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Há mais de quarenta anos o dedicado pessoal da AED trabalha em parceria com gente de mais de
150 países para o desenvolvimento do bem-estar das pessoas. Grande parte deste trabalho se
concentra em melhorar a qualidade do ensino, sua relevância e eqüidade. Na última década, a
AED tem prestado atenção cada vez maior às necessidades dos jovens, principalmente dos que
vêm de comunidades carentes, e ao grande desafio que eles enfrentam ao fazer a transição da
escola para a vida profissional. Esta publicação apresenta os resultados de uma iniciativa de
grande sucesso, o Programa Para o Futuro, em Recife, no Brasil, que criou e testou uma estratégia
inovadora no treinamento da empregabilidade, permitindo a jovens carentes adquirirem a
especialização necessária para conseguir emprego e mudar de vida de forma permanente.

Ultimamente, a questão de jovens desempregados tem surgido como um dos principais
problemas enfrentados por todos os países. As mudanças nos perfis demográficos de muitos
países intensificam ainda mais o problema, uma vez que os jovens passam a ser uma
porcentagem maior do total populacional. A economia global em rápida transformação, bem
como a mudança do mercado, no sentido de prestigiar conhecimentos para obter emprego, torna
a concorrência por postos de trabalho cada vez mais difícil para os jovens, principalmente os
carentes. Infelizmente, os sistemas educacionais não têm acompanhado as mudanças do
universo do trabalho, e, por conseguinte, cada vez mais jovens ingressam no mercado sem as
qualificações necessárias para encontrar um emprego decente ou continuar a estudar.

Jovens desempregados e sem perspectivas de encontrar um trabalho decente produzem um
impacto em cascata na sociedade. À medida que se exclui um contingente cada vez maior desta
força de trabalho, a capacidade de um país de alcançar o sucesso vai-se enfraquecendo. Para o
jovem, a incapacidade de encontrar um trabalho de qualidade aumenta a sua vulnerabilidade e
seus sentimentos de inutilidade, que, não raro, levam a comportamentos pessoal e socialmente
destrutivos. Com o tempo, perde-se o bem mais precioso de um país, ou seja, sua juventude,
juntamente com todo o potencial que cada jovem tem para dar uma contribuição positiva à
sociedade.

Não existem soluções fáceis para acabar com esse círculo vicioso de pobreza, desemprego,
frustração, vulnerabilidade e depressão. Existem, no entanto, opções para reverter essa
tendência e métodos viáveis para permitir que os jovens adquiram as qualificações necessárias
para se empregar e reter essa capacidade de conseguir emprego pela vida afora. A experiência da
AED com o Programa Para o Futuro oferece grandes promessas. Este projeto piloto demonstra
que, em condições adequadas, é possível a jovens muito carentes romper os grilhões da pobreza
e fazer uma transição de sucesso para o moderno mundo do trabalho. A AED se dedica a
trabalhar com base nestes resultados em parceria com organizações, empresas e governos locais,
nos Estados Unidos e em todo o mundo, para proporcionar um presente e um futuro melhores
para a juventude mundial.

Stephen F. Moseley
Diretor Presidente
Academia para o Desenvolvimento da Educação

Prefácio



Os autores desejam agradecer às seguintes pessoas por suas contribuições no desenvolvimento
desta publicação: Vera Lucia Suguri, Diretora Executiva da LTNet-Brasil, por sua ajuda na revisão
de numerosas versões da publicação e por oferecer sugestões criativas para aprimorar o
documento; Maria Aparecida Cavalcante, Coordenadora de e-Mentoring da AED-Brasil, pelo
intenso trabalho no aprimoramento da versão em português; Chris Files, por ajudar a preparar a
primeira versão em inglês; Mary Maguire, Debora Morris e Jean Bernard pelo apoio editorial;
Anne Quito pelo desenho da capa, preparo dos gráficos e diagramação da publicação; Ann
Valente pela tradução; e Luciana Leão pela revisão. 

O sucesso do Programa Para o Futuro (PPF) foi verdadeiramente um trabalho de equipe e
comunidade. As pessoas e instituições citadas abaixo desempenharam papéis fundamentais
neste complexo e ambicioso programa. Queremos agradecer à Agência Norte-Americana para o
Desenvolvimento Internacional (USAID/Brasil) por financiar parcialmente o projeto piloto do
Programa Para o Futuro em Recife, no Brasil. Queremos especificamente agradecer a Nena
Lentini, Coordenadora de Programa e Desenvolvimento Social da USAID por seu apoio. A AED
também agradece à IBM-Brasil por suas generosas contribuições em equipamentos de infor-
mática e financiamento de outros recursos tecnológicos e uniformes escolares. Agradecemos a
Patrícia Menezes por acreditar na equipe do projeto e pelo risco que assumiu em apoiar uma
idéia ainda sem resultados comprovados. Também queremos agradecer à filial de Recife do
Banco do Brasil por proporcionar um espaço tão excelente para a área de treinamento do
projeto, um ambiente profissional de alta qualidade para o aprendizado dos jovens, e, ainda
mais importante, fazer nossa equipe e alunos se sentirem em casa. Agradecemos aos três
funcionários do Banco, Luiz Humberto Costa, Elda Madruga e José Maria Rodrigues, por nos
prestar seu apoio e acreditar naquilo que estávamos procurando alcançar. Queremos agradecer
a David Stephens, Wagner Pinheiro e à equipe do IBRATEC por oferecer bolsas de estudos
gratuitas a todos os jovens do PPF para que pudessem aproveitar seu excelente programa de
cursos técnicos. A AED também deseja agradecer à Associação Brasil América (ABA) por
oferecer ao PPF duas professoras de inglês altamente qualificadas. Também queremos
agradecer à Microsoft Brasil por fornecer todo o software Microsoft utilizado pelo Programa.
Por fim, queremos agradecer a Júlia Castro da Deloitte Touche Tohmatsu no Recife por
orientar o PPF na construção do currículo de empregabilidade, além de apresentar-nos profis-
sionais de RH e três mentores da empresa para atuarem como voluntários. 

Agradecimentos



Expressamos nossa profunda gratidão à liderança e aos profissionais das quatro ONGs que
colaboraram conosco: Casa de Passagem, CDI-Pernambuco, LTNet-Brasil e Porto Digital, pelo
apoio e contribuições fundamentais para tornar o PPF um sucesso. Nossos especiais agradeci-
mentos à equipe do PPF, que trabalhou tanto, e foi tão dedicada a ajudar nossos jovens a
construir seu futuro. Agradecemos ao Dr. José Armando Valente da Universidade de Campinas,
por orientar a doutoranda Odete Sidericoudes que atuou junto à LTNet-Brasil na capacitação dos
professores e realizou sua pesquisa sobre o PPF, por seu trabalho voluntário na coordenação da
equipe pedagógica e no desenvolvimento do currículo do Programa. Agradecemos a Dra. Lea
Fagundes e sua equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Sul por oferecer ao PPF um
ambiente de aprendizagem online, em Linux. Os membros da equipe do PPF estão relacionados
abaixo, em ordem alfabética. Além disso, agradecemos a todos os mentores por dedicarem seu
tempo e serem guias na caminhada dos jovens do PPF rumo a uma vida melhor.

Da mesma forma, queremos agradecer aos pais e guardiões dos jovens do PPF por nos confiar
seus filhos e acreditar na luta dos mesmos por mudanças de vida. Por fim, queremos aplaudir a
coragem e as conquistas de todos os jovens do PPF pelo esforço e aplicação, bem como por
assumirem o risco de transformar suas vidas para construir um novo futuro. 

Eric Rusten, Ph.D
Diretor do Projeto PPF
Academia para o Desenvolvimento da Educação

Antonio Correia (Casa de Passagem)
Bárbara Formiga (ABA)
Camila Drummond (ABA)
Décio Tatizana (LTNet-Brasil)
Eric Rusten (AED)
Gilvani Holanda (Casa de Passagem)
Helena Lopes (CDI-PE)
Josélia Caldas (CDI-PE)
Josélio Oliveira (Casa de Passagem) 
Julianne Pepeu (Porto Digital)
Kleuder Costa (Casa de Passagem)
Laene Freitas (Casa de Passagem)
Magda Silvestre (Casa de Passagem)
Marcelo Correia (CDI-PE)
Marcelo Fernandes (CDI-PE)
Márcio Rocha (LTNet-Brasil)

Marcos Mensallas (CDI-PE)
Maria Aparecida Cavalcante (Porto Digital)
Marli Ramos (Casa de Passagem)
Marliete Carvalho (Casa de Passagem)
Odete Sidericoudes (LTNet-Brasil)
Paulo Araripe (CDI-PE)
Rodrigo Coutinho (CDI-PE)
Sandro Pereira (Casa de Passagem)
Sílvia Albuquerque (Casa de Passagem)
Simone Maior (Casa de Passagem)
Rosângela Maia (Casa de Passagem)
Tania Ogasawara (AED)
Thelma Torres (Casa de Passagem)
Vera Suguri (LTNet-Brasil)
Zoracy Guerra (Casa de Passagem)



Índice

Introdução
7

Desemprego do Jovem: Contexto, Desafios e Questionamentos 9
Mais Valioso do Mundo 9

O Desafio Global 9

O Contexto Brasileiro  9

Transformação Rumo à Empregabilidade 10  

Resposta ao Desafio 12

Foco nas Competências Exigidas pelo Mercado 13

Quebra do Ciclo de Pobreza do Jovem Desfavorecido 16

Um Currículo para a Empregabilidade 17
As Quatro Áreas Curriculares 17

A Aprendizagem Baseada em Projetos 17

Formação da Autonomia Profissional 17

Prioridade para a Prática da Comunicação 19

Construção das Habilidades Sociais e Profissionais 22 

Fatores Essenciais de Sucesso do PPF 24
O Programa Pioneiro de e-Mentoring no Brasil 24

A Liberdade e a Responsabilidade da Equipe em Inovar e se Arriscar 25

Meios para Suprir Necessidades Sociais e Materiais dos Jovens 26

Equipe Especializada como Ponto Central de Apoio 27

Investimento nos Educadores 28

A Inclusão de Jovens em Medidas Socioeducativas no PPF 30

Ação Integrada das Parcerias 31

Parcerias Público-Privadas 33

Resultados, Replicabilidade e Expansão 34
Replicabilidade 37

Expansão do PPF 37

Importantes Considerações 38

Perguntas e Respostas Programa para o Futuro - Fatos 41



Figuras, Tabelas e Caixas de Texto

Figuras:
Figura  1: A condição do desfavorecimento e sua dinâmica 15

Figura  2: A integração das quatro áreas de competência no currículo 18

Figura  3: A transversalidade das principais competências e sua 

integração aos projetos  19

Figura  4: A integração de conhecimentos, habilidades, rede de contatos 

e atitudes 20

Tabelas:
Aspectos inovadores do PPF 14

Fatores que contribuem para o desfavorecimento 16

Caixas de Texto:
Vidas em Transformação 11

Joana…no início… 15

Fatores que contribuem para o desfavorecimento 16

Aprendizagem baseada em projetos

Reflexão sobre o currículo do PPF 19

A experiência de uma jovem no e-Mentoring 20

Joana, ao longo do PPF: O Caminho rumo à Realização 21

O poder da rede de contatos 22

Competências fundamentais para o sucesso da empregabilidade 23

A experiência de um dos mentores 25

Aluno do PPF abre sua própria empresa de TI 26

A família do Programa 27

Estudante PPF em destaque profissional e acadêmico 28

Reflexão sobre os problemas pessoais 29

Conquistas e sucessos 36

Joana, ao final do Projeto: Diante de um futuro promissor 38



7UM NOVO MODELO DE CAPACITAÇÃO PARA EMPREGABILIDADE

O sonho, mesmo sendo componente essencial
para a mudança, é insuficiente para as pessoas
transformarem suas vidas e construírem um
novo futuro. Para jovens desfavorecidos as
chances são ainda mais escassas por
apresentarem carências na formação, uma
rede de contatos restrita e a falta de preparo
nas competências profissionais e de comuni-
cação. 

Desta forma, o que é necessário para o jovem
desfavorecido se transformar e construir um
novo rumo para sua vida? Foi em resposta a
essa pergunta que o Programa Para o Futuro
(PPF) foi idealizado. O projeto piloto testou e
aperfeiçoou uma estratégia para o desenvolvi-
mento permanente, integrando educação
tecnológica e básica: habilidades de emprega-
bilidade, convívio social, orientação
sistemática e apoio social. 

A equipe do PPF selecionou 50 jovens desfa-
vorecidos (entre 16 e 21 anos) de um total de
200 candidatos da Região Metropolitana do
Recife, no Nordeste brasileiro, para participar
do projeto piloto, com duração de um ano. 
O objetivo do piloto era testar uma nova
abordagem de intervenção para que esses
jovens transformassem suas próprias vidas e

futuros. Esse programa inovador foi idealizado
e implementado pela Academia para o
Desenvolvimento da Educação (AED) com
financiamento da Agência Norte-Americana
para o Desenvolvimento Internacional
(USAID).1 Com a finalidade de complementar
os recursos provenientes da USAID, a AED
constituiu parcerias com empresas brasileiras
do setor privado que forneceram contribuições
e recursos essenciais à realização do piloto. 

A Academia buscou parceria com quatro
Organizações Não Governamentais (ONG’s)
brasileiras para executar o projeto piloto, que
possibilitou aos jovens do Programa desen-
volver capacidades técnicas, sociais, habili-
dades de comunicação e acadêmicas, além de
competências para o mercado de trabalho e de
aprendizagem ao longo da vida. Ao final do
Programa 88% dos jovens conseguiram
emprego e/ou ingressaram em escolas técnicas
ou universidades. Enquanto a maioria dos
jovens supunha simplesmente estar matri-
culada em um curso de computação, na
realidade, a equipe do PPF os conduzia a um
outro patamar: vislumbrar um futuro,
capacitar-se e construir a autoconfiança,
transformando suas vidas para sempre. 

Pessoas de todas as camadas socioeconômicas têm o sonho
de recomeçar a vida e reescrever sua história.

1 A USAID financiou o Programa Para o Futuro, dentro do fundo concedido a líderes associados, o Leader-Associate
Award, intitulando-o “Bridging the Digital Divide and Enabling Employability for Disadvantaged Youth in Brazil through
information Technology” (Como preencher a lacuna digital e permitir a empregabilidade de jovens desfavorecidos no
Brasil por meio das tecnologias), número GDG-A-00-01-00014-00.
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Como todo o patrimônio, no entanto, identi-
ficar os benefícios potenciais intrínsecos a
todos os jovens depende de como os educamos
e os preparamos para o presente e o futuro. O
alcance destes potenciais exige uma combi-
nação de decisões fundamentais que cada país
deve fazer. A tomada de decisões certas
aumenta as possibilidades para que o jovem
crie futuros positivos e produtivos para si
próprios, na construção de um mundo melhor.
Decisões mal tomadas podem levar a resul-
tados inconsequentes. Para jovens desfavore-
cidos, tomar decisões corretas torna-se ainda
mais crítico, uma vez que enfrentam
obstáculos maiores e têm menos opções de
apoio na percepção de seus potenciais. 

