Cidadã e Escola de 

Fábrica e visa à qualificação profissional, desenvolvimento humano e facilitando uma  

maior chance de  inserção no mundo do trabalho.(Brasil,2007?p.3) 

 

Gomes e Reis (2015) corroboram da seguinte maneira: 

 

“O Projovem Trabalhador destina-se ao jovem de 18 a 29 anos, mas que se 
encontra em situação de desemprego, e que seja pertencente à família com 
renda per capita de até um salário mínimo, e que esteja:  a) cursando ou 
tenha concluído o ensino fundamental; ou b) cursando ou tenha concluído o 
ensino médio, e não esteja cursando ou não tenha concluído o ensino 
superior.(...)A meta de qualificação social e profissional das ações do 
Projovem Trabalhador será definida para cada ente da federação, Estado, 
Município e Distrito Federal, com base nos critérios a seguir: a) demanda 
existente, em função da intensidade do desemprego juvenil e da 
vulnerabilidade sócio econômica do jovem no território; b) média dos últimos 
três anos contida no saldo do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED); c) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); e, 
d) proporção da população economicamente ativa juvenil desocupada em 
relação à populaçãoeconomicamente ativa total”(GOMES;REIS,2015,p.162-
163). 

 

Com o índice alto de desemprego apresentado pela juventude brasileira o 

Projovem Trabalhador também se readequou e sofreu alterações para atender todas 

as demandas apresentadas pelos seus usuários e disponibilizar mais vagas para 

que mais jovens possam ingressar no mercado de trabalho e tenham êxito na 

procura do primeiro emprego e novas oportunidades. 

 

Quadro 5 – Modificações no Projovem Trabalhador 
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Fonte: Secretária de Governo - Projovem Integrado (2007?) 

 

O público alvo que inicialmente apresentavam-se aos jovens de 16 a 24 anos 

foi alterado para jovens de 18 á 29 anos, se restringindo á maior idade legal com o 

foco em busca do primeiro emprego e êxito ao tentar a inserção no mercado de 

trabalho, outra grande modificação foi o número de vagas que foram ofertadas no 

ano de 2010. 

 

 

3.1.1 Monitoramento e Avaliação do Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens 

O Projovem apresentou uma forma de avaliação e monitoramento do 

programa “O Sistema de Monitoramento e Avaliação do ProJovem (SMA) foi 

constituído por sete Universidades Federais e a Coordenação Nacional do 

Programa” (Brasil,2009,p.11) Dessa forma 7 grandes universidades mantiveram 

contato com o Programa Nacional de Inclusão de Jovens de forma avaliativa 
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Brasil (2009) Afirma: 

 

