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RESUMO 
 
 
As discussões em torno de políticas públicas de juventudes vêm ganhando 
espaço na contemporaneidade, diante das realidades que envolvem estes 
sujeitos nas relações de produção e reprodução da sociabilidade capitalista. 
Compreendemos que o estabelecimento de ações em torno da visibilidade e 
garantia de direitos para as juventudes possuem uma importância central para 
o enfrentamento das expressões da questão social. Neste sentido, o presente 
trabalho se propôs a investigar as políticas de juventude no município de 
Mossoró-RN no período de 2013 a 2017. O objetivo geral foi analisar as 
configurações das políticas de juventude no município de Mossoró-RN. Os 
objetivos específicos foram: mapear as ações voltadas às juventudes na 
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude (SMDSJ); 
relacionar as ações mapeadas com as premissas do Estatuto da Juventude e 
identificar limites e potencialidades para a materialização e consolidação 
destas ações no município de Mossoró-RN. Para isso, realizamos inicialmente 
um estudo teórico discutindo as categorias: Estado, Políticas Públicas, 
Juventude e Direitos, a partir da contribuição de autores como: Marx (1998), 
Engels (1975) e Laski (1979), para a primeira categoria. Rua (2009), Pereira 
(2009), Berhing e Boschetti (2011), para a segunda. Sposito (2003), Diógenes 
(1998) e Scherer (2017; 2013) para a terceira e Marshall (1967) e Bobbio 
(2002; 1992) para a quarta. Com uma abordagem qualitativa e embasada no 
método materialista histórico dialético, realizamos uma pesquisa documental 
nos arquivos da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude 
de Mossoró. E, posteriormente, utilizamos questionários para coletar 
informações complementares com três gestoras da SMDSJ nos anos de 2013, 
2015 e 2017. A partir do mapeamento das ações de juventude existentes e dos 
questionários aplicados com às gestoras, chegamos a seguinte conclusão: que 
as políticas de juventude no município de Mossoró apresentam fragilidades no 
seu desenvolvimento, tendo em vista a rotatividade das gestões municipais e a 
ausência de continuidade das ações, bem como, a fragmentação e a 
focalização nos jovens-adolescentes pobres. Além disso, a escassa articulação 
com os setores juvenis da cidade e a limitação intersetorial compreendem 
grandes desafios à consolidação de uma política efetiva para as juventudes. 
Por fim, o contexto em que se inscrevem essas juventudes é marcado pelo 
acirramento das relações desiguais, além da precarização e do desmonte dos 
direitos provocados pelo processo neoliberal e neodesenvolvimentista que 
demarcaram a política e economia do país nas últimas décadas. Nessa 
perspectiva, compreendemos a importância das políticas públicas de 
juventude, não como mecanismo de enfrentamento à lógica do capital, mas 
como espaço de garantia de direitos e de atenuação das refrações da questão 
social, especialmente quando possibilitam a participação dos próprios jovens 
em seus processos de formulação, execução e avaliação. 
 
Palavras-chave: Juventude. Políticas Públicas. Direitos. 

 

 



ABSTRACT 
 

 
The Discussions around youth public policies have been gaining ground in 
contemporary times, in the face of the realities that surround these subjects in 
the relations of production and reproduction of capitalist sociability. We 
understand that the establishment of actions around the visibility and guarantee 
of rights for youth are of central importance for confronting the expressions of 
the social question. In this sense, the present study proposed to investigate 
youth policies in the municipality of Mossoró-RN from 2013 to 2017. The 
general objective was to analyze the configurations of youth policies in the 
municipality of Mossoró-RN. The specific objectives were: to map actions aimed 
at youth in the Municipal Secretariat for Social Development and Youth 
(SMDSJ); to relate the actions mapped with the premises of the Youth Statute 
and to identify limits and potentialities for the materialization and consolidation 
of these actions in the municipality of Mossoró-RN. For this, we initially carried 
out a theoretical study discussing the categories: State, Public Policies, Youth 
and Rights, from the contribution of authors such as Marx (1998), Engels (1975) 
and Laski (1979) for the first category. Rua (2009), Pereira (2009), Berhing and 
Boschetti (2011), for the second. Sposito (2003), Diogenes (1998) and Scherer 
(2017; 2013) for the third and Marshall (1967) and Bobbio (2002; 1992) for the 
fourth. With a qualitative approach and based on the dialectical historical 
materialist method, we conducted a documentary research in the archives of 
the Municipal Secretariat of Social Development and Youth of Mossoró. And, 
later, we used questionnaires to collect supplementary information with three 
SMDSJ managers in the years 2013, 2015 and 2017. From the mapping of 
existing youth actions and the questionnaires applied with managers, we came 
to the following conclusion: youth in the municipality of Mossoró show 
weaknesses in their development, due to the rotation of municipal management 
and the lack of continuity of actions, as well as fragmentation and targeting of 
poor young adolescents. In addition, the poor articulation with the youth sectors 
of the city and the intersectoral limitation present major challenges to the 
consolidation of an effective policy for youth. Finally, the context of these youths 
is marked by the intensification of unequal relations, as well as the 
precariousness and dismantling of the rights provoked by the neoliberal and 
neodevelopmental process that demarcated the country's politics and economy 
in the last decades. From this perspective, we understand the importance of 
public youth policies, not as a mechanism for confronting the logic of capital, but 
as a space for guaranteeing rights and mitigating the refractions of the social 
question, especially when they enable young people themselves to participate 
in their formulation, implementation and evaluation. 
 
Key-words: Youth. Public policy. Rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Vivemos um contexto brasileiro de consolidação do capitalismo e 

endossamento dos ideais neoliberais, neodesenvolvimentistas e também 

fascistas, de aprofundamento do conservadorismo e de ameaça às liberdades 

democráticas, que retiram direitos históricos da classe trabalhadora. Diante 

desse cenário as políticas públicas de juventude, apesar de recentes e já 

ameaçadas, se apresentam com uma importância central para a garantia de 

direitos e respostas, ainda que ínfimas e contraditórias, às expressões da 

“questão social” que acomete os sujeitos jovens. 

Os debates em torno da categoria juventude apresentam caráter de 

complexidade, na medida em que envolvem conceitos teóricos e percepções 

diferenciadas sobre esta. Todavia, estes debates vêm ganhado terreno ao 

longo do tempo, resultando numa maior atenção aos jovens, até então 

(in)visibilizados, enquanto sujeitos de direitos perante o Estado e a sociedade.  

Contudo, falar de juventude no contexto atual constitui um grande 

desafio e requer uma compreensão dinâmica da realidade, já que os elementos 

particulares que envolvem esta categoria encontram-se em constante 

decifração. Além disso, a conjuntura a qual vivenciamos se apresenta cada vez 

mais impactada pelos processos sociometabólicos do capitalismo 

(MÉSZÁRIOS, 2011), que compreendem relações conservadoras, de 

exploração e desigualdades sociais frente aos sujeitos invisibilizados, a 

exemplo dos jovens. 

O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e essa 

desigualdade social se reflete na escassez de acesso a serviços básicos que 

garantam condições mínimas de existência à população. Na base dessa 

desigualdade está à chamada “questão social”, que surge e se aprofunda no 

modo de produção capitalista. Nessa dinâmica social, ocorre uma 

generalização exacerbada da pobreza ao mesmo tempo em que aumenta 

consideravelmente a capacidade de se produzir riquezas (NETTO, 2006). 

Segundo Coimbra e Nascimento (2003), esse processo de 

concentração dos bens socialmente produzidos em parcelas específicas da 

sociedade provoca uma série de efeitos nocivos, tais como: exclusão, 

estigmatização e preconceitos.  O processo de distribuição desigual das 
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riquezas do país afetam diretamente os/as jovens pertencentes às classes 

mais empobrecidas, sem desconsiderar as questões de raça e gênero, que se 

tornam alvo das formas mais diretas de opressão como: repressão, 

criminalização e a invisibilidade enquanto sujeitos de direitos. 

Diante desse cenário, as políticas públicas surgem como respostas do 

Estado às expressões multifacetadas da “questão social” (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2008). E carregam as marcas da divisão social entre classes que 

produz políticas focalizadas e parcializadas precisamente porque o seu 

enfrentamento, particularmente no contexto de ajuste de ordem neoliberal, se 

dá mediante fragmentação das políticas e ações, sem atingir a sua causa 

estrutural (COHN, 2000), ou seja, a ordem do capital. 

Neste sentido, ao voltarmos os olhares aos jovens brasileiros, 

observamos que o quadro de problemáticas sociais começa a se agravar 

quando algumas delas passam a repercutir de forma mais grave, exigindo 

ações mais efetivas do Estado, num panorama de escassez de políticas 

públicas específicas que atendam demandas e particularidades desses 

sujeitos. 

De antemão, é importante ponderarmos que as políticas públicas 

voltadas à juventude possibilitam algumas mudanças, mas também possuem 

limitações, na medida em que estão circunscritas pela conjuntura 

socioeconômica, que tem como um dos principais pilares de sustentação a 

manutenção da desigualdade social e, consequentemente, de um exército de 

reserva, além de serem atingidas pelo pacote de medidas neoliberais que 

desmontam os direitos sociais. 

Em meio ao cenário de desmonte das políticas públicas e sociais – 

no cenário político econômico vivido nas ultimas décadas, no qual à lógica 

neoliberal tem predominado – os sujeitos jovens não tem seus direitos 

consolidados. Observa-se no contexto recente da sociedade brasileira, 

mediante que há um consenso acerca da necessidade de definição de políticas 

públicas destinadas à juventude. 

 Neste sentido, foi instituída a Política Nacional de Juventude, em 

2004, a criação da Secretaria Nacional de Juventude e do Conselho Nacional 

de Juventude em 2005. Foram criados programas de formação profissional, de 

incentivo a cultura, ao esporte, dentre outros, nos anos que se seguiram, mas 
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implementados de forma fragmentada e pontual. Ocorreram as Conferências 

Nacionais de Juventude em 2008, 2011 e 2015 que permitiram avanços nas 

discussões e criação do Estatuto da Juventude em 2013. 

Consideramos importante situar as políticas de juventude e 

compreender como estas vêm se configurando nos contextos locais, ou seja, 

no âmbito dos municípios. Neste sentido, nos despertou o questionamento de 

como tais políticas vem se configurando em Mossoró – RN.  

A nossa motivação ao enveredar por esta pesquisa, além da 

condição de jovem mossoroense, da aproximação com a militância política de 

organizações de juventude, das vivências pessoais, foi a existência de alguns 

questionamentos durante a graduação em Serviço Social, quando 

desenvolvemos o trabalho monográfico EU ME ORGANIZANDO POSSO 

DESORGANIZAR: juventude e organização política em Mossoró-RN (2015), o 

que acentuou nossas indagações acerca das necessidades das juventudes 

mossoroenses e das políticas desenvolvidas no município . 

A relevância de um estudo sobre políticas públicas de juventude em 

Mossoró-RN se encontra na exposição e no entendimento das particularidades 

das ações de juventude do município, bem como, questionar se o poder público 

possui agenda especifica voltada para este público e como ela se configura no 

cenário municipal. Além disso, há outro ponto importante que consiste no 

aporte material e documental da pesquisa, contribuindo agregar dados às 

produções que abordam a temática das políticas públicas de juventude.  

Dessa forma, nosso estudo se constitui numa possibilidade de 

discussão, reflexão e problematização acerca da configuração dessas políticas 

no âmbito municipal, uma vez que as problemáticas desse segmento passam a 

fazer parte da agenda de ações propostas pelo Estado. 

Portanto, nosso objetivo geral foi analisar as configurações das 

políticas de juventude no município de Mossoró-RN. Os objetivos específicos 

foram: mapear as ações voltadas às juventudes na Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento Social e Juventude (SMDSJ); relacionar as ações mapeadas 

com as premissas do Estatuto da Juventude e identificar limites e 

potencialidades para a materialização e consolidação destas ações no 

município de Mossoró-RN.  
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Por conseguinte, fizemos opção pela abordagem qualitativa, por nosso 

estudo ter um caráter exploratório, no qual se pretende levantar dados de uma 

realidade e interpretá-lo, compreendê-los de forma crítica. Com isso traçamos 

um percurso metodológico que consistiu no estudo documental dos planos, 

programas e projetos direcionados à juventude existentes no município, 

averiguando suas configurações, as relações com o Estatuto da Juventude, 

além de identificar possíveis limites e potencialidades para a consolidação 

destas políticas no município de Mossoró-RN. 

 Para complemento da produção de dados, foram aplicados 

questionários com gestoras municipais, todas do sexo feminino, da SMDSJ no 

período de 2013 a 2017. Como forma de garantir o anonimato, solicitamos que 

cada gestora indicasse uma palavra que, em sua concepção, representasse a 

categoria juventude. Foram apontadas as palavras: Esperança, Vitalidade e 

Futuro, e que utilizamos na identificação dos depoimentos.  

O período de 2013 a 2017, recorte desta pesquisa, a definição deste 

lapso temporal de deve ao destaque de diversas mobilizações juvenis em todo 

o país, que reivindicaram direitos importantes para as juventudes e que, de 

certa forma, impulsionaram o processo de sanção do Estatuto da Juventude 

que prevê direitos para os jovens e diretrizes para as políticas públicas de 

Juventude. No município de Mossoró, este período também refletiu as 

mobilizações que pressionavam o poder público ao atendimento de demandas 

juvenis, sendo também, um período que marca o desenvolvimento de ações 

específicas para os jovens a partir da criação de um Departamento de 

Juventude na SMDSJ. 

 Como perspectiva teórico-metodológica optamos pelo materialismo 

histórico dialético, por entender que este se configura o melhor guia de 

apreensão da essência e movimento do real ao qual se envolve o objeto de 

pesquisa. Esse método se expressa, como assevera Marx (1989): 

 

Na investigação dos efeitos pelos quais os fenômenos se 
manifestam na vida social, como um processo histórico-natural, 
governado por leis independentes da vontade, da consciência e 
das intenções dos seres humanos, e que, ao contrário, 
determinam à vontade, a consciência, as intenções. Acrescenta 
que se o elemento consciente desempenha papel tão 
subordinado na história da civilização, é claro que a 
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investigação científica não pode ter, por fundamento, as formas 
ou produtos da consciência (MARX, 1989, p. 14). 

 
 
 

A perspectiva marxista nos permite analisar o devir histórico da 

constituição dos sujeitos sociais em movimento. E, em particular, compreender 

quais elementos configuram as políticas destinadas a uma categoria social 

específica: a juventude. Além disso, a teoria social crítica de Marx compreende 

também uma perspectiva revolucionária de enfrentamento e ruptura com o 

modelo de sociabilidade capitalista no que tange a luta e defesa dos direitos. 

Para, além disso, tal perspectiva compreende base fundamental das 

categorias trabalhadas nesta pesquisa, sendo estas: Estado, compreendendo-o 

como elemento intrínseco ao capitalismo e permeado de contradições, mas, 

que possibilita a mediação entre os interesses das classes sociais. Políticas 

Públicas, enquanto elemento estratégico de manutenção da classe 

trabalhadora e que responde, de certa forma, as refrações da questão social. 

Juventude, como categoria social dotada de contradições e particularidades, 

mas com significante potencial transformador da realidade; e os Direitos 

Sociais, compreendendo estes como catalisadores dos processos 

emancipatórios.  

Com relação à estrutura do trabalho, utilizamos trechos da música 

“Como nossos pais – Belchior”1 no título do trabalho e dos capítulos. Para nós, 

a crítica que perpassa tal composição se aplica aos dias atuais, tendo em vista 

que o contexto de ameaça, insegurança e invisibilidade das lutas e direitos das 

juventudes tem custado sonhos e liberdades. Portanto, nesse contexto, 

entendemos que, mais do que nunca, as juventudes desejam viver; com ações 

e direitos assegurados. 

Sendo assim, para subsidiar as análises e discussões, optamos pelo 

seguinte esquema na fundamentação teórica. No Capítulo I, intitulado: “Na 

parede da memória”: Estado, Direitos de Cidadania e Políticas Públicas no 

                                                           
1
 Como nossos pais é uma composição do ano de 1976, escrita pelo artista cearense Antônio 

Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes, ou simplesmente Belchior. Foi lançada no álbum 
Alucinação e ficou conhecida pela interpretação da cantora gaúcha Elis Regina. A letra dessa 
música carrega uma grande riqueza de conhecimento sobre a história do Brasil e, mais 
especificamente, detalha características do sistema social político [Ditadura Militar] de sua 
época. Fonte: http://www.abstrapensa.com.br/2015/02/extraindo-significados-como-nossos-
pais_3.html. Acesso em 15 de outubro de 2018. 
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capitalismo; propomo-nos a levantar algumas abordagens para análise 

histórica, apresentando enfoques teórico-críticos acerca dos elementos 

fundantes do capitalismo e do Estado Moderno. Apontamos ainda, o processo 

de desenvolvimento das políticas públicas, suas abordagens e relações com o 

Estado e os direitos de cidadania. Ainda neste capítulo, procuramos apontar 

elementos constituintes no desenvolvimento do Estado, dos direitos e políticas 

públicas no cenário brasileiro, além de levantar reflexões em torno das 

investidas neoliberais no Estado brasileiro e seus rebatimentos na perspectiva 

dos direitos. 

No capítulo II, intitulado: “O cheiro da nova estação”: Juventude e 

Políticas Públicas no Brasil; relacionamos as categorias juventude e políticas 

públicas, especialmente no território brasileiro, de forma a aprofundar alguns 

conceitos de estudiosos dessas temáticas, apontando ainda os elementos que 

envolvem e caracterizam as juventudes brasileiras, suas singularidades, 

perspectivas e desafios frente à sociedade contemporânea. Realizamos, 

também, um resgate histórico em torno dos caminhos percorridos pelas 

políticas de juventude no Brasil, a fim de compreender a trajetória de lutas e 

conquistas de iniciativas legais que vieram a situar os jovens enquanto sujeitos 

de direitos, bem como, apontamos elementos acerca do panorama de políticas 

públicas de juventude no Brasil contemporâneo. 

No capítulo III, intitulado: “Ainda somos os mesmo e vivemos”: 

configurações das políticas públicas de juventude no município de Mossoró-

RN; trouxemos subsídios relevantes da realidade do município, apresentamos 

os resultados do mapeamento das políticas de juventude desenvolvidas pela 

SMDSJ, apontando elementos que configuram essas políticas, relacionando-os 

com a legislação estatutária deste segmento, além de apontar possíveis limites 

e potencialidades para a materialização e consolidação dessas ações no 

município de Mossoró-RN.  

Ao final do trabalho apresentamos nossas apreensões, observações, 

perspectivas e elementos que despontaram no decorrer do processo 

investigativo. Além disso, elencamos as fontes que subsidiaram os 

conhecimentos, as reflexões e os debates em torno do tema. Ademais, 

depositamos nossas contribuições conclusivas a partir das respostas dadas ao 
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problema de pesquisa na condução deste trabalho dissertativo, a fim de 

contribuir e instigar novos debates e pesquisas acerca dessa temática. 
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2. “NA PAREDE DA MEMÓRIA”: ESTADO, DIREITOS DE CIDADANIA E 

POLÍTICAS PÚBLICAS NO CAPITALISMO 

 

Neste capítulo trabalhamos as categorias: Estado, Direitos e Políticas 

Públicas na sociedade capitalista com a perspectiva de compreender 

fundamentos históricos acerca do desenvolvimento de tais categorias nas 

relações capitalistas e por acreditarmos que tais elementos configuram 

pressupostos para entendermos como se apresentam as Políticas Públicas de 

Juventude no Brasil e no município de Mossoró-RN. 

Nesse sentido, nos propomos a apresentar conceitos considerados 

centrais para uma abordagem que se propõe a analisar historicamente as 

categorias supracitadas, apresentando enfoques teórico-críticos, a partir do 

diálogo com autores que debatem essas categorias, acerca de elementos 

fundantes da sociabilidade do capital e, consequentemente, do Estado 

Moderno enquanto parte integrante do progresso e sustentação deste modelo 

de sociedade. Apontamos ainda, o processo de desenvolvimento das políticas 

públicas no contexto do Estado Moderno Capitalista, com o intuito de 

conceituá-las e classificá-las, a fim de compreendermos sua origem e relação 

com os direitos de cidadania, tão caros à classe trabalhadora e juventudes. 

 Analisaremos aqui, os processos de transformação do Estado, 

enquanto entidade reguladora das relações em sociedade, atuando de maneira 

contraditória, de modo a garantir a produção e reprodução de condições 

favoráveis à acumulação do capital e ao desenvolvimento das relações 

capitalistas na sociedade. No entanto, por outro lado, se desdobra em medidas 

sociais frente às reivindicações e demandas da classe trabalhadora e dos 

setores não beneficiados pelo desenvolvimento capitalista. 

Logo, tratar sobre Estado, Direitos e Políticas Públicas na sociabilidade 

do capital requer que compreendamos a origem do Estado Moderno no 

contexto de ascensão desta sociabilidade, na medida em que esta determina a 

produção e reprodução das relações sociais, políticas e econômicas, 

interferindo diretamente na interação entre as classes conflitantes que a 

compõe e, também, nos processos de lutas, conquistas e ampliação de 

direitos. 
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2.1 Origem e desenvolvimento do Estado Moderno  

 

O processo de estruturação e consolidação da sociabilidade capitalista, 

ao mesmo tempo em que espraia contradições e antagonismos é palco de 

processos desiguais nas relações entre classes distintas, tendo em vista que 

“destas, uma, a burguesia, por ter o monopólio dos meios de produção e do 

dinheiro, explora a outra, a classe trabalhadora, que não é proprietária de nada 

exceto a sua força de trabalho que se vê forçada a vender” (MARX, 1982, p. 

