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A participação do jovem na sociedade e, conseqüentemente, no contexto 

escolar, tem sido alvo de pesquisas e estudos. 
Assim, o presente trabalho tem por objetivo caracterizar a participação do 

jovem no Programa Escola da Família-PEF, um programa implantado pela 
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, no ano de 2003.  

Para o desenvolvimento deste estudo, utilizou-se como metodologia a 
pesquisa bibliográfica e a análise de documentos do PEF que trazem, com 
freqüência, as palavras participação e protagonismo juvenil. Pretende-se, aqui, tecer 
algumas considerações sobre essas concepções.    

Esse Programa tem como proposta a abertura das escolas públicas 
estaduais paulistas aos finais de semana; o seu objetivo proclamado é incentivar a 
participação dos jovens nas escolas públicas estaduais paulistas, parecendo atrelar 
a participação juvenil como uma possível solução para alguns dos inúmeros 
problemas da sociedade. 

Bordenave (1994), tratando de participação, afirma que o maior erro 
cometido pelas ditaduras é pensar que a população se sente aliviada em não ter que 
tomar decisões, preferindo-as transferir ao governo. Ele diz: 

 
[...] Pode haver gente assim. Mas a maioria prefere a democracia. E para 
um crescente número de pessoas, democracia não é apenas um método 
de governo onde existem eleições. Para elas, democracia é um estado de 
espírito e um modo de relacionamento entre as pessoas. Democracia é um 
estado de participação (BORDENAVE, 1994, p. 8). 
  

A idéia implícita nessa fala é participação como sinônimo de assumir o 
controle da própria vida, pessoal e social. Conforme Bordenave (1994, p. 14), “[...] a 
participação popular e a descentralização das decisões mostram-se como caminhos 
mais adequados para enfrentar os problemas graves e complexos dos países em 
desenvolvimento.”  

Porém, a idéia de participação não traz em si a garantia de mudança 
social, porque de acordo com a maneira como é proposta, pode ser de grande valia 
para a manutenção de uma situação que interesse às minorias. 

Participação, de fato, envolve decidir, ter o direito de fazer e assumir 
escolhas, ter condições para isso, não apenas participação como freqüência a 
alguma atividade ou projeto selecionado por outro.  

Se o ato de participar se restringir a estar presente em um local, contentar-
se em não ser excluído de determinada atividade ou ter aberto um espaço que, sem 
dúvida é público, mas a partir daí não entender este fato como um direito, pode 



achar-se participante de algo que foi proposto para manutenção de uma situação 
vigente.   

O Programa Escola da Família traz a proposta de participação das 
comunidades nas escolas, em atividades a serem desenvolvidas aos finais de 
semana. A participação é entendida, aqui, como o fazer parte da programação de 
cada unidade escolar: “ [...] no PEF, participação surge no  sentido de vitalizar a 
interação entre alunos e educadores e definir um papel ativo para a comunidade no 
espaço escolar” (REVISTA SÈRIE IDÉIAS, nº. 32, 2004, p. 19).  

Bordenave (1994) aborda a concepção de participação de maneira mais 
estruturada, divergindo da que o PEF proclama em seus documentos. Nas 
atividades do PEF, é comum ouvir-se falar em números de participações, mas 
necessariamente essas participações não acontecem como vistas pelo autor, ou 
seja, como efetiva decisão e envolvimento, mas como presença às ações 
desenvolvidas pelo Programa Escola da Família.  

Essa diferença aparece com maior clareza quando Bordenave (1994, p. 
28) esclarece sobre as maneiras de se participar, tratando da participação 
provocada, chamada também de dirigida ou manipulada: “[...] às vezes, trata-se de 
uma participação provocada por agentes externos, que ajudam outros a realizarem 
seus objetivos [...]”   

Dessa forma, faz-se necessário refletir sobre o nível de participação a que 
se refere, pois como cita o autor, pode-se diferenciar a participação como um 
processo “de fazer parte, tomar parte ou ter parte” (Bordenave, 1994, p.22) 

Continuando nessa linha de raciocínio, a idéia de “fazer parte” é possível, 
mesmo sem “tomar parte”, já que esta última expressão enseja um nível mais 
intenso de participação. Quando as pessoas fazem parte de uma ação, elas estão 
presentes nela, mas isso não garante que tomem parte dela, efetivamente. Quando 
os chamados participantes do Programa Escola da Família estão nas escolas, eles 
podem estar somente fazendo parte das atividades preparadas por uma equipe, não 
necessariamente tomando parte delas de maneira global, intensa, desde sua 
sugestão, partindo de suas necessidades, até sua execução e apropriação dos 
resultados alcançados.  