“Tendo como instância decisória o Conselho Técnico, colegiado composto 
pela Coordenação Nacional e os coordenadores do SMA nas Universidades 
Federais conveniadas. O SMA foi organizado em 4 (quatro) subsistemas, a 
saber: Monitoramento, Avaliação da Aprendizagem dos alunos, Avaliação 
do Programa e Supervisão. A coordenação geral do Sistema de 
Monitoramento e Avaliação do ProJovem esteve sob a responsabilidade da 
Coordenação Nacional do ProJovem; e sua coordenação operacional, sob a 
responsabilidade do CAED/UFJF. SUBSISTEMA DE MONITORAMENTO: 
dimensão responsável pelo registro da frequência dos alunos, 
movimentação escolar e dos resultados das avaliações formativas e 
externas do programa, possibilitando a geração do auxílio financeiro do 
aluno, a emissão de histórico escolar e certificado de conclusão do curso. 
Esse subsistema monitorava o cadastro e a matrícula dos alunos, a 
formação e a alocação de educadores e coordenadores, registro de 
frequências, ações curriculares, atividades de avaliações do aluno, 
produzindo a informação necessária à gestão do Programa em seus 
diferentes níveis. SUBSISTEMA DE AVALIAÇÃO EXTERNA DE ALUNOS: 
dimensão responsável pela aferição do desenvolvimento da aprendizagem, 
pelo exame final externo, que é obrigatório para fins de certificação dos 
alunos e obtenção de dados para a avaliação da efetividade do programa. 
Esse subsistema elaborava os instrumentos de avaliação processual e 
externa da formação do alunado, organizava a avaliação, produzia e 
disseminava os resultados correspondentes. SUBSISTEMA DE 
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA: dimensão responsável pelo 
desenvolvimento de estudos e pesquisas voltados à avaliação da 
efetividade e da implementação do programa. A avaliação do programa 
possibilitou o conhecimento do perfil sociocultural dos atores envolvidos no 
programa (alunos, educadores, especialistas e gestores), bem como os 
impactos de uma proposta inovadora em comunidades complexas. A 
divulgação dos resultados obtidos durante e ao final do processo 
possibilitou a análise da efetividade e de sua eficácia social. Os resultados 
foram compartilhados por meio de relatórios especializados e por meio de 
apresentação em eventos científicos, das áreas de educação, ciências 
humanas e sociais. SUBSISTEMA DE SUPERVISÃO: a supervisão do 
Programa foi realizada por meio de visitas de supervisores das 
Universidades Federais aos núcleos, estações juventude e oficinas de 
qualificação profissional, ao longo dos 12 (doze) meses do Programa. A 
supervisão utilizava formulários correspondentes a diferentes objetos de 
análise, tais como: condições de oferta dos núcleos, condições das 
estações juventude, gestão pedagógica, frequência de alunos e educadores 
e oferta da qualificação profissional. Seu objetivo essencial era avaliar o 
cumprimento das condicionalidades e condições da implementação local do 
Programa. Os relatórios foram disponibilizados em site da internet de modo 
a se constituírem em importantes ferramentas de gestão local e 
nacional”(BRASIL,2009,p.11-12). 

 

 

 

De tal forma evidencia-se de qual forma era feita os monitoramentos do 

programa e os relatórios finais de onde saiam as ações e se elaboravam caminhos 

para cessar demandas que aparecessem ao longo do caminho do programa 

nacional de inclusão de jovens Projovem. (Brasil,2009,p.12-13) 
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Brasil (2009) evidenciam tal fato: 

 

A estrutura organizacional do ProJovem foi implantada da seguinte forma: a) 
Instituições Regionais: Universidades Federais responsáveis pela 
coordenação regional das ações do SMA. ; Universidade Federal do Pará 
(UFPA): Regional Norte: Belém, Boa Vista, Macapá, Manaus, Porto Velho, 
Rio Branco e Ananindeua. ; Universidade Federal da Bahia (UFBA): 
Regional Nordeste 1: Aracaju, Maceió, Salvador, São Luís e Teresina. ; 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): Regional Nordeste 2: 
Fortaleza, João Pessoa, Natal, Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão dos 
Guararapes e Caucaia. ; Universidade de Brasília (UnB): Regional Centro-
Oeste e Palmas: Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Palmas, 
Aparecida de Goiânia. ; Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): 
Regional Sudeste 1: Belo Horizonte, Contagem, Vitória, Serra, Vila Velha, 
Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé, Niterói, Nova Iguaçu 
e São João de Meriti. ; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF): 
Regional Sudeste 2: São Paulo, Carapicuíba, Diadema, Embu das Artes, 
Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André e 
Suzano. ; Universidade Federal do Paraná (UFPR): Regional Sul: Curitiba, 
Florianópolis, Porto Alegre, Viamão, Novo Hamburgo, Gravataí e Canoas. 
Relatório ProJovem 13 b) Grupos de Trabalho: compostos por especialistas 
das Universidades que elaboravam, propunham e analisavam os resultados 
das ações desenvolvidas, por cada subsistema. c) Conselho Técnico: 
instância colegiada decisória do SMA, composto pela Coordenação 
Nacional e pelos coordenadores regionais (Universidades) do Sistema. 
Orientava as ações, critérios e procedimentos para o monitoramento, 
supervisão, avaliação de alunos e avaliação do 
Programa.(BRASIL,2009,p.12-13) 