67). 

Tais elementos são característicos do estreitamento das relações 

capitalistas no cotidiano da vida em sociedade, correspondendo 

essencialmente uma relação antagônica e conflituosa entre as classes e de 

exploração do homem pelo homem. Dessa forma, a burguesia compreende a 

classe que acumula cada vez mais capital [lucro], enquanto aqueles que não 

dispõem de capital dificilmente passam a adquiri-lo (MANDEL, 1978). 

Quando falamos em lucro e acumulação de capital, nos detemos ao 

processo de subordinação dos trabalhadores à classe burguesa através da 

expropriação de mais-valia, que nada mais é do que o excedente gerado pelo 

trabalhador no momento da produção de mercadorias, a qual, indevidamente, o 

capitalista se apropria para enriquecimento próprio. Nesse sentido, 

compreendemos, em linhas gerais que: 

 

A produção capitalista não é apenas produção de mercadoria, 
é essencialmente produção de mais-valia. O trabalhador 
produz não para si, mas para o capital. Não basta, portanto, 
que produza em geral. Ele tem de produzir mais-valia. Apenas 
é produtivo o trabalhador que produz mais-valia para o 
capitalista ou serve à autovalorização do capital (MARX, 1985, 
p. 105). 

 
 
 

Dada essa estruturação da produção mercantil na sociedade 

capitalista, os processos de dominação buscam seus meios de sustentação 

nas diversas esferas. Afinal, com o estabelecimento da indústria moderna e do 

mercado mundial, a burguesia conquistou autoridade política exclusiva, tendo 

como base fundamental a figura do Estado. Nessa perspectiva, Marx (1998, p. 
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13) interpreta que “o poder executivo do Estado moderno não passa de um 

comitê para gerenciar os assuntos comuns de toda a burguesia”. 

Entendemos que as configurações de Estado variam de acordo com as 

transformações sociopolíticas e econômicas da sociedade, metamorfoseando-

se em torno da dinâmica das transformações societárias ao longo da história. O 

Estado moderno surge da transição do modo produção feudal2, no qual o 

Estado mantinha um caráter absolutista3, para o modo de produção e de 

sociabilidade capitalista. 

Para a tradição marxista, o Estado Moderno surge a partir do 

rompimento da sociedade feudal, na qual a produção era monopolizada por 

corporações fechadas, com influências das ideias liberais, nesse momento, 

revolucionárias, no interior da classe burguesa em ascensão, de modo que 

aquele sistema já não bastava mais para a demanda em crescimento dos 

novos mercados (MARX, 1998).  

O liberalismo difundido pela Europa no século XVIII configurou base 

ideológica fundante da revolução francesa em 1789, cujo lema se sustentava 

nos princípios de “liberdade, igualdade e fraternidade”. Nessa perspectiva, 

disseminou-se o discurso de que os princípios da liberdade e da igualdade se 

complementariam. Conforme a doutrina liberal, o trabalhador é considerado 

livre para vender a sua força de trabalho, como se estivesse em mesmo pé de 

igualdade com o capitalista que possui a liberdade de comprar a força de 

trabalho.  

O pensamento liberal constitui uma doutrina filosófica que se propôs a 

uma fundamentação do princípio da liberdade na sociedade capitalista. 

Todavia, a liberdade propagada pelos liberais não se constituía como liberdade 

universal, mas uma liberdade verdadeiramente limitada aos homens com 

propriedades a defender, especialmente em se tratando de uma sociedade 

                                                           
2
 Modo de produção que perdurou entre os séculos X e XVIII, em que as práticas rurais eram 

predominantes, os trabalhadores viviam sob regime de servidão, estando presos aos senhores 
e suas terras. Já os senhores feudais compunham a classe dominante, uma vez que detinham 
a propriedade de toda a matéria prima e força de trabalho, além de grande influência política. 
Fonte: https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/174990/4/eBook_Estado_e_Sociedade-
Tecnologia_em_Seguranca_Publica_UFBA.pdf. Acesso em 13 de julho de 2018. 
3
 Modelo de Estado caracterizado pela ausência de divisão de poderes e concentração 

absoluta do poderio em um único governante, a qual este detinha o controle de todas as 
esferas pública e privada da vida da vida em sociedade. Fonte: 
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/174990/4/eBook_Estado_e_Sociedade-
Tecnologia_em_Seguranca_Publica_UFBA.pdf. Acesso em 13 de julho de 2017. 
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ancorada na desigualdade estrutural entre as classes. Desse modo, “o 

trabalhador não tem a mesma liberdade que o capitalista ao negociar sua força 

de trabalho. Negociar, mesmo com força de classe, sempre é desigual, porque 

as condições materiais das classes são [em seu todo] desiguais” (SANTOS, 

2016, p. 37). 

O teórico liberal Hobbes (1588–1679), denominado jusnaturalista4, 

explica o surgimento do Estado Moderno, a partir de um acordo coletivo entre 

os membros da comunidade, através de um “Contrato Social” 5, o qual 

permitiria membros a saída do “Estado de Natureza”, em que os indivíduos 

(supostamente) viviam sem regras, sem normas de convívio, e no qual 

prevalecia a violência como forma de resolução dos conflitos de interesses. 

Portanto, de acordo com essa teoria, no surgimento desse Estado 

contratual os membros da comunidade passariam a desfrutar de direitos 

fundamentais como à vida, à liberdade e à propriedade. Essa doutrina filosófica 

propiciou, além do domínio econômico, as bases de construção do poder 

político burguês na ascensão da sociedade capitalista na Europa. 

Na perspectiva do materialismo histórico dialético o Estado é visto 

como produto da sociedade, ou seja, é a partir da sociedade civil que se 

fundamenta a natureza do Estado. Como diz Engels, o Estado, o regime 

político, é o elemento subordinado, e [...] as relações econômicas, é o elemento 

dominante” (1975, p. 111). Ademais, “não é o Estado que molda a sociedade 

mas a sociedade que molda o Estado. A sociedade, por sua vez, se molda pelo 

modo dominante de produção e das relações de produção inerentes a esse 

modo” (CARNOY, 1988, p.65). 

Coutinho (1995) a despeito da configuração e compreensão da relação 

Política - Estado liberal e direitos na sociedade moderna, ressalta as 

contribuições de Marx, ao escrever o Manifesto Comunista, ao passo que 

                                                           
4
 A concepção jusnaturalista foi o resultado de transformações econômicas e sociais que 

impuseram mudanças na concepção de poder do Estado, que passou a ser compreendido 
como uma instituição criada através do consentimento dos indivíduos sociais. Eram também 
apontados como jusnaturalistas: John Locke (1632–1704) e Jacques Rousseau (1712–1778). 
5
 “Do Contrato Social” ou “O Contrato Social” é uma obra do autor Jean Jacques Rousseau 

publicada em 1762. Nesta obra, Rousseau expõe a sua noção de contrato social, que difere 
muito das de Hobbes e Locke. O contrato social para Rousseau é um acordo entre indivíduos 
para se criar uma sociedade, e só então um Estado, isto é, o contrato é um pacto de 
associação, não de submissão. Além disso, no contrato prevaleceria a soberania da sociedade 
e a política da vontade coletiva. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Contrato_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hobbes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Locke
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
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realiza uma leitura muito própria acerca do Estado liberal, segundo Marx, este 

tipo de Estado não representa o interesse de todos, na verdade, consiste em 

um “comitê para gerir os negócios da burguesia”, para ele o Estado Liberal não 

defende o interesse do indivíduo e sim de uma classe. Nessa perspectiva, “O 

Estado é a forma na qual os indivíduos de uma classe dominantes fazem valer 

seus interesses comuns”, o que explicita o fato do Estado, nesta dimensão, 

defender o interesse da classe, no qual o elemento fundante não seria a 

questão do interesse, e sim, a luta de classes. 

Desse modo, compreendemos que o Estado Moderno se constitui no 

interior do modo de produção capitalista configurando-se como instância de 

poder fundamental para o exercício da dominação burguesa e para 

manutenção do sistema sociometabólico do capital. Assumindo a função de 

mediador nas relações entre capital e trabalho, o Estado Moderno terminou por 

fortalecer a dominação burguesa e a subordinação da classe trabalhadora, 

pois, de acordo com Laski (1973), a burguesia afirmou seus direitos em uma 

plena participação no controle do Estado, realizando transformações 

fundamentais nas relações legais entre os homens a fim de alcançar seus 

interesses. 

É, então, no estreitamento das relações entre Estado e burguesia no 

processo de consolidação do capitalismo – enquanto ordem societária – que 

aumentam as investidas políticas, econômicas e ideológicas da ordem 

burguesa, a partir de uma dimensão da concentração de riquezas; monopólio 

dos meios de produção e lucros; acumulação; dispersão de ideias e interesses 

dominantes e, mais ainda, da exploração da força de trabalho e repressão 

política da classe trabalhadora.  

Tais investidas burguesas, no interior do Estado, se intensificam nos 

períodos de ascensão das relações capitalistas, como no advento da 

mecanização dos sistemas de produção, marcando no século XVIII o processo 

de revolução industrial, visto que “a política econômica e a política social estão 

relacionadas intrinsecamente com a evolução do capitalismo, fundamentando-

se no desenvolvimento contraditório da história” (VIEIRA, 2007, p.136). 

No processo de consolidação do capital e agudização da desigualdade 

entre as classes temos o pauperismo como uma das expressões mais agudas 

da questão social. Essas refrações estão radicadas nas relações contraditórias 
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entre capital e trabalho, de forma que a questão social tem sua especificidade 

definida na sociabilidade capitalista. Nesse entendimento:  

 

A questão social não é senão as expressões do processo de 
formação e desenvolvimento da classe operária e de seu 
ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu 
reconhecimento como classe por parte do empresariado e do 
Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da 
contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual essa 
passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da 
caridade e repressão. (CARVALHO; IAMAMOTO, 1983, p. 77). 

 
 
 

Nessa orientação teórica, a questão social é indissociável do 

aparecimento da classe trabalhadora e sua organização política. Essa assertiva 

decorre do fato de que contextos de crescente disparidade econômica, política 

e social desencadeiam processos de organização e luta da classe 

trabalhadora, expressos tanto em ações políticas radicais quanto em 

manifestações pacíficas a partir de ações políticas com manifestações 

pacíficas que levantam questionamentos sobre suas condições de vida e 

trabalho.  

No contexto histórico da revolução industrial, mobilização de 

movimentos como Ludismo6 e o Cartismo7 são decorrentes da intensificação do 

processo de produção e de exploração da força de trabalho mediante jornadas 

exaustivas de trabalho para homens, mulheres, jovens8 e crianças. As 

condições precárias no ambiente das indústrias, assim como na zona urbana 

em que habitavam as famílias proletárias, propiciaram extrema insatisfação nos 

trabalhadores e uma concludente e embrionária organização política em torno 

de necessidades básicas de sobrevivência. 
                                                           
6
 Movimento de caráter radical datado no período da revolução industrial, em que os 

trabalhadores destruíam as máquinas e incendiavam as grandes fábricas como forma de 
protesto, marcando um processo de consciência ainda incipiente, em que os trabalhadores não 
reconheciam seu verdadeiro inimigo, a burguesia que o explorava. Fonte: 
https://historiadomundo.uol.com.br/idade-contemporanea/ludismo.htm. Acesso em 18 de julho 
de 2017. 
7
 Movimento pacífico também do período industrial, caracterizado por suas passeatas, 

manifestações pacíficas e cartas de reivindicações em torno de melhores condições de 
trabalho.Fonte:https://historiadomundo.uol.com.br/idade-contemporanea/movimento-
cartista.htm. Acesso em 18 de julho de 2018. 
8
 É interessante ressaltar que nesse dado período histórico, a juventude enquanto categoria 

social não era reconhecida pelo Estado. No entanto, a classe trabalhadora demonstrava certa 
visibilidade ao reconhecer a exploração do trabalho de menores, que passou a constituir 
reinvindicação desta classe. Para debate mais aprofundado indicamos Perrot (1996). 
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É nesse momento – apesar de não se apontar um período específico 

de surgimento – que se expressam as primeiras iniciativas reconhecíveis de 

políticas sociais, pois, como processo social, elas se gestaram na confluência 

dos movimentos de ascensão do capitalismo, das lutas de classe e do 

desenvolvimento da intervenção estatal (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

Neste sentido, foram as lutas pela redução da jornada de trabalho e 

também sobre o valor da força de trabalho no período de 1848 que 

proporcionaram novas regulamentações sociais e do trabalho por parte do 

Estado, a partir de greves, manifestações e até mesmo por meio de um 

processo de guerra civil de longa duração entre operários e patrões. Sendo 

assim, demarcamos que é neste cenário que a luta de classes irrompe incisiva 

em todas as suas formas, expondo a questão social.  

Neste panorama o Estado assume o papel contraditório, de um lado, 

em maior ou menor escala, atende alguns anseios da classe que vive do 

trabalho e, de outro, legitima a dominação burguesa, fortalecendo a correlação 

de forças entre as classes. 

Em tempos de intensa desarmonia nas relações entre os capitalistas e 

a classe trabalhadora, o Estado atua como regulador a serviço da manutenção 

das relações capitalistas em seu conjunto. Esta função reguladora torna-se 

nítida através da política social. Segundo Behring e Boschetti (2011) as 

políticas sociais e a formatação de padrões de proteção social são 

desdobramentos e até mesmo respostas e formas de enfrentamento – em geral 

setorializadas e fragmentadas – as expressões da questão social no 

capitalismo, cujo fundamento se encontra nas relações de exploração do 

capital sobre o trabalho. 

O estabelecimento da redução da jornada de trabalho foi resultado de 

uma luta entre capitalistas e trabalhadores, cuja dinâmica constituiu a 

possibilidade de origem de uma consciência coletiva, em que se conquistou 

“uma lei estatal, uma barreira social intransponível” (MARX, 1988, p. 229).  

Compreende-se assim, a legislação fabril como precursora do papel do 

Estado na relação com as classes e os direitos sociais no século XX. Tais 

conquistas advêm de um processo histórico de lutas pelo atendimento de 

demandas e garantia de direitos, não obstante, a resistência burguesa 

sustentada pelo liberalismo, visto que “eram necessárias novas concepções 
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que legitimassem as novas potencialidades de riqueza que os homens haviam 

descoberto, pouco a pouco, nas eras precedentes. A doutrina liberal é a 

justificação filosófica das novas práticas” (LASKI, 1973, p. 15). 

Algumas ideias e práticas predominantes no liberalismo, compreendido 

como expressão do pensamento burguês, oriundo das relações capitalistas, 

consistem na perspectiva de dominação do mercado como princípio regulador 

supremo das relações econômicas e sociais. Tais ideias, defendem a 

propriedade e a iniciativa privada, com a condição de uma suposta ausência de 

intervenção estatal, caracterizando-o como Estado mínimo (GUDIN, 1936), ao 

qual se atribui apenas às funções judiciais e de defesa.  

Os pensamentos da filosofia liberal diretamente ligada à classe 

proprietária elevaram o Estado a uma condição de aliado no que tange a 

proteção real da economia burguesa, mas, também de oponente em se 

tratando da intimação de mantê-lo fora dos domínios da ação econômica. 

Nesses termos, a economia seria regulada por uma força própria, denominada 

por Adam Smith (1723–1790) de “a mão invisível”, a intervenção estatal se 

converte em obstáculo à atividade econômica do livre mercado. Entretanto, o 

preço para o funcionamento das ideias liberais foi pago pela classe 

trabalhadora, a qual se encontrava despossuída de direitos. 

No ambiente intelectual e moral do liberalismo, não se deviam gastar 

recursos com os pobres ou dependentes, mas vigiá-los e puni-los. Com base 

nessa premissa, os trabalhadores não podiam ter seus salários 

regulamentados, sob a consequência de interferir no preço natural do trabalho, 

definido nos movimentos naturais e equilibrados da oferta e da procura no 

âmbito do mercado. Tratava-se, pois, de uma real negação da política, 

especialmente da política social, a qual se realizava invadindo as relações de 

mercado e regulando-o, como apontam as legislações fabris já mencionadas. 

Nessa perspectiva, as teorias liberais justificam a frágil interferência do 

Estado na garantia de direitos sociais no contexto do capitalismo liberal, no 

qual predominavam valores como o individualismo, liberdade e competitividade, 

naturalização da miséria. Daí a afirmação de que as políticas sociais 

estimulavam o ócio e o desperdício, classificando-as como um paliativo, 

através da manutenção de um Estado mínimo não interventor nos setores 

social e econômico. 
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É no contexto do século XX que o Estado liberal depara-se com um 

processo de caráter transformador no pós-guerra, tendo em vista que os ideais 

socialdemocratas despontam como alternativa para o período de crise. Esses 

ideais constituíram o Welfare State, também chamado de Estado Social por 

autores como Castel (1998), tornando-se este momento, um meio possível de 

concretização de direitos de cidadania. Para tanto, considera-se a organização 

e mobilização da classe trabalhadora, nesse processo transitório, resultado das 

lutas sociais empreendidas por esta classe durante os séculos anteriores. 

Esse movimento histórico garantiu o abafamento das ideias liberais, 

dando espaço às orientações socialdemocratas em um novo contexto 

socioeconômico – pós-crise de 19299 e reestruturação econômica a partir da 

intervenção estatal – e da luta de classes, expressando tendências a um 

caráter mais social e direcionando investimentos às politicas sociais, para além 

da defesa de uma política afirmativa de crescimento e pleno emprego, tornando 

esse período conhecido, também, como “anos de ouro”. 

Entretanto, é inquestionável a constatação de que o Welfare State é 

parte integral do sistema capitalista. Portanto, muito do que conhecemos deste 

período tem a ver com os rumos adotados pelo capitalismo, em que este muda 

sua estratégia política por questões de sobrevivência – a partir das pressões da 

classe trabalhadora e dos processos de crise cíclica do capital10– passando a 

ser temporariamente regulado.  

Segundo Pierson (1991), o conhecido Estado de Bem Estar não é 

propriamente um Estado, mas um tipo histórico de sociedade, que engloba 

diferentes esferas e interesses para lidar com fenômenos modernos 

fundamentais, como a formação dos Estados Nacionais e sua transformação 

em democracias de massa, além da conversão do capitalismo em modo de 

produção dominante. 

Nesse sentido, alguns autores como Gough (1977) interpretam o 

Welfare State como um fenômeno também contraditório, pois ao mesmo tempo 

                                                           
9 

A crise de 1929 foi o maior desastre da história do capitalismo no século XX e representou 
uma devastação da economia mundial. Os resultados foram a pobreza generalizada das 
massas, uma drástica desvalorização e a aniquilação de capitais e mercadorias. O tombo, 
evidentemente, foi mais alto nos EUA, epicentro da crise e a maior economia global. Fonte: 
https://www.pstu.org.br/a-crise-de-1929-e-a-grande-depressao/ . Acesso em 21 de maio de 
2018. 
10 

Para melhor compreensão deste debate, ver o livro “A crise do Capital” de Ernest Mandel 
(1990). 
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em que emerge historicamente para atender as necessidades sociais em um 

contexto de crise do capital, impondo limites, tem que atender necessidades 

sociais, impondo limites às livres forças do mercado, preserva naturalmente a 

integridade da estrutura capitalista. 

As ações empreendidas pelo Estado não se implementam 

automaticamente, possuem movimento e contradição e podem gerar resultados 

diferentes dos esperados. Especialmente classes diferentes, o impacto das 

medidas sociais implementadas pelo Estado capitalista sofre o efeito de 

interesses divergentes expressos nas relações sociais de poder.  

O Estado capitalista moderno não só subsidiaria permanentemente a 

mão-de-obra para o mercado, conforme essa abordagem, devendo assegurar 

as condições materiais de reprodução da força de trabalho – como também, 

através de políticas e programas sociais, manteria sob controle parcelas da 

população não inseridas no processo produtivo. 

Dessa forma, tem-se uma articulação entre Estado e mercado na 

formulação e gerenciamento de políticas favorecedoras de pleno emprego e de 

um conjunto de benefícios e serviços que, na perspectiva dos direitos, 

garantiriam aceitáveis padrões de vida aos cidadãos. Tais padrões seriam: 

seguro social obrigatório, leis de proteção do trabalho, salários mínimos, 

ampliação de instituições e serviços de saúde e educação, programas de 

habitação subsidiados, sem, contudo, alterar a estrutura de dominação 

burguesa e as relações de propriedade capitalistas prevalecentes (OFFE, 

1984). 

Esse contexto de ampliação das políticas não está dissociado do 

processo de consolidação, expansão e multiplicação de forças sindicais 

durante esse período. Essas forças representaram mudanças significativas no 

que diz respeito à conquista de direitos de cidadania e padrões de proteção 

social que vigorava antes dos anos 1940, além de oportunizar à classe 

trabalhadora ganhos sociais e políticos. 

Apontamos, ainda, que o Welfare State guiou-se (apesar de não ter 

sido unívoco nos vários contextos nacionais em que se processou) pelos 

marcos orientadores do keynesianismo11, inaugurado em 1930, de regulação 

                                                           
11

 A teoria keynesiana acentua a utilização das componentes da procura agregada pelo Estado, 
nomeadamente, os impostos, a despesa pública e as transferências, para estabilizar a 
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econômica e social com a defesa do pleno emprego; das postulações do 

Relatório Beveridge12, publicado em 1942, sobre a Seguridade Social; e a 

formulação da teoria trifacetada dos direitos de cidadania, elaborada por 

Marshall nos fins dos anos 1940, conformando o que Pereira (2008) chama de 

Paradigma dominante de Estado de Bem Estar. 