Como veremos a seguir, a compreensão do
contexto, questões e desafios que envolvem o
desemprego do jovem e sua transição para a
idade adulta pode nos ajudar a tomar as
decisões certas, promovendo opções e oportu-
nidades viáveis para que criem um futuro
melhor para si mesmos e para a sociedade. 

O DESAFIO GLOBAL
Jovens entre 15 a 24 anos compõem 1/6 da
população mundial de 6,2 bilhões — ou seja,
mais de um bilhão de pessoas. A maioria
desses jovens, mais de 85%, mora em países

em desenvolvimento onde muitos são carentes
e convivem, cronicamente, com elevados
níveis de desemprego. 

De acordo com a Organização Internacional de
Trabalho (OIT), aproximadamente 88 milhões
de jovens, homens e mulheres, estão desem-
pregados, contando 47% dos 180 milhões de
desempregados no mundo. Além desses
números, muitos jovens adultos são sujeitos a
turnos de trabalho longos e mal remunerados
no setor informal. O mais alarmante é que
esses índices globais de desemprego entre
jovens estão aumentando em muitos países,
tanto naqueles em desenvolvimento, como nos
industrializados. Jovens desfavorecidos,
sujeitos à pobreza, discriminação e isola-
mento, convivem com níveis de desemprego
muito maiores do que a população de jovens
em geral e se tornam mais propensos ao
envolvimento com a criminalidade, gravidez
precoce, baixa autoestima e poucas aspirações
para um futuro melhor. 

O CONTEXTO BRASILEIRO 
No Brasil, jovens de 15 a 24 anos constituem
provavelmente 20% da população (aproxi-
madamente 34 milhões). Em 2004, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
estimou em 18% o nível de desemprego entre
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jovens de 18 a 24 anos no setor formal no
Brasil e um estudo recente calcula que o nível
geral de desemprego de jovens brasileiros foi
superior aos 40% em 2004.2 O problema do
desemprego é mais grave entre os jovens
desfavorecidos no Brasil, e em outros países,
do que entre os mais favorecidos, pois para
esses últimos, o desemprego é geralmente uma
inconveniência temporária. 

Para a juventude desfavorecida, ao contrário, o
desemprego é em geral um estado permanente
que, na melhor das hipóteses, se transforma
em subemprego e em uma vida de trabalho
cíclico, mal remunerado no mercado informal;
ou, nas piores circunstâncias, esse jovem é
levado ao consumo de drogas e à criminalidade.
A esse jovem, também falta acesso aos meca-
nismos que possibilitam transformar sua vida,
construir futuros produtivos e quebrar o ciclo
de desfavorecimento que define sua vivência. 

Além disso, o Brasil também apresenta uma
das maiores disparidades entre ricos e pobres
sendo que a pobreza encontra-se diretamente
relacionada aos baixos níveis de educação e à
falta de capacitação vocacional. O índice de
repetência no Brasil é um dos maiores na
América do Sul e jovens saem da escola depois
de completar, em média, apenas seis anos de
escolaridade.

Desde a década passada, a economia brasileira,
a 14ª maior do mundo, vem crescendo e se
diversificando. O setor dinâmico das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC),
junto com a manufatura e a agricultura, tem
impulsionado grande parte do crescimento
econômico brasileiro. Apesar de uma economia
relativamente forte, o desemprego permanece
como um problema crônico no Brasil, princi-
palmente entre os jovens desfavorecidos. As
oportunidades para um emprego de qualidade,
com possibilidades de carreira, são escassas
para essa juventude que apresenta carências

na formação, nas habilidades de comunicação,
nas competências técnicas, além da ausência
de rede de contatos profissionais. Essa
situação desanimadora torna-se ainda pior
para essa camada da população, na medida em
que o país vai- se transformando em uma
economia baseada em conhecimento. Desta
forma, as capacidades exigidas para os
primeiros empregos se tornaram mais sofisti-
cadas e vinculadas às TIC. 

Infelizmente, o sistema educacional brasileiro
não tem acompanhado as mudanças
econômicas e a população jovem, principal-
mente a carente, encontra as portas fechadas
para um futuro melhor.

TRANSFORMAÇÃO RUMO 
À EMPREGABILIDADE 
Em muitos programas de capacitação para o
mercado de trabalho no Brasil, e em outros
países, apenas 20 a 30% dos beneficiários
conseguem bons empregos. Estes muitas vezes
são temporários e com pouco potencial para
crescimento na carreira ou empregabilidade a
longo prazo. Reconhecendo essas falhas nos
programas de capacitação para o mercado de
trabalho voltados para metas de curto prazo, a
AED idealizou e realizou o projeto piloto, PPF,
para testar uma abordagem de capacitação
para a empregabilidade. Esse projeto integrou
o desenvolvimento de um conjunto de
competências para o emprego num programa
abrangente de capacitação cujo objetivo foi
preparar jovens desfavorecidos para o mundo
do trabalho. 

A meta principal do PPF foi propiciar a capaci-
tação de jovens para a empregabilidade
contínua, ao invés de empregos temporários.
Para promover essa mudança, o PPF criou um
ambiente de aprendizagem estimulante e
profissional, e forneceu apoio social e
condições básicas de permanência no projeto,
como alimentação, uniformes, vales-trans-
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2 O Projeto Juventude/Instituto Cidadania, em parceria com o SEBRAE e o Instituto de Hospitalidade, realizaram um
levantamento em 2003 com 3.500 jovens de idades entre 15 e 24 anos.



porte, essenciais para que os jovens pudessem
executar projetos práticos de aprendizagem,
refletir sobre suas vidas e suas novas capacidades,
vivenciar ambientes profissionais de trabalho e se
imaginar em um futuro novo. Ou seja, a
abordagem do PPF criou um ambiente saudável e
seguro para as transformações pessoais. 

Eric Rusten, Diretor do Programa pela AED e Vera
Lucia Suguri, Diretora Executiva da LTNet-Brasil,
membros da equipe que idealizaram o PPF, perce-
beram que, para fazer com que o jovem desfa-
vorecido criasse a capacidade permanente para o
emprego ao longo da vida e o crescimento profis-
sional, definido pela AED como empregabilidade, o
programa teria que lidar com uma variedade de
barreiras sociais e econômicas que impedem o
jovem desfavorecido de obter um emprego e uma
carreira promissora. 

Empregabilidade é muito mais do que simples-
mente conseguir um emprego. Está relacionada ao
desenvolvimento do pensamento crítico,
capacidade de autogerenciar a aprendizagem,
resolver problemas, capacidade de fazer contatos.
e de se promover para se manter empregável. 

11

GEORGE, 19 anos, morava com familiares,
num total de dez pessoas, em Peixinhos,
bairro na periferia do Recife. Na família,

apenas três tinham renda e George chegou a realizar
trabalhos temporários. Após a conclusão do ensino
médio, enquanto se preparava para um concurso
público, procurou emprego durante dois anos, porém,
como a maioria dos jovens brasileiros, não conseguiu
trabalho que o ajudasse a colaborar no sustento da
família.

CINTIA, 20 anos, morava na comunidade de
Dois Unidos, Zona Norte do Recife, onde vivia
com seus pais e dois irmãos. Cíntia concluiu o

ensino médio em 1999. Aos 20 anos de idade, tentava
há dois anos, sem sucesso, ingressar no ensino
superior. Nos dois anos seguintes, ela desisitiu.
Conseguiu alguns estágios, mas não tinha perspectivas
de crescimento profissional.

JOANA, 19 anos, morava com sua madrinha
porque sua mãe não tinha recursos para
sustentá-la e aos quatro irmãos. Enquanto ela

se preparava com dificuldade para completar o ensino
médio, trabalhava em tempo parcial, como faxineira e
babá, para ajudar na manutenção da casa . Ao ter um
dos irmãos vitimados pela violência, os problemas
socioeconômicos e afetivos foram agravados e Joana
não vislumbrava um futuro melhor. 

O que esses jovens têm em comum? Como as estatís-
ticas mostram, esses jovens tinham futuros compro-
metidos, com pouca probabilidade de se tornarem
adultos produtivos e saírem da situação de pobreza e
desfavorecimento em que viviam. Entretanto, esses
mesmos jovens adultos tiveram a sorte de se juntar a
47 outros jovens desfavorecidos do Recife para
participar do Programa Para o Futuro. 

Após 15 meses do início do Programa, 71% dos jovens
estavam trabalhando e aproximadamente dois terços se
inscreveram no curso técnico do Instituto Brasileiro de
Tecnologia (IBRATEC), uma das maiores redes de ensino
de informática do Norte-Nordeste. 98% dos partici-
pantes concluíram o Programa e um ano após o
término, 92% ingressaram no mercado e iniciaram a
contrução de suas carreiras. 

Vidas em
Transformação

UM NOVO MODELO DE CAPACITAÇÃO PARA EMPREGABILIDADE

“a empregabilidade se trata de

aprendizagem e depende do desen-

volvimento de habilidades funda-

mentais de reflexão, que visam a

autonomia e o aperfeiçoamento do

aprendiz. O emprego é uma conse-

quência desse processo.”



Também consiste de um conjunto de
competências, conceitos, percepções, além de
atributos pessoais. Todos esses elementos
permitem ao indivíduo conseguir a
contratação, progredir na carreira, ser bem
sucedido e contribuir para a sua comunidade.
Mesmo que um conjunto de habilidades
técnicas, especialmente na área das TIC, seja
importante para se conseguir um emprego, é
esse conjunto complexo de habilidades
comportamentais o mais importante fator na
construção da capacidade de ser empregável.
Em resumo, a empregabilidade trata-se de
aprendizagem e depende do desenvolvimento
de habilidades fundamentais de reflexão, que
visam a autonomia e o aperfeiçoamento do
aprendiz. O emprego é uma consequência
desse processo.

RESPOSTA AO DESAFIO
Em resposta a essa realidade, o PPF
contemplou as seguintes características:
n Um currículo que integrou a capacitação

técnica (envolvendo habilidades com
hardware, software, solução de problemas e
reparos), língua portuguesa, inglês básico,
matemática e criatividade. 

n Competências para a empregabilidade,
abrangendo a resolução de problemas, a
comunicação, o trabalho em equipe, a
liderança, a apresentação e outras habili-
dades comportamentais.

n Um processo dinâmico para desenvolver um
currículo para empregabilidade, que não foi
predeterminado, mas aperfeiçoado, ao longo
do trabalho, por meio do diálogo contínuo
com os empregadores, a fim de articular o
programa de capacitação com as necessi-
dades das empresas e as realidades locais. 

n Uma abordagem de aprendizagem baseada
em projetos que simulasse o ambiente de
trabalho, para que o jovem pudesse adquirir
habilidades práticas e úteis a sua vida profis-
sional.

n Um programa de e-Mentoring para a
interação entre alunos e profissionais
mentores, a maioria atuando em áreas
relacionadas às TIC, para prover aos alunos
o acesso às redes profissionais, a concepção
clara do que significa trabalhar no setor
formal, e a oportunidade de exercitar habili-
dades de comunicação usando as ferra-
mentas das TIC. 

n Um sistema de apoio que envolveu uma assis-
tente social e um psicólogo em tempo integral
e a articulação sistemática com as famílias
para ajudar os jovens a lidar com conflitos
pessoais e construir a autoconfiança. 

n Condições básicas essenciais incluindo
uniforme apresentável, para construir 
uma relação de identidade pessoal com o
programa, refeições diárias e vales-trans-
porte suprindo problemas econômicos que
pudessem interferir na participação do
jovem no programa. 

Cintia Arantes, partici-
pante do PPF, foi capa
da edição internacional
da Business Week de
27/09/04, que
destacou a importância
do treinamento
adequado, para permitir
que os jovens dêem
início a uma carreira
tecnológica. 

Foto da capa utilizada com a
permissão de BusinessWeek
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3 Harvey, Lee (2003). “Transitions from higher education to work” (Transições da universidade para o trabalho) de:
http://www.shu.ac.uk/research/cre/publications/d1transitions.doc. Centre for Research and Evaluation, Sheffield Hallam
University (Centro de Pesquisas e Avaliação, Universidade de Sheffield Hallam, Reino Unido).

DESEMPREGO 
DO JOVEM



A AED executou o projeto piloto no Recife,
capital do Estado de Pernambuco. Recife tem
uma população de aproximadamente 3,5
milhões de pessoas, com um índice de desem-
prego entre jovens estimado em 30%.
Segundo um estudo da UNESCO (2004),
Pernambuco apresenta o terceiro maior índice
de assassinatos no Brasil com vítimas entre 14
a 25 anos. De 1993 a 2002, o aumento do
índice de assassinatos foi de 62% entre a
população geral e de 88% entre os jovens. Essa
proporção de violência entre jovens está
diretamente relacionada à ausência de alterna-
tivas viáveis para um futuro melhor. 

Essa preocupante situação foi um dos motivos
principais que levaram a AED a implementar o
PPF no Recife. Também influenciaram na
decisão, o setor crescente das TIC, a demanda
de funcionários no seu primeiro emprego, a
ampliação do programa da USAID para jovens
em risco no Nordeste e a existência de ONGs
capazes e interessadas em colaborar com o
projeto. Além disso, o Banco do Brasil disponi-
bilizou uma área no 9° andar de sua sede na
capital pernambucana para ser usada como
centro de treinamento-piloto.

A população alvo do PPF era de jovens, entre
16 e 21 anos, com renda familiar de até meio
salário mínimo por mês e por pessoa na
família. Assim, todos os jovens PPF vinham de
famílias sem oportunidades reais para uma
educação e um emprego de qualidade. Se os
pais tinham empregos, a maioria trabalhava

no mercado informal. Cinqüenta jovens, 25
homens e 25 mulheres, foram selecionados
entre 200 candidatos por meio de avaliações
da leitura, habilidade de comunicação,
matemática básica, raciocínio lógico e também
a partir de dinâmicas de grupo com equipe
especializada, para determinar as capacidades
sociais e de interação.

FOCO NAS COMPETÊNCIAS 
EXIGIDAS PELO MERCADO
Atualmente empregadores relatam que
valorizam o QE (Quociente Emocional) do
empregado, a interação entre as habilidades
do ambiente de trabalho que favorecem o
sucesso da pessoa e promovem seu progresso,
mais do que seu QI e habilidades restritas,
estáticas e técnicas. Um estudo de 2003 com
profissionais de recursos humanos, imple-
mentado pela empresa de consultoria em
gerenciamento PriceWaterhouseCoopers,
ressaltou cinco qualidades–chave esperadas
pelos empregadores: 
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“Simplesmente saber usar o editor de textos ou ser capaz de descrever o

funcionamento de uma rede de computadores não garantirá que o jovem consiga

um emprego.  As empresas exigem mais.  Elas buscam pessoas que possam

resolver problemas reais do mundo dos negócios utilizando uma variedade de

competências relacionadas ao uso do computador e ao local de trabalho, que

saibam comunicar-se eficazmente, tomar iniciativa, relacionar-se efetivamente com

os colegas de trabalho e clientes, e que sejam capazes de novas aprendizagens

quando as necessidades surgirem.” –Eric Rusten, Diretor do Projeto, Programa Para o Futuro.