 
O Sistema de Monitoramento e Avaliação do Projovem foi de suma 

importância para o programa pois além de desenvolver o monitoramento,  e 
avaliação de alunos, supervisão e avaliação do programa durante sua existência  , 
para cada jovem novo que era assistido pelo Projovem eram feitos relatórios 
específicos e gerais. Em 2008, houve o Seminário do SMA para apresentação e 
discussão do Relatório Parcial de Avaliação do Projovem anos 2005 a 2007, 
evidenciando assim a organização e planejamento das ações (Brasil,2009,p.13) 
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4. SERVIÇO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO  

 

O Programa Nacional de inclusão de Jovens contas com três elementos 

bases que formam o tripé que estrutura o programa que são eles: A formação básica 

que não tenha sido concluída em tempo regular, a qualificação profissional para que 

haja êxito no ingresso ao mercado de trabalho e o Plano de ação comunitária que 

trabalha o desenvolvimento humano do jovem perante a sociedade que o mesmo 

está inserido (Bueno et al., 2008?,p.1) 

A ação comunitária como requisito curricular é idealizado por educadores e 

alunos com o intuito de encorajar o engajamento da juventude na participação social 

“O desenvolvimento desse componente é feito por profissionais da área de Serviço 

Social. A Ação Comunitária abrange múltiplas aprendizagens no âmbito da 

convivência entre os jovens, da sociabilidade e da participação cidadã “(BRASIL, 

2007,P.16) 

Bueno et al (2008?) corroboram da seguinte maneira: 

 

“Nesse sentido, partilhamos do entendimento de que é o profissional de 
Serviço Social que dispõe de um maior arsenal teórico-metodológico para 
atuar dentro da proposta do Programa no âmbito da Ação Comunitária. Tal 
entendimento se justifica pelo fato de ser este o profissional que possui 
como objeto de trabalho as expressões da questão social, objeto este que 
se reflete no cotidiano do público alvo ao qual o Programa se destina, que 
vem a ser justamente o segmento juvenil mais vulnerável e menos 
contemplado por políticas públicas vigentes, e que vivenciaram, durante 
grande parte da sua vida, uma realidade constante de ausências sociais”( 
BUENO et al,2008?,p.2) 

 

Dessa forma pode-se entender que por conto do arcabouço teórico-

metodológico e ter seu trabalho focado nas expressões da questão social o 

Assistente Social é o melhor profissional para executar as atividades relacionadas ao 

ser social da juventude, fazendo com que a presença do mesmo no Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens seja de extrema importância. 

 

Brasil (2007) enfatiza que o Projovem é executado da seguinte maneira: 

“O ProJovem é desenvolvido em Núcleos, que são compostos de cinco 
turmas com vinte a trinta jovens (mínimo de vinte alunos por turma e devem 
funcionar diariamente em locais onde há espaços adequados disponíveis. 
Geralmente, funcionam em escolas municipais e, em cada um, foi instalado 
um laboratório de informática (dez computadores e uma impressora) para 
uso dos alunos e dos educadores. Oito Núcleos, por sua vez, vinculam-se a 
uma Estação Juventude, espaço de referência para os jovens e local de 
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encontro, de busca de informação, de orientação e estudo. Nela são 
desenvolvidas atividades em grupo e realizados eventos culturais e outras 
ações que favoreçam o processo formativo, a expressão cultural e a 
participação cidadã dos alunos. Cada Estação Juventude conta com oito 
educadores da área de Qualificação Profissional e quatro Assistentes 
Sociais que são responsáveis pelo desenvolvimento das ações sociais nos 
Núcleos. Conta, ainda, com um coordenador pedagógico responsável pelo 
desenvolvimento das ações curriculares dos Núcleos, um coordenador 
administrativo, que articula e realiza as ações administrativas no âmbito dos 
oito Núcleos, e um profissional de apoio administrativo”(BRASIL,2007,p.12) 

  