A experiência do Walfare State, com seus desdobramentos e o 

desenvolvimento de políticas sociais públicas, não se deram de forma 

homogênea e uniforme entre os países. Por isso, é importante esclarecer que 

esses processos se deram de forma gradual e diferenciada entre os países, 

dependendo dos movimentos de organização e pressão da classe 

trabalhadora, do grau de desenvolvimento das forças produtivas e das 

correlações de força no âmbito do Estado (BHERING; BOSCHETTI, 2011). 

Deste modo, a generalização dos direitos sociais pode ser 

compreendida como resultado da luta árdua da classe trabalhadora que em 

sua trajetória político-organizativa se não conseguiu instituir uma nova ordem 

social contribuiu significativamente para ampliar os direitos sociais e para 

questionar, pressionar e mudar o papel do Estado no capitalismo ao longo da 

história. Neste sentido, é importante compreendermos o processo de 

desenvolvimento das políticas públicas no contexto de mudanças nas relações 

capital/trabalho, de modo a situá-las na contraditória relação entre Estado e 

Direitos no capitalismo. 

 

2.2. Estado e Políticas Públicas na interface com os Direitos de Cidadania 

 

Neste subitem nos debruçamos na inciativa de compreender o 

desenvolvimento das políticas públicas e sua relação com a esfera estatal 

numa perspectiva ampliada do direito. Para tanto, buscamos entender as 

relações que permeiam o papel do Estado na sociedade de classes e o 

processo de mediação e elaboração de medidas sociais que beneficiam à 

classe trabalhadora, bem como a incorporação de políticas voltadas à 

                                                                                                                                                                          
economia, baseada no modelo que inicialmente foi desenvolvido por Samuelson. Os 
keynesianos, de forma dominante, acentuam as políticas ativas do lado da procura agregada, 
considerando a oferta agregada como dada (DONÁRIO; SANTOS, 2016). 
12

 O Relatório Beveridge teve uma disseminação internacional de suas idéias que o 
promoveram posteriormente como referência na área das políticas sociais e na teoria das 
políticas públicas e cidadania (FARIA, 1998). 
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resolução de demandas sociais públicas e o reconhecimento dessas ações 

enquanto direitos. 

O surgimento do Estado de bem-estar social pressupôs a garantia e 

materialização dos direitos à vida, á saúde, à alimentação, entre outros. A partir 

deste momento, o caráter assistencial e de caridade (associados às políticas 

sociais anteriores) dão lugar aos benefícios sociais, que começam a ser 

percebidos no campo dos direitos sociais. Mas, neste dado período, tais 

direitos ainda são considerados como dádivas provenientes de um Estado bom 

(FREIRE JÚNIOR, 2005).  

O Welfare State emerge em um contexto de mundialização do capital, 

no qual o sistema capitalista encontra novas formas de excluir e, com isso, a 

necessidade de políticas que garantissem direitos elementares. Como afirma 

Batista (et al, 2008, p. 11), as políticas promovidas pelos Estados de Bem Estar 

Social no pós-guerra levaram a uma melhoria considerável das condições de 

vida e de trabalho, contribuindo para o aumento progressivo da expectativa de 

vida de suas populações.  

O fato é que o Welfare State não se manteve, devido à retomada das 

fortes influências do pensamento liberal sob um novo contexto socioeconômico. 

Além disso, como o sistema capitalista não sustenta a possibilidade do 

provimento de todos os direitos sociais, tampouco seguindo o caráter de 

universalidade, fortaleceu-se novamente a ideia de Estado mínimo aos direitos 

da população, proporcionando uma intervenção reduzida nas expressões da 

questão social, em relação ao período de Bem Estar, já que este último 

possibilitou um legado significativo ao papel social (de garantia de direitos) do 

Estado. 

Após o período que marca o Welfare State, sobre o aparato legal de 

firmação de direitos fundamentais, surge o Estado Democrático de Direito, 

visando à efetivação de cartas constitucionais, a partir de um caráter mais 

dinâmico e aberto, apontando o pleno desenvolvimento humano e dos direitos 

inerentes a estes (FREIRE JÚNIOR, 2005). 

Nesse contexto, a política pública surge como um subcampo 

significativo dentro da disciplina de Ciência Política. Sabatier (1995) 
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complementa apresentando Daniel Lerner13 e Harold Lasswell14 como 

estudiosos pioneiros em trabalhos sobre políticas públicas. Souza (2006) 

considera que a área de políticas públicas contou com quatro grandes “pais” 

fundadores (além de Laswell), sendo estes: Simon15, Lindblom16 e Easton17. 

 Nesse sentido, o surgimento de políticas sociais públicas como 

experiência histórica concreta. A partir das políticas sociais e dos sistemas de 

proteção social baseados na Seguridade Social18 se dá de forma concomitante 

ao surgimento dessas políticas como campo de estudos sobre políticas 

públicas e a aplicação destas nas tomadas de decisões em assuntos públicos, 

políticos ou coletivos. 

Cabe aqui ressaltarmos a diferenciação entre Estado e governo como 

subsidio para a compreensão da classificação das políticas de juventude, em 

termos de implementação na esfera pública. Desse modo, é possível se 

considerar Estado, em seu sentido mais pragmático, como o conjunto de 

instituições permanentes – como órgãos legislativos, tribunais, exército e outras 

que não formam um bloco monolítico necessariamente – que possibilitam a 

ação do governo.  

Sobre Governo, entende-se como o conjunto de programas e projetos 

que parte da sociedade (políticos, técnicos, organismos da sociedade civil e 

outros) se propõe a construir para a sociedade como um todo, configurando-se 

a orientação política de um determinado governo que assume e desempenha 

as funções de Estado por determinado período (HOFLING, 2001). 

Consideramos pertinente, também, conceituarmos o que viria a ser 

política e o que diz respeito ao conceito de público. De maneira sintetizada 

tem-se que o termo política, na língua portuguesa, pode assumir duas 

                                                           
13

 Daniel Josef Lerner. 
14

 Harold Dwight Lasswell. 
15

 Herbert Alexander Simon.  
16

 Charles E. Lindblom. 
17

 David Easton. 
18

 Compreendemos a seguridade social como conjunto de ações e instrumentos por meio do 
qual se pretende alcançar uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a 
marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos. Essas são 
diretrizes fixadas na própria Constituição Federal de 1988 em seu artigo terceiro. Ou seja, o 
sistema de seguridade social, em seu conjunto, visa garantir que o cidadão se sinta seguro e 
protegido ao longo de sua existência, provendo-lhe a assistência e recursos necessários para 
os momentos de infortúnios. Esta também se sustenta no tripé: Previdência Social, Saúde e 
Assistência Social. 
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conotações principais, as quais a língua inglesa consegue diferenciar usando 

os termos politics e policy, (RUA, 2009; SECCHI, 2010).  

Assim, o termo política com o sentido de politics tem na concepção de 

Bobbio (2002), o sentido de atividade humana ligada a obtenção e manutenção 

dos recursos necessários para o exercício do poder sobre o homem. Para Rua 

(1998), a política consiste no conjunto de procedimentos formais e informais 

que expressam relações de poder e quanto aos bens públicos.  

Já para Arendt (1991) a política se “trata da convivência entre 

diferentes” em sociedade internamente diferenciadas. Sobre o conceito de 

público, Arendt (1991) e Habermas (1984) apontam que aquilo que é público 

supõe a ideia de transparência, de acessibilidade, de permanência e de 

participação da população nos assuntos que lhe dizem respeito.  

Nesse sentido, o que é público não se limita apenas à esfera do 

Estado, uma vez que, nem sempre suas ações “são caracterizadas pela 

transparência, acessibilidade, continuidade e participação da população” 

(SOUZA, 2009, p. 12). 

Corroboramos com a afirmativa de Gramsci (1999, p. 15), de que os 

primeiros elementos dessa sociedade [capitalista] continuam presentes pela 

sua reafirmação, se tornando “pilares da política e de qualquer ação coletiva”, 

já que “o primeiro elemento é que governados e governantes existem 

realmente. Toda a ciência e arte da política constitui uma relação entre 

pessoas diferentes ou desiguais, tendo por isso caráter conflituoso”, 

concluindo, pois, que a política desde os primórdios constitui relações, 

contradições e desigualdades. 

Contudo, é justamente por ser conflituosa e contraditória que a política 

permite a formação de contra poderes, especialmente para a classe 

trabalhadora, e de ampliação da cidadania, pois é por meio da luta política que 

esta se amplia e amadurece. Conforme Bobbio (1992) é a política que permite 

a organização do social como espaço instituído, historicamente construído e 

articulado por conflitos, propiciando a diversificação e multiplicação de direitos 

de cidadania. 

Em se tratando de política pública, não se tem uma única nem melhor 

definição sobre o que esta seja, já que as abordagens e concepções são 

distintas entre estudiosos. Inicialmente política pública é um conjunto de 
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decisões e não uma decisão isolada. Rua (2009, p. 20) afirma que “embora 

uma política pública implique decisão política, nem toda decisão política chega 

a constituir uma política pública”.  

Para tanto, é necessário conhecer alguns dos diferentes enfoques 

dados ao significado de política pública, a partir de diferentes autores. Mead 

(1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o 

governo à luz de grandes questões públicas, já Lynn (1980) a percebe como 

um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Para 

Peters (1986), que segue o mesmo viés, a política pública é a soma das 

atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e 

que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) resume a definição de política 

pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. 

Mas, uma das expressões mais conhecidas entre os estudos sobre 

políticas públicas é a concepção de Laswell (1936), um dos percussores na 

discussão sobre esta categoria enquanto área do conhecimento. Laswell 

introduz a expressão policy analysis (análise de política pública), ainda nos 

anos 1930, como forma de relacionar conhecimento científico/ acadêmico com 

a produção empírica dos governos e também como forma de estabelecer o 

diálogo entre cientistas sociais, grupos de interesse e o próprio governo. 

A definição de Draibe corrobora com o termo Estado em ação 

(JOBERT; MULLER, 1987). Para a autora, o Estado desenvolve intervenções 

de caráter público na realidade social, através não somente do aparato estatal 

ou de instâncias governamentais, mas também com e através da participação 

de organizações privadas e não governamentais (DRAIBE, 2001). 

Em um entendimento geral, Melo (1999) compreende a política pública 

também como função moderna do Estado capitalista, concordando que seu 

estudo é a análise da ação do Estado. Porém, compreende que a política 

pública não se limita a este, já que ela extrapola a responsabilidade do poder 

público através da incorporação de outros setores da sociedade no seu 

processo de implementação. 

Em relação à abordagem de políticas públicas como responsabilidade 

de elaboração e execução não somente do Estado, mas também de grupos de 

interesse, Secchi (2010) nos fala de duas perspectivas de abordagem, em que 

“alguns atores e pesquisadores defendem a abordagem estatista, enquanto 
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outros defendem abordagens multicêntricas no que se refere ao protagonismo 

no estabelecimento de políticas públicas”. Para compreendermos a abordagem 

estatista, na qual compactuamos, Secchi nos explica que esta: 

 

Considera as políticas públicas, analiticamente, monopólio de 
atores estatais. Segundo esta concepção, o que determina se 
uma política é ou não “pública“ é a personalidade jurídica do 
formulador. Em outras palavras, é política pública somente 
quando emanada de ator estatal. (SECHI, 2010, p. 2). 

 
 
 

Nesse sentindo, ressaltamos que, neste trabalho, compreendemos a 

política pública como os resultados ou saídas de processos governamentais. 

Sinteticamente, essa abordagem trata de implementação de ações, para 

resolução de problemas coletivos, executadas exclusivamente pelo Estado, já 

que o viés estatista admite que atores não estatais possa ter influência no 

processo de elaboração de políticas públicas. No entanto, tal participação não 

lhes confere a responsabilidade de estabelecer, liderar e executar o processo 

com ausência estatal, uma vez que, a responsabilidade de atender as 

demandas públicas e sanar as desigualdades é dever do Estado. 

Em relação à abordagem multicêntrica, o importante não é quem 

formula a política, que pode ser qualquer um dos atores, estatais ou não, mas a 

origem do problema a ser enfrentado, sendo esta sua caracterização 

fundamental. Assim, uma política recebe o adjetivo de “pública” quando o 

problema a qual se tenta enfrentar é público. Para Secchi (2010, p. 2): 

 

Organizações privadas, organizações não governamentais, 
organismos multilaterais, redes de políticas públicas (policy 
networks), juntamente com atores estatais, são também 
protagonistas no estabelecimento das políticas públicas. 

 

 

O autor argumenta, ainda, em defesa da abordagem multicêntrica, 

defendendo que esta evita uma pré-análise da personalidade jurídica de uma 

organização antes de enquadrar suas políticas como sendo públicas ou não. 

Em resumo, “tem-se que a abordagem estatista adjetiva o termo política em 
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função do decisor e a abordagem multicêntrica adjetiva em função do objetivo 

da política” (LIMA, 2012, p. 52). 

Contudo, ainda que defendamos a participação de outros segmentos 

no que tange ao debate e formulação de políticas públicas, como os próprios 

movimentos sociais e grupos de interesse, nós reconhecemos que a 

implementação e execução destas sejam garantidas pelo poder público, com o 

intuito de não fortalecer o processo de desresponsabilização do Estado.  

Nessa perspectiva, entendemos que as políticas públicas “são 

instrumentos ou um conjunto de ações de intervenção do Estado na sociedade 

com o intuito de possibilitar o alcance de certos resultados, impedir outros, ou 

ambas as coisas” (SEDESE, 2006, p. 37). Contudo, considerando a 

perspectiva da participação social, compreende ainda: “ação pública, na qual, 

além do Estado, a sociedade se faz presente, ganhando representatividade, 

poder de decisão e condições de exercer o controle sobre a sua própria 

reprodução e sobre os atos e decisões do governo” (PEREIRA, 2009, p. 94). 

Ao pensarmos a relação entre políticas públicas e a concretização de 

direitos, percebemos que estes últimos caracterizam a principal função das 

primeiras, tendo em vista que a conquista desses direitos se deu através de 

lutas travadas pela classe trabalhadora. Nesse sentido, Coutinho afirma que 

“Os direitos são fenômenos sociais, são resultados da história” e que “(...) os 

direitos sociais, talvez mais do que os políticos, são igualmente uma conquista 

da classe trabalhadora”. (COUTINHO, 2000, p. 53-64). 

Nessa perspectiva, nos deteremos aos chamados direitos de 

cidadania, sendo estes: direitos individuais, que se dividem entre civis e 

políticos, e os direitos sociais, os quais são acompanhados pelos direitos 

difusos, que compreendem uma abordagem mais recente, para além dos 

direitos sociais, na qual veremos mais adiante. 

Conforme os estudos de Marshall (1967) os primeiros direitos 

conquistados foram os civis, que inspiraram-se no ideário liberal de 

autonomização do individuo perante o Estado, colocando aquele contra este. 

Posteriormente, surgiram os direitos políticos no século XIX, que com a 

afirmação da democracia representativa, as reivindicações por participação 

política ganharam força. Finalmente, no século XX, surgem os direitos 
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econômicos, sociais e culturais, tendo como instituição responsável o Estado 

de Bem-Estar.  

Recentemente, ganharam visibilidade os direitos difusos como 

extensões dos direitos sociais em um mundo globalizado e de avanço 

tecnológico, refletindo as novas realidades. Os direitos difusos se preocupam 

com questões da coletividade, como as ligadas ao meio ambiente, à proteção 

da comunidade indígena, das pessoas com deficiência, da criança e do 

adolescente e, também, das juventudes, uma vez que estas possuem 

legislações específicas que as compreendem como sujeito de direito e 

determinam diretrizes para a garantia desses direitos.  

Esse conjunto de direitos requer do Estado obrigatória atuação e 

garantia. Com isso, a cidadania acabou por constituir uma fusão entre os 

direitos individuais e sociais, em que os direitos civis constituem a base de 

sustentação e de ampliação dos direitos políticos e sociais, ao mesmo tempo 

em que são fortalecidos por eles. 

Conforme Chauí (1989), a prática de declarar direitos significa, em 

primeiro lugar, que não é um fato óbvio para todos os homens que eles são 

portadores de direitos e, por outro lado, que tais direitos devam ser 

reconhecidos por todos. Diante das contradições e tensionamentos atuais, é 

necessário compreender a perspectiva presente na lógica dos direitos, no 

horizonte de projetar processos sociais emancipatórios (SCHERER, 2017). 

As políticas públicas se identificam e devem concretizar os direitos 

sociais, que se orientam pelo princípio da igualdade. Essa identificação se dá 

pelo fato de os direitos sociais terem total relação com a perspectiva da 

equidade, da justiça social e por possibilitarem que a sociedade exija do Estado 

atitudes frente à materialização desses valores, estando o Estado – no campo 

das políticas públicas – como regulador ou como garantidor dos bens públicos 

como direito (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

No âmbito da cidadania, os direitos sociais são os mais dinâmicos e, 

consequentemente, os que têm se multiplicado e se especializado (BOBBIO, 

1992). Para compreendermos melhor a relação das políticas públicas com os 

direitos sociais, Pereira (2009) nos diz que: 
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Como concretizadoras de direitos sociais, as políticas públicas 
não podem estar voltadas para o atendimento de necessidades 
meramente biológicas. O ser humano, seja ele quem for, é um 
ser social e, como tal, é dotado de dimensões emocionais, 
cognitivas e de capacidade de aprendizagem e 
desenvolvimento, que devem ser consideradas pelas políticas 
públicas (PEREIRA, 2009, p. 102-103). 

 
 
 

Constitui-se, pois, o desenvolvimento de políticas públicas para a 

concretização dos direitos sociais como desafio real. Os conceitos de política 

pública e política social se entrelaçam, estes são a chave para pensar, 

fomentar e concretizar direitos de cidadania conquistados e previstos pelas leis. 

Assim, o termo cidadania nos dias atuais é apreendido enquanto o acesso a 

direito sociais, os quais são guiados pelo princípio de igualdade embora 

permaneça até os dias de hoje o princípio da liberdade, isto é, os direitos 

individuais (PEREIRA, 2009) 

Por isso, as políticas públicas devem estar inscritas no quadro de 

mudanças que provoque uma transformação no Estado, tendo como horizonte 

uma estratégia que ultrapasse a fragmentação e compensação das políticas 

públicas e que possibilite o real enfrentamento das refrações da questão social 

a partir da garantia de direitos e o livre desenvolvimento de todos os indivíduos, 

especialmente os jovens.  

Nessa direção, desenvolveremos, no próximo subitem, o debate acerca 

da relação entre as categoriais teóricas de Estado, Direitos e Políticas Públicas 

no contexto histórico brasileiro. 

2.2.1 Estado, Direitos e Políticas Públicas no cenário brasileiro: 

aproximações ao debate 

Para além da compreensão do desenvolvimento e dos elementos que 

permeiam o campo dos direitos e as políticas públicas no Brasil a partir das 

teorias sobre o Estado capitalista, faz-se necessária uma abordagem sobre as 

particularidades do processo sócio histórico de formação da sociedade 

brasileira. Tendo em vista que, a origem e o desenvolvimento das políticas 

sociais públicas no Brasil estão inteiramente relacionados às condições 
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vivenciadas pelo país em âmbito social, político e econômico, aliados a um 

processo de formação cultural singular.  

Em alguns momentos da história do Brasil tais políticas são vistas 

como mecanismos de manutenção da força de trabalho; em outros como 

conquistas da classe trabalhadora; como doação das elites dominantes e, 

ainda, como instrumento de garantia do aumento da riqueza ou dos direitos do 

cidadão (FALEIROS, 1992). 

Entretanto, pensar a trajetória dessas políticas no contexto brasileiro é, 

antes de tudo, compreender que os processos de formação sócio histórica 

desse país se deram de forma singular e muito diferente dos processos que 

sofreram os países de capitalismo central, especialmente no que diz respeito 

ao desenvolvimento das relações propriamente capitalistas neste território. 

Nessa perspectiva, Ianni (1992, p.60) analisa a formação social e 

econômica do Brasil através do conceito de desenvolvimento desigual e 

combinado que, para o autor, configura-se como “uma formação social na qual 

sobressaem ritmos irregulares e espasmódicos, desencontrados e 

contraditórios”, numa espécie de colcha de retalhos de muitas épocas, em 

virtude da nossa via particular do processo de transição para o capitalismo. 

Sendo assim, partiremos de alguns elementos imprescindíveis para 

esta compreensão. Um destes compreende o histórico de heteronomia 

brasileira, diga-se dependência – desde sua fase colonial – aos países 

centrais, de forma a contribuir cada vez mais para o processo de acumulação 

de capital estrangeiro. Para Prado Júnior (1991) a acumulação originária, o 

colonialismo e o imperialismo são momentos de um sentido comum da 

formação brasileira.  

Por mais que o processo de independência do país tenha sinalizado 

alguns elementos de ruptura com o passado, a presença do forte 

conservadorismo e das ideias liberais com propósito de manutenção da ordem 

social vigorou com grande peso. Ao mesmo tempo, tais ideias fortaleciam a 

soberania da classe dominante, sem qualquer compromisso com os direitos da 

classe trabalhadora, além de estabelecer uma relação de interdependência 

entre as nações e de passividade na relação com o mercado internacional.  

Ainda nesse processo, Behring e Boschetti (2011, p.73) afirmam que “o 

Estado era visto como meio de internalizar os centros de decisão política e de 
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institucionalizar o predomínio das elites nativas dominantes, numa forte 

confusão entre público e privado”. A característica de dependência, portanto, é 

uma marca estrutural do capitalismo brasileiro que se estende até os dias 

atuais.  