Tania Ogasawara 
(à esquerda), coorde-
nadora do Programa, e
Joselia Caldas (em pé),
coordenadora de empre-
gabilidade, auxiliando os
jovens a se prepararem
para uma apresentação
sobre empregabilidade.
Trabalho em equipe e
acompanhamento
resultam em sucesso.



n Motivação e entusiasmo 
n Capacidade de trabalhar em equipe 
n Habilidade de comunicação oral
n Flexibilidade 
n Iniciativa

Da mesma forma, as empresas contatadas pela
equipe do PPF comentaram que recrutam empre-
gados que apresentem competências em comuni-
cação, raciocínio lógico, adaptação às mudanças do
mercado, independência no pensar e agir, boa
relação interpessoal, percepção e resposta às
necessidades do cliente, além da capacidade de
aplicar os conhecimentos acompanhando o
mundo em constante mudança. Recentemente,
quando a Coca Cola entrevistou alguns formandos
do PPF, buscou sobretudo atributos pessoais como
autoconfiança, responsabilidade, determinação e
flexibilidade, junto com habilidades técnicas,
mesmo considerando-as secundárias. A gerente de
recursos humanos da empresa ficou de tal forma
impressionada com as habilidades comporta-
mentais dos participantes do PPF que contratou
uma das jovens para fazer parte da sua equipe no
Recife. 

Muitas escolas públicas e programas de emprega-
bilidade não dão importância a essas capacidades
essenciais, e as razões por trás dessa omissão são
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n Aprendizagem com foco nas atividades práticas, e
menor utilização de livro texto e aulas teóricas.

n Ênfase nas habilidades de comunicação, em
português e inglês.

n Prioridade na construção da capacidade de emprega-
bilidade ao invés de simplesmente buscar empregos
para os jovens.

n Integração de jovens em medida socioeducativa no
projeto de empregabilidade.

n Especialista em gênero, em tempo parcial, para
integrar atividades de conscientização sobre gênero
no currículo. 

n Professores profissionais como facilitadores de
aprendizagem ao invés de voluntários. 

n Parceria com o setor privado na identificação das
habilidades de maior demanda para a elaboração do
currículo e fornecer recursos para apoiar na imple-
mentação do piloto.

n Encontros encontros bimestrais com pais e jovens
fortalecendo o apoio familiar para a participação do
jovem no projeto e para atender eventuais problemas
que possam estar enfrentados em casa. 

n Orientação consistente aos professores, à equipe do
projeto e à coordenação pedagógica. 

n Acesso estável à internet por meio de banda larga,
na proporção de 2 jovens por computador. 

n Um programa online para aprendizagem de
tecnologias especializadas, por exemplo, Linux
(sistema operacional aberto).

Aspectos Inovadores
do PPF

“Muitos dos jovens vindos de

programas pré-formatados não

construíram as competências

exigidas pelo mercado de trabalho

atual e não têm a capacidade de 

ser aprendizes  flexíveis e se manter

empregáveis ao longo do tempo...”

DESEMPREGO 
DO JOVEM



complexas. Uma razão chave é o fato de que é
mais fácil e menos oneroso visar um conjunto
restrito de habilidades técnicas que construir a
capacidade profissional com habilidades
comportamentais. Ou seja, nesse método
citado, um número maior de jovens pode ser
treinado em menos tempo. Aparentemente, os
programas unidimensionais são mais
eficientes e efetivos em relação ao custo,
embora muitas vezes sequer atinjam objetivos
básicos de capacitação. 

Muitos dos jovens vindos de programas pré-
formatados não construíram as competências
exigidas pelo mercado de trabalho atual e não
têm a capacidade de ser aprendizes flexíveis e
se manter empregáveis ao longo do tempo,
uma vez que não receberam a orientação
adequada, formando um número de
candidatos maior do que pode ser absorvido
pelo mercado. O resultado é uma formação
que basicamente treina os jovens para o
desemprego ao invés de possibilitar-lhes o
desenvolvimento de sua capacidade para
serem empregáveis. Não é fácil antecipar, em
qualquer economia, as demandas do mercado
de trabalho e proporcionar a formação
apropriada em função das exigências atuais e
emergentes. Na realidade, as mudanças
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Joana…
no início… 
“Um dia minha irmã falou-me desse
projeto, o PPF, e decidi me inscrever.
Graças a Deus consegui passar e hoje estou
aqui falando um pouco de mim. O que eu
espero desse projeto é aprendizagem, 
experiência, e se possível um emprego,
porque moro sozinha e me sustento. Tenho
19 anos e meu dia é assim: acordo, venho
para o curso, daqui vou para o trabalho
onde lavo, arrumo, passo,
cozinho, e quando
necessário, sou babá.
Após o trabalho vou
para a escola e somente
depois disso vou para
casa.”

–Joana D'arc 
Da Silva, 
Jovem do PPF

Aumento do Favorecimento

Aumento do Desfavorecimento

Jovens 
Favorecidos

Jovens 
PPF

Jovens em 
extremo risco

Figura 1: Além de representar a natureza dinâmica do que é ser desfavorecido, o diagrama mostra de
onde os jovens que participaram do PPF se originaram, nesta escala.



aceleradas na economia globalizada podem tornar
os empregos, que hoje têm grande demanda, em
redundantes, amanhã. Esses e outros desafios
mostram que os programas de treinamento devem
visar à construção da capacidade para a emprega-
bilidade dos jovens e abranger um escopo amplo de
habilidades técnicas, sociais e profissionais
exigidas em vários setores da economia. 

QUEBRA DO CICLO DE POBREZA DO JOVEM

DESFAVORECIDO
Não é simples definir o conceito do jovem desfa-
vorecido ou em risco. Comumente, a baixa renda é
um indicador importante; porém, um entre vários
inter-relacionados, que causam a situação de desfa-
vorecimento. Na fase de planejamento do PPF, a
equipe da AED avaliou as características que
definem um jovem desfavorecido no Recife. A
avaliação demonstrou que o estado de ser
favorecido ou desfavorecido não é absoluto nem
estático. Ao contrário, existe um processo
contínuo na manutenção desse estado, como se
ilustra a seguir na Figura 1.

Além disso, dois jovens desfavorecidos nunca o são
pelos mesmos motivos. A posição da pessoa nessa
escala não é fixa e, portanto, ela pode se deslocar
por meio de mudanças no conjunto de fatores de
desfavorecimento responsáveis pelo perfil do
jovem. Baseada nesse conceito, a equipe do PPF
acreditou que, enfrentando os fatores mais
comumente responsáveis para o desfavorecimento,
seria possível criar um ambiente onde os jovens
pudessem transformar suas vidas. 
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n Baixa renda

n Educação precária ou inadequada

n Estrutura familiar precária ou inexistente

n Baixa autoestima

n Acesso limitado à água, eletricidade e outros
serviços básicos em residências e comunidades

n Alimentação insuficiente e inadequada

n Residências e/ou bairros violentos 

n Isolamento geográfico 

n Preconceito (social, racial, gênero)

n Rede de contatos limitada e homogênea que
reforçam o estado de desfavorecimento

n Famílias em que os pais e avós têm pouca ou
nenhuma educação ou experiência com trabalho no
setor formal

n Visão pessimista do futuro

n Falta de competências técnicas e profissionais

n Pouco conhecimento do mercado formal de
trabalho 

Factores Que 
Contribuem para o
Desfavorecimento

“Comumente, a baixa renda é um 

indicador importante; porém, um entre

vários inter-relacionados  que causam

a situação de desfavorecimento.”
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Esta aprendizagem integrou um conjunto de
habilidades acadêmicas, técnicas, sociais e
profissionais. No decorrer de todo o programa,
os alunos executaram projetos que simularam
o ambiente de trabalho, exigindo a aplicação
de novas competências e conhecimentos,
pesquisa, trabalho em equipe e a criação de
projetos que simularam o ambiente profis-
sional.

AS QUATRO ÁREAS CURRICULARES 
A equipe do PPF desenvolveu um currículo de
formação para a empregabilidade que integrou
quatro grandes áreas de aprendizagem e
capacitação, conforme mostrado em seguida:
1) Educação Básica; 2) Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC); 3)
Comportamental; 4) Empregabilidade, como
mostrado na Figura 2. 

A APRENDIZAGEM BASEADA EM
PROJETOS
A eficácia da aprendizagem baseada em
projetos não é mais posta em questão. O
modelo tradicional, centrado no professor
que repassa informações descontextualizadas
para alunos passivos, não é mais suficiente

para prepará-los às demandas dinâmicas do
ambiente de trabalho atual. Aprender a
resolver problemas complexos, adaptar-se ao
mercado em constante mudança, interagir

Um Currículo para a
Empregabilidade 
Com o objetivo de enfrentar os desafios específicos da emprega-
bilidade de jovens desfavorecidos no Brasil, a equipe do PPF
elaborou um currículo constituído de quatro áreas curriculares e
adotou a metodologia de aprendizagem baseada em projetos. 

"A aprendizagem baseada em projetos tem seu foco
no ensinar por meio do engajamento do aluno em
investigações. Dentro desta abordagem, os alunos
buscam soluções para problemas não triviais por
meio da formulação e reformulação de perguntas, do
debate de idéias, do levantamento de novas possibili-
dades, da formulação de planos e/ou experimentos,
coletando e analisando dados, partilhando suas idéias
e descobertas com os outros e gerando resultados
(ex. um modelo, um relatório, um vídeo ou programa
de computador)”

Blumenfeld, Phyllis, Soloway, E., Marx, R., Krajcik, J., Guzdial, M., &
Palincsar, A. (1991) “Motivating project-based learning: Sustaining
the doing, supporting the learning.” Educational Psychologist, 26 (3
& 4), 369-398.

Aprendizagem 
Baseda em Projetos
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efetivamente com as pessoas e atuar em
ambientes diversificados exige que os alunos
possuam uma combinação de diversas habili-
dades (básicas, técnicas, comportamentais,
profissionais). 

Os professores atuavam em equipes como
facilitadores de aprendizagem, ao invés de
atuarem individualmente dando aulas exposi-
tivas. Trabalhavam de forma colaborativa no
desenvolvimento de projetos que integravam
os vários conteúdos. O currículo e a
abordagem didática estimularam uma apren-
dizagem exploratória e participativa dos
alunos. Os jovens faziam conexões e
construíam conceitos e novas competências
por meio das informações do material
pedagógico, da internet e de seu próprio
conhecimento. A dependência dos alunos,
decorrente de uma metodologia centrada no

professor, cedeu espaço para a aprendizagem
autogerenciada, quando foram assumindo a
responsabilidade de sua própria educação e
futuro. Essa abordagem centrada no aprendiz
permitiu uma aceleração da aprendizagem. 

As atividades do PPF exigiram cooperação,
discussão e debate. Os projetos de apren-
dizagem eram focados em resultados. Após a
apresentação de um projeto, os resultados
eram apreciados tanto pelos colegas como
pela equipe de professores. Alguns projetos
focavam a construção de capacidades especí-
ficas de matemática e inglês, outros, habili-
dades em hardware e software e alguns, em
capacidades individuais. Muitas vezes, os
alunos preparavam relatórios formais,
criavam planilhas, desenhavam diagramas,
desenvolviam bancos de dados e construíam
web sites. 
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PARA A
EMPREGABIL IDADE

HABILIDADES SOCIAIS 
E COMPORTAMENTAIS

HABILIDADES DE 
EMPREGABILIDADE

EDUCAÇÃO BÁSICA

HABILIDADES 
TÉCNICAS

Visão de um futuro positivo

Resultado a longo prazo

Solução de conflitos
Estabelecimento 

de prioridades

Cidadania

Planejamento
Estabelecimento 

de metas

Gerenciamento de tempo

Habilidades para falar em público 

Aprendizado auto-gerenciado

Trabalho em equipe

Iniciativa

Criatividade e pensamento crítico

Rede de contatos profissional

Habilidade de comunicação

Adaptação e flexibilidade Hardware

Redes

Linux

Software

Diagnóstico

Consertos

Internet

Língua inglesa

Língua portuguesa

Leitura e escrita

Matemática e raciocínio lógico

Pesquisa e análise

Liderança

Editor de texto

Wireless
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Apresentação

Figura 2. O currículo do PPF integrou conteúdos de quatro grandes áreas de competência.



“Achava que
seria um curso
como outro
qualquer, onde

iria simplesmente
aprender informática.
Engano meu. Ao invés
de apenas formar o
profissional de infor-
mática, o PPF fez mais,
com aulas de gênero,
criatividade,
matemática, inglês,
software, hardware,
português, e-Mentoring,
etc... O Programa
formou cidadãos que até
tempos atrás estavam
sem expectativas de
vida. Senti-me privile-
giado de ter tudo aquilo,
coisa que eu nunca
pensei ter.” —Manoel
Quaresma, jovem do
Programa

A Figura 3 acima mostra, por exemplo,
como algumas das principais áreas de
competência do PPF eram integradas em
três projetos. 

FORMAÇÃO DA 
AUTONOMIA PROFISSIONAL
Analisando todas as atividades desse
projeto, verifica-se a grande ênfase dada à
comunicação e ao comportamento profis-
sional adequado. Os projetos de apren-
dizagem do PPF integraram oito áreas dife-
rentes de habilidades para a empregabil-
idade, incluindo competências técnicas das
TIC, trabalho em equipe e iniciativa pessoal,
comunicação oral e escrita, gerenciamento
da própria aprendizagem, resolução de
problemas, criatividade, rede de contatos
profissionais e apresentações em público. A
Figura 4 ilustra como a integração de habili-

dades de várias áreas em um único
programa de aprendizagem criou uma
sinergia que proporcionou resultados
positivos na capacidade de empregabilidade
dos jovens. 

Utilizando recursos variados, os jovens
aprenderam a identificar oportunidades de
emprego, concorrer a vagas e, posterior-
mente, fazer contatos com os empre-
gadores. A elaboração de curriculum vitae e
o ensaio de entrevistas com profissionais de
recursos humanos das empresas parceiras
forneceram oportunidades para o aluno
fortalecer suas habilidades para a emprega-
bilidade. 

A localização do centro de treinamento nas
dependências do Banco do Brasil foi um
aspecto fundamental na promoção da trans-
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EXEMPLO PROJETO 1: 
“Quem sou eu?” ?“O que 

espero para o meu futuro?” 
(este projeto foi repetido 
no decorrer do programa)

         

• Comunicação com 
   professores e colegas

• Redação utilizando 
   MS Word

• Auto- avaliação e 
  conscientização

• Transformação pessoal 

• Preparação e apresentação 
   em Power Point

“Construindo uma 
rede wireless ”

         

• Leitura de manual em inglês

• Pesquisas na internet

• Instalar e testar uma 
   rede Wireless

• Ensinar o “staff” do Banco 
  do Brasil a usar o sistema 
  Wireless de comunicação

• Calcular a faixa ideal para 
   obtenção de sinal

• Comparar Wireless  e LAN

“Configurando computadores 
com dual boot: sistemas 

operacionais Linux e Windows.”