Embora o Assistente Social tenha um papel de extrema importância em todos 

os segmentos do Programa Nacional de Inclusão de Jovens Projovem onde 

percebe-se uma maior atuação por conta necessidade de se referenciar novos 

coletivos através dos Centros de Referência de Assistência Social é o Projovem 

Adolescente, por apresentar uma necessidade de acompanhamento familiar e 

articulação de rede  

Gomes e Reis (2015) afirma que : 

“O Ministério do Desenvolvimento Social estabeleceu os critérios que serão 
considerados para avaliar o funcionamento do CRAS apto a referenciar 
coletivos do Projovem Adolescente. A verificação das condições de 
funcionamento do CRAS, para referenciar os novos coletivos, obedece aos 
critérios estabelecidos na Resolução CIT n.° 4, de 10 de junho de 2009, 
tendo como fonte de informações o Censo CRAS 2009. As condições 
exigidas ao CRAS: funcionar pelo menos 5 dias por semana; funcionar pelo 
menos 8 horas por dia; executar o Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família (PAIF) ou realizar, simultaneamente, atividades de 
acompanhamento de famílias e visita domiciliar; possuir pelo menos 01 
profissional de nível superior, excluindo-se o coordenador do CRAS. O 
acompanhamento das famílias dos jovens integrantes do Projovem 
Adolescente deve ser incluída nas ações e nos serviços que compõem o 
PAIF, especialmente na acolhida, acompanhamento familiar, atividades 
comunitárias e encaminhamento e articulação intersetoriais (entre os órgãos 
da educação, saúde, meio ambiente, trabalho, esporte e 
cultura).”(GOMES;REIS,2015,p.159) 

 
Muitas são as criticas até mesmo da categoria do Serviço Social por ter 

representantes da mesma trabalhando o desenvolvimento humano dentro de salas 

de aula onde são ministradas o Plano de ação comunitário por acreditaram que a 

sala de aula seja campo apenas dos professores, porém ter o olhar engessado 

limitando a atuação do assistente social não agrega valor ao enfrentamento a 

vulnerabilidade apresentada pela Juventude. 

Iamamoto (2009) se expressa de tal forma: 

“As alterações verificadas nos espaços ocupacionais do assistente social 
têm raízes nesses processos sociais, historicamente datados, expressando 
tanto a dinâmica da acumulação, sob a prevalência de interesses rentistas, 
quanto a composição do poder político e a correlação de forças no seu 
âmbito, capturando os Estado Nacionais, com resultados regressivos no 
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âmbito da conquista e usufruto dos direitos para o universo dos 
trabalhadores. Mas os espaços ocupacionais refratam ainda as particulares 
condições e relações de trabalho prevalentes na sociedade brasileira 
nesses tempos de profunda alteração da base técnica da produção com a 
informática, a biotecnologia, a robótica e outras inovações tecnológicas e 
organizacionais, que potenciam a produtividade e a intensificação do 
trabalho. É esse solo histórico movente que atribui novos contornos ao 
mercado profissional de trabalho, diversificando os espaços ocupacionais e 
fazendo emergir inéditas requisições e demandas a esse profissional, novas 
habilidades, competências e atribuições. Mas ele impõe também específicas 
exigências de capacitação acadêmica que permitam atribuir transparências 
às brumas ideológicas que encobrem os processos sociais e alimentem um 
direcionamento ético-político e técnico ao trabalho do assistente social 
capaz de impulsionar o fortalecimento da luta contra-hegemônica 
comprometida com o universo do trabalho”( IAMAMOTO,2009,p.3) 

 
Portanto por mais que haja críticas por parte da categoria o profissional não 

devem deixar de continuar dando suporte ao programa nacional de inclusão de 

Jovens Projovem pois sua presença é de extrema importância para instruir e fazer 

com que os jovens sintam-se sujeitos de direitos “independente do espaço sócio-

ocupacional , ou ainda, do espaço físico onde o assistente social executa o seu 

trabalho, a sua prática profissional será sempre revestida de um viés educativo” 

(BUENO et al (2008?,p.3) 

Bueno et al complementam de tal forma: 