Outro elemento bastante significativo na constituição sociopolítico-

cultural brasileira e que nos faz compreender a composição histórica das 

políticas sociais públicas no país, encontra-se na predominância do caráter 

rural e agrícola do Brasil nos anos 1920, sob o qual o censo demográfico desse 

período apresenta que 70% da população brasileira vivia no campo e apenas 

30% nas cidades. Este cenário fortalecia as relações de poder existentes no 

território rural, em que os latifundiários e detentores dos meios de produção, 

exerciam influência na cena econômica e política, deixando traços marcantes 

do coronelismo19 na formação histórica das relações políticas brasileiras, 

apesar de que este cenário ruralista foi invertido com o advento do capitalismo 

monopolista e a expansão das indústrias no início dos anos 1930.  

Nos países latino-americanos, os aspectos históricos arraigados em 

especificidades sociopolítico-econômicas comprometeram mais rigorosamente 

a possibilidade de implementação de um Estado Social, denominado Welfare 

State. Segundo Draibe (1995), a maior parte dos países da América Latina 

desenvolveu sistemas de proteção social semelhantes ao que ela denomina de 

meritocrático particularista de viés bismarckiano. Ou seja, ajustou-se sobre dois 

pilares: o seguro social versus políticas universalistas e reproduziram, a seu 

modo, as lógicas clientelísticas e corporativistas do padrão conservador. Sobre 

o modelo de proteção de viés bismarckiano, Lobato (2011) compreende como: 

 

Seguro social ou bismarckiano (modelo alemão criado pelo 
primeiro ministro Bismarck no final do século XIX) admite a 
prestação de benefícios (assegura direitos) somente para os 
que possuem vínculo com o trabalho e renda ou realizem 
contribuição prévia ao sistema - funcionando como uma 
espécie de contrato de seguro. A garantia de direitos é 

                                                           

19
 Coronelismo é uma expressão que se refere a um período da história do Brasil em que o 

poder político era concentrado nas mãos de fazendeiros e de coronéis, através do controle de 
votos de pessoas que dependiam deles de alguma forma, denominado “voto de cabresto”. A 
fase mais marcante do coronelismo aconteceu durante a República Velha, que durou de 1889 
até 1930. No entanto, ainda podemos verificar traços dessa expressão nos dias de hoje, 
mediante a chamada “política de favores”. Fonte: https://www.todapolitica.com/coronelismo/. 
Acesso em 19 de junho de 2018. 
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condicionada ao mérito ocupacional e ao desempenho no 
trabalho. Esse modelo acaba reforçando um sistema 
corporativo e meritocrático, diferenciando status e acessos aos 
direitos existentes (LOBATO, 2011, p.10). 

 
 

 
Nesse contexto, até o momento, no Brasil não se dispunha de espaços 

políticos para expressão e representação de interesses populares, vivia-se, no 

entanto, uma situação de verdadeira submissão senhorial. De forma que, o 

Estado encontrava-se à mercê dos coronéis que controlavam a produção, os 

aparelhos municipais, as armas e as terras.  

 

O sistema de lealdade das clientelas constituiu-se com o apoio 
da Igreja, no papel que esta representou na justificação da 
ordem estabelecida e na proteção dos indivíduos. Essa 
“proteção” manifestava-se pela “distribuição” de limitados 
recursos oferecidos por parte da classe dominante, em 
momentos cruciantes de fome e epidemias. (FALEIROS, 2009, 
p. 114). 

 
 

 

O modo com se deu a formação social e histórica dos países latino 

americanos propiciou a exclusão das classes subalternas nos aparelhos de 

poder viabilizou a ação repressiva do Estado. Segundo Faleiros (2009), apenas 

a partir dos anos 1920 é que a América Latina assistiu à formação dos 

principais partidos comunistas e, por conseguinte, a um desenvolvimento de 

greves e de manifestações de protestos que possibilitaram uma maior 

organização da classe trabalhadora.  

No Brasil, as primeiras medidas de proteção social viabilizadas são da 

década de 1920. Sem se constituírem necessariamente como políticas estatais, 

essas medidas sociais se deram de forma isolada tais como as leis de acidente 

de trabalho (1919), as leis de pensões para ferroviários (1923) e para os 

marítimos (1926). Seu público-alvo eram os trabalhadores inseridos 

formalmente no mercado de trabalho e vistos como fundamentais ao processo 

de (re)produção do sistema capitalista emergente.  

Outras medidas sociais se deram de forma dispersa como, por 

exemplo, o contrato de trabalho agrícola, pelo Código Civil, em 1919 e o 
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denominado Código de Menores20, que apresentava uma cobertura mínima 

para crianças e jovens em situação irregular. Para Castro (2014), somente: 

 

A partir da organização dos trabalhadores em sindicatos é que 
se tornou possível uma interlocução entre eles e o Estado. 
Criam-se aí as condições propícias ao corporativismo, 
populismo e ao patrimonialismo estatal que iriam favorecer, 
principalmente, parcelas da classe trabalhadora através da 
concessão esfacelada de “direitos sociais” (CASTRO, 2014, p. 
66). 

 
 
 

No entanto, a existência de interesses entre as elites dominantes 

liberais, externos e internos, em relação ao poder político e econômico reprimia 

qualquer tipo de manifestação das massas populares contra a ordem vigente. 

Mas, não podemos esquecer que ao longo da história, a sociedade, assim 

como o Estado, constituem arenas de disputas de interesses entre as classes.  

É, portanto, através da organização e pressão da classe trabalhadora, 

oriundas do aprofundamento das expressões da questão social através das 

relações desiguais estabelecidas, que surgem as primeiras iniciativas de 

legislação brasileira, inicialmente voltadas ao mundo do trabalho, de forma a 

regular as relações entre este último e o capital. 

A consolidação de um Estado moderno no Brasil, contraditoriamente, 

favoreceu a emersão de políticas sociais de maior abrangência. O poder 

público passou a reconhecer que a problemática social não era estritamente 

privada e organiza as primeiras tentativas de proteção social. Segundo Draibe 

(1990), esse esforço regulatório se deu entre 1930 e 1943, que podem ser 

caracterizados como os anos de emergência das políticas sociais enquanto 

direito social assegurado pelo Estado, no Brasil.  

Nesse bojo, Behring e Boschetti (2011) apontam algumas das 

principais medidas desse período. Conforme as autoras, em relação ao 

trabalho, o Brasil seguiu a referência de cobertura de riscos ocorrida nos 

países desenvolvidos, numa sequência que parte da regulação dos acidentes 

                                                           
20

 Decreto-lei 17.943-A de 1927, o qual ficou conhecido como o Código de Menores de 1927 
“Mello Mattos”, foi instituído com a finalidade, a princípio, de assistência e proteção de 
indivíduos menores de dezoito anos, conforme preceitua o seu artigo 1º: “o menor, de um ou 
outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver menos de 18 anos de idade, será submetido 
pela autoridade competente ás medidas de assistência e proteção contidas neste Código” 
(SENTANO, 2016, p. 13). 
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de trabalho, passa pelas aposentadorias e pensões e segue com auxílios 

doença, maternidade, família e seguro-desemprego.  

Em 1930 tivemos a criação de alguns Ministérios como Saúde, 

Educação e Trabalho e, em 1932, surge a carteira de trabalho a qual passa a 

ser o documento da cidadania no Brasil: eram portadores de alguns direitos 

àqueles que dispunham de emprego registrado em carteira. Essa é uma das 

características do desenvolvimento do Estado Social brasileiro: seu caráter 

corporativo e fragmentado, distante da perspectiva da universalização de 

inspiração beveridgiana.  

Esse período de surgimento da política social brasileira só teve seu 

desdobramento a partir da Constituição de 193721 e com a Consolidação das 

Leis Trabalhistas, na medida em que a CLT, promulgada em 1943, sela o 

modelo corporativista e fragmentado do reconhecimento dos direitos no Brasil, 

o que Santos (1987) caracterizou como “cidadania regulada”. 

O desenvolvimento das políticas de cunho social no país resultou em 

ganhos essenciais à classe trabalhadora, todavia, ao longo de sua construção 

histórica, a constituição dessas iniciativas esteve marcada pelo caráter 

assistencialista, paternalista e clientelista, com o qual o Estado, por meio de 

medidas paliativas e fragmentadas, interviu nas manifestações da questão 

social preocupado, primeiramente, com a manutenção da ordem social e 

econômica. Na compreensão de Vieira (1997): 

 

A política social brasileira compõe-se e recompõe-se, 
conservando em sua execução o caráter fragmentário, setorial 
e emergencial, sempre sustentada pela imperiosa necessidade 
de dar legitimidade aos governos que buscam bases sociais 
para manter-se e aceitam seletivamente as reivindicações e até 
as pressões da sociedade (VIEIRA, 1997, p.68). 

 
 

 

Para além das interferências externas na definição de suas ações, o 

Estado brasileiro historicamente esteve provido de estruturas conservadoras 

com ascendências colonialistas que dificultaram o processo de formalização e 

trato imparcial no âmbito das instituições públicas. As relações no âmbito das 

                                                           
21

 A Carta Constitucional de 1937 ratificava a necessidade de reconhecimento das categorias 
de trabalhadores pelo Estado Brasileiro (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 
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instituições públicas não se limitam a dimensão do público, pois são 

permeadas por concepções e posturas conservadoras dificultando a separação 

entre público e privado (DA MATTA, 1997).  

Por conseguinte, as políticas públicas e, especificamente, as sociais 

foram incorporando características em que as relações patrimonialistas 

prevaleceram sobre os direitos de cidadania (SANTOS, 1987). Para Jessé 

Souza (2017), só mesmo novas concepções sobre o país e seu povo poderiam 

explicar, de uma vez por todas, que as raízes da desigualdade brasileira não 

estão na herança de um Estado corrupto e conservador, mas na escravidão, 

tendo em vista que o legado de ideias antigas rebate nos dias atuais. 

As principais estratégias utilizadas para minimizar a crescente questão 

social foram às concessões de direitos sociais, principalmente, para parcelas 

da classe operária e, concomitantemente, desenvolvendo ações de caráter 

populista para a população em geral. É assim que, no primeiro período dos 

anos 1940, diante da questão social o Estado reflete as convicções 

paternalistas e assistencialistas de seu governante, Getúlio Vargas. Estas 

ações que compreendem o populismo22 se estendem aos governos 

conseguintes como estratégia de manutenção do poder e de legitimação da 

ordem. Mestriner (2008) caracteriza esse elemento estratégico como:  

 

A forma de o governo se legitimar no poder e obter aprovação 
popular. A concessão de benefícios passa a ser utilizada como 
forma de abrandamento das pressões sociais. O Estado 
assume o papel de ativador social, formando, pelo discurso 
oficial, a imagem de Estadopai, Estado benefactor, sendo 
“fetichizado” pelas classes populares (MESTRINER, 2008, 
p.103). 

 

 

Conforme essa compreensão, para Castro (2014), as políticas que 

emergiam naquele momento iriam se constituir para o Estado brasileiro 

instrumentos de realização de um suposto Welfare State concreto no Brasil, 

                                                           
22

 No Brasil, o fenômeno populista teve início na década de 1930, quando Getúlio Vargas 
chegou ao poder. O populismo se utiliza de discursos de cunho nacionalista e de “defesa do 
povo”, realizando medidas assistencialistas para as classes subalternas. Atualmente, apesar 
de não possuir a mesma expressividade de algumas décadas atrás, o populismo sustenta 
alguns resquícios na cultura política latino-americana. Fonte: 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/politica/populismo.htm. Acesso em 23 de junho de 2018. 
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como também instrumentos de manipulação e de pura ingerência na realidade 

da classe trabalhadora. 

Ainda nesse período, nos deparamos também com o cenário da 

Segunda Guerra Mundial, bem como com a expansão do capitalismo 

monopolista23, o que repercutiu em um Estado como agente econômico e 

político, para atender às necessidades de acumulação e de legitimação do 

modo de produção capitalista (O‟CONNOR, 1977). Para tanto, verificou-se o 

desenvolvimento de políticas econômicas nacionalistas e desenvolvimentistas.  

Essa característica de Estado conservador, preocupado com o 

crescimento econômico, torna-se mais nítida a partir dos anos 1950, com a 

política desenvolvimentista de Jucelino Kubitschek estendendo-se até o Golpe 

de 64 que imprimiu os duros anos de Ditadura Militar no Brasil (1964-1985). 

Período este, em que o Estado “não só encerra as possibilidades de reformas 

de base propostas, mas põe fim à política de massas instalada desde 1945, 

com Vargas” (MESTRINER, 2008, p. 135).  

Nesse momento, o Estado configura-se como agente econômico direto 

e regulador das atividades globais no interior do sistema nacional, mas também 

o agente básico na definição e manutenção da ordem social correspondente ao 

projeto econômico a que serve (AFONSO; SOUZA, 1977), desempenhando a 

função de promover a acumulação privada na esfera produtiva, estando o 

essencial das políticas públicas voltado para a promoção do crescimento 

econômico, mas, sem nenhuma perspectiva de divisão posterior desse bolo.  

Esse período marca também, na busca por adesão e legitimação 

popular, a expansão e modernização da política social brasileira conduzida de 

forma tecnocrática e conservadora, reiterando uma dinâmica singular de 

expansão dos direitos sociais em meio à restrição dos direitos civis e políticos.  

É no interior do capitalismo monopolista que podemos observar a 

expansão das políticas sociais em decorrência da atuação mais incisiva do 

Estado nas refrações da questão social que se agudizavam. Nessa conjuntura 

o Estado intervirá incisivamente nas condições gerais de produção e 

                                                           
23

 Segundo Netto (2006), é nesse período que o capitalismo passa de sua fase concorrencial 
para monopólica. “O capitalismo monopolista recoloca, em patamar mais alto, o sistema 
totalizante de contradições que confere à ordem burguesa os seus traços basilares de 
exploração, alienações e transitoriedade histórica” (NETTO, 2006, P. 19). 
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acumulação do capital, assumindo funções de controle e de preservação da 

força de trabalho, por intermédio da implantação das políticas sociais. 

Constituem medidas dessa época: a unificação e centralização da 

previdência social no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) em 1966; 

a ampliação da previdência para os trabalhadores rurais por meio do Funrural; 

ampliação de medidas para empregadas domésticas (1972), jogadores de 

futebol e autônomos (1973) e ambulantes (1978); criação da Fundação 

Nacional para o Bem-Estar do Menor (Funabem-1965), criação do Ministério da 

Previdência e Assistência Social (1974); entre outras medidas em torno da 

institucionalização de setores da previdência, saúde, assistência social e 

também habitação. Nesse sentido, conforme Berhing e Boschetti: 

 

(...) No mesmo passo em que se impulsionavam políticas 
públicas mesmo restritas quanto ao acesso, como estratégia de 
legitimidade, a ditadura militar abria espaço para a saúde, a 
previdência e a educação privadas, configurando um sistema 
dual de acesso às políticas sociais: para quem pode e para 
quem não pode pagar. Essa é uma das principais heranças do 
regime militar para a política social e que nos aproxima mais do 
sistema norte-americano de proteção social que do Welfare 
State europeu (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 137). 

 

 

Assim, consolida-se um Estado de caráter assistencialista, permeado 

de práticas clientelísticas, de apadrinhamento e de grande incentivo ao setor 

privado empresarial. Mais que isso, durante a ditadura militar, as ações estatais 

foram caracterizadas pela burocratização dos serviços, programas e projetos 

dispersando-os entre as instituições sociais privadas e as inúmeras unidades 

de assistência nos estados e municípios. 

A latente questão social, que diz respeito à sociabilidade capitalista, foi 

por muito tempo considerada como problema de caráter individual pelo Estado 

brasileiro e, portanto, de forma fragmentada, parcializada e psicologizante 

pelas instituições sociais, de forma a culpabilizar os indivíduos e os colocar 

como responsáveis pelas problemáticas que enfrentam (BARROCO, 2003).  

Nessa perspectiva, compreendemos quando Netto (2007) argumenta 

que tomar a questão social como uma problemática na perspectiva da 

totalidade da sociedade capitalista tem seu perigo, tendo em vista a 
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explicitação da relação contraditória entre capital e trabalho e o consequente 

questionamento da ordem burguesa. 

O contexto da ditadura militar brasileira, além de ser marcado pela 

emergência de políticas públicas, também revelou o abuso de poder por parte 

dos militares, repressão política, ideológica e civil, além de censuras, prisões e 

torturas para com os militantes políticos da época – em sua maioria jovens 

estudantes e membros de partidos de esquerda que manifestavam contra os 

desmandos da ordem ditatorial e a favor das liberdades democráticas, ora 

extintas.   

Ao final da década de 1970 a crise econômica no capitalismo 

contemporâneo, de alcance mundial, coloca em xeque o êxito do chamado 

Welfare State nos países centrais com o esgotamento do padrão 

fortdista/keynesiano. O questionamento sobre os direitos garantidos pelo 

Estado no campo social é a justificativa encontrada pelos conservadores para 

apontar o aparato estatal como pesado e oneroso (CASTRO, 2014). 

Alguns dos traços mais evidentes dessa crise, em nível global, são 

apontados por Antunes (2009), como: a queda da taxa de lucro, devido ao 

aumento do preço da força de trabalho e à intensificação das lutas sociais dos 

anos 1960, que levaram à redução dos níveis de produtividade do capital. 

Outro traço foi a maior concentração de capitais, devido às fusões entre as 

empresas monopolistas e oligopolistas. O terceiro traço está na crise do 

Welfare State e dos seus mecanismos de funcionamento, acarretando a crise 

fiscal do Estado e a necessidade de retração dos gastos públicos e sua 

transferência para o capital privado; e por último, o incremento acentuado das 

privatizações, desregulamentações e flexibilização do processo produtivo, dos 

mercados e da força de trabalho. 

Para Mészaros (2009), a crise do fordismo e do keynesianismo é uma 

expressão fenomênica de um quadro crítico mais complexo, exprimindo um 

significado mais profundo, uma crise estrutural. Diferentemente das crises 

anteriores [chamadas de crises cíclicas], esta se mostra longeva, duradoura, 

sistêmica e estrutural. 

Os rebatimentos dessa crise no Brasil começam a transparecer a partir 

dos sinais de esgotamento do projeto tecnocrático e modernizador-conservador 

do regime militar, em função dos impactos da economia internacional, 
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restringindo o fluxo de capitais, e também dos limites internos. Nesse sentido, 

Berhing e Boschetti afirmam que: 

 

 Os anos posteriores são marcados pela distensão, pela 
abertura lenta e gradual do regime, num processo de transição 
para a democracia que irá condicionar em muito a adesão 
brasileira às orientações conservadoras neoliberais (BEHRING; 
BOSCHETTI, 2011, p. 138). 

 
 
 

Os anos de 1980 ficaram conhecidos como a década perdida do ponto 

de vista econômico, ainda que também sejam lembrados como um período de 

conquistas democráticas, em virtude da somatória de forças e mobilizações 

encabeçadas pela juventude, os movimentos sociais e os partidos políticos, 

resultando na promulgação da Constituição de 1988, que propunha grandes 

avanços na conquista de direitos sociais, civis e políticos. Faleiros (2010) 

notifica que o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE) chegou a registrar 55 greves, em 1985, e 183, em 

1989. 

Ainda em 1985, sob o Governo de José Sarney, a área social é 

reestruturada. Cria-se, no âmbito do Ministério da Previdência e Assistência 

Social, a Secretaria de Assistência Social, o que implicava tentar equiparar a 

assistência social a outras políticas sociais. Nesse mesmo ano, o I Plano 

Nacional de Desenvolvimento da Nova República também particularizava a 

assistência social como política pública e reconhecia o usuário como sujeito de 

direitos (SPOSATI, 2007). 

Contudo, apesar das perspectivas otimistas por parte dos setores 

progressistas, a conjuntura deparou com os “resistentes mecanismos do 

clientelismo e dos fortes privilégios corporativos encastelados no sistema de 

políticas” (DRAIBE, 1998, p. 322), bem como com a crise econômica mundial 

que se configurou como um dos grandes obstáculos à implementação de 

políticas no campo social.  

Além disso, o advento do neoliberalismo já sinalizava grande ameaça 

aos direitos sociais nos anos posteriores. Com base nas abordagens 

apresentadas até aqui, se faz necessário o aprofundamento em torno dos 
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elementos característicos do neoliberalismo e seus rebatimentos nos direitos 

da classe trabalhadora e as juventudes. 

 

2.3 Neoliberalismo e os rebatimentos no campo dos direitos 

 

O movimento estrutural do capitalismo, no decorrer das últimas 

décadas do século XX e início do século XXI, reflete o processo de atualização 

das contradições estruturais de uma determinada época histórica, eclodindo 

com alcance devastador e universal sobre os sistemas econômicos, políticos e 

sociais em todo o mundo, gestando, assim, um novo modelo de sociabilidade. 

É nesse período de grande expansão do modo de produção capitalista 

e contradições a ele inerentes, que começam os sinais de esgotamento e crise 

do capital com consequências devastadoras para as condições de vida e 

trabalho das maiorias. Para Mandel (1982), a maturidade do mundo do capital, 

através de um forte desenvolvimento das forças produtivas em contradição 

intensa com as relações de produção, demonstram os limites históricos para a 

entrada em um período de estagnação, a partir do inicio dos anos 1970, e que 

colocam uma nova condição para a implementação de políticas sociais. 

Nesse sentido, se os anos de ouro conformaram algumas reformas 

democráticas de ampliação dos direitos sociais viabilizados pelas políticas 

sociais, o período de expansão e crise do capital se apresenta 

contrarreformista, desmontando as conquistas do período anterior, em especial 

aos direitos sociais. É, portanto, nesse momento de abalo econômico e social 

que as ideias neoliberais ganham terreno, a partir da critica ao Welfare State e 

a reprodução de argumentos que denunciam o poder excessivo dos sindicatos 

e do movimento operário – que na perspectiva neoliberal, contribuem para o 

aumento dos gastos sociais – por serem responsáveis pela crise instaurada.  