• Aprendizado online

• Comparar o sistema Linux 
   ao Windows

• Diagnóstico e resolução 
   de problemas

• Prepararação e apresentação 
   em Power Point.

• Trabalho em equipe

• Criação de sistemas de 
  dual boot 

• Cálculo a área dos espaços 
   de instalação

EXEMPLO PROJETO 2: 

EXEMPLO PROJETO 3: 

RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS

Aprendizado Participativo, Pesquisa, e-Mentoring

Software e Hardware, Resolução de Problemas, Teste e Avaliação

Planejamento Pessoal e Criatividade 

Português, Inglês, Matemática, Comunicação, Trabalho em Equipe 

Figura 3: Ilustração de como as principais competências se integram transversalmente
aos projetos de aprendizagem.

REFLEXÃO SOBRE O
CURRÍCULO DO PPF



formação pessoal e de padrões de comporta-
mento. Isso ocorria na medida em que os
jovens se espelhavam e interagiam regular-
mente com os profissionais do local. A equipe
do PPF acredita que esse ambiente de
formação foi um dos motivos principais para
que 98% dos jovens que começaram o piloto
completassem o Programa de capacitação
intensiva com duração de um ano.

Além deste ambiente, o programa de e-
Mentoring (descrito com mais detalhes poste-
riormente) conectou cada jovem com um
profissional do mercado de trabalho por meio
da comunicação instantânea e emails. A
observação, o modelo a seguir e o engaja-
mento de profissionais em assuntos intelec-
tualmente estimulantes com os jovens
proporcionou a estes uma visão positiva de
futuro como profissionais já inseridos no
mercado e tendo utrapassado sua situação de
desfavorecimento. 

Um dos desafios mais importantes dos
programas de capacitação e empregabilidade
é tornar permanente a transformação do
jovem e a capacidade adquirida. A conquista
destes objetivos é sinônimo de sucesso. No
entanto, para que o jovem desfavorecido
atinja a transformação permanente, é
necessário que os programas de treinamento
integrem um vasto leque de habilidades, o
que demanda tempo e exige um comprometi-
mento sistemático do jovem nas atividades.  

PRIORIDADE PARA A 
PRÁTICA DA COMUNICAÇÃO 
Uma das habilidades profissionais mais
críticas é a ausência da boa comunicação
escrita e falada. O comprometimento desta
habilidade pode limitar as oportunidades de
emprego e fazer com que as pessoas evitem
situações como as entrevistas que expõem a
comunicação deficitária. Vocabulário
limitado, gramática comprometida e o uso
excessivo de gírias pode estimular senti-
mentos de preconceito contra os jovens. Em
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Complexibilidade & Sofisticação dos Programas de Capacitação
(Integração de conhecimentos, habilidades, rede de contatos e atitudes)

Ca
pc

id
ad

e 
de

 E
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eg
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de

Áreas de conhecimento para Empregabilidade
      (áreas possíveis)

Rede de contatos profissional

Atitudes profissionais e auto-estima

Emprego e habilidades de apresentação

Resolução de problemas e criatividade

Autogerenciamento do aprendizado

Língua Inglesa

Trabalho em equipe e proatividade

Conhecimento técnico em TIC

Os blocos coloridos representam um conhecimento, 
habilidade ou competência. As colunas de diferentes 
tamanhos mostram que a capacitação para empre-
gabilidade pode ter diferentes resultados dependendo 
como cada área de conhecimento interage entre si, 
fortalecendo-se mutuamente, na aprendizagem 
baseada em projetos. A combinação não é linear, 
porém exponencial no que se refere ao aumento da 
capacidade de empregabilidade, à medida que o 
número de habilidades são aumentadas. 

A atividade de e-Mentoring
foi uma entre as quais eu
mais gostei, e foi um novo
conhecimento, pois para ser
bem franca eu nem sabia o
que era Mentor, mas logo de
cara eu gostei. Hoje alem de
uma ótima mentora, tenho
também uma amiga, ela é
bastante ocupada, porem
sempre que pode, está me
dando atenção. Meu
relacionamento com ela foi
muito bom e me enriqueceu
bastante, me ajudou a
compreender o mercado de
trabalho, a ver as coisas que
estão dentro de mim que
antes eu não conseguia ver
facilitando assim minhas
decisões. Ela me ajudou
principalmente na questão
da ortografia e gramática
sem falar na dedicação, no
empenho, no esforço...Enfim
ela foi maravilhosa.—Joana
D’Arc Silva, jovem do
Programa

A EXPERIÊNCIA DE UMA
JOVEM NO E-MENTORING

Figura 4

UM CURRÍCULO
PARA A
EMPREGABIL IDADE



contrapartida, boas habilidades de comuni-
cação são cruciais para a aprendizagem ao
longo da vida do indivíduo. Levando isso em
consideração, a equipe que idealizou o PPF
incluiu a construção de intensivas atividades
para a prática desta competência como uma
das áreas principais do Programa. O currículo
do Programa incentivou a prática da reflexão
como instrumento para alunos e professores
escreverem sobre seus projetos, mudanças de
perspectiva e transformações pessoais. Os
alunos apresentavam essas reflexões e os
resultados dos seus projetos utilizando-se de
vários meios de comunicação, inclusive
criação e execução de apresentações em
Power Point, preparação de relatórios
escritos, contribuição à documentação do
PPF e a produção de conteúdo para o website
do Programa. Como em todos os projetos de
aprendizagem no PPF, as atividades de
comunicação incluíam avaliações formativas
freqüentes, a autoavaliação e a avaliação
continuada dos projetos concluídos. 

As habilidades de comunicação foram
aprimoradas por meio de apresentações
feitas em grupo a profissionais como os do
Clube Lions do Recife e da Associação
Brasileira de Recursos Humanos de
Pernambuco (ABRH). Os professores e
colegas forneceram feedback contínuo—
escrito e verbal sobre os resultados. O
trabalho em equipe, as apresentações e
comentários cultivaram, nos participantes, a
autoconfiança, habilidades técnicas,
criatividade e a capacidade de aceitar críticas,
características fortemente demandadas pelo
ambiente de trabalho e para uma carreira
bem sucedida. Ana Celia Arcanjo, uma das
alunas do PPF, comentou: “Cada apresentação
é única e o aprendizado é enorme, conversando
com pessoas tão diferentes. Essa facilidade que
precisamos ter nessas ocasiões percebi que vem
com a prática”.

A equipe do programa convidou profissionais
a visitar o centro de treinamento para
realizar apresentações sobre suas empresas
passar aos jovens e informações sobre o
perfil profissional desejado para o recruta-
mento e selecão de seus funcionários. Ao
mesmo tempo, o Programa buscava profis-
sionais voluntários nas empresas de TIC para
oferecerem treinamento aos jovens, como
uma forma de introduzir novas tecnologias e
mostrar-lhes as várias aplicações e sua
importância no mundo empresarial. Essas
visitas permitiram aos jovens observar
diretamente como os profissionais se
comportam e encaminham formalmente
problemas e questões. 
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Joana, ao longo do PPF: 

O Caminho rumo
à Realização

“Dentro do Programa fiz uma apresen-
tação, divulgando-o para Profissionais de
RH, lá no Porto Digital. Fiquei com
vergonha mas falei para o público da
minha timidez e fui aplaudida. A timidez
acabou passando. Terminei a apresen-
tação e achei que tinha prejudicado a
mim e ao grupo, mas a coordenadora
Tânia falou que eu me saí bem. Não sei
se ela falou aquilo para me dar uma força
ou se ela achava aquilo mesmo. Sei que o
fruto dessa apresentação foi o meu
primeiro estágio.”

(Nota do autor: Um representante de RH que assistiu à
apresentação convidou um grupo de jovens do PPF para
fazer entrevistas e contratou Joana.)



CONSTRUÇÃO DAS HABILIDADES
SOCIAIS E PROFISSIONAIS 
Proporcionar condições efetivas para a
construção de habilidades sociais e de
trabalho foi fundamental para o sucesso do
Programa. Os jovens desenvolveram autocon-
fiança, maturidade e consciência social. O
projeto “Quem sou eu?”, resgatado em vários
momentos no decorrer do Programa, foi
idealizado para que os jovens desenvolvessem
o autoconhecimento e construíssem sua
autoestima. Por meio desta atividade, tinham
que descrever quem eles eram, sua rotina de
vida, conquistas passadas e perspectivas de
futuro. 

Durante o Programa, os alunos trabalhavam
em equipe, da mesma forma como fariam no
ambiente profissional. Ao invés de mudar
passivamente de uma atividade para a outra,
este método de trabalho exigia que os jovens
refletissem sobre seu aprendizado,

mudanças, e se imaginassem vivendo um
futuro diferente do momento atual. Este
processo reflexivo e visionário mostrou-se
essencial para atingir a transformação. 

Várias questões sociais e desafios pessoais
emergiram durante o período de formação. 
A equipe do PPF lidou com muitos desses
problemas através de discussões abertas e
decisões participativas. A equipe conduzia o
jovem a assumir responsabilidade por seus
problemas e buscar suas próprias soluções.
Ao mesmo tempo, os membros da equipe
pedagógica e os colegas trabalhavam junto ao
jovem para orientar seus esforços em identi-
ficar e compreender os problemas, levando-o
a encontrar quais foram as causas e soluções
viáveis. Ao mesmo tempo, a equipe também
os ajudava a entender que soluções perma-
nentes para problemas complexos exigem
persistência, tempo e comprometimento. Um
problema comum enfrentado pelos jovens,

Eduardo Santana, um
graduado do PPF,
coordena o departa-
mento de TI na filial do
Recife da Tozzini, um
dos maiores escritórios
de advocacia no Brasil.
Um dia, o chefe de
Eduardo do escritório 
em Fortaleza perguntou-
lhe como testar a fonte
de um computador sem
tê-la conectado à placa
mãe. 

Depois de algum tempo
tentando juntos resolver
o problema, sem sucesso,
Eduardo abriu seu
programa de comuni-
cação instantânea e se
conectou à sua rede de
colegas e mentores.
Outro graduado dentro
da rede, Cleyton Santos,
sabia a resposta a essa
pergunta e, juntos, os
dois jovens do PPF
resolveram o problema,
deixando o chefe do
Eduardo muito satisfeito.
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O PODER DA REDE DE
CONTATOS PROFISSIONAIS

Uma equipe de jovens do PPF realiza o diagnóstico e conserto de um computador para um cliente.

UM CURRÍCULO
PARA A
EMPREGABIL IDADE



por exemplo, era a pressão familiar para que
deixassem o PPF e aceitassem trabalhos
temporários. Conversando com os jovens e orien-
tando as famílias para que percebessem o investi-
mento feito no futuro de seus filhos, o problema
reverteu-se e os jovens pemaneceram no Programa.
A equipe também os ajudava a aproveitar os
recursos disponíveis e suas redes emergentes de
profissionais para chegarem a soluções bem
sucedidas. 

O sucesso na procura de
empregos exige que o
jovem aplique e
demonstre suas
competências de forma
efetiva. A passagem a
seguir ilustra como os
jovens do PPF foram
capazes de demonstrar

sua iniciativa, autoconfiança, comunicação e conhe-
cimentos técnicos durante uma entrevista em que
conseguiram a contratação.

Durante uma entrevista em grupo de seis jovens do
PPF com um provedor de serviços de integração de
computadores e telefones (CTI Consult), o entrevis-
tador foi questionado se a empresa trabalhava com
clientes que usavam o software de sistema opera-
cional Linux (mais utilizado software aberto para
sistema operacional). Quando o entrevistador
respondeu que sua firma era especializada em
software da Microsoft, Edílson perguntou se a
empresa estava pronta para perder negócios se eles
não fossem capazes de atender clientes com Linux.
O dono pensou e depois pediu ao jovem do PPF
para falar mais sobre o sistema. Os seis jovens do
PPF explicaram os custos e benefícios do uso deste
sistema e apresentaram uma comparação entre
Linux e o sistema da Microsoft, além de outros
softwares de sistema operacional em rede.

Ao final da entrevista, o gerente de TI da empresa
ofereceu estágios para dois formandos do PPF para
o call center da empresa e posteriormente contratou
Edílson.

Nota do autor: Por meio da LTNet-Brasil, o PPF ofereceu aos
jovens um programa de aprendizagem online para Linux, que foi
criado e coordenado pela equipe da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul sob a orientação da Dra. Lea Fagundes.

Competências
Fundamentais 
para o Sucesso 
da Empregabilidade
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O Programa para o Futuro desafiou os jovens
em vários níveis. Com o tempo, tornaram-se
aprendizes competentes, aptos a fazerem
perguntas e questionamentos, buscando
informações de fontes diversas, e prontos a
aceitar qualquer desafio. Esses são requisitos
essenciais para uma carreira profissional na
área das TIC ou outros setores. Para atingir o
máximo potencial do currículo PPF e da
metodologia de aprendizagem, a AED
integrou uma variedade de atividades
programáticas e testou muitos elementos
inovadores. 

O PROGRAMA PIONEIRO DE 
e-MENTORING NO BRASIL
Redes de contatos profissionais e sociais são
recursos fundamentais na procura por um
bom emprego e no direcionamento de uma
carreira bem-sucedida. São poucos os jovens
desfavorecidos que dispõem desse tipo de
rede. Na realidade, os círculos sociais em que
vivem são restritos e homogêneos,
compostos de jovens com o mesmo perfil.
Conseqüentemente, essas redes geralmente
exercem uma influência negativa no jovem,
dificultando ainda mais as mudanças e
melhorias em suas vidas. 

Para lidar com a ausência de uma rede de
apoio e para diminuir os efeitos negativos
das redes locais nas comunidades de origem
dos jovens, a AED idealizou e iniciou um
programa de e-Mentoring no Brasil.
Cinqüenta profissionais de 36 organizações
(principalmente empresas privadas, mas
também órgãos governamentais e ONGs)
esforçaram-se e/ou envolveram suas
empresas e colegas para participarem do
Programa de e-Mentoring do PPF. Algumas
das empresas tinham mais do que um repre-
sentante, garantindo, assim, que cada um dos
50 jovens tivesse seu próprio mentor. A
maioria dos mentores trabalhavam como
profissionais da área de TIC, e as empresas
desta área compunham aproximadamente a
metade. 

A coordenadora de e-Mentoring do PPF, Maria
Aparecida Cavalcante, era responsável em
tempo integral pelo planejamento e imple-
mentação dessa atividade pioneira no Brasil.
Ela uniu as duplas, desenvolveu um manual
de mentores, treinou os profissionais,
organizou as atividades de e-Mentoring e
facilitou o desenvolvimento de sólidas
relações de mentoria. Os alunos com seus
mentores utilizavam email e comunicação
instantânea para realizar as atividades. O 
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Fatores Essenciais de
Sucesso do PPF
Por si só, o currículo integrado pela metodologia baseada em
projetos não teria sido suficiente para transformar jovens desfa-
vorecidos em pessoas aptas a conseguirem empregos, desen-
volverem carreiras e tranformarem suas vidas.