“As reflexões aqui apresentadas reforçam a idéia de que, na construção de 
um trabalho social que tenha como pressuposto a prática educativa e 
politizada, se faz necessário considerar que não estamos lidando com 
pessoas estáticas, mas ao contrário, 19 com sujeitos que possuem uma 
grande potência constituinte e, capaz de romper com idéias e práticas já 
constituídas. Assim sendo, mais uma vez reafirmamos a importância de 
termos um assistente social na condução do componente Ação Comunitária 
no ProJovem, tendo em vista ser este o profissional que possui competência 
técnica para realizar articulação com a rede local, reflexão sobre os temas 
propostos e sua interlocução com outros temas, desmistificação da 
condição de pobreza, apropriação do cotidiano vivenciado por esses jovens 
e para estímulo ao protagonismo juvenil e maior participação comunitária, 
viabilizando maior conhecimento e acesso aos direitos a eles pertencentes. 
Passo a passo com as dificuldades vivenciadas, a nossa experiência 
enquanto assistentes sociais na Ação Comunitária nos possibilitou o 
enriquecimento dos jovens, em relação ao que expusemos e a nós, 
profissionais, pelo desafio de realizarmos um trabalho qualitativo em um 
Programa ousado, emergente, inovador e inédito, como é o ProJovem” 
(BUENO et al., 2008?,p.18-19) 

 

Pensar na Juventude brasileira na atual conjuntura traz-se a necessidade de 

se desenvolver um olhar aberto a possibilidades, onde o engessamento e o perfil 

messiânico pertencente não  traga nenhum tipo de beneficio para esse grupo distinto 

da sociedade, ler a realidade e ter como base as dimensões teórico-metodológica,  

Ético- política e Técnico-operativa é de suma importância no Projovem 
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4.1 Projovem como Política Pública e sua Implementação  

 

O Projovem é uma Política Pública que surge da necessidade de gerar 

conhecimento ampliar a chances de oportunidade e promover a inclusão social de 

jovens de 15 a 29 anos quem em sua grande parte vivem em estado de 

vulnerabilidade social, gerando uma maior perspectiva para os jovens que nele são 

inseridos.  

Brasil (2007) define o Projovem enquanto Política Pública da seguinte 

maneira:  

“O Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem foi lançado pelo 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em fevereiro de 2005, como uma ação 
emergencial. De lá até aqui, perto de 200 mil jovens estão sendo 
beneficiados pelo programa, que é inovador em seus fundamentos 
pedagógicos, criativo no desenho de um sistema de gestão compartilhado 
por quatro ministérios e efetivado em regime de cooperação com os 
municípios, sete universidades e diversas organizações da sociedade civil. 
O Conselho Nacional de Educação, por meio de conselheiros da Câmara de 
Educação Básica, acompanhou o ProJovem desde o seu nascimento, 
conheceu toda a concepção e formulação da proposta político-pedagógica, 
aprovando-a sem restrições e autorizando o seu desenvolvimento como 
programa experimental e reconhecendo a ousadia da fórmula que combina 
Ensino Fundamental, formação profissional inicial e ação social de interesse 
comunitário. Essa aprovação, expressa, inicialmente, no Parecer 2/2005, da 
Câmara de Educação Básica, está contida na Resolução N. 3/2006, de 
16/08/2006, e destaca a importância estratégica do Programa no contexto 
das políticas públicas voltadas para a população juvenil”(BRASIL,2007p.4) 

 

Com o surgimento do Projovem houve-se um olhar mais atento para a política 

pública direcionada para juventude, pois há escassez de programas e projetos que 

tenha esse público alvo. Dessa forma o Projovem atende todos os perfis 

apresentados pela juventude se tornando uma política inclusiva que não faz nenhum 

tipo de distinção aos jovens e busca a forma de execução do programa faz com que 

o perfil do jovem que é  iniciantes seja muito similar ao perfil dos concluintes em 

relação a vários fatores sociais trazendo uma sensação de equidade (Brasil, 

2009,p.57) 

 

Sobre a eficácia do Projovem Brasil (2009) confirma:  

 