O neoliberalismo enquanto ideal surge logo após a segunda guerra 

mundial como uma reação teórica ao estado de bem-estar, combatendo em 

suas premissas o keynesianismo e o solidarismo reinantes, além de preparar 

suas bases para outro tipo de capitalismo, duro e livre de regras para o futuro 

(ANDERSON, 1995). Para os neoliberais, a proteção social garantida pelo 

Estado, por meio de politicas sociais, é prejudicial ao desenvolvimento 
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econômico, pois aumentaria o consumo e diminuiria a economia de renda da 

população. 

A hegemonia das ideias neoliberais se dá no final dos anos setenta 

com a adesão de seus princípios nos programas governamentais de vários 

países da Europa e Estados Unidos. Tais princípios se baseiam na defesa da 

não intervenção do Estado na regulação do comércio e do mercado financeiro, 

na estabilidade monetária como meta maior, contenção dos gastos sociais e 

manutenção da taxa natural de desemprego, articulado a reformas fiscais, 

redução de impostos para altos rendimentos e estímulo às privatizações. 

Nesse momento de aplicação do receituário neoliberal nos países, 

apesar do aumento dos gastos públicos, observa-se o não reestabelecimento 

da economia e a estagnação e redução dos investimentos em proteção social. 

Isto se dá por meio de interrupção na tendência de expansão das políticas 

sociais durante o período entre guerras, através das políticas neoliberais 

durante a década de 1980, contribuindo com o aumento da concentração das 

riquezas socialmente produzidas e com o agravamento das desigualdades 

sociais. 

Os processos de reestruturação produtiva24 concomitantes ao 

neoliberalismo, as mudanças no mundo do trabalhado e a hegemonia 

neoliberal em si, tem provocado algumas reconfigurações nas políticas sociais. 

O limite do acesso aos direitos, devido ao desemprego de longa duração, a 

precarização das relações de trabalho, o aumento de empregos temporários e 

instáveis, entre outras problemáticas do cotidiano capitalista, sinalizam as 

mudanças no sistema de proteção social. 

Fazem parte desse quadro de reconfiguração, também, as politicas de 

transferência de renda. Tais políticas foram adotadas em quase todos os 

países da Europa e na América Latina, nas quais são condicionadas à situação 

de baixa renda, consistem em complementos ou substituição dos salários; 

possuem abrangência nacional; são regulamentados por lei nacional; 

permanentes e assegurados a partir de critérios (STEIN, 2005). 

Entretanto, a supremacia neoliberal e as tendências contemporâneas 

de desestruturação tendem a restrição, seletividade e focalização das políticas 

                                                           
24

 O tema da reestruturação produtiva tem sido trabalhado por diversos autores como Antunes 
(1995, 2000); Mattoso (1995), Almeida e Alencar (2001); Harvey (1989), entre outros. 



48 
 

sociais. Essas iniciativas provocam um verdadeiro sucateamento nos serviços 

públicos e atingindo dramaticamente as condições de vida e trabalho das 

classes desfavorecidas e colaborando com o aumento significativo das 

expressões da questão social. 

No Brasil, esse processo de adensamento das ideias neoliberais se 

deu um pouco mais tarde, assim como em diversos outros processos ao longo 

da história, com a investida de políticas neoliberais pelos governos posteriores 

ao período de redemocratização. Tendo em vista que na década de 1980, 

enquanto os países centrais assistiam o avanço neoliberal, o Brasil 

experimentava um pacto social democrático que se explicitou através da 

Constituição de 1988. 

Portanto, a investida neoliberal no Brasil inicia-se com Fernando Collor 

de Melo (1990-1992), que institui a criação de uma nova moeda (Real), 

mudança de leis trabalhistas, abertura do mercado nacional e a privatização de 

estatais. A consolidação do ideário neoliberal no Brasil se dá no governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), em que o Estado passa a ter caráter 

regulador e assistencialista com relação às políticas sociais públicas, além de 

dar sequência a privatizações de empresas e bancos públicos e abertura do 

capital estrangeiro.  

Por conseguinte, os governos subsequentes, Lula (2003-2010) e Dilma 

(2011-2016), apresentavam um projeto político com características populistas, 

de um governo voltado ao povo brasileiro e, mais especificamente, à classe 

trabalhadora. Todavia, os mesmos dão continuidade, com certa sutileza, às 

medidas neoliberais de subserviência ao mercado internacional e aos grandes 

bancos, e de políticas sociais públicas compensatórias, emergenciais e 

focalizadas na pobreza, caracterizando o chamado projeto 

neodesenvolvimentista25, cujas políticas de transferência de renda para classes 

populares seguem sendo o carro-chefe. 

Em linhas gerais, desde o início da década de 1990, o Brasil passou a 

seguir o receituário neoliberal, promovendo a inserção da economia numa 

ordem globalizada, a privatização do Estado, a redução dos gastos sociais, 

desenvolvendo, em suma, políticas econômicas com impactos negativos sobre 

                                                           
25

 Para maior aprofundamento dessa perspectiva, ver o subitem 3.3, que trata de um panorama 
atual das políticas públicas de juventude no Brasil. 
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as condições estruturais da produção e do mercado de trabalho (ALENCAR, 

2009). Além disso, as investidas neoliberais revelaram a natureza pragmática, 

submissa e antipopular das classes dominantes brasileiras, resultando em um 

desmonte na configuração da Seguridade Social, numa tentativa de 

reformatação do Estado brasileiro para a adaptação passiva à lógica do capital. 

O neoliberalismo no Brasil vem nutrindo-se de forças representativas 

do conservadorismo, em um amplo processo de privatização da coisa pública, 

em detrimento das tradições republicanas, com sua vocação contratualista, 

democrática e universalizante, além de predomínio do interesse privado, 

afetando a constituição da esfera pública e desresponsabilizando o Estado no 

que tange às respostas das expressões da questão social (IAMAMOTO, 2009). 

Para tanto, apontamos que o processo de precarização das políticas 

sociais públicas e o desmonte dos direitos da classe trabalhadora e da 

juventude nela inserida, em detrimento dos interesses burgueses no contexto 

da sociedade capitalista, exprimem as contradições e relações conflituosas 

entre as classes sociais e a tendenciosa ação do Estado mediante a disputa de 

interesses.  

Desse modo, o que caracterizava, essencialmente, o Estado brasileiro 

nos períodos (1920-1990) era seu caráter desenvolvimentista, conservador, 

centralizador, autoritário e subserviente aos interesses capitalistas. O Estado 

se portava como o promotor do desenvolvimento econômico e não o 

transformador das relações em sociedade. As transformações societárias ao 

longo da formação sociohistórica do Brasil influenciaram bastante nas 

concepções sociais das juventudes, mas os anos 1990 foram muito 

importantes nesse sentindo. 

São, pois, esses elementos fundantes que ressoaram no processo de 

sistematização e consolidação das políticas sociais públicas do país, no 

decurso das décadas anteriores até os dias atuais, sob os quais Santos Júnior 

(2003) denominam de “herança das políticas públicas no Brasil”.  

Contudo, no próximo capítulo pretendemos aprimorar os debates em 

torno das políticas públicas brasileiras para as juventudes, como subsidio para 

a compreensão das ações em âmbito local. 
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2. “O CHEIRO DA NOVA ESTAÇÃO”: JUVENTUDE E POLÍTICAS 

PÚBLICAS NO BRASIL 

Neste capítulo pretendemos relacionar as categorias Juventude e 

Políticas Públicas, especialmente no território brasileiro, de forma a aprofundar 

alguns conceitos de estudiosos dessas temáticas, apontando ainda os 

elementos que envolvem e caracterizam as juventudes brasileiras, suas 

singularidades, perspectivas e desafios frente à sociedade contemporânea.  

Realizamos, portanto, um resgate histórico em torno dos caminhos 

percorridos pelas políticas de juventudes no Brasil, a fim de compreender a 

trajetória de lutas e conquistas de iniciativas legais que vieram a situar os 

jovens enquanto sujeitos de direitos. Não esquecendo, também, de apontar 

elementos importantes e estruturantes que constituem o quadro atual das 

políticas públicas de juventude no país. 

 

3.1  Análise conceitual para uma breve caracterização da juventude 

brasileira 

 
Pensar a categoria social “juventudes” requer uma análise conceitual 

articulada à conjuntura social e histórica que envolve estes sujeitos, trazendo-

os para o centro dos debates. Neste sentido, nossa postura analítica será no 

sentido de fortalecer a perspectiva que vai além da aparência, considerando a 

totalidade da dialética social que perpassa o contexto desses sujeitos. Neste 

subitem, pretendemos não só conceituar e caracterizar as juventudes 

brasileiras, mas também dar visibilidade a complexidade das concepções e 

debates em torno desta categoria teórica. 

A compreensão do conceito juventude exige de quem pesquisa e, mais 

ainda, de quem atua no campo de construção específico de políticas públicas, 

uma necessidade contínua de decifração. Na medida em que ela representa-se 

como segmento que mais se define por suas práticas, por suas formas diversas 

de atuação e de experimentação do que mesmo por conceituações e 

referenciais precisos e fixos. 

Por se tratar de uma construção social, a compreensão de juventude 

tem adquirido uma dinâmica própria a partir do contexto das sociedades ditas 

complexas ou pós-modernas. Bourdieu (1978, p.2), ao refletir sobre juventude, 
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afirma que “juventude é apenas uma palavra, pois somos sempre o jovem ou o 

velho de alguém”. Na concepção de Bourdieu (2003) “juventude é apenas uma 

palavra”, o mesmo considera a estrutura de divisão entre idades e sexo 

arbitrária, e que segue uma lógica de divisão, ou partilha do poder.  

 

Esta estrutura, que encontramos também noutros lugares (por 
exemplo, na relação entre os sexos) lembra que na divisão 
lógica entre os jovens e os velhos, está em questão o poder, a 
divisão (no sentido da partilha) dos poderes. As classificações 
por idade (mas também por sexo, ou, evidentemente, por 
classe...) equivalem sempre a impor limites e a produzir uma 
ordem à qual cada um se deve ater, na qual cada um deve 
manter-se em seu lugar (p. 152).  

 
 
 

Afirma este autor que juventude e velhice são construções sociais e as 

relações entre idades social e biológica são complexas e, que a idade biológica 

é socialmente manipulável. Assim, falar dos jovens como se fosse uma unidade 

social, um grupo dotado de interesses comuns e relacionar esses interesses a 

uma idade definida biologicamente, constitui uma manipulação. O autor fala, 

então, de duas juventudes, que envolve as condições sociais de estudantes 

burgueses e operários, e que os coloca em dois extremos em função das 

diferenças na situação econômica e social (BOURDIEU, 2003).  

Essa afirmação de Bourdieu foi polemizada entre intelectuais da área 

das ciências sociais, como Margullis e Urresti (1996). Estes afirmam que 

mesmo a juventude possuindo uma representação simbólica, permeada por 

valores ideológicos, é uma realidade concreta e social, neste sentido “a 

juventude é mais do que uma palavra” (GROPPO, 2015, p. 25). 

Reconhecendo a complexidade que envolve este termo, Diógenes 

(1998), expressa a juventude como uma invenção moderna, ou seja, 

compreende sua construção social como resultante de um momento histórico 

de grandes transformações, de rupturas, numa conjuntura de expansão do 

capitalismo industrial, de geração do consumismo e de uma cultura de massas. 

Nas palavras da autora: 

 

Falar em juventude é movimentar-se em um campo ambíguo 
de conceituação. A juventude se constitui enquanto categoria 
social, no que tange a definição de um intervalo entre a infância 
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e a vida adulta, apenas no final do século XIX, ganhando 
contornos mais nítidos no início do século XX. A juventude é 
uma invenção moderna, sendo, desse modo, tecida em um 
terreno de constantes transformações (DIÓGENES, 1998, p. 
93). 

 
 
 

Desse modo, qualquer esforço de registro acerca de sua compreensão, 

deve-se considerar as condições sócio históricas e as formas de atuação dos 

segmentos considerados jovens, tomando como referencial as práticas, os 

movimentos e as formas de sociabilidade nas quais estão inseridos. Melucci 

(2007) também acredita que juventude, nos dias atuais, não diz respeito 

apenas à condição biológica, para o autor juventude tem a ver com definição 

cultural. 

Sendo assim, entendemos a juventude como parte de um processo 

mais amplo de constituição de sujeitos, mas que possui especificidades no seu 

trato. A juventude constitui um momento determinado, mas não se reduz a uma 

passagem; ela assume uma importância em si mesma. Todo esse processo é 

influenciado pelo contexto social no qual se desenvolve e pela condição das 

relações que este proporciona. 

Em virtude da diversidade de situações socioeconômicas e culturais 

que afetam os indivíduos nessa etapa do ciclo de vida tem sido recorrente a 

importância de se tomar a ideia de juventude em seu sentido plural – 

juventudes (SPOSITO, 2003). Assim, torna-se preciso considerar a pluralidade 

da condição desse segmento: “é necessário dizer que não há apenas uma 

juventude e uma cultura juvenil, mas várias, que diferem segundo as condições 

sociais e históricas específicas” (CATANI; GILIOLI, 2008, p. 11). 

Para Scherer (2017) a visão das juventudes no contexto social mostra-

se opaca, não sendo percebida a dinâmica constitutiva, bem como os 

processos estruturais pelos quais é impactada. A opacidade na percepção 

deste segmento se revela no momento em que se anula o olhar para os 

processos sociais nos quais as juventudes estão inseridas.  

Para o autor, no bojo do desenvolvimento e das transformações do 

modo de produção capitalista se inicia o processo de construção social das 

juventudes, tendo como elemento central as mudanças ocorridas no mundo do 

trabalho. Neste sentido, o processo de invisibilidade das juventudes se 
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manifesta em todos os setores sociais, desde a família, passando pela 

comunidade e chegando às políticas públicas, que reproduzem as 

preconcepções geradoras destes processos de invisibilidade (SCHERER, 

2013). 

Ademais, evidencia-se uma ampla existência de análises e concepções 

complexas e, também, antagônicas sobre a categoria juventude. No entanto, 

mediante acúmulos teóricos e de estudos anteriores, compreendemos a 

juventude como umas das fases mais essenciais e dinâmicas da vida, no que 

diz respeito à formação dos indivíduos em suas variadas dimensões, tais 

sejam: sociais, éticas, políticas, comportamentais e também culturais.  

Na compreensão de Costa (2015), falar de juventude é compreender 

esta categoria não como algo pronto e acabado, cuja trajetória história tem sido 

determinada pela idade, mas sim como construção histórica de subjetividades 

individuais e coletivas dos sujeitos jovens, compreendendo seus diversos 

espaços de ocupação e suas variadas expressões e contradições na sociedade 

de classes. 

Nesse sentido, a fase juvenil compreende um momento arraigado de 

contradições, de conflitos e também de particularidades que exigem atenção 

especial no atendimento às demandas das pessoas jovens. Com isso, as 

políticas públicas de juventude se apresentam como mecanismos de 

viabilização de direitos para os jovens, quando compreendem as 

especificidades dos jovens enquanto sujeitos heterogêneos inseridos em 

realidades diversas no contexto da sociedade capitalista.  

No Brasil, as juventudes sempre foram historicamente invisibilizadas 

dos programas estatais, entretanto, apesar de não reconhecida 

institucionalmente, jovens se tornavam perceptíveis mediante ações de 

radicalidade, como protestos, como a participação no movimento abolicionista 

no Século XIX e movimentos políticos no início do Século XX protagonizando 

novas ideias e concepções (CACCIA-BAVA, 2004). 

Devemos considerar “a juventude” não como um grupo homogêneo em 

suas ideias e concepções, mas nas suas diferenças e contradições, suas 

origens de classe e seus posicionamentos políticos diversificados. Durante 

todos os momentos históricos há ações de jovens tanto no campo da direita 
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como da esquerda, reproduzindo ideologias fascistas e conservadoras ou 

socialistas, comunistas e revolucionárias (CACCIA-BAVA, 2004).   

É importante ressaltar a heterogeneidade dessas juventudes, pois, 

atualmente temos fortes expressões do fascismo em jovens da classe média 

em toda a história. Há jovens que possuem uma expressão revolucionária nas 

lutas radicais de confronto com o capital, há os reformistas que lutam pelos 

direitos no âmbito do Estado, e a juventude comunista que luta pela superação 

do sistema de exploração.  

As condições juvenis são também diferenciadas. Esteves e Abramovay 

(2009) referem que as juventudes, no atual contexto, se inscrevem em uma 

sociedade de consumo ostentatória, cujo principal traço é suscitar nas 

juventudes, mas não só entre elas, aspirações, que muitas, vezes acarretam 

frustrações, porque são irrealizáveis para a grande maioria, transitando no seio 

de uma estrutura social cuja desigualdade e acirramento das diferenças 

constituem algumas de suas faces mais visíveis. Portanto, os movimentos 

políticos não são homogêneos, pois, as concepções e ideais que adotam 

dependem do nível de consciência de classe e do contexto em que estão 

inseridas as juventudes. 

Desde as últimas décadas, a juventude constitui um dos atores centrais 

nas diversas mobilizações coletivas realizadas em diversas partes do mundo. 

Melucci (2007, p. 38) ressalta o significado que a ação coletiva representa em 

função da participação das juventudes nos movimentos sociais: “cada vez mais 

baseados em informações, a ação coletiva, particularmente aquela que envolve 

os jovens, oferece outros códigos simbólicos ao resto da sociedade – códigos 

que subvertem a lógica dos códigos dominantes”. 

O autor atenta, também, para o avanço da democracia como força 

capaz de proporcionar aos movimentos juvenis um espaço mais expressivo 

para os mesmos como atores sociais atuantes no processo de inovação 

política e social: Quando a democracia for capaz de garantir um espaço para 

que as vozes juvenis sejam ouvidas, a separação será menos provável e 

movimentos juvenis poderão tornar-se importantes atores na inovação política 

e social da sociedade contemporânea (MELUCCI, 2007). 

Nesse sentido, podemos qualificar as disputas políticas travadas pelas 

juventudes progressistas, ao longo da história, como grandes contribuições 
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para a luta organizada da classe trabalhadora, para os desdobramentos 

políticos das juventudes e a conquista de direitos para a população em geral e 

para este segmento específico, através de lutas e mobilizações alavancadas 

por jovens das camadas populares. 

No Brasil, esses processos se despontam nos momentos de crise 

econômica, intensificação das expressões da questão social e acirramento 

entre as classes sociais. Podemos destacar a insurgência da ditadura militar de 

1964 a 1985 como momento histórico propulsor de inúmeras violações e 

retiradas de direitos para a classe trabalhadora e a juventude nela inserida.  

No entanto, esse período também refletiu grandes mobilizações 

protagonizadas pelas juventudes do movimento estudantil, a partir da União 

Nacional dos Estudantes (UNE)26, pelas juventudes católicas das Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs)27, bem como, de movimentos sociais do campo 

ligados a Via Campesina, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST); que articularam lutas em defesa das liberdades democráticas. 

Por conseguinte, a perspectiva dos direitos havia ocupado posição 

central durante a movimentação políticas das décadas de 1970 e 1980, a partir 

de movimentos contestatórios e reivindicativos em que as juventudes ecoavam 

suas demandas e anseios na sociedade.  

Assim foram nas mobilizações que reivindicavam o fim da ditadura 

militar e eleições presidenciais com o movimento “Diretas já” em 1983-1984; na 

luta pela redemocratização, elaboração e promulgação da Constituinte em 

1988; no movimento “Caras Pintadas” que denunciava os esquemas de 

corrupção e exigia o impeachment do então presidente Fernando Collor em 

1992; entre outros momentos relevantes na história de lutas por direitos no 

país, inclusive para as próprias juventudes, ao qual veremos no próximo item.  

                                                           
26

 A UNE é a entidade máxima de representação dos estudantes brasileiros, sendo esta, 
disputada política e ideologicamente por organizações juvenis tanto de esquerda como de 
direita. Sua criação se deu em 11 de agosto de 1937, durante o governo ditatorial de Getúlio 
Vargas. Durante o regime militar esta entidade sofreu diversos ataques, repressões e agiu 
durante muito tempo na ilegalidade, realizando congressos, passeatas e ações diretas contra a 
ditadura e a favor da democracia. Fonte: http://www.une.org.br/memoria/historia/. Acesso em 
24 de abril de 2018. 
27

 As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) surgiram no Brasil como um meio de 
evangelização que respondesse aos desafios de uma prática libertária no contexto sociopolítico 
dos anos da ditadura militar. Fonte: http://www.vidapastoral.com.br/artigos/eclesiologia/a-
identidade-das-cebs/. Acesso em 24 de abril de 2018. 
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As mudanças econômicas e sócio-políticas dos tempos neoliberais, 

fortalecidos a partir da década de 1990, provocaram distorções quanto às 

trajetórias juvenis. A estabilidade sequencial de formação e de existência dos 

jovens foi rompida, em virtude das precárias condições materiais que atingiram 

esse segmento, relacionadas diretamente com a alta taxa de desemprego, a 

ausência de políticas sociais públicas e a estagnação econômica nacional que 

esses anos impetraram.  

A partir disso, evidencia-se que a percepção para com esta etapa da 

vida vem trazendo definições que tem mudado ao longo do tempo histórico, 

sendo quase sempre divergentes nas diversas culturas e espaços sociais 

(NOVAES, 2006). 