Jailson da Silva,
Gerente de Finanças,
Siemens Brasil

“Ser um mentor é uma
experiência inédita para
mim e curiosamente
mesmo sendo de um
mentorado externo à
minha empresa, tem
exigido uma responsabi-
lidade tão grande quanto
de meus próprios
funcionários. Os ganhos
com essa rica experiência
são para os dois: mentor e
mentorado. O Programa
para o Futuro vem
preencher uma lacuna. 
É uma inovação no desen-
volvimento destes
mentorados que possuem
um potencial altíssimo e
inexplorado, aguardando
apenas a oportunidade do
despertar. Sinto-me muito
honrado em participar
deste belo programa.“
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e-Mentoring ajudou os jovens do PPF a estab-
elecer e utilizar redes profissionais de
contatos, enquanto também aprendiam a
comunicar-se profissionalmente.

A comunicação por meio da escrita com seus
mentores foi um incentivo enorme para que
os jovens melhorassem seu domínio da língua
portuguesa e forneceu uma maneira efetiva
para moldar o comportamento, a comuni-
cação e as atitudes profissionais. O resultado
foi uma rápida transformação no nível da
linguagem e da comunicação, além do
aumento da autoestima e confiança. No final
do Programa, o sucesso da rede de e-
Mentoring foi tão expressivo que havia mais
mentores que jovens, e, assim, cada jovem
interagia com vários mentores. Enquanto
muitos programas de mentoria no mundo
duram somente de 3 a 4 meses, o relaciona-
mento entre mentores e jovens do PPF
permaneceu por todo o período da atividade. 

Um dos mais significativos benefícios a longo
prazo do e-Mentoring é que os mentores
abriram portas para o mundo profissional e
forneceram contatos fundamentais quando
os jovens procuravam empregos. O mentor,
além disso, tornou-se um adulto amigo que
ofereceu orientação e incentivo sobre o
mundo profissional e a vida em geral. Os
jovens ficaram surpresos com o fato de que
alguém de fora do seu círculo social e

econômico pudesse se preocupar com eles e
mostrar um sincero interesse no seu futuro.
No jovem, esse sentimento traduziu-se num
forte compromisso pessoal de querer ser bem
sucedido no Programa, como meio de
retribuir a confiança depositada por seus
mentores. Essa experiência também ajudou a
superar alguns sentimentos de isolamento e
revolta em relação à sociedade, tão comuns
nos jovens desfavorecidos. 

A LIBERDADE E A RESPONSABILIDADE
DA EQUIPE EM INOVAR E SE ARRISCAR    
Logo no início do Programa, um profissional
de recursos humanos do Banco do Brasil
trouxe seu computador para a sala de aula do
PPF questionando se os alunos conseguiriam
consertá-lo. Segundo ele, uma empresa de
serviços do mercado havia informado que a
placa mãe estava com defeito e que o conserto
custaria mais de R$300,00 (trezentos reais).
Dois jovens perguntaram para Marcio Rocha,
coordenador da sala de treinamento, se eles
poderiam usar parte da aula para tentar
diagnosticar e consertar o computador. Sem
hesitar, Marcio sugeriu que utilizassem os
últimos 30 minutos da aula para trabalhar no
computador. Depois de investigar o equipa-
mento por alguns minutos, os alunos desco-
briram que o problema estava localizado numa
pequena pilha, na placa mãe, que custava na
época R$6,00 (seis reais). Depois do rápido
conserto, o computador voltou a funcionar

“A atividade de e-Mentoring é um espetáculo. Um profissional que orienta,

mostra como é, como se comportar no mercado de trabalho. Para os jovens

do Programa para o Futuro, o mercado de trabalho é um mundo novo com

vários obstáculos para poder entrar nele e, ainda mais, continuar. Para os

jovens e os profissionais está sendo uma experiência fantástica. Ambos

aprendem juntos. Alguns profissionais se vêem no jovem como um espelho,

porque todos já foram jovens buscando entrar neste mercado tão competitivo.

Ser mentor e mentorado é um compromisso muito importante e sério.”

—Marilia Silva, Jovem do PPF

A EXPERIÊNCIA DE UM
DOS MENTORES



normalmente. Todos, dentro e fora do
Programa, ficaram sabendo desse sucesso e
logo começaram a trazer seus computadores
para os jovens do PPF consertarem. 

A equipe pedagógica introduziu a atividade
prática de reparos nos projetos, passando a
fazer parte do conteúdo programático.
Reconhecendo que é impossível prever todas
as oportunidades e desafios de um programa,
a equipe coordenadora da AED criou uma
cultura de dar autonomia aos docentes na
tomada de decisões, possibilitando identificar
a melhor maneira de atender as necessidades
dos jovens e atingir as metas do projeto. Os
membros da equipe foram incentivados a

tentar várias abordagens e ser flexíveis em
relação às diversas necessidades dos partici-
pantes. Aos que se arriscaram e tentaram
novas alternativas, o PPF aplaudiu a iniciativa
e prestou seu reconhecimento. Este foi um
processo de aprendizagem conjunta entre a
AED e a equipe do PPF, fortalecendo, ainda
mais, as bases deste piloto de sucesso. 

MEIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES
SOCIAIS E MATERIAIS DOS JOVENS
A estrutura de apoio social do Programa foi
vital para o sucesso do projeto piloto. Este
apoio garantiu aos jovens meios de se manter
física e emocionalmente em condições de
participar do Programa. Tratou-se de um
apoio de base, que se não oferecido, poderia
impedir o sucesso de muitos jovens. Neste
contexto, receberam um refeição diária
balanceada, dois uniformes (financiados pela
IBM-Brasil)4 e vales-transporte de ida e volta
ao centro de treinamento. 

O uniforme profissional foi um dos apoios de
efeito psicológico mais importantes no PPF,
fortalecendo a autoconfiança dos jovens,
criando uma identidade própria, especial-
mente quando participavam de eventos
públicos. 

A história de vida dos jovens do Programa
mostrava sérios problemas sociais, culturais e
econômicos. Muitos vieram de situações fami-
liares difíceis, com mães provedoras do
sustento da casa, ausência dos pais, ou com
estruturas afetivas e interpessoais extrema-
mente fragilizadas. Os jovens queriam e
precisavam conversar sobre essas e outras
dificuldades. Precisavam de orientação para
temas como gravidez precoce, violência e/ou
drogas5. Além disso, era comum enfrentarem
preocupações financeiras sérias, pessoais ou
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Logo no início do Programa, o
jovem Weidson Melo pediu ao
coordenador da sala de treina-
mento, Marcio Rocha, oportu-
nidades para aprender mais
sobre hardware. A cultura do

PPF de corresponder às necessidades dos jovens,
dar-lhes liberdade de tomar decisões e se arriscar
permitiu ao coordenador atender à solicitação de
Weidson. Marcio ajustou as atividades de apren-
dizagem, dando ao jovem mais tempo na prática do
assunto. Esse nível de flexibilidade foi compensado
ao término do treinamento, quando Weidson
montou sua própria empresa de serviços e reparos
de computadores, chamada W&W Informática. A
empresa de Weidson está crescendo, fornece renda
essencial para sua família e permite que o jovem
empresário planeje um futuro melhor. 

“Antes do Programa Para o Futuro, eu não poderia
nem sonhar que era possível ter meu próprio
negócio. Como muitos de meus colegas, eu não
tinha direção, nem foco. Eu não tinha habilidades
para ser bem sucedido nos negócios. Eu agora sei o
que quero, e tenho as competências e as habilidades
e uma rede profissional que me dá possibilidade
para que eu alcance meus objetivos.” disse o jovem
empresário.

Aluno do PPF abre
sua própria empresa
de TI

4 
Ao invés de simplesmente comprar os uniformes, a AED forneceu

à Casa de Passagem, uma das ONGs parceiras do PPF no Recife, os
recursos doados pela IBM para comprar o tecido e outros itens do
uniforme. A equipe da Casa contou com a contribuição dos jovens
de seu programa de capacitação em moda para confeccionar os
uniformes para os alunos do PPF.  

5 
O Programa perdeu um jovem para a violência urbana. 

FATORES
ESSENCIA IS  DE
SUCESSO DO PPF



da família, e conflitos domésticos prove-
nientes da baixa renda e desemprego. 

A coordenadora social do PPF, Rosângela Maia,
e coordenadores das áreas relacionadas
dividiram a responsabilidade de responder às
necessidades sociais dos alunos. A assistente
social entrava em contato com os jovens
ausentes por mais de um dia e fazia o
acompanhamento junto aos pais ou outros
familiares para detectar o motivo. Em certos
casos (acidentes, doenças, gravidez, etc.), ela
convidava os pais para uma reunião e em
situações mais críticas, realizava visitas
domiciliares para oferecer-lhes apoio, identi-
ficar outras necessidades e indicar os serviços
disponíveis na comunidade para o encami-
nhamento dos problemas encontrados.

O psicólogo também desenvolveu atividades
em grupo que conduziram os jovens à reflexão
e fortalecimento emocional para enfrentarem
os desafios da vida diária. Durante essas
sessões, os jovens falavam sobre seu
progresso, desafios atuais e as metas para o
futuro. Além disso, a assistente social e o
psicólogo organizavam reuniões bimensais
com as famílias no centro de treinamento,
propiciando um apoio fundamental para o
sucesso do jovem. 

EQUIPE ESPECIALIZADA COMO 
PONTO CENTRAL DE APOIO    
Grande parte do sucesso do PPF se deve à
contratação de profissionais especializados e
experientes para as diversas áreas do
programa piloto. É muito comum em
programas sociais no Brasil, e em outros
países, apoiar-se fortemente no trabalho de
voluntários para a sua implementação. Os
voluntários podem adicionar grande valor aos
programas. Porém sustentar-se na
dependência deste trabalho, principalmente
para funções centrais, pode comprometer o
sucesso. Algumas vezes, os voluntários podem 
não apresentar as qualificações exigidas ou,
ainda, deixarem o programa para um emprego

remunerado. Em contrapartida, contar com
profissionais especializados garante a
qualidade e a continuidade do programa. Por
exemplo, muitos mentores comentaram que o
sucesso de programa de e-Mentoring não teria
sido possível sem a coordenação diária e o
apoio semanal do coordenador de e-Mentoring
do PPF, contratada em tempo integral. Por
outro lado, sabe-se que a contratação de
profissionais especializados pode aumentar os
custos e restringir o número de jovens
atendidos. 

O PPF beneficiou-se largamente dos serviços
de uma equipe remunerada de profissionais.
Considerando que foi um piloto com o
objetivo de testar novas metodologias e
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Durante o Programa de treinamento, Flavia, uma partici-
pante, soube que estava grávida.* Depois de alguns
meses a gravidez começou a dificultar a longa viagem de
ônibus até o Programa, e Flavia anunciou que teria que
abandonar o Programa. Ao invés de aceitar a sua saída, a
equipe didática do PPF ofereceu a ela os materiais de
aprendizagem para que pudesse continuar sua apren-
dizagem em casa. Além disso, em algumas situações,
seus colegas do PPF e a assistente social do projeto
foram até sua casa para ajudá-la com os estudos e
encorajá-la a permanecer no PPF. Depois de três meses
em casa, Flavia encontrou forças para voltar ao Programa
e concluí-lo. Ela deu à luz no final do período de treina-
mento e com a ajuda da sua família para cuidar do bebê,
ela inscreveu-se para a bolsa de estudos no IBRATEC para
curso técnico. Essa combinação de persistência e
capacidade da equipe do PPF de responder de uma
forma flexível às necessidades de Flavia, foi premiada
quando a jovem foi contratada como estagiária de RH na
Coca Cola. 

*Estudos mostram que aproximadamente 18% das adolescentes
brasileiras (de 15 a 19 anos) engravidam. (Ministério da Saúde,
2004).

A Família 
do Programa 



abordagens, o Programa contou com número
de profissionais maior do que a maioria dos
projetos já consolidados. A equipe docente
consistiu de dez profissionais contratados para
as áreas de software, hardware, matemática,
inglês, português, além de criatividade, empre-
gabilidade, e-Mentoring e aspectos de gênero.
Considerando as várias áreas do currículo e a
abordagem de ensino em equipe, a proporção
média de aluno para professor na sala de aula
era de 3 para 1. Após a conclusão do piloto, a
coordenação acredita que uma equipe central
pedagógica composta de cinco membros com
múltiplas habilidades seria suficiente para
executar o programa sem prejudicar a
qualidade. 

INVESTIMENTO NOS EDUCADORES
Um dos maiores desafios de qualquer
programa de empregabilidade de jovens é a
adoção de uma abordagem inovadora e a
criação de um ambiente que ofereça apren-
dizagem significativa e o desenvolvimento de
habilidades coerentes com as exigências do
mercado de trabalho. Reconhecendo que as
abordagens tradicionais centradas no
professor não surtiam efeito na aprendizagem
do jovem, principalmente para períodos relati-
vamente curtos, a AED e a LTNet-Brasil desen-
volveram uma metodologia eficaz de
construção do conhecimento. Criaram um
ambiente de aprendizagem propícia à poten-
cialização da energia do jovem e a
alavancagem de futuros melhores.

A base da metodologia pedagógica do PPF foi a
preparação dos professores para adotarem
uma nova forma de ensinar, numa sala de aula
fora do convencional.6 Todos os professores do
PPF enfrentaram grandes desafios para se
adaptarem à nova metodologia centrada nos
alunos e baseada em projetos, além de terem
que se ajustar ao ambiente radicalmente
diferente, passando a trabalhar em equipe.

Considerando-se que o sistema brasileiro de
educação, com origem no francês, se baseia em
uma abordagem de instrução formal centrada
no professor e com predominância de aulas
expositivas em matérias específicas, tratou-se
de uma grande mudança para toda a equipe
docente. No PPF, os professores tornaram-se
facilitadores e membros de equipes colabora-
tivas de aprendizagem, atuando simultanea-
mente numa mesma sala de aula.

O trabalho colaborativo entre educadores não
só garantiu a integração de múltiplos
conteúdos e tópicos nos projetos de apren-
dizagem, mas também ofereceu a cada jovem
apoio direto e intenso dos professores de
diversas áreas para orientação nas atividades.
O trabalho pedagógico em equipe despertou o
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Dois meses depois de iniciar seu
curso no IBRATEC, o graduado
do PPF, Cleyton Gonçalves, e um
outro colega do curso técnico,
foram selecionados pelo professor

de Redes para trabalhar como assistentes técnicos
voluntários de Informática na Faculdade de
Economia, na Universidade Federal de
Pernambuco. Depois de três meses, Cleyton foi
contratado como empregado fixo pelo PROMATA
(Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Sustentável da Zona da Mata do Estado de
Pernambuco).

No final do primeiro semestre no IBRATEC,
Cleyton recebeu o prêmio Top Team dedicado aos
alunos com as melhores notas na escola (baseado
em avaliações objetivas e recomendações dos
professores). Cleyton continua a receber reconhe-
cimento, não somente pelas competências
técnicas, mas também pela sua habilidade de fazer
contatos e de liderança. O jovem mantém a
comunicação com seu mentor e é reconhecido
pelos colegas como um exemplo de sucesso. 