“Também muito positiva foi a análise da eficácia, ou seja, a proporção entre 
aqueles que chegaram ao final do curso e aqueles que se certificaram. No 
total, foram certificados 85.895 jovens dos 106.019 que estiveram aptos a 
postular a certificação, ou seja, pelo menos quatro, a cada cinco jovens que 
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chegaram ao final do programa, conseguiram se certificar. A taxa de 
promoção ou aprovação foi superior a 81%. Importa destacar que era 
condição necessária à certificação a participação em exames externos e a 
realização de testes ao longo de todo o curso. O resultado do exame 
revelou uma média geral (que inclui tanto os certificados quanto os não 
certificados) superior à média dos concluintes da escola regular. Isso revela 
um grande sucesso do Projeto Pedagógico Integrado e o êxito de fluxo em 
função da elevada aprovação”(BRASIL,2009,p.57). 

 

O Projovem foi implementado em 56 municípios, 26 nas capitais e 30 em 

municipalidades. Em sua conclusão, foram formados 2.059 núcleos, dos quais 2.055 

funcionaram normalmente. No fim do Projovem, matricularam-se, em todo Brasil, 

aproximadamente 240.817 jovens. Presentes em sala de aula cerca de, 2.059 

alunos, distribuídos entre os diversos “núcleos”. O percentual médio de presentes, 

alcançado pelo Programa foi de 45%. Cerca de 40% dos núcleos em sua totalidade 

tiveram suas turmas fundidas. Os núcleos funcionaram com um número mínimo de 3 

turmas em média e máximo de 4 turmas em média. Ao todo, 67% dos equipamentos 

de informática destinados ao Programa foram instalados nas IRs (Brasil,2009,p.102) 

 

Tabela 1 – Condições gerais de oferta, valores médios por IR e critério 

 

 

Fonte: Brasil - Relatório Final do ProJovem 2005 a 2008 (2009) 

 

Pode-se observar na tabela dividido por índices de região o número de jovens 

matriculados, média de jovens presentes em porcentagem, número de turmas, 

bibliotecas, núcleos e etc. evidenciando como foi a implementação do Projovem pelo 
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país, e os resultados apresentados em cada região de forma que percebe-se  qual 

foi a região que apresentou mais êxito durante o programa. 

 

Brasil (2009) complementa: 

“A inclusão de jovens, como os que se enquadram no perfil do ProJovem, 
depende de políticas específicas para esse público-alvo. Reiterou-se que 
tais programas não competem com as já tradicionais Políticas de Educação 
de Jovens e Adultos. Ao contrário, ampliam a rede de atendimento do 
Estado e fornecem subsídios à reflexão das ações governamentais, bem 
como para estratégias em parceria, complementares ou de mútuo reforço 
(...)Observou-se que a exclusão no Brasil ainda é muito grande e que as 
políticas tradicionais encontram dificuldades para atender a tais segmentos 
excluídos; sua distribuição geográfica é plural e suas condições de vida 
ainda operam como um obstáculo a seu atendimento. O desenho do 
ProJovem mostrou-se atraente e ajustado a seu público. Deverão ser 
aprimoradas estratégias específicas, como recrutamento, matrícula, 
programação curricular e planejamento das entradas.”(BRASIL,2009,p.121-
122). 
 

Dessa forma nota-se que o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

Projovem enquanto Política pública atingiu a sua meta, embora tenha tido desafios e 

barreiras ao percorrer do programa por variadas demandas da juventude, onde o 

mesmo foi se readequando e se modificando para melhor oferecer a educação fora 

do período regular, qualificação profissional e a integração com o ser social através 

da ação comunitária.   

  
 

4.1.1 Projovem e seus resultados mediante a Conclusão dos estudos, 

Qualificação profissional, e Desenvolvimento humano.    

 

Considerando todas as matriculas feitas no programa, a porcentagem de 

alunos que tiveram êxito e certificação final é bem irregular, em torno de 27,1% na 

média Nacional. Esse fato é resultado das desistências que ocorreram durante o 

programa, que com mencionado é uma das maiores barreiras para que os jovens 

concluam todo o curso. Dos alunos que chegaram até o fim do programa, a 

estimativa de alunos certificados é maior (51,6%). São Paulo apresentou a menor 

porcentagem de aprovação, somando apenas 30,3% dos seus alunos concluintes 

conseguiram a certificação. Já Rio Branco, que apresentou os melhores resultados 

no quesito de aprovação, teve 75,3% dos seus alunos concluinte certificados. 