A visibilidade dos sujeitos jovens na modernidade começa a ser 

instituída na segunda metade do século XX, no pós-guerra, em função das 

várias transformações societárias ocorridas nesse período. Savage (2007) 

destaca que a visibilidade da categoria juventude foi produto de um processo 

histórico, resultado de diversas transformações que a sociedade vivenciou ao 

longo do século XX, por exemplo: as duas grandes guerras mundiais, 

acirramento das crises do modo de produção capitalista, expansão da indústria 

e o desenvolvimento das tecnologias, das telecomunicações e das artes. 

O atual momento histórico aponta para uma conjuntura de instabilidade 

que se potencializa, na medida em que se torna cada vez mais perversa a 

forma de produção e reprodução das relações capitalistas que este modelo de 

sociabilidade vem materializando nos últimos tempos, especialmente no 

tocante a garantia de direitos para as juventudes.  

O debate em torno do tema juventude vem ganhando terreno ao longo 

das últimas décadas, seja na produção do conhecimento científico, a partir de 

análises dos fenômenos que circunscrevem a vida das pessoas consideradas 

jovens, seja nos debates midiáticos que, na maioria das vezes, reproduzem 

concepções homogeneizadoras e destoantes acerca deste período da vida. 

Nesse sentido, pensar as juventudes no contexto atual torna-se um grande 

desafio, especialmente devido à heterogeneidade de concepções e debates 

que envolvem essa categoria social. 

Presentemente, percebe-se um crescente interesse de estudiosos de 

diversas áreas, em particular das ciências sociais, na produção científica em 
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torno das situações referentes à juventude investindo em pesquisas e formas 

de intervenção social nesse campo. Nesse sentido, são várias as concepções 

conceituais em torno das juventudes e, consequentemente, diversas polêmicas 

são postas acerca do atual contexto vivenciado por jovens de ambos os sexos. 

A representação social sobre os jovens no imaginário social, que se 

constrói a partir da modernidade, é compreendida, basicamente, por duas 

ideias. Primeiro, existe a ideia das juventudes como promessa social, o 

segmento que seria o principal ator de transformação e mudanças na 

sociedade; uma segunda concepção associa as juventudes ao caos social, à 

violência, à criminalidade (SPÓSITO, 2003). Ambas as ideias estão 

intrinsecamente relacionadas, uma ideia pressupõe a outra, já que se os jovens 

são vistos como agentes da mudança, também são associados ao perigo, ao 

caos. 

Tais concepções constituem construções ambíguas e artificiais, uma 

vez que não revelam a complexidade dos sujeitos. De um lado, tem-se a 

visibilidade desse contexto a partir de uma perspectiva política conservadora, 

na qual concebe a juventude como um segmento “problemático” e que, por 

isso. merece um tratamento coercitivo e repressor; de outro, o processo de 

organização do segmento juvenil defende o seu reconhecimento dos jovens 

enquanto sujeitos de direitos. 

Nessa perspectiva, reforça-se o entendimento de juventude enquanto 

uma fase específica da vida que vai além da adolescência (FREITAS; PAPA, 

2003) e, por isso, exige-se para essa etapa tão importante uma atenção 

voltada para o atendimento político das demandas que são próprias dos 

jovens. Demandas essas que se configuram no campo da cultura, lazer, 

trabalho, educação, saúde, esporte, dentre outras. 

Portanto, juventude não pode ser um conceito monolítico. Para seu 

entendimento, especialmente por parte dos operadores de políticas públicas, é 

preciso ir além do senso comum e considerar as diversas formas de estar no 

mundo, as vivências e necessidades do jovem para ser capaz de se relacionar 

de forma saudável consigo mesmo e com a sociedade, cumprir com 

expectativas de formação, de relacionamentos e de autonomia financeira. 

Essas capacidades estão diretamente relacionadas às atuais 

possibilidades da pessoa jovem em exercitar o seu estilo de vida, escolhido 
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com base em suas próprias decisões, aceitando ou construindo seus próprios 

valores. Utilizando como base a definição de juventude presente na Política 

Nacional de Juventude, esta apresenta a seguinte compreensão sobre o que é 

ser jovem: 

 

É estar imerso – por opção ou por origem – em uma 
multiplicidade de identidades, posições e vivências. Daí a 
importância do reconhecimento da existência de diversas 
juventudes no país, compondo um complexo mosaico de 
experiências que precisam ser valorizadas no sentido de se 
promover os direitos dos/das jovens (BRASIL, 2006, p. 5). 

 

 

A compreensão dessas diferentes abordagens é importante, pois 

entender o que é ser jovem de uma maneira ou de outra implica na adoção de 

uma visão particular sobre o modelo das políticas públicas. E em se tratando 

de políticas públicas dirigidas as juventudes, estas podem transformar os 

problemas concretos vividos pelos jovens em necessidades que se inscrevem 

no campo dos direitos, aumentando a pauta de ação e os compromissos da 

sociedade civil e do Estado para com esses sujeitos, articuladas a propostas de 

participação social e desenvolvimento do protagonismo juvenil, que apontam 

para a necessidade de pensá-los como agentes transformadores.  

Entretanto, vale ressaltar que o protagonismo juvenil trata-se de um 

discurso compartilhado, que encontra alguns limites internos e externos para 

uma aceitação plena por parte de setores sociais diversos. A apropriação do 

discurso não ocorre de maneira homogênea, uma vez que, este discurso 

fortalecem ideias que responsabilizam os próprios sujeitos de direitos – e não o 

Estado – a atuarem na garantia de seus direitos (SOUZA, 2006). 

Atentamos também para as transformações decorrentes da intensa 

expansão dos sistemas de ensino nas últimas décadas no Brasil, as novas 

configurações no mundo do trabalho e as significativas formas de apropriação 

do espaço urbano que articula novas formas de sociabilidade, configurando 

aspectos importantes a serem considerados nas análises acerca das novas 

demandas das juventudes.  

Com relação as diversas esferas da vida dos jovens no território 

brasileiro, alguns estudos aprofundados apontam desenvolvimentos e 
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problemáticas que atravessam o cotidiano das juventudes e as caracterizam 

socialmente. Nessa perspectiva, nos propomos a trazê-las à tona. 

Com relação ao trabalho, nos últimos anos, mais de 34 milhões de 

adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos trabalhavam ou procuravam trabalho 

(OIT, 2009). Alguns estudos têm apontado que, no mercado de trabalho, os 

jovens se encontram em desvantagem em relação aos adultos, ocupando 

funções subalternizadas, com menores salários e jornadas mais extensas.  

Segundo dados mais recentes apresentados no Relatório da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2017): Emprego Global: 

tendências para a juventude em 2017, 30% dos jovens entre 15 a 24 anos 

estão à procura de emprego. As informações apontam que a juventude 

representa cerca de 35% da população desempregada no mundo, com uma 

estimativa de que 70,9 milhões de jovens se encontram desempregados. No 

Brasil, a taxa de desemprego deve chegar a 30% da população jovem, devido 

ao parco desenvolvimento econômico do país, neste período. 

A partir de análise dos microdados apresentados na Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), Lameiras e Carvalho (2017) 

constatam que a taxa de permanência de desemprego vem aumentando e 

atingem, principalmente, as parcelas mais jovens da população. 

 
Com base na análise dos microdados, é possível identificar que 
a participação masculina na população desocupada cresceu de 
44% em 2012 para 50% no primeiro trimestre deste ano. 
Adicionalmente, verifica-se que a maioria dos desempregados 
é composta por trabalhadores com idade entre 18 e 39 anos 
(70%). Por fim, o corte por grau de instrução revela que a maior 
parte dos desocupados tem ensino médio completo ou 
incompleto (50%). Este quadro de alta da desocupação entre 
os mais jovens e com escolaridade mediana é corroborado 
pelos dados de transição. No primeiro trimestre de 2017, dentre 
os trabalhadores que deixaram a inatividade, passaram a 
procurar emprego e não obtiveram uma colocação no mercado 
de trabalho cerca de 50% têm idade entre 14 e 24 anos e, 
aproximadamente, 35% possuem o ensino médio. Na outra 
ponta, dentre aqueles que saíram da condição de inativos e 
conseguiu uma ocupação, 35% possuem entre 25 e 49 anos e 
43% têm apenas o fundamental completo. Por conta desta 
baixa especialização, 73% desse contingente foi absorvido pelo 
mercado informal (LAMEIRAS; CARVALHO, 2017, p.1). 
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Essa precarização ainda abarca a questão de gênero, pois, em 2008 

os meninos de 10 a 15 anos apresentaram uma taxa de emprego que era o 

dobro da taxa das meninas (12,6% e 6,4%), número que reflete a entrada 

precoce no mercado de trabalho mais observado nos meninos. Entre os 16 e 

24 anos, a diferença fica ainda maior, são 21 pontos percentuais favoráveis aos 

jovens do sexo masculino – 67,6% e 46,5%, respectivamente (IBGE, 2009). 

Embora durante os últimos anos a participação no mercado de trabalho 

tenha reduzido para ambos os sexos, segundo o Relatório da OIT (2017), a 

disparidade entre homens e mulheres ainda é imensa, embora a taxa de 

ocupação tenha aumentado mais para as mulheres do que para homens, os 

dados apontados é que 48,5 % das mulheres com mais de 15 anos estão no 

mercado de trabalho, enquanto os homens representam 75% dessa ocupação 

Em se tratando de dados relativos à escolaridade, de modo geral, 

podemos considerar que a escolaridade média dos segmentos juvenis é maior 

que a do conjunto da população brasileira e tem evoluído positivamente nos 

últimos anos.  

Segundo dados do IBGE (2016), 24,8 milhões de jovens de 14 a 29 

anos não frequentavam a escola em 2016 e os principais motivos apontados 

foram: o trabalho fora de casa e afazeres domésticos, este segundo, presente 

na justificativas de mulheres que cuidam de seus familiares sejam crianças 

pessoas idosas, deficientes, dentre outros. 

No que se refere ao acesso ao ensino superior, os dados demonstram 

bastante restrição: apenas 13,6% dos jovens de 18 a 24 anos estão na 

faculdade. Porém, a diferença de escolaridade nas áreas urbana e rural é 

bastante significativa. Os fatores giram em torno da precária estrutura 

educacional da zona rural, menor exigência de qualificação no campo e a saída 

dos jovens para as áreas urbanas (IBGE, 2009). 

De acordo com PNAD contínua de 2017, nos dados sobre educação, 

entre os jovens de 18 à 24 anos a taxa de escolarização se apresenta abaixo 

dos grupos entre 4 a 17 anos. E em 2016 e 2017 houve uma redução de 31,7% 

da participação desse grupo na educação básica e essa redução incidiu sobre 

as pessoas de cor preta ou parda (29,4% em 2016 e 28,4% em 2017). Ainda 

segundo dados desta PNAD: 
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Estimou-se que, em 2017, 25,1 milhões das pessoas de 15 a 
29 anos de idade não frequentavam escola, cursos pré-
vestibular, técnico de nível médio ou de qualificação 
profissional e não haviam concluído uma graduação. Nesse 
grupo se caracterizava por 52,5% de homens e 64,2% de 
pessoas de cor preta ou parda. Em relação ao nível de 
instrução, 55,1% tinha o ensino médio completo ou superior 
incompleto, 23% o ensino fundamental completo ou médio 
incompleto e 21,9% era sem instrução ou com o fundamental 
completo. Esse perfil foi similar em 2016 (BRASIL, 2017, p.11).  

 
 
  

Com relação à violência, está em curso no país, um verdadeiro 

genocídio. O Brasil, a partir de dados do primeiro Estudo Global de Homicídios 

publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em outubro de 2011, 

em números absolutos, é o primeiro país do mundo em homicídios. 

 Cerca de 50 mil brasileiros são assassinados por ano. A região 

nordeste do país, junto com o Espírito Santo, apresentam casos de homicídio 

em grande escala, alimentando a indústria da morte e envolvendo pistoleiros 

profissionais e grupos de extermínio, dos quais, com frequência, participam 

policiais. 

A violência tem se tornado um flagelo para toda a sociedade, gerando 

sofrimento, medo e danos irreparáveis. Entretanto, os efeitos mais graves, 

como tudo no Brasil, se distribuem de forma desigual: são, sobretudo, os 

jovens pobres e negros do sexo masculino, entre 15 e 24 anos, moradores dos 

bairros periféricos, as vítimas desse assombroso extermínio.  

Conforme informações do Mapa da Violência (2016) as principais 

vítimas de homicídio no Brasil são jovens de 15 a 29 anos de idade. Fato que 

vem sendo constatado desde 1998, quando foi publicado o primeiro Mapa. 

Entre a década de 1980 a 2014 o número teve um crescimento de 699,5%, 

saltando de 3.159 para 25.255 as vítimas de morte por armas de fogo, sendo 

94,4% do sexo masculino (WAISELFISZ, 2016). 

 Segundo Soares (2004), já existe um déficit de jovens do sexo 

masculino na estrutura demográfica brasileira. Déficit este que só se verifica 

nas sociedades que estão em guerra. Sendo assim, não nos encontramos em 

situação de guerra declarada, mas vivenciamos as consequências danosas da 
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chamada “guerra às drogas”28, que vem potencializando o extermínio da 

juventude negra e pobre do Brasil.  

O fomento da violência entre os jovens latino-americanos possui íntima 

relação com as desigualdades e o não acesso à riqueza e direitos de 

cidadania, ou seja, expressões da questão social. Combater o problema da 

crescente violência requer, pois, políticas públicas que busquem superar a 

condição vulnerável desses jovens. 

 No que tange a essa tarefa, a literatura (CEPAL, 2000) tem destacado 

a importância de se tomar os jovens segundo uma dupla perspectiva, na qual 

eles seriam, por um lado, receptores de serviços públicos que buscassem 

enfrentar a equação desigualdades sociais e questão social; e, por outro lado, 

atores estratégicos no desenvolvimento de sociedades mais igualitárias e 

democráticas. 

Ao verificar dados relativos à desigualdade racial, observamos que 

ocorreram tímidos avanços, como o número de negros frequentando o ensino 

médio que, em 2008, é três vezes maior que em 1998. Porém, no ensino 

superior, a frequência líquida ainda é cerca de três vezes maior entre os 

brancos. 

A igualdade racial ainda é algo distante da realidade brasileira. Pretos, 

pardos e indígenas estão sempre nas linhas de baixo nas estatísticas 

referentes a emprego, educação, rendimentos, saúde, moradia, e nos altos 

índices de desemprego, discriminação e violência. De acordo com o Atlas da 

Violência de 2017, de cada 100 homicídios no país 71 são negros, jovens e do 

sexo masculino.  

Quando se refere a desigualdade de renda observa-se na PNAD 

contínua de 2016, que entre as pessoas que recebem até 1,5 (um salário 

mínimo e meio) 67% são negros e 45% são brancos. Considerando a média de 

renda de brancos e negros no Brasil, em 2015 os rendimentos dos brancos 

representava o dobro dos rendimentos da população negra.  

                                                           
28

 O sucesso da guerra às drogas foi fazer as pessoas acreditarem que um grupo está mais 
propenso à criminalidade que outro. Além disso, teve sucesso ao fazer com que esse mesmo 
grupo acreditasse nisso. Quando nós falamos de drogas, por algum motivo nós deixamos de 
lado a nossa racionalidade para acreditar que esta é uma realidade exclusiva dos pobres, dos 
negros. A guerra às drogas é uma ferramenta da qual a sociedade contemporânea depende 
para manter negros e pobres oprimidos e marginalizados. Fonte: 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-guerra-as-drogas-e-um-mecanismo-de-
manutencao-da-hierarquia-racial. Acesso em 20 de maio de 2018. 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/mais-de-60-dos-presos-no-brasil-sao-negros
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Em linhas gerais, compreendemos que as demandas sociais exigidas 

pelos jovens no Brasil giram em torno da necessidade de igualar oportunidades 

como: acesso ao trabalho, à universidade, à cultura, ao lazer, ao transporte, ao 

consumo, entre outros. Por isso, a construção jurídica dos jovens como sujeitos 

de direito é fundamental para integrar tais demandas e definir sua proteção, 

liberdade, responsabilidades e autonomia na sociedade. De acordo com o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), os jovens entre 12 e 17 

anos são os mais sujeitos à pobreza e às outras vulnerabilidades. 

 

(...) a pobreza, a violência, a exploração sexual, a baixa 
escolaridade, a exploração do trabalho, a gravidez, as 
DST/AIDS, o abuso de drogas e a privação da convivência 
familiar e comunitária. Essas vulnerabilidades, entretanto, não 
afetam os 21 milhões de adolescentes brasileiros da mesma 
maneira. O que diferencia a forma pela qual os adolescentes 
vão ser atingidos por tais vulnerabilidades são as 
desigualdades sociais construídas historicamente no Brasil, 
constituídas com base em preconceitos e nas mais diferentes 
manifestações de descriminação (UNICEF, 2011, p. 28).  

 
 
 

Essas afirmativas nos faz compreender a urgência e necessidade de 

uma nova agenda de políticas e direitos para as juventudes no Brasil. Pois, 

embora o país esteja em constante crescimento e desenvolvimento econômico, 

a transferência desses recursos não tem sido para diminuir as diferenças e 

eliminar as vulnerabilidades entre as juventudes.  

Ao contrário, têm aumentado os cortes de gastos na área social, 

focalizando as iniciativas de políticas sociais públicas, em detrimento do 

fortalecimento de setores econômicos; tais práticas são oriundas da 

perspectiva neoliberal adotada pelos governos do Partido dos Trabalhadores 

(PT) nos últimos anos, camufladas pela lógica neodesenvolvimentista que 

fortalece a implantação de programas de transferência de renda e de políticas 

compensatórias de caráter assistencialista para populações pauperizadas. 

Para Scherer (2017), a conjuntura de insegurança que acomete as 

juventudes nos dias de hoje, se materializa por meio da violência urbana, do 

desemprego, da falta de acesso a políticas públicas, de diversas formas de 

vulnerabilidades, entre outros. Dessa forma, a insegurança social vivenciada na 
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atualidade remete a um conjunto de manifestações que se relacionam 

diretamente à violência estrutural, cada vez mais acirrada no contexto atual. 

É notável que os desafios estejam postos, mas, apesar da falta de 

consenso e, muitas vezes, clareza acerca de quem são as juventudes 

brasileiras, aos poucos é possível perceber avanços e melhorias em algumas 

esferas. São avanços ainda incipientes, mas que demonstram que é possível 

melhorar a qualidade de vida dos jovens, garantindo-lhes direitos básicos ao 

desenvolvimento das relações humanas e potencializando suas capacidades. 

Portanto, em consonância com o pensamento de Mészáros (2008), 

seria necessário pensar um projeto para além do capital para que tivéssemos, 

de fato, a possibilidade de construir outro projeto de sociedade, mais igual e 

assegurador de direitos, em uma perspectiva ampliada, para toda a classe 

trabalhadora, as juventudes brasileiras e as politicas públicas que as 

transversalizam. 

Enfim, juventude/juventudes como categoria teórica não pode ser 

compreendida sem analisarmos o espaço e o tempo em que se delineia a 

construção social. Neste sentido, na exposição até o momento 

compreendemos que para além das abordagens teóricas sobre a juventude, há 

que se considerar os aspectos concretos que permeiam a realidade das 

pessoas jovens, uma vez que sem isto nos deparamos com um discurso vago 

e fetichizado sobre as  juventudes. 

Portanto, diante das abordagens até aqui expostas, bem como da 

situação de desigualdades e dilemas enfrentados pelas juventudes, o objetivo é 

compreender como foram construídas e como estão organizadas as políticas 

públicas de juventude no Brasil. 

 

3.2   Trajetória das Políticas Públicas de Juventude no Brasil 

 
Como já abordamos no capítulo I desta dissertação, o Brasil tem se 

caracterizado em sua história por um desenvolvimento desigual e dependente, 

que marca a estrutura do capitalismo e, portanto, as formas de (re)distribuição 

de riquezas.  

A lógica da desigualdade social que se reproduz na sociedade 

brasileira desde a era colonial e se expressa no contexto do desenvolvimento 
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do capitalismo brasileiro, a partir da apropriação privada das riquezas. 

Portanto, a dinâmica social ocorre com uma generalização exacerbada da 

pobreza, ao mesmo tempo, em que se aumenta consideravelmente a 

capacidade de se produzir riquezas. Nesse sentido, a desigualdade é 

entendida aqui como uma distribuição diferenciada dos bens socialmente 

produzidos (NETTO, 2006). 

O Brasil constitui um dos países mais desiguais do mundo, segundo 

dados do IBGE-PNAD, em 2017 10% da população com os maiores 

rendimentos detinham 43,3% do montante de rendimentos do país, enquanto 

os 10% com os menores rendimentos detinha 0,7%.  

Na base dessa desigualdade está à questão social, que se sustenta e 

se complexifica a partir da expansão ampliada do modo de produção 

capitalista. Como resultado das lutas dos trabalhadores, o sistema de proteção 

social brasileiro que teve início nos anos de 1920, beneficiando uma pequena 

parcela da população, foi ampliado na década de 1930, quando o Estado 

tentou intervir mais diretamente na questão social. Entretanto o sistema de 

proteção social que vigorou no país até a década de 1980 atendia apenas uma 

parcela dos trabalhadores: os inseridos no mercado formal. Que só vai mudar 

com a Carta constitucional de 1988.  