Pode-se inferir que, quando os registros do PEF assinalam um número de 
participações nas atividades aos finais de semana, não necessariamente elas 
indicam que  as  pessoas  estavam na escola e tomaram parte ou tiveram parte  nas  
ações do PEF, mas apontam especificamente para as presenças nos diferentes 
projetos e oficinas. Está se tratando, aqui, da diferenciação entre uma ação e outra, 
bem como da qualidade de participação das pessoas. Estar presente não é sinônimo 
de participação e mesmo participar no sentido de “ser parte” ou “sentir-se parte” de 
um projeto ou ação é algo relacionado ao nível de envolvimento neles.  

Afirma Bordenave (1994, p. 23) que “A prova de fogo da participação não 
é o quanto se toma parte, mas como se toma parte.” A real participação seria aquela 
em que o cidadão sente que por “fazer parte” da escola, “tem parte” na sua 
condução e, assim, “toma parte” no planejamento e execução das ações, “se 
sentindo parte” delas.  



Este trabalho não desconsidera a intenção do PEF em chegar a esse nível 
ideal de participação, tal como postulada por Bordenave, já que estar presente na 
escola pode ser o primeiro passo para se buscar uma participação efetiva.  

Entretanto, este estudo pode inferir que isto seja um processo de 
aprendizagem a ser trilhado a partir das diretrizes do Programa Escola da Família. A 
idéia de pertencimento trazida pelo PEF pode indicar esse início de caminho na 
direção da construção dessa participação efetiva.   

Assim, os documentos do PEF, quando tratam de participação, trazem 
também, por objetivo fundamental, desenvolver nas comunidades o “sentimento de 
pertencimento”:  

 
O sentimento de pertencimento visa conscientizar as pessoas de que a 
escola não é um departamento privado, mas patrimônio público – entenda-
se, aqui, o legítimo direito ao letramento, à formação gradual, à cultura, à 
cidadania e a tudo o mais que interfira de forma positiva na vida individual e 
coletiva. O sentimento de pertencimento fortalece a valorização da escola 
na vida de cada um, cria identificação e responsabilidade recíprocas. 
(ESCOLA DA FAMÍLIA: espaços de paz, 2005, p. 153). 
 

A idéia de pertencimento presente na filosofia desse Programa traduz a 
idéia de que, a partir do momento em que a comunidade se apropria do espaço da 
escola para diversas atividades aos sábados e domingos, além das aulas na 
semana letiva, possa sentir a escola como sua.  

Essa proposta visa traduzir este “pertencer” em ações colaborativas da 
comunidade para com o cuidado do prédio escolar, enquanto patrimônio público, e 
se ocupe com atividades de relevância para suas vidas, entendendo que “a escola 
pública é de todos”.  

Dessa forma, a relação entre participação e protagonismo abordada pelos 
documentos do PEF está em suscitar no sujeito a participação nas atividades da 
escola e, conseqüentemente, em ações de seu cotidiano. Nessa busca, o objetivo 
do programa é provocar o sujeito a ser protagonista, ou seja, alguém 
verdadeiramente atuante na condução de ações em sua vida pessoal e social.   

Embora o PEF traga o convite de vir à escola aos finais de semana para 
toda comunidade, o objetivo maior de envolvimento é focado nos jovens, com o 
intuito de desenvolver o protagonismo juvenil positivo.  

Quando se trata de protagonismo juvenil, o PEF propõe atividades e 
iniciativas para que o jovem assuma a direção de seu destino e construa os 
caminhos da sociedade em que está inserido. Essa idéia está presente em 
publicação da edição comemorativa de 1 (um) ano do Programa Escola da Família: 

 
[...] Assim, nas práticas sociais e educativas promovidas [pelo PEF], esse 
protagonismo é mais do que a participação de jovens no enfrentamento de 
situações reais na escola, na comunidade e na vida social mais ampla, 
atuando como parte da solução e não do problema. A ética e a ótica do 
desenvolvimento   humano   nos   trazem  uma  concepção  de  mundo,  de  
 



pessoa e de educação em que a participação juvenil está necessariamente 
vinculada à crescente promoção de autonomia, solidariedade e 
competência para as pessoas jovens (REVISTA SÉRIE IDÉIAS, nº. 32, 
2004, p. 105).   
 

Porém, essa concepção de protagonismo juvenil registrada nos 
documentos do PEF ainda se mostra como um desafio. Os jovens que vêm às 
atividades aos finais de semana não têm essa possibilidade de ação protagonista 
em seu cotidiano escolar e pessoal, o que demonstra que esse caminho deve ser 
um aprendizado a médio e longo prazo.   

O fato de estarem à frente das atividades os fazem poder liderar sua 
execução, mas não garantem que exerceram a decisão do que fazer, com a 
autonomia necessária à ação protagonista.  