(Brasil,2009,p.63) 
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Tabela 2 – Índice de aprovação nos lugares onde foi implementado o 

Projovem 

 

 

fonte: Brasil - Relatório Final do ProJovem 2005 a 2008 (2009) 

 

A tabela evidencia os índices de aprovação, os iniciantes e concluintes em 

porcentagem de acordo com o local, evidenciando um resultado equilibrado entre as 

porcentagens  
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Após a conclusão do Programa e durante a inserção do jovem no programa foram 

feitas perguntas de acordo com a pesquisa dos jovens para cara base de 

sustentação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens sobre as percepções e 

ações a serem tomadas após a conclusão do curso de acordo com os estudo foram 

colhidas as seguinte opiniões: 

 

Gráfico 3 – Ações a serem tomadas após a conclusão parcial dos estudos 

 

                         Fonte: Brasil - Relatório Final do ProJovem 2005 a 2008 (2009) 

 

Como pode-se observar tantos os iniciantes quantos os concluinte 

mencionam como primeira ação após a conclusão do programa continuar os 

estudos, outra grande parte almeja conseguir um emprego ou até mesmo melhorar a 

auto estima já que após o programa o jovem se considera mais preparado para o 

mercado de trabalho e outros fatores “Esses jovens, quando entram para o projeto, 

não estão retornando à escola regular, mas fazendo parte de uma formação que 

pretende a elevação da escolaridade(...)”(Brasil,2009,p.93) 

 

Sobre a qualificação profissional os jovens responderam a pesquisa da 

seguinte maneira 

  

Gráfico 4 – Ações a serem tomadas após a conclusão da qualificação 

profissional 
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                   Fonte: Brasil - Relatório Final do ProJovem 2005 a 2008 (2009) 

 

Grande parte dos jovens querem continuar seus estudos para obterem um 

diploma a fim de conseguirem uma oportunidade melhor exito ao serem inseridos no 

mercado de trabalho, grande parte busca apenas empregos com carteira assinada, 

mostrando assim a preocupação com os direitos trabalhista e tudo que isso acarreta 

“Isso evidencia uma maior perspectiva dos jovens com relação a suas futuras 

atividades profissionais. Em contrapartida, todos os demais projetos dos concluintes 

relativos ao mercado de trabalho tiveram aumento em comparação aos iniciantes” 

(Brasil,2009,p.90). 

 

Quando mencionado o êxito de acordo com o PLA e o desenvolvimento 

humanos muitos são os fatores que norteiam os resultados, pois os fatores culturais 

são imensuráveis e de acordo com a realidade de cada jovem, porém os resultados 

mostram a vontade de colaborar com sua comunidade conforme segue no gráfico 

abaixo : 

 

Gráfico 5 – Ações a serem tomadas após a conclusão do desenvolvimento 

humano e o Programa como um todo 
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                Fonte: Brasil - Relatório Final do ProJovem 2005 a 2008 (2009) 

 

Após a conclusão do Programa grande parte dos iniciantes e concluintes 

respondem que querem continuar os estudos mostrando o êxito do programa na 

questão da educação, outra grande porcentagem evidencia a vontade de arrumar 

um emprego, e os jovens também mencionam a vontade de melhorar o local onde 

moram, mostrando o viés do desenvolvimento humano trabalhado durante o 

programa.  