No contexto brasileiro, as políticas de juventude são frutos de intensas 

mobilizações na perspectiva da conquista e garantia de direitos a este 

segmento, mas que também possui vinculação com a construção de direitos no 

âmbito internacional. No entanto, os documentos internacionais que visam 

reconhecer as juventudes enquanto sujeitos de direitos datam como marco o 

ano de 1965, a partir da Declaração sobre a Promoção entre a Juventude dos 

Ideais da Paz, Respeito Mútuo e Compreensão entre os Povos, que apontava 

para a necessidade de desenvolver ações no âmbito governamental, a fim de 

contribuir para a educação de jovens baseada nos ideais de paz indicados na 

Declaração dos Direitos Humanos. 

Após a declaração supracitada – em que se compreendia a juventude 

enquanto fase preparatória para a vida adulta, onde os sujeitos deveriam 

tornar-se adultos preocupados com a manutenção de alguns valores – somente 

em 1981 a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu o Programa Mundial 

de Ação para a Juventude (PMAJ), de forma a responsabilizar os Estados-
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membros a desenvolverem políticas públicas na perspectiva de proteção às 

juventudes.  

Contudo, a visibilidade das demandas sócio-políticas juvenis se 

ampliam especialmente a partir de 1985, quando a ONU institui o Ano 

Internacional da Juventude, possibilitando a realização de encontros e 

conferências sobre a temática “juventudes”.  

Em 1998, como resposta a I Conferência Mundial de Ministros 

Responsáveis pelos Jovens, é formulada a Declaração de Lisboa, um 

documento em que os países se comprometem a apoiar o intercâmbio bilateral, 

sub-regional, regional e internacional das melhores práticas nacionais para 

subsidiar a elaboração, execução e avaliação das políticas de juventude, sendo 

esta uma ação fundamental por constituir um meio legal de firmar compromisso 

com as juventudes.  

Nesse mesmo ano foi formulado o Plano Braga – a primeira carta 

internacional de consenso aprovada pelas juventudes das internacionais 

comunista, socialista, democrata cristã e liberal, além de expressiva parcela de 

jovens representante da sociedade civil organizada, como escoteiros, 

movimentos eclesiais, de gênero e raça, ecologistas, entre outros – 

constituindo um dos pontos fundamentais de convergência de grandes 

mobilizações dos principais movimentos de juventude e delimitando ações para 

a formulação de políticas específicas para este segmento (SILVA; ANDRADE, 

2009). 

Nessa perspectiva, no ano de 2005, é firmada a Convenção Ibero-

Americana de Direitos dos Jovens, que reconhece os jovens como sujeitos de 

direito, mencionando direitos como: direito à paz, à igualdade de gênero, à 

vida, entre outros, garantindo tais direitos a todos os jovens e compreendendo 

a indissociabilidade destes. Alinhado com esta ideia de universalidade e 

individualidade dos direitos das juventudes, em 2007, a Organização Ibero-

Americana de Juventude (OIJ) lança o documento Jovens de Ibero-América e 

os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a qual apresenta estratégias para 

a juventude e seus objetivos no contexto latino-americano, a fim de que os 

órgãos responsáveis passem a considerar as políticas públicas de juventude 

relacionadas com os objetivos destas (ONU, 2007). 
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Outro documento que busca dar visibilidade para o direito à proteção 

das juventudes no mundo é a Declaração de Bali, datada no ano de 2012, que 

representa um tratado construído durante o Fórum Global de Juventude 

realizado em Bali. O documento apresenta uma síntese das demandas das 

principais demandas das juventudes no mundo, expressando especialmente as 

que se referem à universalização dos direitos como: saúde e educação, ações 

para juventudes mais vulnerabilizadas, transparência nas ações e fomento a 

participação das juventudes no monitoramento de políticas públicas para estre 

segmento. Além disso, essas demandas integraram a Agenda de 

Desenvolvimento para Além de 2015, buscando atualizar os Objetivos do 

Milênio. 

Consequentemente, o debate internacional vem impactar a trajetória 

histórica de políticas públicas de juventude no Brasil, que até então se encontra 

invisível. Dessa forma, é importante pontuar que, apesar do debate 

internacional sobre os direitos das juventudes ter iniciado na década de 1960, 

no Brasil a instituição de uma Política Nacional de Juventude inicia somente em 

2004. 

Sobre as políticas públicas de juventude é necessário notar que, no 

processo histórico de constituição do Estado e das legislações no Brasil, ao 

contrário de outros países, nunca houve uma tradição de políticas 

especificamente destinadas às juventudes como alvo diferenciado das crianças 

e adolescentes, que fosse para além da educação formal. 

O entendimento da necessidade de políticas públicas de caráter 

exclusivo para as juventudes, tendo como diretriz a concepção de jovens como 

sujeitos de direitos no Brasil é ainda mais recente, já que as primeiras politicas, 

direcionadas ainda aos adolescentes menores de 18 anos, eram comungadas 

com as iniciativas para as crianças e estas se preocupavam muito mais com o 

controle da ordem social do que com a garantia de direitos desses indivíduos. 

Isto se deve, também, ao fato de que as crianças e adolescentes já se 

encontravam excluídas do processo de produção, portanto, não contribuíam 

diretamente para a acumulação capitalista.  

O início do século XX foi marcado, no Brasil, pelo surgimento das lutas 

sociais do proletariado nascente. Liderado por trabalhadores urbanos, o Comitê 

de Defesa Proletária foi criado durante a greve geral de 1917. O Comitê 
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reivindicava, entre outras coisas, a proibição do trabalho de menores de 14 

anos e a abolição do trabalho noturno de mulheres e de menores de 18 anos.  

Em 1923, foi criado o Juizado de Menores, tendo Mello Mattos como o 

primeiro Juiz de Menores da América Latina. No ano de 1927, foi promulgado o 

primeiro documento legal para a população menor de 18 anos: o Código de 

Menores, que ficou popularmente conhecido como Código Mello Mattos. O 

Código de Menores era endereçado não a todas as crianças, mas apenas 

àquelas tidas como estando em “situação irregular”.  

O Código de Menores visava estabelecer diretrizes claras para o trato 

da infância e juventude excluídas, regulamentando questões como trabalho 

infantil, tutela e pátrio poder, delinquência e liberdade vigiada. O Código de 

Menores revestia a figura do juiz de grande poder, sendo que o destino de 

muitas crianças e adolescentes ficava à mercê do julgamento e da ética do juiz. 

Em 1942, período considerado especialmente autoritário do Estado 

Novo, foi criado o Serviço de Assistência ao Menor (SAM). Tratava-se de um 

órgão do Ministério da Justiça e que funcionava de forma análoga ao sistema 

penitenciário para a população menor de idade. Sua orientação era correcional-

repressiva, realizada em reformatórios e casas de correção. 

No ano de 1964 instaura-se uma ditadura militar no Brasil, 

interrompendo o avanço da democracia no país. Nesse período houve a 

criação da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), que tinha 

como objetivo formular e implantar a Política Nacional do Bem Estar do Menor. 

Tal Fundação se propunha a ser a grande instituição de assistência à infância, 

cuja linha de ação tinha na internação, tanto os abandonados e carentes como 

os infratores. Ainda nesse período, mais precisamente em 1979, houve uma 

revisão do Código de Menores de 1927, não rompendo, todavia, com sua linha 

principal de arbitrariedade, assistencialismo e repressão junto à população 

infanto-juvenil. 

Contudo, o reconhecimento da criança e do adolescente como 

prioridade nacional foi uma conquista dos movimentos sociais iniciados a partir 

dos anos de 1980, ainda no período de regime militar e ascensão de 

movimentos de juventude que culminaram com a realização, em 1985, do 

Encontro Nacional de Grupos de Trabalhos Alternativos e a Criação do 

Movimento Meninos e Meninas de Rua. 
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Por conseguinte, em 1990 ocorre a promulgação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), resultado de intensas mobilizações da 

sociedade e de movimentos sociais vinculados às questões de crianças em 

situação de rua. Esse momento constitui um marco importante para as 

questões dos jovens, tendo em vista que seus avanços se aplicaram apenas 

aos jovens até a faixa etária de 18 anos incompletos, deixando os jovens 

maiores de 18 anos desamparados das ações e dos debates sobre direitos e 

cidadania trazidos pelo ECA.  

 Em resposta às problemáticas envolvendo essencialmente os 

jovens, sejam elas: violência, tráfico de drogas, criminalidade, desemprego e 

aborto, que começam a chamar a atenção das instituições governamentais, 

tem-se a emergência de ações na esfera federal. Essas ações foram 

influenciadas pelo clima dominante que associava os jovens moradores de 

periferia e, também, jovens militantes de causas políticas à violência, aos 

comportamentos de risco e à transgressão.  

Ao final dos anos 1990 e início dos anos 2000, surgem diversas 

iniciativas públicas, muitas envolvendo parcerias com organizações não 

governamentais, fundações empresariais e instâncias do Poder Executivo no 

desenvolvimento de ações e programas com foco nos jovens “excluídos” 

(SPOSITO; CARRANO, 2003). Tais iniciativas geram propostas guiadas pela 

ideia de prevenção, controle ou de efeito compensatório de problemas que 

atingiriam a juventude. É exemplo de ações, a realização de programas 

esportivos, culturais e de trabalho orientados para o controle social do tempo 

livre dos jovens, destinados, particularmente, para os moradores dos bairros 

periféricos das grandes cidades.  

De forma geral, estas iniciativas se apresentam de forma pontual, 

seletiva e de curta duração e voltadas para a “inclusão social” de jovens por 

meio de oficinas de capacitação, com a perspectiva do controle, visando 

aprimorar a inserção, destes, no mundo do trabalho, além de promover um 

caráter de dependência pública aos jovens.  

Articulado a essas iniciativas que não chegam a se estruturar como 

uma política nacional de juventude tem-se o surgimento de organizações e 

grupos juvenis que pressionam o poder público a reconhecer os problemas 

específicos que os afetam e a formular políticas que contemplem ações para 
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além da caracterização da juventude como sinônimos de problema. Essas 

demandas surgem da compreensão dos jovens como sujeitos de direitos, 

definidos não por suas incompletudes ou conflitos, mas por suas 

especificidades e necessidades, que devem ser reconhecidas no espaço 

público como demandas cidadãs legítimas (ABRAMO, 2005). 

Ainda sobre o desenvolvimento das políticas de juventude, em 2003 o 

Governo Lula implementa o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 

Emprego (PNPE), um amplo programa nacional de enfretamento a 

problemática do desemprego juvenil e para a inserção dos jovens no mercado 

de trabalho, o que nos permite observar um maior investimento de políticas 

sociais na área do trabalho, de forma a inserir, cada vez mais, os jovens no 

processo produtivo, a fim de intensificar as relações econômicas e fortalecer o 

acúmulo de capital.  

É, então, no ano de 2004 que os mecanismos de proteção social para 

as juventudes brasileiras sofreram grandes avanços, na medida em que se 

somam esforços na defesa de uma Política e um Plano Nacional de Juventude.  

Nesse ano houve a criação de um Grupo Interministerial ligado á Secretaria 

Geral da Presidência da República que buscava compreender a conjuntura dos 

jovens, bem como criar ações concretas de garantia de direitos para estes.  

Com isso, o Projeto de Lei 4.530/2004 que implementa o Plano 

Nacional de Juventude, apontou avanços consideráveis, destacando-se os 

objetivos de Incorporar integralmente os jovens ao desenvolvimento do país, 

por meio de uma Política Nacional de Juventude voltada aos aspectos 

humanos, sociais, culturais, educacionais, desportivos, religiosos e familiares, 

construir espaços de diálogo e convivência plural, tolerantes e equitativos, 

entre as diferentes representações das juventudes.  

Analisando esse documento conseguimos identificar que o Plano 

Nacional de Juventude propõe uma política pública com o enfoque nos jovens 

como atores sociais estratégicos do desenvolvimento, uma vez que pauta o 

protagonismo e a organização juvenil, em que a juventude deve ser agente 

principal em todas as etapas das propostas a serem construídas ao seu favor. 

Nesse sentido, visualizamos uma maior inserção dos jovens no processo de 

construção, acompanhamento e avaliação das políticas públicas.  
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A partir de ações do Grupo Interministerial foi criada, em 2005, a 

Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), estando vinculada à Secretaria Geral 

da Presidência, com a tarefa de formular, coordenar integrar e articular políticas 

públicas para as juventudes, além de promover programas de cooperação com 

organismos nacionais e internacionais, públicos e privados.  

Nesse mesmo ano é criado o Conselho Nacional de Juventude 

(CONJUVE), com a tarefa de formular e propor diretrizes da ação 

governamental voltadas para os jovens, bem como elaborar estudos e 

pesquisas sobre a realidade socioeconômica deste segmento. O CONJUVE é 

composto por 1/3 de representates do poder público e 2/3 da sociedade civil, 

que é maioria no colegiado e reflete as diversas formas de organização e 

participação das juventudes brasileiras. 

Também em 2005, entra em vigor a Política Nacional de Juventude 

(PNJ), representando um importante marco na perspectiva da garantia de 

direitos das juventudes, uma vez que até então as juventudes, especialmente 

pós-18 anos, eram diluídas em políticas públicas não específicas para este 

segmento.  

O desenvolvimento da PNJ é de responsabilidade da SNJ, todavia, 

conta com a perspectiva interministerial, trabalhando na dimensão da 

intersetorialidade. Sobre esta última, para Pereira e Teixeira (2013), a ideia 

surgiu ligada ao conceito de rede, a qual nasceu de maneira contrária à 

concepção de setorialização, propondo uma integração articulada aos saberes 

e aos serviços, no sentido de formação de redes de parcerias entre os sujeitos 

coletivos no atendimento as demandas. 

Nesse sentido, a PNJ visa uma articulação com diversas políticas 

públicas como forma de assegurar os direitos para os jovens, enquanto 

indivíduos com necessidades e demandas variadas e específicas. Sendo 

assim, uma abordagem intersetorial é fator fundamental para o 

desenvolvimento de ações no âmbito da PNJ (SCHERER, 2017). 

Para além desses processos, ainda em 2005, temos a criação do 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), constituindo a 

primeira ação que busca assegurar os direitos dos jovens para além do recorte 

adolescência, o qual inaugura o ramo de políticas públicas para as juventudes 

no Brasil.  
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O programa inicia com o intuito de ser uma ação de âmbito nacional, 

no atendimento, inicialmente, de jovens entre 18 e 24 anos que não estão 

inseridos no mercado de trabalho e que não concluíram o ensino fundamental, 

passando, posteriormente, por uma reformulação, em 2007, que incorporou a 

faixa etária de 15 a 29 anos. O programa passou a se chamar ProJovem 

Integrado e contava com quatro modalidades de atuação, sendo estas: 

ProJovem Urbano, ProJovem Trabalhador, ProJovem Adolescente e ProJovem 

Campo. Ademais, o ProJovem visava à aceleração da escolaridade, à 

qualificação profissional e transferia um auxilio financeiro no valor de R$ 100,00 

para cada jovem inserido no programa.  

Ainda sobre o processo de conquista dos direitos legais das juventudes 

brasileiras, a Proposta de Emenda Constitucional nº 65, conhecida como PEC 

da juventude, foi aprovada em julho de 2010 e constitui marco legal e político 

que coloca a discriminação, a violência ou opressão contra a juventude sob 

responsabilidade constitucional. A proposta possibilitou incluir os jovens como 

sujeitos de direitos no Artigo 227 da Constituição Federal de 1988 no Capítulo 

dos Direitos e Garantias Fundamentais, que passa a se chamar “Da Família, da 

Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso” (BRASIL, 2011, p. 98).  

Dessa forma, outra ação no âmbito federal, que também compreende 

uma marca importante na trajetória das políticas de juventude, é o Plano 

Juventude Viva, lançado em 2013 com o objetivo de reduzir os índices de 

violência letal de jovens, especialmente os jovens negros em território nacional. 

Este plano está sob a coordenação da Secretaria Nacional de Juventude e da 

Secretaria e Políticas de Promoção da Igualdade Racial, com a perspectiva de 

desenvolver uma articulação interministerial por meio de diversas ações, 

objetivando prevenir a mortalidade juvenil, principalmente, de jovens negros do 

sexo masculino. 

Em se tratando do contexto histórico do desenvolvimento das políticas 

de juventude, não se pode deixar de considerar a participação dos jovens. 

Nesse sentido, as realizações das três últimas Conferências Nacionais de 

Juventude se mostraram de fundamental importância na perspectiva do 

protagonismo das juventudes e ampliação de seus direitos. Com isso, a 

primeira conferência, realizada em abril de 2008 na cidade de Brasília, contou 

com a participação – entre encontros estaduais, municipais e livres – de 
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402.100 pessoas e o envolvimento de mais de 1.200 municípios, com o intuito 

de evidenciar as demandas e debater a promoção de direitos para as 

juventudes (BRASIL, 2008). 

A segunda conferência, realizada em dezembro de 2011 em Brasília, 

tinha como objetivo o aprofundamento das discussões sobre os direitos das 

juventudes e, principalmente, os mecanismos institucionais para sua 

efetivação. O evento contou com cerca de 3.000 participantes e foi resultado da 

mobilização de aproximadamente 550.000 jovens em todo o país (BRASIL, 

2012). 

Já a terceira e mais recente conferência, realizada em dezembro de 

2015, teve como tema “as várias formas de mudar o Brasil” e a finalidade de 

elaborar um conjunto de propostas que serviriam de subsídio à elaboração do 

Plano Nacional de Juventude – que se encontra em processo de aprovação 

pelo congresso – no sentido de apontar para o governo brasileiro o que é 

fundamental ser realizado como ação e o que podem ser as políticas públicas 

de juventude, contando com a participação de 2.000 jovens e o envolvimento 

de mais de 750 municípios (BRASIL, 2016). 

Na concepção de fortalecimento da participação das juventudes, em 

2013 é criado o Observatório Participativo da Juventude, constituindo, segundo 

informações da SNJ, um espaço virtual interativo voltado à produção do 

conhecimento sobre/para a juventude brasileira, com participação e 

mobilização social. O observatório representa uma plataforma online, integrado 

com redes sociais, onde são socializadas informações, vídeos, pesquisas e 

estudos de diversas instituições, com o intuito de ampliar o conhecimento em 

torno das juventudes brasileiras. 

Outro grande momento das políticas públicas de juventude se encontra 

na trajetória de lutas – mediante um cenário de longos anos de debates, 

mobilizações, pressão política, reformulações e conflitos, inclusive internos – 

em torno do Estatuto da Juventude (EJUVE). Tais mobilizações tiveram maior 

intensidade no ano de 2013 a partir das “jornadas de junho”, em que milhares 

de jovens foram às ruas do país, na perspectiva de verbalizar suas demandas, 

exigindo visibilidade e garantia de direitos. 

A composição deste documento, cuja discussão e elaboração tiveram 

início em 2004 com o Projeto de Lei nº 4529/04, na sua versão inicial, resumia 
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e agregava alguns direitos civis já existentes sobre os jovens em nosso país. 

Entretanto, não ampliava a discussão para novas problemáticas e situações, 

especialmente, para as juventudes de classes sociais mais empobrecidas. Sua 

elaboração partiu da Comissão Especial de Juventude da Câmara dos 

Deputados que realizou encontros, seminários e uma conferência com o 

objetivo de discutir, com a sociedade civil, a proposta de lei (SEVERO, 2015). 

Nesse percurso, tem-se no Brasil um processo inverso do que ocorrera 

nos demais países latino-americanos, já que, primeiro se estabeleceram as 

políticas de juventude, determinadas, principalmente, pelas questões de 

violência que permeavam as juventudes, para, posteriormente, ser implantada 

uma legislação específica, que demorou sete anos para ser aprovada na 

Câmara dos Deputados, mais dois anos no Senado, para então, ser 

sancionada presidencialmente em 2013. 

O Estatuto da Juventude foi sancionado a partir da Lei 12.852/2013 em 

05 de agosto de 2013 e passa a entrar em vigor em fevereiro de 2014, 

constituindo uma legislação específica para assegurar os direitos das 

juventudes em âmbito nacional, dispondo sobre os direitos dos jovens e as 

diretrizes das políticas públicas de juventude. 

No Estatuto da Juventude definem-se por jovens as pessoas entre os 

15 e 29 anos. Contendo 48 artigos, o EJUVE busca evidenciar diversos direitos 

já dispostos em outras bases legais e acordos internacionais como: direito à 

vida, à cultura, ao lazer, à educação, entre outros, além de apontar sobre o 

estabelecimento do Sistema Nacional de Juventude (SINAJUVE), marcando o 

fim de um processo de reconhecimento tardio das juventudes enquanto sujeitos 

de direitos. 

O SINAJUVE se estabelece como o conjunto de princípios, diretrizes 

políticas, direitos, atividades, ações e critérios que envolvem a formulação e 

execução da Política Nacional de Juventude, devendo ser integrado pela 

adesão dos Sistemas Estaduais, Municipais e Distritais e pelos demais planos, 

políticas e programas específicos para a garantia de direitos das juventudes 

(LÉPORE; RAMIDOFF; ROSSATO, 2014). Mesmo com a aprovação do 

EJUVE, o SINAJUVE ainda necessita de regulamentação, processo este que 

está em curso na Casa Civil da Presidência da República. 
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Ao analisar a trajetória histórica das políticas públicas de juventude, 

percebe-se a construção da visibilidade dos jovens como sujeitos de direitos, 

que necessitam de ações específicas, na perspectiva da garantia de direitos e 

ampliação do contexto de proteção social.  

De modo que, apesar de todos os processos de lutas, conquistas e 

avanços em torno de políticas públicas para as juventudes, sofremos, nas 

últimas décadas, um movimento de retrocesso nos direitos e garantias de toda 

a classe trabalhadora. Tal movimento tem sido intensificado com o avanço das 

ideias e intervenções neoliberais no Brasil, em que se sustentam as políticas 

baseadas no seguinte tripé: “privatização, focalização/seletividade e 

descentralização” (BEHRING apud DRIBE, 2006, p.155).  