Estudante PPF em
destaque profissional
e acadêmico 

FATORES
ESSENCIA IS  DE
SUCESSO DO PPF

6 O PPF selecionou a maioria dos professores das escolas
públicas. Um dos professores de computação veio de uma
empresa de informática e o outro foi selecionado de uma
escola técnica particular.



REFLEXÃO SOBRE OS
PROBLEMAS PESSOAIS

“Eu estava até com uma
auto-estima boa, mas nos
últimos meses, ando meio
mal, com muitos problemas
em casa... têm horas que a
gente precisa falar porque
fica com uma coisa presa e
não consegue se concentrar
em mais nada. É bom poder
falar disso com alguém que
está disponível para ouvir a
gente”. –Jovem do PPF 

“Eu já senti todas as
emoções possíveis aqui no
projeto. Todas as coisas
boas e ruins . Eu vivi tanta
coisa aqui, conheci tantas
pessoas que acrescentaram
tanto que... nossa, olhando
agora, eu percebo o quanto
eu cresci”. –Jovem do PPF 

“Foi muito difícil lidar com
as cobranças na família,
afinal já tenho 19 anos e
preciso trabalhar para
ajudar em casa. Mas, eu
bati o pé e disse que para
que pudesse ter uma
oportunidade melhor, eu
precisaria terminar o curso
aqui no PPF. Hoje a minha
família compreende”.
–Jovem do PPF 

interesse dos jovens nas diversas áreas de
conteúdo e proporcionou-lhes um apoio quase
personalizado, estando em contato direto com
educadores. Por fim, a abordagem pedagógica
do PPF promoveu grande estímulo na apren-
dizagem em equipe dos próprios jovens. 

Para capacitar esses professores para o PPF, a
LTNet-Brasil, uma das quatro ONGs brasileiras
que colaboraram com a AED no projeto, criou
e implementou um intenso programa de
capacitação para educadores, de duas semanas.
O programa de capacitação foi desenvolvido
sob a orientação do Dr. José Armando
Valente7, professor da Universidade Estadual
de Campinas em São Paulo, um dos desen-
volvedores pioneiros no Brasil de
metodologias que integram TIC na Educação e
orientador pedagógico voluntário no
Programa, enfatizando a aprendizagem ativa
baseada em projetos e a integração de
competências que compuseram o currículo do
PPF. A LTNet-Brasil criou o programa de
capacitação para possibilitar que os profes-
sores do PPF, formados em metodologias
convencionais de ensino, pudessem adotar
rapidamente essa nova abordagem.
Considerando que a maioria dos professores,
exceto os de hardware e software, tinha pouca
experiência com computadores ou com a
internet (muitos dos professores nunca
tinham usado email antes da capacitação), o
Programa forneceu à equipe uma introdução
às TIC, a serem utilizadas como ferramentas
para o desenvolvimento dos projetos
pedagógicos. 

Para garantir que os professores não retor-
nassem às abordagens convencionais a que
estavam acostumados, o PPF forneceu um
ambiente de aprendizagem online que foi
utilizado durante todo o projeto. A LTNet-
Brasil criou e administrou o ambiente que
conectou a equipe pedagógica do PPF com
professores voluntários da Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP), Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC) e
com o coordenador pedagógico do PPF. Os
professores podiam realizar perguntas diaria-
mente e publicar seus projetos de apren-
dizagem virtualmente, para compartilhar e
receber contribuições dos colegas e demais
membros da equipe de coordenação
pedagógica. O diálogo surgido entre a equipe
pedagógica do PPF e acadêmicos e orienta-
dores da LTNet-Brasil resultou em um
processo criativo que resultou no surgimento
de um ambiente flexível e favorável à aplicação
da metodologia. Para potencializar os
benefícios da utilização do ambiente
pedagógico online, a LTNet-Brasil organizou
encontros semanais com os professores, que
envolviam o coordenador do projeto e os
coordenadores pedagógicos. A formação
profissional oferecida aos docentes por meio
de um ambiente de aprendizagem online
juntamente com reuniões presenciais consistiu
em formação imprescindível, possibilitando
aos educadores adotar e aplicar efetivamente a
abordagem pedagógica do PPF. Um elemento
importante para o sucesso foi a preocupação 

do Programa em orientar os docentes para, no
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7 O Dr. Valente é professor da
Universidade de Campinas, e um dos
pioneiros no desenvolvimento de
metodologias para integrar a tecnologia
da informação à educação no Brasil.

Cida Cavalcante, coordenadora de 
e-Mentoring do PPF, festejando o
sucesso com três jovens do PPF.



dia a dia, avaliar e refletir sobre as atividades
implementadas, adotando novas posturas
sempre que necessário. 

Apesar dos desafios desta transição, todos os
professores, exceto um, permaneceram no PPF
até o final do programa. Durante o piloto,
muitos docentes comentaram que nunca
tinham vivenciado a aprendizagem rápida e
dinâmica como a que passaram a ver. Além
disso, expressavam a preocupação sobre a
possível dificuldade de retornar a uma sala de
aula convencional na escola pública, onde o
ensino e a aprendizagem eram menos praze-
rosos e efetivos. 

A INCLUSÃO DE JOVENS EM MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS NO PPF  
O Ministério de Justiça no Brasil administra
um programa de aplicação de medidas socioe-
ducativas para jovens menores de 21 anos, em
conflito com a lei, em virtude de sua primeira
infração, como forma de promover a sua
recuperação. Nesse programa permite-se a ele
realizar serviços comunitários, ter liberdade
assistida — programa de atendimento em
medida socioeducativa e semiliberdade, “em
respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento” (Estatuto da Criança e do
Adolescente, Seção VII, Art. 121). Apenas
serão privados de liberdade aqueles que
cometeram atos infracionais graves, previstos
em lei. Estas medidas permitem às ONGs, em
parceria com agências governamentais, a
organização de atividades para os jovens,
como forma de inclusão e recuperação.

Muitas ONGs no Recife que tentaram incluí-
los nos programas existentes relataram que
essas experiências não foram bem sucedidas.
Como parte das ações de inovação no PPF, o
diretor do programa acreditou ser possível
integrar esses jovens ao Programa e alcançar o
sucess, adotando-se os seguintes elementos: 

n Neutralização das referências passadas:
Incluindo um número limitado de jovens em
medida socioeducativa ao grupo maior
tornaria possível aos primeiros criar refer-
ências num novo grupo social e integrar-se
com o mesmo, fazendo com que a possibi-
lidade de tomar más-condutas fosse neutra-
lizada.

n Influência positiva do grupo: Jovens
normalmente desejam ser e agir como seus
colegas, reproduzindo as atitudes do grupo.
Este fator, aliado à neutralização das refe-
rências passadas, aumenta as oportunidades
do jovem em medida socioeducativa tomar
atitudes positivas

n Anonimato: Somente alguns coordenadores
com funções pertinentes sabiam desta
atividade e quem eram os jovens em medida
socioeducativa. Este fator contribuiu enorme-
mente para que os jovens viessem ao
Programa sem a pressão da discriminação,
preconceito ou falso juizo sobre seu perfil.
Eram simplesmente os “jovens do PPF” que,
como todos os demais, aproveitaram as
oportunidades e desenvolveram suas capaci-
dades.

n Apoio e atendimento: Quanto mais
vulnerável a situação de desfavorecimento
do jovem, maior a necessidade do acompa-
nhamento para possibilitar-lhes transformar
suas vidas. Além do apoio oferecido pela
equipe do PPF a todos os jovens, os em
medida socioeducativa tinham um
acompanhamento personalizado. 

Para testar esta metodologia, o PPF e ONG’s
locais ligadas ao Ministério da Justiça identi-
ficaram quatro jovens para integrar-se ao
Programa. Fazendo-se uma análise mais
detalhada sobre a inserção destes jovens no
PPF, podemos considerar que de certa forma,
todos obtiveram sua recuperação e principal-
mente sua integração à sociedade e
comunidade e mais: Dois tiveram suas
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medidas socioeducativas reavaliadas e modifi-
cadas, além de terem alcançado conquistas,
por meio de cursos e trabalho no mercado de
trabalho. O progresso foi registrado em todos
eles, de formas diferenciadas. Apesar de que
nem todos tenham conseguido resultados
completamente satisfatórios, suas aquisições,
respeito adquirido, orientação e profissiona-
lização foram pontos essenciais no processo de
sua formação.

Temos que avaliar que a situação dos jovens do
PPF, de forma geral, era de desfavorecimento e
de possibilidades idênticas se não tivessem
obtido de suas famílias ou de outros núcleos
as orientações necessárias. Os quatro jovens,
inseridos no PPF, tinham uma situação ainda
mais delicada e o sucesso obtido com eles
demonstra que é possível incluir jovens muito
desfavorecidos em programas como o PPF.
Entretanto, isso exige um elevado grau de
comprometimento e recursos de apoio. Trata-
se de um investimento baixo no estágio inicial
destes jovens, considerando-se as oportu-
nidades de tornarem-se cidadãos produtivos
com futuros promissores. 

AÇÃO INTEGRADA DAS PARCERIAS  
A AED colaborou com quatro ONGs brasileiras
na implementação do projeto piloto PPF.
Selecionou essas quatro ONGs como parceiras
por suas especialidades únicas, conhecimento
sobre a realidade do Brasil e do Recife, expe-
riência no trabalho com jovens desfavorecidos,
rede de contatos com empresas locais e a
capacidade de uma delas de desenvolver e
aperfeiçoar o currículo e as metodologias de
aprendizagem. Ao mesmo tempo, a AED
acreditou que o processo de trabalhar em
conjunto no projeto piloto fosse contribuir na

construção da capacidade de cada uma das
organizações e criar maiores oportunidades de
sustentabilidade. 

Quase todas as decisões sobre a implemen-
tação do PPF foram tomadas em colaboração,
e as responsabilidades para a execução das
tarefas no projeto foram compartilhadas. O
esquema do programa também alocou ativi-
dades específicas do projeto entre os parceiros,
baseado na sua expertise profissional, exper-
iência prática, conhecimento local e redes de
contatos. Ao mesmo tempo, o sistema colabo-
rativo de gerenciamento do PPF facilitou e
incentivou a inovação e a integração de novas
idéias — fatores críticos para o sucesso de
todos os projetos pilotos. Ao lado de todos os
benefícios surgidos dessa estrutura colabo-
rativa, o trabalho com quatro ONGs parceiras
locais também aumentou a complexidade, a
dificuldade e o custo de mão-de-obra para o
gerenciamento do PPF. Apesar dos desafios
inerentes no trabalho colaborativo com
múltiplas organizações, a abordagem aberta
promovida pela AED e a equipe diretora do
projeto contribuiu substancialmente para o
sucesso do PPF.

Três das ONG parceiras no projeto, Casa de
Passagem, Porto Digital, e CDI-Pernambuco,
têm suas sedes localizadas no Recife. A quarta,
LTNet-Brasil, com sede em Brasília, é uma insti-
tuição dedicada a oferecer em âmbito nacional o
acesso à informação de alta qualidade para o
aperfeiçoamento do uso das tecnologias da
informação em educação. Cada ONG parceira
contribuiu com funcionários para o projeto,
gerenciou componentes específicos do
programa e ainda forneceu materiais, recursos e
apoio financeiro para a execução do PPF. 
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“… o sistema colaborativo de gerenciamento  do PPF facilitou e incen-

tivou a inovação e a integração de novas idéias – dois fatores críticos

para o sucesso de todos os projetos pilotos.”



n A Casa de Passagem, respeitada organi-
zação com anos de experiência trabalhando
com jovens e famílias em algumas das
comunidades mais carentes do Recife, foi
responsável pelos componentes sociais e
psicológicos do projeto, gerenciou as
refeições e transportes dos jovens,
contratou professores e realizou o acompa-
nhamento das famílias. 

n O CDI-Pernambuco, organização com a
missão da inclusão digital de jovens desfa-
vorecidos, apresentou os parceiros corpora-
tivos, instalou equipamento na sala de
treinamento, contratou professores da área
de TIC e atuou nas atividades de emprega-
bilidade. 

n O Porto Digital, organização que administra
o reconhecido parque tecnológico do Recife
e promove a incubação de empresas locais
de TIC, apoiou as atividades de empregabi-

lidade, articulou com as empresas e a mídia
locais, coordenou eventos, e hospedou os
coordenadores de e-Mentoring e do projeto. 

n A LTNet-Brasil organização que promove
nacionalmente a educação e a capacitação de
docentes por meio das TIC, desenvolveu o
currículo e a metodologia de aprendizagem,
criou e realizou a capacitação dos profes-
sores, desenvolveu e gerenciou o ambiente
de desenvolvimento profissional online para
os professores e coordenou o dia-a-dia das
atividades de capacitação.

Thelma Torres, Diretora Executiva da Casa de
Passagem, avaliou o trabalho conjunto entre
parceiros como uma experiência de sucesso:
“Para a Casa de Passagem, o Programa repre-
sentou uma experiência exitosa de trabalhar em
rede, acumulando diversos saberes de cada
parceiro como uma ação complementar.”

Marcio Rocha, coordenador do centro de treinamento do PPF, dando orientação personalizada a uma jovem do PPF. Este estilo
de aprendizado em colaboração com os professores, que trabalharam como facilitadores do aprendizado, acelerou o ensino e
permitiu que os jovens desenvolvessem técnicas de aprendizagem para toda a vida.
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PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
O sucesso de qualquer projeto de empregabi-
lidade depende da preparação dos jovens com
as competências necessárias ao ambiente de
trabalho, para possibilitar-lhes desenvolver
sua carreira ao longo da vida. Durante o
projeto, a AED e a equipe do PPF iniciaram e
cultivaram parcerias importantes com o setor
privado no Recife e no Brasil, garantindo
assim o sucesso do Programa. Antes de
preparar o currículo, a AED fez um levanta-
mento com os profissionais de recursos
humanos locais no setor privado, garantindo
que o currículo estivesse de acordo com
demanda do mercado. Apresentações
freqüentes em empresas e instituições e o
programa de e-Mentoring propiciaram aos
jovens uma extensa rede de contatos, além da
compreensão do ambiente de trabalho, expec-
tativas dos empregadores e carreira profis-
sional. 

O compromisso da USAID com o projeto
piloto ajudou a AED a atrair parceiros do setor
privado para apoiar o PPF. Sem a participação
da USAID é provável que poucas, ou nenhuma
empresa, estariam dispostas a se arriscar e dar
apoio a uma abordagem, até então não-
validada, de capacitação para a empregabil-
idade. As cinco grandes empresas a seguir
contribuíram com material e apoio financeiro
e contribuíram para o sucesso do PPF:

O Banco do Brasil doou uma sala no 9º andar
com toda a estrutura elétrica, ar condicionado
e segurança na sede do Recife, para hospedar o
centro de treinamento do Programa;

A IBM-Brasil forneceu 20 desktops e 7 laptops,
além dos recursos financeiros para comprar
impressoras e possibilitar que a Casa de
Passagem confeccionasse os uniformes dos
jovens do PPF; 

A Microsoft Brasil forneceu o software de
instalação do sistema operacional da empresa
para todos os equipamentos do centro de
treinamento; e

O IBRATEC, Instituto Brasileiro de Tecnologia,
considerada uma das maiores redes de ensino
de informática do Norte-Nordeste, forneceu
bolsas integrais para todos os jovens do PPF
fazerem o programa de formação técnica de
dois anos;

A ABA, um reconhecido centro binacional de
idiomas no Recife, disponibilizou dois profes-
sores para que pudessem atuar como volun-
tários no projeto. 