Brasil (2009) complementa: 

“Sob a perspectiva da Cidadania e da Ação Comunitária, a contribuição do 
projeto para a autoestima do aluno e a melhoria na participação na 
comunidade são extremamente positivas. Não só já havia um número 
significativo de alunos que, no início do ProJovem, acreditava que o 
programa lhe traria tais contribuições, como também houve um aumento na 
proporção de jovens que as marcaram quando próximos de sua formatura. 
A autoestima é de grande importância para esses jovens, especialmente se 
considerando os possíveis efeitos de anos e anos de exclusão social e 
econômica. Mais autoestima e engajamento nos problemas de sua 
comunidade são passos positivos para que tais jovens possam exercer de 
fato a sua cidadania” (BRASIL,2009,p.99)  

 

Portanto o Programa Nacional de Inclusão de Jovens atingiu sua meta 

embora haja alguns percalços como, Evasão, desistência, por variados motivos 

apresentados, o programa buscava soluções para que fosse cessado tal situações, 

mas ainda assim todos os jovens que foram concluintes apresentaram bons planos 
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para o futuro, visando um diploma além da formação fundamental, um emprego e 

até mesmo mostrando engajamento  no quesito do seu próprio desenvolvimento 

humano  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa ocasionou a discursão sobre a Política Pública para 

juventude e a atuação do Assistente Social no PROJOVEM evidenciando os 

desafios e barreiras apresentados pela juventude brasileira, a falta de investimento 

em programas voltados para a juventude como o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens e de que maneira o Assistente Social torna-se de extrema para que o 

Projovem alcance seu êxito. 

É de extrema relevância enfatizar que a juventude apresenta-se em grande 

número na sociedade brasileira atual, dada essa informação entende-se a 

necessidade do Estatuto da Juventude e outros fatores que respaldam e 

representem a juventude, embora esse público venha sendo cada vez mais notado 

na atualidade por veículos de comunicação, estudos acadêmicos ainda há uma falta 

de investimento por meio do Estado a esse grupo tão distinto da sociedade que vem 

sendo protagonista em números tanto na população carcerária brasileira quanto nos 

índices de violência tanto como autores e vítimas, dessa forma destaca-se como é 

de enorme importância as políticas públicas voltadas para juventude. 

   O presente estudo demostra que o Programa Nacional De Inclusão De 

Jovens é baseado em três pilares, educação, qualificação profissional e ação 

comunitária evidenciando-se que uma das metas instituídas pelo programa é o 

desenvolvimento da ação comunitária e o amadurecimento do ser social da 

juventude, fazendo com que os mesmo sintam-se sujeito de direitos perante a 

sociedade. Por conta da multiplicidade da juventude brasileira, o PROJOVEM divide-

se em quatro segmentos para abranger a juventude como um todo, embora haja 

diferença nos segmentos por questões de cultura, região e outros fatores os pilares 

permanecem os mesmos evidenciando a preocupação com o desenvolvimento 

humano dos jovens inseridos no programa. 

Ao mencionar-se desenvolvimento humano tornou-se indispensável o Serviço 

Social e a atuação do Assistente Social nesse pilar do Programa Nacional De 

Inclusão de Jovens, por conta do seu arcabouço teórico metodológico, ético político 

e técnico operativo, o profissional se torna parte integrante da execução do 

PROJOVEM, ao analisar-se cada segmento encontramos uma atuação mais direta 

do profissional no Projovem Adolescente onde ocorre até mesmo dentro dos Centros 

de Referência de Assistência Social, pois abrange toda a família do usuário e os 
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beneficiados pelo Programa Bolsa Família que se encaixem no perfil do programa. 

Portanto este Trabalho de Conclusão de Curso visa discutir a atuação do Assistente 

Social e suas atribuições na implementação e execução do mesmo. 

Enquanto Política Pública o Programa Nacional De Inclusão De Jovens atinge 

suas metas encontrando percalços em sua implementação e execução adequando-

se e aperfeiçoando-se para atender ainda mais jovens que possam acessar ao 

programa, contando com o Serviço Social e o Assistente Social que visa uma 

sociedade igualitária baseando-se no o Projeto Ético Político da profissão alcança-se 

resultados positivos após a conclusão do programa.   
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ANEXOS  

 

 

ANEXO A - Logo do Programa Nacional de Inclusão de Jovens Projovem – 2005 
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ANEXO A 

 

Logo do Programa Nacional de Inclusão de Jovens Projovem - 2005 
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