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Objetivos
Gerais: Capacitar profissionais das áreas de Serviço Social, Pedagogia, Psicologia que atuam nas
escolas onde funciona o PROJOVEM, no sentido de oportunizar a compreensão das determinações
das manifestações da questão social e uma atuação contundente para seu enfrentamento,
possibilitando aos jovens uma vivencia ética de sua humanidade, apesar das contradições da nova
configuração do mundo do trabalho ocasionada pelo redimensionamento da ordem do capital.
Específicos: Identificar e analisar quais são as principais expressões da questão social que
interferem no processo de evasão e na apreensão dos conteúdos ministrados em sala de aula que
implicam no rendimento escolar dos jovens. Identificar e contatar os principais serviços de
enfrentamento destas expressões da questão social disponíveis na cidade do Recife, seja ofertados
por organizações governamentais, seja por movimentos sociais, especialmente aqueles previstos na
Constituição Cidadã de 1988 e na legislação que a seguiu formulada por Conselhos, Conferencias e
outras atividades de pressão da sociedade civil ao Estado. Realizar um plano de ação junto a PCR
que contemple acompanhamento especializado dos jovens em situação de vulnerabilidade face a
estas problemáticas, bem como uma tomada de consciência critica do significado de tais situações
na sociedade brasileira e uma atuação mais ampla de caráter preventivo junto ‘a comunidade na
qual habitam estes jovens. Incluir como conteúdo curricular a discussão de tais problemáticas no
intuito de criar uma consciência critica e uma solidariedade coletiva entre os jovens da classe
subalterna para enfrentamento da questão
Resumo:
A proposta consiste numa capacitação continuada para assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e
professores que atuam nas unidades de ensino onde se desenvolve o PROJOVEM na Cidade do
Recife. Tal capacitação tem como eixo orientador as expressões da questão social que mais incidem
no processo de ensino/aprendizagem dos jovens, ocasionando evasões, dificuldades na apreensão
de uma consciência critica e adoção de uma postura de auto-estima que se configura como uma
atitude protagonista ou de sujeito de sua própria historia, malgrado as determinações das
condições de vida e de trabalho que lhe são impostas pelo modo de produção capitalista que, em
ultima instancia se constitui fator determinante da questão social. A capacitação requer, em
primeira instância, a identificação destas expressões da questão social, tais como violência
domestica contra as mulheres, condições precárias de trabalho, cuidados com pessoas deficientes
na família, desemprego, fome, uso de drogas, etc. Tais refrações da questão social serão estudadas
em suas determinações e manifestações pelos técnicos do SS responsáveis pela capacitação, bem
como pelos técnicos. Outro aspecto refere-se ao enfrentamento da questão social, a partir de
contato com instituições governamentais e movimentos sociais que tratam das respectivas
temáticas, no sentido de oferecer subsídios para encaminhamento individuais e coletivos.