Além desses cinco parceiros, aproximada-
mente 36 empresas e organizações de pequeno
a grande porte na região do Recife possibili-
taram a participação dos seus funcionários no
programa de e-Mentoring. A AED não teria
conseguido implementar o PPF sem esse apoio
do setor privado e estima que o valor das
contribuições para a implementação do
Programa excedeu a U$400.000. Ainda mais
importante que o apoio financeiro, foi o
impacto positivo causado nos jovens pelo
compromisso dos parceiros e as oportunidades
de contato com o mundo real do trabalho
propiciada por essas parcerias. 
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Do total de 50 jovens, 43 graduados tra-
balharam desde o início do Programa, 35
estavam matriculados em programas de
ensino técnico ou superior, sendo 31 inscritos
no IBRATEC e 3 em universidades públicas.
Muitos graduados do PPF estão trabalhando e
continuando sua capacitação técnica ao
mesmo tempo. Esse índice de 92% de empre-
gabilidade alcançada pelo PPF superou
quaisquer expectativas.

Além disso, muitos jovens do PPF foram
promovidos ou, de seus primeiros empregos,
identificaram e galgaram novas e melhores
oportunidades. A maioria dos jovens
conseguiu emprego na forma de estágios
remunerados. O programa de estágios no
Brasil, regulamentado pelas Leis Federais,
exige que os estagiários estejam matriculados
em programas educacionais regulamentados. 
Sabe-se que os estágios “devem propiciar a
complementação do ensino e da aprendizagem
e serem planejados, executados, acompa-
nhados e avaliados em conformidade com os
currículos, programas e calendários escolares”
(Lei 6.494, Art.1º.Inciso3). Sabe-se também
que diante dos altos encargos trabalhistas, um
grande número de empresas contrata jovens

qualificados por meio do estágio, apesar da lei
esclarecer que o estágio não tem a finalidade
de substituir o emprego. 

Tanto por se tratar de uma fase inicial de
aprendizado quanto pela maior oferta das
empresas, a maioria dos brasileiros e também
os jovens do Programa iniciaram suas carreiras
no setor formal por meio do estágio. 

A maioria dos jovens foi contratada na função
de suporte técnico de informática. 25%
exercem funções administrativas e 10%
trabalham em atendimento ao cliente.
Notoriamente, a maioria dos jovens do PPF
ganha salários 30% acima do salário mínimo,
comprovando o êxito do Programa em romper
o ciclo de desfavorecimento para esses jovens.
Em abril de 2005, aproximadamente 10 jovens
haviam recebido aumento de salário e alguns
deles já coordenavam pessoal, supervisio-
nando pelo menos um outro funcionário. 
Muitas das empresas contratantes dos jovens
do PPF comentaram as qualidades excep-
cionais dos graduados. Uma gerente de
recursos humanos na Amanco, cliente da
Teletex (empresa provedora nacional de
serviços técnicos em TIC) comentou sobre seu

Resultados, Replicabilidade 
e Expansão

Em maio de 2005, aproximadamente um ano após o final do
período formal da capacitação, 92% dos graduados do PPF
tinham entrado no mercado de trabalho e/ou estavam em cursos
técnicos ou superiores. 
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funcionário, jovem do PPF: “A principal
diferença entre o Alex e outros estagiários é a
humildade; quando não conhece a solução
para o problema, ele procura as respostas com
os mais experientes. Alex viajou recentemente
para Joinville para um treinamento na sede da
empresa. Ele se provou dinâmico, compro-
metido e reservado. Se tiver mais vagas na
minha empresa, não tenho dúvida nenhuma
em convidar um jovem do PPF para participar
do processo seletivo.”

REPLICABILIDADE   
Com base nesta experiência, a equipe da AED
acredita que este novo modelo de treinamento
para a empregabilidade possa ser replicado no
Brasil e em outros lugares, além de ser
ampliado para suprir a demanda crescente
para este tipo de iniciativa. A equipe acredita
também que as lições aprendidas no piloto
permitirão às organizações implementar um
programa de empregabilidade a um custo mais
baixo e em menos tempo do que foi requerido
pelo piloto. Por ter focado na preparação
profissional e global do jovem visando o dife-
rencial competitivo no mercado de trabalho, a
equipe de projeto acredita que a experiência
poderia ser facilmente adaptada para outras
áreas técnicas e setores econômicos.

Um ponto importante para se obter êxito do
PPF no Brasil, ou em outros países, é
assegurar que os elementos do programa e os
fatores de impacto, descritos acima, estejam
incluídos nas versões futuras do Programa. No
caso de replicação em outra região ou país,
seria essencial que os elementos principais do
programa fossem adaptados às realidades
locais especialmente ao mercado de trabalho.

No momento desta publicação, a equipe da
AED planejava o projeto de expansão do PPF.
No planejamento do PPF II, a equipe da AED
aplicará os aprendizados obtidos durante o
piloto e aperfeiçoará o desenho inicial do
projeto, incluindo novos elementos

programáticos. Abaixo, são descritos alguns
destes novos elementos que serão integrados
na versão aperfeiçoada do Programa:

n Jovens formados como voluntários: Como
forma de acelerar o processo da familia-
rização de futuros beneficiários ao
Programa, o novo projeto irá contar intensi-
vamente com os jovens formados da
primeira fase do PPF como voluntários.
Estes poderão comunicar, melhor do que
qualquer membro da equipe, os impactos do
PPF em seus futuros e orientar novos jovens
a concentrar-se em aspectos críticos do
Programa. Alguns dos formados poderão
também atuar como mentores. 

n Introdução da atividade de empreende-
dorismo: Na fase piloto, a equipe identificou
a necessidade de capacitação direcionada
dos interessados em criar seu próprio
negócio. O novo programa irá incluir um
componente de capacitação em empreende-
dorismo. Este novo currículo possibilitará
aos jovens adquirirem competências impor-
tantes no negócio próprio, levando-os a
desenvolver um plano estratégico de
negócios e a obtenção de um microcrédito. A
AED estabelecerá parcerias com bancos
locais ou organizações de microcrédito para
criar oportunidades aos jovens empreende-
dores do PPF a iniciar e estabelecer seu
negócio próprio. 

n Integração de mais jovens em medida
socioeducativa: Dando prosseguimento à
fase piloto, o PPF II continuará a incluir
jovens em condições ainda mais desfavore-
cidas provenientes dos programas de
aplicação de medidas socioeducativas. O
objetivo é o de aumentar o número destes
jovens em possivelmente até 25% do total
de participantes e identificar recursos que
viabilizem a os serviços de apoio e acompa-
nhamento social. 
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JOANA: Durante o Programa, Joana participou de um processo de
seleção com jovens do Programa e demais candidatos do mercado,
sendo selecionada para Estágio de TI numa rede de lojas de materiais
para construções, Caxangá Construções. Irreconhecível aos colegas e
professores do Programa, tornou-se falante e participativa. Na data
desta publicação, casada, Joana estava prestes a ter seu primeiro
filho. Depois da chegada de sua filha, pretende voltar ao mercado de
trabalho e fazer o curso de Inglês ou Espanhol “que não tira da
cabeça”. Estabilizando-se financeiramente, ela diz que no período de 5
anos, pretende iniciar seu próprio negócio, “trabalhando e coorde-
nando pessoas” diz a jovem mãe, profissional e com perspectivas
otimistas para si e sua família. 

GEORGE: Ainda no Programa, George foi contratado como Técnico de
Controle e Planejamento de Produção, cuja função envolve suporte,
planejamento e monitoramento da produção de pigmentos, na
Sintequímica – Indústria de fabricação de pigmentos. Refletindo sobre
a trajetória durante o Programa, ele comentou: “Sem o PPF eu me
pergunto o que estaria fazendo hoje. Eu não tinha habilidades
técnicas, tão importantes para o meu trabalho.” Com a postura de um
profissional experiente, ele descreve uma conversa recente com seu
gerente, quando negociou seu salário e conseguiu um aumento de
30%. Mesmo com o emprego, George diz que está “de olho no
mercado”. Sua atual meta é o de ingressar na universidade. Ele
termina a conversa, convidando a coordenadora do projeto para visitá-
lo na empresa. “Será um prazer lhe mostrar a indústria e meu
trabalho”, explica George, com a satisfação e a confiança de um
profissional de sucesso.

CINTIA: Por meio de seu mentor Cíntia soube sobre uma oportunidade
profissional e iniciou seu estágio na Capital Login, empresa de suporte
em TI e desenvolvimento de Softwares. No início, realizou um treina-
mento mas logo foi contratada como estagiária na área de Pesquisa e
Desenvolvimento. No início, era a única mulher na equipe. Ainda nesta
fase, seu coordenador entregou-lhe um manual em inglês referente a
um novo software, que ela precisaria ler para realizar os testes.
Imediatamente, acionou sua rede de contatos e conseguiu, por
iniciativa própria, uma bolsa de estudos, aos sábados, na Associação
Brasil América (ABA), parceira do Programa. Incansável guerreira,
Cintia ainda preencheu seu terceiro turno, à noite, com o trabalho em
Call Center de uma empresa de telecomunicações. Com o término do
curso técnico, Cintia tentará sua contratação no emprego para
começar a investir em seu curso preparatório para o vestibular, onde
pretende cursar Ciências da Computação. Agora, possuindo
competências técnicas, profissionais e rica rede de contatos, a jovem
profissional sonha com perspectivas concretas e um futuro brilhante a
sua espera.

Conquistas e
Sucessos
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n Enfatizar o desenvolvimento das
competências de liderança: Um dos resul-
tados espontâneos do piloto foi a formação
de jovens que desenvolveram sua capacidade
de liderança. Para fortalecer este processo, o
PPF II irá introduzir atividades e projetos
que visem o desenvolvimento desta
competência de forma diferenciada. Os
feedbacks fornecidos pelos empregadores
mostraram que os jovens que possuíam esta
competência obtiveram sucesso em seus
locais de trabalho.

n Estabelecer uma rede de jovens formados:
Um dos mais importantes patrimônios do
projeto piloto são os jovens formados. A
natureza do PPF em fortalecer pessoas
ajudou a criar um forte vínculo pessoal e
profissional entre o grupo. Aproveitando-se
desta rica estrutura que foi construída, a
AED está investindo na construção oficial de
uma rede de jovens formados do PPF e
estará interagindo com a mesma para imple-
mentar diferentes aspectos da nova versão
do Programa.  

n Criar um centro para reforma de computa-
dores: No momento em que jovens
formados do PPF estiverem num momento
de transição entre empregos, é importante
que os mesmos contem com uma estrutura
em que possam preparar seus currículos,
receber orientações e utilizar computadores
com acesso à internet, trocando infor-
mações com colegas e equipe do Programa.
Ao mesmo tempo é fundamental que eles
adquiram novas habilidades. Para isso, a
AED está pretendendo criar um centro para
reforma de computadores que estará
integrado à base de capacitação do PPF. Este
local servirá também para reuniões e ativi-
dades entre jovens formados, possibilitando
aos mesmos trabalhar num ambiente
construtivo e a aperfeiçoar suas habilidades.
A reforma dos computadores será feita para
ONGs, outros projetos sociais ou escolas
públicas, sob taxas simbólicas. O centro de

reforma servirá também como um
laboratório para os estudantes do PPF,
durante seus projetos de aprendizagem
simulando situações reais. 

EXPANSÃO DO PPF
Para possibilitar que a AED expanda o PPF e
atenda a mais jovens, a equipe está desenvol-
vendo várias estratégias de impacto. Além de
possibilitar que o Programa seja expandido,
estas estratégias deverão aumentar as oportu-
nidades de sustentabilidade. As estratégias de
expansão incluem: 

n Parceria com escolas públicas: Por meio
do trabalho colaborativo com escolas
públicas de ensino médio, os jovens que
frequentam as mesmas poderão desenvolver
competências necessárias à sua transição
para o mundo profissional. Esta iniciativa
seria testada num piloto em uma ou duas
escolas de ensino médio, em parceria com
órgãos locais de educação do governo. 

n Fortalecimento da capacidade técnica das
ONGs: Considerando-se que o PPF irá
continuar sua estratégia de trabalhar em
parcerias com ONGs para implementar o
Programa, a nova iniciativa provavelmente
incluirá ações mais direcionadas ao fortaleci-
mento da capacidade técnica destes parceiros,
para que os mesmos possam iniciar atividades
de capacitação similares e adaptar elementos
do PPF aos seus próprios projetos. 

n Expansão das parcerias com o setor
privado: O PPF irá expandir suas parcerias
com o setor privado, para prover importantes
recursos e investimentos no Programa, além
de prover ainda mais oportunidades de
empregabilidade. 

n Promover o e-Mentoring: Paralelamente à
expansão do Programa como um todo, a AED
irá, com o e-Mentoring e possivelmente outros
elementos do piloto, criar projetos indepen-
dentes. A AED acredita que um programa de
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e-Mentoring poderia trazer melhorias de
impacto a muitos outros projetos de emprega-
bilidade, além de oferecer oportunidades a
empresas de pequeno porte de participarem
de ações socialmente responsáveis, por meio
da atuação de seus funcionários como
mentores voluntários. 

n Comunicação sobre as novas perspectivas
relacionadas à juventude: Um dos elementos
mais notáveis no Programa foi a comunicação
constante e transparente sobre os apren-
dizados do Programa por variados meios. O
novo Programa continuará a expandir estes
esforços e promover mais ativamente
assuntos sobre as perspectivas para a empre-
gabilidade de jovens como parte fundamental
da nossa estratégia de crescimento.

IMPORTANTES CONSIDERAÇÕES
Existe a necessidade urgente de prover oportu-
nidades a uma larga escala de jovens desfavore-
cidos para que se beneficiem em programas
como o PPF. No intuito de expandir, no
entanto, pode haver a tendência de eliminar
alguns elementos do Programa, diminuir drasti-
camente a duração da capacitação ou substituir
educadores por voluntários para baixar os
custos do Programa. Infelizmente, tais ações
poderiam tornar o programa ineficaz,
impendindo-o de alcançar os resultados
mencionados anteriormente. As considerações
abaixo podem orientar idealizadores de novos
programas a fazer decisões de como modificar o
desenho do PPF.

n Quantidade x Qualidade: A expansão de um
projeto, sem o devido investimento por meio
de recursos ou contribuições do setor privado,
pode gerar uma queda significativa na
qualidade do programa de empregabilidade e

trazer impactos negativos de curto a longo
prazo no futuro profissional dos jovens.
Aumentar o número de jovens beneficiados
pelo PPF é certamente uma meta importante.
Porém, perseguir ganhos quantitativos e
imediatos, que podem custar o contínuo
crescimento profissional do jovem após o
Programa, torna a utilização de recursos
ineficaz. A expansão controlada e estruturada
do PPF poderá ajudar na identificação de um
ponto ótimo entre o aumento do número de
jovens atendidos e a permanência dos resul-
tados de qualidade. A otimização dos investi-
mentos e resultados do Programa irão
resultar em mais benefícios aos jovens,
gerando um maior retorno sobre investi-
mentos (ROI – Return on Investments).  