Ser um jovem protagonista de ações positivas significa muito mais do que 
realizar tarefas ou atividades. Deve desenvolver, na juventude, a amplitude de 
autonomia de idéias, atitudes, solidariedade e competência para encaminhar sua 
vida pessoal e intervir na sociedade onde está inserido.  
                Dessa forma, como já citado neste trabalho, o protagonismo está 
subjacente ao PEF, valendo discutir a quais jovens essa iniciativa se destina. Se 
proposto como alternativa para voltar à atenção dos jovens para uma nova 
possibilidade positiva, que ela seja capaz de atingir os jovens de quaisquer classes 
sociais, a fim de não ser discriminatória com nenhuma classe, seja ela dos jovens 
mais ou menos favorecidos econômica e socialmente.   

O caminho do protagonismo juvenil, assim como a construção da efetiva 
participação das comunidades nos espaços escolares não são tarefas simples. 
Sabe-se que índices de desemprego e a situação sócio-econômica do país afetam 
diretamente a vida das pessoas, especialmente às classes desprivilegiadas da 
sociedade.  

No entanto, o objetivo de se formar jovens protagonistas com enfoque 
positivo não pode ser meta somente para os jovens dessas classes. Jovens de 
quaisquer classes têm o direito de ser trabalhados como cidadãos conscientes de 
seus direitos e deveres para que, assim, não se reproduzam as diferenças sociais e 
culturais deste país. 

Spósito (2005), em um de seus trabalhos, traz uma reflexão importante a 
respeito do sentido de cidadania: discute a contrapartida esperada dos jovens que 
recebem algum investimento do poder público, como bolsas de estudos para os 
cursos superiores ou mesmo a “oportunidade” de ter projetos desenvolvidos para 
eles, inclusive nos espaços escolares, além de questionar ações sócio-educativas 
focadas em jovens pobres.  

A autora traz a discussão sobre “a possibilidade de disseminação de 
novas formas de dominação a partir da adoção desse modelo nas ações públicas 
dirigidas a esses jovens” (SPÓSITO, 2005, p. 01). 

Nesse sentido, a questão em foco é o pressuposto de que jovens pobres 
precisariam ser atingidos por alguma ação que lhes ensinasse algo sobre a vida em 
comum, mas lhes exigindo a contrapartida, esquecendo a importante concepção de 



cidadania como direito e prática a todos, independente da condição sócio-
econômica. Destaca a autora: 

 
Se a cidadania fosse concebida na chave dos direitos,, esses adolescentes 
e jovens seriam, prioritariamente, alvos da ação pública para a promoção 
da igualdade de acesso aos bens dos quais são de modo sistemático 
excluídos: educação, saúde, cultura, lazer e trabalho. A realização de 
direitos implicaria a extensão de equipamentos e de serviços públicos, 
ausentes nos bairros onde vivem esses jovens, tendo em vista a 
democratização do acesso à cultura e ao lazer, sendo algo mais do que a 
formulação de programas que, sozinhos, passam a ser sinônimos de 
políticas públicas de juventude. (SPOSITO, 2005, p. 15)  
 

Spósito (2005) continua ressaltando a problemática de ações socio-
educativas somente visando jovens pobres, quando questiona a responsabilidade 
atribuída a essa população, esperando dela que promova o desenvolvimento de seu 
bairro ou comunidade, minimizando problemas que seriam de responsabilidade do 
Estado. Argumenta a autora: 

 
Por que esse conjunto de exigências e tais expectativas se dirigem apenas 
aos jovens pobres? Por que jovens de classes médias e de elite, alguns 
alunos de escolas técnicas federais ou de universidades públicas, 
usufruindo serviços gratuitos mantidos pelos impostos, não estão também 
submetidos a qualquer contrapartida comunitária, sabendo-se que teriam 
facilidades para essa ação, diante de seu capital cultural e social? Ocorre 
mais uma exigência apenas aos pobres, aqueles que no discurso são 
considerados desprovidos de direitos? (SPOSITO, 2005, p. 16). 
 

A autora não nega o potencial da ação voluntária e das iniciativas e força 
juvenis, no que concordamos neste trabalho. Mas, chama a atenção para o fato de 
que quando essa “missão” é atribuída aos jovens e, em sua maioria, pobres, 
desloca-se a responsabilidade para o sujeito de tarefas que deveriam ser de 
instituições e do próprio governo.  

Quando há essa transferência de responsabilidade aos jovens, mesmo 
sem condições estruturais de mudança social, eles podem assumir também o 
fracasso, caso as iniciativas propostas e realizadas por eles não dêem certo, 
individualizando situações fora de suas competências.  

O que se pode inferir a partir dessas reflexões, seria que a preocupação 
do poder público com relação aos jovens de camadas economicamente mais pobres 
poderia passar pela gestão do tempo livre e ocioso desses sujeitos, para evitar que 
se transformassem em uma ameaça para a ordem pública.  

As questões aqui levantadas não têm a finalidade de desmerecer a 
participação e o protagonismo juvenil, mas de chamar a atenção para concepções 
que, se não estiverem submetidas à crítica, poderão ser compreendidas e 
disseminadas como conceitos e práticas equivocadas de cidadania.  
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