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DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
O Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias
Urbanas da FEBF/UERJ, convida a toda Comunidade Acadêmica para a defesa da
Dissertação de Mestrado da aluna Fernanda Gonçalves de Oliveira, a realizar-se às 10
horas do dia 5 de julho de 2019, no Auditório da FEBF.
Título da Dissertação:
Programa Sesi Cidadania: formulações e ações na educação de jovens e adultos
Resumo:
Esta dissertação tem como objetivo analisar de que forma as diretrizes do Programa
Sesi Cidadania interferiram na implementação e execução das turmas da educação de
jovens e adultos nas favelas do Rio de Janeiro que faziam parte das Unidades de Polícia
Pacificadora, enquanto política de governo. Desde a década de 1990 que as parcerias
estabelecidas entre a esfera pública e a esfera privada vêm sendo difundida no país,
tendo na educação uma porta de acesso às propostas educacionais do empresariado
brasileiro. Assim, o Programa Sesi Cidadania é fruto da parceria estabelecida entre o
Sistema da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN) e o Governo do
Estado do Rio de Janeiro, visando compreender essa parceria e sua influência na
educação desenvolvida pelo Sesi/RJ. Sendo assim, foram organizadas as seguintes
questões de pesquisa: de que forma as diretrizes do Programa Sesi Cidadania se
desdobram nas ações da educação de jovens e adultos? O que é possível compreender
acerca do conceito de cidadania? Quais as articulações que o Programa Sesi Cidadania
propõe? Quais as ideologias existentes no Programa Sesi Cidadania? A pesquisa se
deu por meio da análise do Plano Diretor do Sistema FIRJAN, do Planejamento
Estratégico do Sistema FIRJAN, o Resumo Executivo do Programa Sesi Cidadania e a
metodologia Sesi Educa, tendo no Serviço Social da Indústria o seu campo de pesquisa e
como dispositivo o Programa Sesi Cidadania. A relevância da pesquisa ora apresentada
se faz pelo fato de analisar um programa social desenvolvido por uma instituição do
sistema S que a partir da parceria público-privada, torna-se uma prestadora de
serviços à população carioca por meio seu modelo educacional, visando assim,
demonstrar seus equívocos e ideologias existentes nas propostas educacionais por
ela oferecida.
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