Joana, ao final do Projeto:

Diante de um
futuro promissor 
“Depois que entrei no PPF me tornei
uma pessoa confiante. A auto-estima
é minha companheira, vivo sem
medo, sou menos tímida e mais
comunicativa. Tornei-me ainda mais
responsável e a vontade de vencer
aumentou mais ainda e sei que vou
chegar onde almejo. Sinceramente
sou uma nova pessoa e toda essa
transformação eu devo primeira-
mente a Deus e depois ao PPF”.

“Os filhos dos jovens que  passam por uma  transformação real e

verdadeira em suas vidas muito provavelmente irão reproduzir o

sucesso obtido por seus pais.”
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n Transformação de jovens desfavorecidos x
Caminho para empregabilidade: Idealizar e
implementar um programa de capacitação
para empregabilidade de jovens desfavore-
cidos é bem diferente, mais caro e muito mais
desafiador do que realizar uma capacitação
para jovens favorecidos. Organizações que
decidem trabalhar com jovens desfavorecidos
devem reconhecer essa diferença crítica e
alocar recursos suficientes para alcançar resul-
tados. Uma das características mais evidentes
no jovem desfavorecido é sua vulnerabilidade.
Normalmente, eles carecem de uma estrutura
social e familiar que os protejam de
programas ineficazes. Eles também terão uma
capacidade menor de voltar à capacitação,
uma vez que tenham suas expectativas
elevadas e posteriormente abandonadas por
iniciativas de programas inadequados. 

n Transformação permanente x Mudança
temporária: Um dos desafios maiores
enfrentados por programas de empregabi-
lidade é tornar possível que estes jovens
transformem suas vidas permanentemente e
quebrem o ciclo vicioso do desfavorecimento
de gerações. Se estes objetivos não são
alcançados, grande parte do investimento
pode ser perdido. Ao mesmo tempo, esses
objetivos demandam programas multidimen-
sionais que incluam elementos que trabalhem
as questões relacionadas ao “ser” e
“permanecer” desfavorecido. Programas para

jovens desfavorecidos devem analisar cuida-
dosamente se contribuem para que os
mesmos transformem suas vidas, ou simples-
mente causam uma mudança temporária. 

n Indicadores do sucesso do Programa: Nas
fases de idealização e implementação de
programas de empregabilidade, é importante
que se definam os indicadores mais
apropriados para se medir o sucesso do
Programa. São comuns as situações em que os
programas concentram-se em elementos
iniciais para medir resultados, como o número
de beneficiários, o número de jovens capaci-
tados ou índices de permanência dos jovens,
etc. Estes dados são importantes, mas não são
suficientes para medir os resultados. Os
indicadores do sucesso de um programa
deveriam concentrar-se basicamente nos
resultados alcançados. Nesta medição, é
importante que se considere o tempo de
sustentabilidade dos resultados como uma
das variáveis. Por exemplo, o número de
jovens que esteja empregado ao final do
programa é importante; porém, o número
daqueles que permaneçam atuantes no
mercado de trabalho ao longo do tempo e
galguem uma carreira progressiva seria uma
medição mais efetiva do sucesso. Além destas
variáveis, é importante observar outras como
a capacidade de fazer a transição do ensino
médio a oportunidades de ensino técnico ou
superior, que podem ser indicadores mais

Muitos membros
da família PPF
comemorando uma
apresentação de
sucesso no Banco
do Brasil. Isso
demonstra a
alegria que vem
das conquistas
pessoais e de fazer
parte de um grupo
de sucesso.
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importantes de sucesso a longo prazo quando
comparados com o emprego pontual em
determinado momento. Avaliar a qualidade
dos empregos e as possibilidades de cresci-
mento profissional é outro ponto importante
na medição do sucesso. Programas sérios e
eficazes de empregabilidade devem focar o
efeito a longo prazo, acima de empregos
imediatos e temporários. 

n O retorno (valor econômico e social) da
transformação permanente e da emprega-
bilidade x retorno de capacitação básica
para: Raras são as situações em que
programas de empregabilidade para jovens
desfavorecidos medem seu retorno sobre
investimentos (ROI). Na tentativa de cálculo,
o que ocorre normalmente é a simples divisão
dos custos totais do programa pelo número de
jovens beneficiários, para posterior
comparação do custo por jovem ao valor
imediato do emprego alcançado pelo mesmo.
Este cálculo simples não abrange toda a

extensão dos valores sociais e econômicos
associados aos programas de empregabilidade.
Um cálculo mais apurado e realista incluiria o
impacto de capacitar jovens, que do contrário
permaneceriam às margens da sociedade, a
tornarem-se cidadãos plenos e contribuir
social e economicamente em suas comuni-
dades e seu país. Outro fator importante a ser
considerado é o valor de se somar um capital
humano novo e criativo à sociedade,
comparando-se às perdas na situação em que
jovens permanecessem em seu desfavoreci-
mento. Além destes elementos, devemos
incluir o valor proveniente da quebra de um
ciclo herdado por gerações, do desembrego ou
subemprego, tão comum entre as pessoas em
desfavorecimento. Finalmente, os filhos dos
jovens que passam por uma transformação
real e verdadeira em suas vidas muito
provavelmente irão reproduzir o sucesso
obtido por seus pais.
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Perguntas e Respostas 
Programa para o Futuro - Fatos

n Quem financiou o PPF? A Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional
(USAID/Brasil) forneceu 400 mil dólares para que o PPF fosse idealizado e implementado. Além
destes recursos, cada uma das quatro organizações parceiras forneceram contribuições funda-
mentais ao PPF. Por exemplo, o Porto Digital forneceu acesso rápido de internet para a sala de
treinamento, a Casa de Passagem contribuiu com alimentos recebidos como doação para o
preparo das refeições dos jovens, a LTNet-Brasil possibilitou a obtenção de passagens aéreas
gratuitamente viabilizando a visita do orientador e da consultora pedagógica de São Paulo a Recife
durante o período de atividades do Programa. Como citado anteriorimente, várias empresas
forneceram contribuições e recursos de fundamental importância no valor aproximado de 300 mil
dólares que viabilizaram o PPF.

n Quantos jovens participaram do PPF? Dos 200 jovens que se inscreveram,
50 entre 16 e 21 anos foram selecionados das comunidades desfavorecidas
da Região Metropolitana do Recife, no Estado de Pernambuco. O grupo foi
formado pela mesma proporção de homens e mulheres. Neste grupo de 50,
quatro eram jovens em conflito com a lei, cumprindo medida socioeducativa.

n Quanto tempo os jovens passavam no Programa? Cada jovem passava quatro horas diárias no
Programa. Havia duas turmas de 25 jovens nos turnos da manhã e tarde, respectivamente. Este
horário possibilitava aos que cursavam o ensino médio a ida à escola num dos turnos e ao
Programa no outro. 

n Quanto tempo o Programa do Futuro durou? A capacitação formal
durou um ano. Teve seu início no dia 5 de maio de 2003 e terminou
em 30 de abril de 2004. Como nem todos os jovens haviam se
inserido no mercado de trabalho ou se inscrito no curso técnico do
IBRATEC, a capacitação teve um período de extensão de mais 4
meses. Este período permitiu que os jovens utilizassem a infra-
estrutura do Programa para procurar empregos, preparar e imprimir
seus curríuculos, trocar informações com seus colegas e mentores por email e comunicação
instantânea, além de receber toda a orientação de educadores e profissionais do Programa. 

n Todos os profissionais que atuaram no PPF eram colaboradores de
tempo integral e remunerados, ou o Programa contou com trabalho
voluntário? A maior parte dos recursos humanos do PPF foram colabo-
radores de meio período e remunerados. Todos os membros da equipe
foram contratados por meio de alguma das quatro organizações
brasileiras parceiras. Alguns trabalhavam meio-período no Programa e
outros meio-período em outros projetos das organizações de origem.

Alguns, como as duas professoras de inglês cedidas pela ABA, trabalharam como voluntárias no
PPF, sendo remuneradas por sua instituição. Todos os 53 mentores eram também voluntários. A
coordenadora do projeto, a coordenadora de e-Mentoring, o coordenador da sala de treinamento e
muitos dos educadores eram contratados por período integral e remunerados. 



42 PROGRAMA PARA O FUTURO

n Como o PPF possibilitou que jovens se apresentassem para empresas e
organizações no Recife? Durante o projeto, um representante da Associação
das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Softwares e Internet
(ASSESSPRO)8 solicitou a coordenadora do projeto Tânia Ogasawara que
realizasse uma apresentação aos seus membros associados. Ao invés de
aceitar o convite para si, Tânia sugeriu que os jovens participassem e
realizassem uma apresentação. Nove jovens se ofereceram a participar
desta atividade. Com a orientação da coordenadora e outros membros do grupo, os jovens prepararam
uma apresentação em Power Point sobre o PPF, ensaiando-a na frente de colegas e professores. Utilizando
o laptop do Programa doado pela IBM Brasil e mais o datashow, os jovens realizaram sua primeira apresen-
tação formal para um público de profissionais. O sucesso desta atividade levou a equipe do Programa a
organizar experiências semelhantes para os demais jovens, para que todos pudessem criar e realizar
apresentações para demais grupos e empresas no Recife. 

n Como foi organizada a capacitação para professores que levou duas semanas? 
Já na primeira semana, foi iniciada uma capacitação baseada em experiências
práticas, por meio da construção de projetos, trabalho em equipes multidiscipli-
nares e aprendizado utilizando-se o computador. Na segunda semana, um
grupo de jovens foi convidado para que os professores pudessem colocar em
prática a nova abordagem de ensino e testar seus projetos com os mesmos. 
A participação de jovens durante a capacitação trouxe um aprendizado melhor

e mais rápido dos professores, ajudando-os na transição do estilo de ensino convencional à abordagem
baseada em projetos do PPF. 

n Como foram selecionados os quatro jovens em medida socioeducativa? Três membros da equipe do PPF
trabalharam junto com as Organizações Não-Governamentais locais que realizam programas de aplicação
de medidas socioeducativas com jovens em liberdade assistida, para identificar um grupo que pudesse
participar do processo de seleção. Apenas cinco jovens que atendiam aos pré-requisitos participaram da
seleção. Deste grupo, quatro foram selecionados. Somente três membros da equipe do PPF sabiam da
presença destes jovens e os demais (jovens e professores) desconheciam o fato. A equipe idealizadora do
Programa acreditou que seria de importância extrema que os jovens em medida socioeducativa iniciassem
a capacitação sem nenhuma forma de discriminação. A cada dois meses, os membros responsáveis da
equipe realizavam reuniões com as assistentes sociais, de cada jovem, do Programa de Liberdade
Assistida, para avaliar e informar os progressos de cada jovem. 

n Como o PPF possibilitou que os jovens ganhassem bolsas integrais de estudo do IBRATEC? Como parte das
atividades de contactar empresas, organizações e instituições no Recife, a coordenadora do projeto
agendou uma reunião com David Stephens, Presidente do IBRATEC, para apresentar o Programa. Após
informar David sobre a abordagem inovadora da aprendizagem baseada em projetos, a coordenadora do
PPF e o Presidente da escola conversaram sobre oportunidades de trabalho em parceria. Este contato
resultou no acordo de parceria entre o PPF e o IBRATEC, que ofereceu a todos os jovens (inicialmente, aos
que haviam terminado o ensino médio) bolsas integrais, possibilitando-os freqüentarem os reconhecidos
cursos técnicos de 1,5 ano do instituto de tecnologia. 

8 ASSESSPRO—Associação das Empresas de Tecnologia da Informação Software e Internet. 



A Casa de Passagem
coordenou atividades para
o desenvolvimento social e
psicológico dos jovens,
administrou refeições e
vales-transporte, contratou
profissionais e realizou o
trabalho de acompa-
nhamento das famílias.

O CDI-PE trouxe ao
Programa parcerias corpo-
rativas, instalou equipa-
mentos na sala de capaci-
tação, contratou profes-
sores técnicos e contribuiu
nas atividades de emprega-
bilidade. 

A LTNet-Brasil elaborou o
currículo e a metodologia
pedagógica, realizou a
capacitação docente,
coordenou professores e
jovens nas atividades de
sala e contratou o coorde-
nador da sala de treina-
mento.

O Porto Digital apoiou as
atividades de empregabi-
lidade, promoveu a rede de
contatos com as empresas
locais, coordenou eventos
e hospedou as coorde-
nadoras do projeto e de 
e-Mentoring. 

Ampla 
Aris Tecnologia
ABA
Athiva Tecnologia
Bompreço 
Câmara Municipal do Recife
Casa de Passagem
Centro de Informática da UFPE
Centro Social L. Freire
CIEE
Corpo de Bombeiros
Creatto Comunicação

Deloitte 
Developtec
Diretiva Digital
Hotlink
Esposende Calçados
Eurovia Veículos
Faculdade São Miguel
FISEPE
FITec
GCF Sistemas
SESC
DETRAN-PE

Capital Login 
Ministério Público-PE
Novar
Porto Digital
Prefeitura do Recife
Portais Brasil 
PROCENGE
SEBRAE-PE
Siemens
Tempest
UFRPE
W3 Tecnologia

Parceiros da AED na implementação do Programa para o Futuro

As seguintes empresas e organizações promoveram apoio e recursos
fundamentais na realização da fase piloto do Programa para o Futuro: 

As seguintes empresas e organizações do Recife e de São Paulo permitiram que seus
funcionários participassem do programa de e-Mentoring do PPF, pioneiro no Brasil:

A Associação Brasil América (ABA) – Cedeu duas professoras, que atuaram como 
voluntárias no Programa.

O Banco do Brasil – Disponibilizou o espaço físico no prédio da sede do banco no Bairro
do Recife para a capacitação dos jovens, incluindo estrutura elétrica, segurança, ar 
condicionado e apoio da equipe do Banco.

A IBM Brasil – Forneceu todos os recursos tecnológicos do PPF que incluíram um
servidor, 20 desktops e 7 laptops, além dos recursos financeiros para comprar 
impressoras e possibilitar que a Casa de Passagem confeccionasse os uniformes dos
jovens do PPF.

O IBRATEC – Ofereceu bolsas integrais a todos os jovens do PPF nos seus cursos
técnicos de 1,5 ano.

A Microsoft Brasil – Doou todos os softwares Microsoft, incluindo o sistema operacional
de redes, MS Office e versões do sistema operacional legacy do Windows

A USAID ofereceu 400.000 dólares em recursos
financeiros ao Programa para o Futuro
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