Essa ofensiva constitui, além de uma forte onda conservadora, 

elementos de sustentação como: intensificação da exploração do trabalho, 

concentração de capital e alargamento da desigualdade entre classes, 

aprofundamento da dependência externa, privatização dos serviços públicos, 

expressivas manifestações da questão social e intensa regressão nos direitos 

sociais. Tais elementos tem implicação nas mais variadas dimensões da vida 

humana, sinalizando assim, um cenário ameaçador para os direitos, incluindo a 

agenda de políticas de juventude. 

Contudo, não podemos negar os avanços na perspectiva de direitos e 

participação dos jovens até o atual momento histórico, pois, além de ser 

fundamental para os processos de avaliação de políticas públicas para estes 

sujeitos, possibilita a ampliação das lutas pela materialização dos direitos 

humanos relacionados às juventudes. No entanto, apesar dos avanços 

históricos, ações que visam à proteção social desses sujeitos podem também 

impactar um processo de desproteção, através de ações fragmentadas, 

focalizadas e que visem o fortalecimento da lógica do capital. É nesse sentido 

que pretendemos identificar, no próximo item, como se apresenta o panorama 

atual das políticas de juventude no país. 

 

3.3  Panorama atual das Políticas Públicas de Juventude no Brasil 

 

Diante de um contexto marcado pela ampliação das diversas 

manifestações da questão social produzida e reproduzida no modo de 
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produção capitalista, é essencial refletir não apenas sobre a construção 

histórica do reconhecimento dos jovens como sujeitos de direitos, mas 

também, analisar o reflexo da atual conjuntura na constituição das respostas 

dadas pelo Estado para o cenário de fragilidades que permeia as políticas 

públicas de juventudes na contemporaneidade. 

Neste sentido, aponta-se para a necessidade de ações que 

possibilitem a proteção social dos indivíduos. Para isso, Sposati (2009) 

considera que é necessário um conjunto de direitos civilizatórios de uma 

sociedade e/ou o elenco das manifestações e das decisões de solidariedade 

para com todos os membros de uma sociedade, sendo uma política 

estabelecida para preservação, segurança e respeito à dignidade de todos os 

cidadãos. Portanto, as respostas às demandas sociais repercutidas por 

diversos segmentos se materializam através de ações e são dadas por meio de 

políticas sociais públicas.  

Entretanto, Couto (2008) afirma que a política social além de ser 

resultado das respostas às lutas históricas de segmentos sociais na busca pela 

ampliação de seus direitos, também constitui estratégia do capital. Então, 

segundo Scherer (2017, p.147) “é importante à compreensão da política social 

como elemento intrinsecamente contraditório, sendo ao mesmo tempo 

construto histórico de luta por direitos e estratégia de consolidação do modo de 

produção capitalista”. 

Compreendido isto, as políticas sociais nas suas formulações atuais, 

constituem políticas públicas que possuem marcos histórico e institucional no 

âmbito das relações do Estado. Portanto, como visto anteriormente, as políticas 

sociais constituem tipos de políticas públicas que não expressam referência 

exclusiva do Estado, mas à coisa pública, de todos. Além disso, comungam um 

conjunto de respostas às necessidades sociais de diversos sujeitos, inclusive 

os jovens, não representando ações neutras, mas com interesses diversos em 

disputa. 

Em se tratando do universo de políticas sociais públicas, consideramos 

que a construção histórica do Brasil tem influenciado tanto no contexto de 

expressões da questão social, como na construção e desenvolvimento dessas 

políticas no país, caracterizando uma trajetória de ações excludentes e 

fragmentadas para a classe trabalhadora e os jovens nela inserida, tendo em 
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vista as investidas neoliberais no âmbito do Estado, interferindo diretamente na 

correlação de forças que atravessa o campo dos direitos sociais e das políticas 

públicas, em detrimento de uma política econômica fortalecida. 

No entanto, no atual momento histórico, chamamos a atenção para a 

presença de uma onda neodesenvolvimentista que vem impactando o formato 

de políticas sociais públicas no Brasil – que foram intensificadas nos governos 

do Partido dos Trabalhadores (PT) com os presidentes Lula e Dilma – através 

de medidas compensatórias, focalizadas na pobreza e não universalizante.  

Para Alves (2014), o neodesenvolvimentismo busca construir um novo 

patamar de acumulação de capital que permita, ao mesmo tempo, redistribuir 

renda, ampliar o mercado de consumo e instaurar suportes sociais mínimos de 

existência para a classe trabalhadora pobre. 

Todavia, é necessário compreender as particularidades desse 

momento para que não seja confundido com o neoliberalismo, ainda que esse 

mantenha os princípios liberais intactos. Fazem parte da política 

neodesenvolvimentista os seguintes aspectos: ampliação de políticas de 

transferência de renda e gasto público, visando diminuir as desigualdades 

sociais e fortalecer o mercado interno e recusa no desenvolvimento de política 

de austeridade.  

As políticas públicas na era neodesenvolvimentista se instituem de 

forma focalizada na extrema pobreza, transformando-se em instrumento de 

ativação dos indigentes para o trabalho precário. Isso ocorre por meio de 

condicionalidades ou contrapartidas que se revelam, em sua maioria, 

autoritárias e punitivas (PEREIRA, 2014). Sendo assim, essas políticas perdem 

uma dimensão de universalidade, acarretando um retrocesso histórico que 

nega os avanços constitucionais alcançadas por meio de lutas sociais 

históricas na sociedade brasileira.  

Na análise de Pereira (2014), a conjuntura atual da política social 

pública apresenta os seguintes aspectos: direitização, monetarização, 

laborização precária, descidadanização e a redução da educação. Portanto, a 

política social pública brasileira no contexto contemporâneo, é inscrita no 

terreno sócio-histórico do contexto neodesenvolvimentista, que apesar de 

representar um projeto burguês menos agressivo que o neoliberalismo – 

impactando positivamente em alguns indicadores sociais – tal projeto, conserva 
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os princípios neoliberais, mantendo distante a perspectiva da universalização 

de políticas públicas.  

É, então, diante desse contexto que vem se desenhando as políticas 

públicas de juventude, através de uma construção tardia e fragilizada de ações 

voltadas a este segmento, historicamente secundarizado no âmbito dos 

direitos.  

A Política Nacional de Juventude possui uma história recente, visto que 

somente a partir de 2005 as juventudes foram reconhecidas como sujeitos de 

direitos que necessitam de ações específicas para o atendimento de suas 

demandas na realidade brasileira. Essas ações específicas não negam a 

necessidade de atendimento universal no âmbito das demais políticas públicas, 

mas, indicam que há particularidades a serem consideradas no segmento 

juvenil para a garantia de seus direitos.  

Nesse sentido, ao observarmos a Política Nacional de Juventude e 

suas intersecções com as demais políticas públicas no que se refere ao recorte 

juventudes, o acesso à garantia dos direitos das juventudes vem se 

materializando, em 2014, com 32 projetos destinados às juventudes em 

território nacional. Estes projetos são executados pela Secretaria Nacional de 

Juventude, em parceria com 12 secretarias e ministérios diferentes, buscando 

concretizar a articulação interministerial a qual se propõe a PNJ. 

Compõem estes projetos o Ministério da Educação, da Saúde, da 

Defesa, da Justiça, do Esporte, da Cultura, do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, do Trabalho, do Desenvolvimento Agrário e do Meio 

Ambiente e a Secretaria de Políticas de Promoção a Igualdade Racial. Dos 32 

programas e projetos em âmbito nacional, 21 são destinados para jovens em 

situação de vulnerabilidade social e 8 trabalham na perspectiva da 

transferência de renda ou repasse de alguma bolsa ou benefício para os 

jovens.  

Esse contexto indica a tendência da atual Política Nacional de 

Juventude em centrar suas ações nas juventudes em situação de 

vulnerabilidade social. Estes dados destacam a realidade dos jovens brasileiros 

que vivenciam mais intensamente as expressões da questão social, ao passo 

em que a concentração de ações para os jovens em situação de 

vulnerabilidade social indica uma focalização nos jovens pobres. Esta questão 
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demonstra que há um caráter de classe nas políticas de juventudes 

(GONZALEZ, 2009). 

A focalização de políticas públicas para as juventudes pobres, 

acompanhadas de programas de transferência de renda, compreende mais um 

reflexo do neodesenvolvimentismo que vem impactando as políticas públicas 

brasileiras.  Sendo assim, a politica Nacional de Juventude nasce em uma 

conjuntura de ampliação de políticas de cunho neodesenvolvimentista e, 

consequentemente, seus programas e projetos também, reproduzindo essa 

lógica que concentra suas principais ações nas juventudes pobres. 

Dessa forma, a atual configuração das políticas públicas para as 

juventudes se concentra em um processo de administração e controle das 

juventudes pobres por meio de políticas focadas na educação e no trabalho, 

através da capacitação juvenil para atividades laborais. No entanto, a inserção 

no mercado de trabalho, quando acontece, é geralmente por meio de contratos 

flexíveis, trabalhos temporários, com baixas remunerações, que acarretam uma 

atividade produtiva precarizada.  

A atual Política Nacional de Juventude apresenta um recente e 

importante avanço na busca pela materialização de direitos, entretanto, essa 

política reproduz o discurso neodesenvolvimentista, na medida em que possui 

como foco principal a pobreza, o investimento em capacitação profissional e 

lógica do ensino regular, sem considerar os processos estruturais de exclusão 

no mundo do trabalho e a ampliação da questão social.  

Com isso, as políticas de juventude refletem a configuração de um 

Estado reprodutor das perspectivas neodesenvolvimentistas que as utiliza 

como estratégia de promoção e fortalecimento do mercado, cumprindo o 

propósito neoliberal de colocar a estabilidade econômica como meta suprema 

das ações estatais. Neste sentido, evidencia-se que as políticas públicas não 

configuram ações neutras e se materializam de forma contraditória no âmbito 

da reprodução capitalista e da garantia de direitos.  

Além disso, tal configuração não avança na qualificação dessas 

políticas, mas resulta em um processo de precarização destas ações. O debate 

da qualificação de políticas públicas, de forma universal, muitas vezes, se torna 

invisível mediante as questões de classe, que se expressam nas medidas de 

focalização na pobreza – que não só tonificam concepções distorcidas das 
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juventudes, mas também fragmenta ações voltadas a este segmento pela via 

da “inclusão”.  

Tal invisibilidade se confirma através das demandas ecoadas pelas 

juventudes, em seus espaços de representação, que reivindicam políticas 

públicas que as possibilitem proteção e estímulos, a partir de ações concretas 

e permanentes no âmbito dos direitos.  

O cenário que se apresenta impossibilita a reflexão dos limites 

existentes na conjuntura e não avança para o debate do necessário 

investimento estatal em ações que transversalizam às juventudes e os demais 

segmentos sociais, a exemplo da: ampliação da saúde pública, qualificação 

nos serviços de assistência social, ampliação de legislações frente à 

precarização do trabalho, políticas permanentes de garantia e acesso a cultura, 

esporte e lazer, entre outras questões (SCHERER, 2017). 

Portanto, ao observarmos as ações voltadas para as juventudes no 

atual contexto, percebemos um movimento contínuo de inclusão e exclusão – 

refletido pelas próprias políticas públicas – por intermédio da execução e 

formulação de políticas que se materializam de maneira focalizada, seletiva e 

precarizada, fortalecendo um contexto contraditório de desproteção e 

invisibilidade das juventudes. Sendo assim, a política pensada para inclusão 

configura, ao mesmo tempo, mecanismo de exclusão. 

Nesse momento, o quadro político-social do Brasil é de alargamento 

das desigualdades, de extrema precarização nos serviços públicos, baixos 

investimentos nas políticas sociais, de focalização e criminalização da pobreza 

e de ameaça constante aos direitos da classe trabalhadora, por conseguinte, 

dos jovens em situação de exclusão e vulnerabilidade, a exemplo da juventude 

negra, pobre e periférica.  

Apoia-se nesta afirmativa o cenário de instabilidade política em que se 

encontra o país, com bases no aprofundamento de um projeto conservador e 

neoliberal que culmina na articulação dos três poderes em torno do 

impeachment da presidenta da república Dilma Rousseff, eleita 

democraticamente nas eleições do ano de 2014 pelo Partido dos 

Trabalhadores.  

Consolidado o processo de retirada da presidenta de seu posto no 

poder executivo, em agosto de 2016, este foi considerado pela mesma e pela 
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esquerda brasileira um golpe de estado e à democracia. Nesse momento, o 

vice-presidente Michel Temer (PMDB) assumiu a direção do país 

acompanhado de um projeto neoliberal de governo, ainda mais acentuado, que 

se materializa através de uma extensa agenda de retrocessos nos direitos da 

classe trabalhadora com base em investidas econômicas visando o 

fortalecimento do mercado, especialmente o global. 

Prova disso foi à aprovação do Projeto de Emenda Constitucional Nº 

241 ou 55, carro-chefe de seu projeto de governo, conhecida também como 

“PEC do congelamento dos gastos”29 que, segundo o entendimento do 

governo, deveria frear a trajetória de crescimento das contas públicas, 

atingindo de forma drástica os investimentos em saúde e educação durante 20 

anos.  

Tal iniciativa prevê um processo, ainda maior, de sucateamento dessas 

políticas tão essenciais ao desenvolvimento humano e intelectual dos jovens 

brasileiros. As ocupações de escolas públicas, pelas juventudes secundaristas, 

nas capitais do país em 2016, bem como os recentes cortes30 de bolsas de 

pesquisa e auxílios para jovens universitários têm sinalizado os prejuízos das 

medidas destrutivas do governo Temer.  

Ainda nessa conjuntura de retirada dos direitos que impacta, também, 

os jovens, outro grande marco da política de retrocessos instaurada neste 

governo e que se estende a seus aliados, foi a retomada da votação da PEC 

171/93 que estabelece a redução da maioridade penal para os jovens de 18 

para 16 anos. O texto modifica a Constituição para prever o “incidente de 

desconsideração da inimputabilidade penal”, ocasião em que o jovem poderá 

ser responsabilizado por seus atos.  

                                                           
29

 Esta emenda foi vendida pelo Palácio do Planalto como a solução para o suposto 
descontrole nas contas públicas e como fórmula para dar à iniciativa privada confiança para 
investir no Brasil, reativando a economia. Na prática, a PEC coloca um limite para os gastos da 
União pelas próximas duas décadas, institucionalizando um ajuste fiscal permanente. Fonte: 
https://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/pec-do-congelamento-de-gastos-como-
votaram-os-senadores. Acesso em 28 de junho de 2018. 
30

 Cortes vêm sendo realizados na área de Ciência e Tecnologia. A cada ano, as restrições 
orçamentárias são mais incisivas. Entre o ano de 2014, que registrou os maiores incentivos 
financeiros à pesquisa no Brasil, para 2018 houve uma queda drástica nos repasses. 
Recentemente, a Capes sofreu um novo corte de pelo menos R$ 580 milhões. O montante 
retirado das verbas destinadas à Capes deve atingir 93 mil pesquisadores apenas na área de 
pós-graduação (mestrado, doutorado e pós-doutorado). Fonte: 
http://www.vermelho.org.br/noticia/313669-1. Acesso em 30 de junho de 2018. 

http://cartacapital.com.br/politica/a-pec-241-e-a-cegueira-ideologica
http://cartacapital.com.br/politica/a-pec-241-e-a-cegueira-ideologica
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A PEC 171, que segue em tramitação no senado, reduz a maioridade 

penal nos casos em que os “jovens infratores” praticam crimes hediondos 

conforme a Lei 8.072/1990: latrocínio, extorsão, estupro, favorecimento à 

prostituição e exploração sexual de crianças, adolescentes e vulneráveis e 

ainda homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e reincidência em 

roubo qualificado. 

No entanto, a redução da maioridade penal não visa resolver o 

problema da violência, mas provoca em muitos a sensação de que há “justiça”. 

Trata-se de um autoengano coletivo pois, na verdade, serve de base legal para 

o fortalecimento dos processos de criminalização e extermínio das juventudes 

negras, pobres e periféricas do país. Medidas como essa têm caráter de classe 

e raça, disseminando discursos de ódio e vingança, e não de solução para os 

grandes problemas do Brasil, que são de fundo econômico, social, político.  

Igualmente, uma grande polêmica vem sendo discutida desde 2014, 

quando durante a tramitação no Congresso Nacional do Plano Nacional de 

Educação (PNE), que dita às diretrizes e metas da educação para os próximos 

dez anos, os debates sobre questão de gênero foi retirada do texto.  

A discussão dos Planos Municipais e Estaduais de Educação provocou 

vetos e protestos nos Plenários de Câmaras Municipais e Assembleias 

Legislativas de todo o Brasil, inclusive no município de Mossoró31, visto que as 

bancadas conservadoras se posicionaram favoráveis e organizações pró-

diversidade se colocaram contrárias ao veto de iniciativas que tratavam de 

igualdade, identidade de gênero e sexualidade nas escolas.  

Os vetos se deram mediante a distorcida compreensão, por parte dos 

representantes políticos, de que essas expressões valorizavam uma "ideologia 

de gênero"32. Ademais, outro fator importante é a ausência de 

representatividade, nos espaços de decisão, de pautas como a “Visibilidade 

                                                           
31

 A Câmara Municipal de Mossoró rejeitou a tentativa de inserção da ideologia de gênero no 
Plano Municipal de Educação. Na ocasião, os vereadores rejeitaram a tentativa de tornar 
obrigatório o ensino dessa ideologia no sistema educacional do Município. Fonte: 
http://mossorohoje.com.br/noticias.php?materia=1776. Acesso em 22 de maio de 2018. O texto 
tendencioso do jornal local demonstra o teor conservador que há na interpretação, por 
vereadores e mídia local, dessa proposta. 
32

 O termo “ideologia de gênero” é utilizado por figuras políticas e movimentos religiosos 
contrários à proposta de inserção das discussões de gênero e combate ao preconceito nas 
escolas. O uso deste termo demonstra a concepção conservadora e distorcida desses sujeitos, 
que acreditam que tais debates serão influenciadores na orientação sexual dos educandos. 
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LGBT+” e a “Escola sem Homofobia”, que defende a ideia de uma educação 

crítica numa perspectiva de gênero, com fins de prevenir variadas situações de 

violência no âmbito escolar, familiar e comunitário.  

O mesmo se dá com a discussão do Projeto de Lei Escola sem Partido 

(PL 7180/14), que prevê que a escolarização se guie somente pela vontade e 

concepções morais de indivíduos e famílias, impedindo que os professores 

manifestem opiniões políticas, ideológicas ou partidárias em sala de aula, 

restringindo o direito da livre expressão e dificultando, aos jovens estudantes, o 

desenvolvimento de uma educação crítica. 

Para além desses entraves, o atual governo conta com a aprovação de 

três grandes (contra)reformas, tais sejam: Reforma Trabalhista, Reforma da 

Previdência Social e Reforma do Ensino Médio. A primeira, no setor trabalhista, 

constitui um sistema que amplia o poder e a liberdade do capital para 

determinar as condições de contratação, uso e remuneração do trabalho, pois: 

(1) amplia as possibilidades de utilização de modalidades de contratação a 

termo e introduz a figura do contrato intermitente, do trabalhador autônomo 

permanente e do home office; 2) viabiliza inúmeras formas de flexibilização da 

utilização do tempo de vida do trabalhador em favor da empresa; 3) permite o 

avanço da remuneração variável e o pagamento como não salário. 

Além disso, pretende fragilizar os direitos inscritos na estrutura legal 

institucional, bem como esvaziar as instituições públicas responsáveis em 

assegurar a efetivação dos direitos. Na mesma perspectiva, enfraquece os 

sindicatos e descentraliza as negociações coletivas, indicando prejuízos 

imensuráveis a classe trabalhadora e as juventudes no âmbito do mercado de 

trabalho. 

Uma segunda contra-reforma diz respeito à Previdência Social, através 

da PEC 287, que altera as regras atuais da aposentadoria. A proposta do 

presidente Temer estabelece uma idade mínima para aposentadoria e amplia o 

número mínimo de anos para a concessão do benefício. Se aprovada, a 

proposta coloca como requisito para aposentadoria 25 anos de contribuição e 

65 anos de idade. Tal reforma condiciona os jovens a se inserirem cada vez 

mais, e de maneira precoce, no mercado de trabalho, sob condições precárias 

e flexíveis ao capital. 

https://www.cartacapital.com.br/economia/apos-trabalho-intermitente-varejo-comeca-a-testar-jornada-de-12-horas
http://cartacapital.com.br/economia/por-que-aumentar-a-idade-de-aposentadoria-e-uma-proposta-irrealista
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Ademais, está em curso a proposta de uma reforma no modelo e base 

curricular do Ensino brasileiro. Trata-se de uma medida provisória que 

concentra recursos do Ensino Médio, retomando a visão de que é preciso 

focalizar as ações educacionais em algumas etapas da educação, no caso 

desta no Ensino Médio, prejudicando os demais níveis escolares.  

Essa medida pretende dividir os jovens estudantes entre aqueles que 

vão ter acesso a um ensino preparatório e qualificado para o mercado de 

trabalho e aqueles que vão ter acesso a um ensino técnico de baixa qualidade. 

Além disso, propõe a retirada de disciplinas que estimulam o pensamento 

crítico sobre a sociedade e suas relações, como: Sociologia, Filosofia, 

Literatura e Artes. 

Dessa maneira, a gestão que segue atuando no Brasil provoca 

sentimentos duvidosos em relação aos rumos do país e das gerações futuras. 

Para além dos desafios na perspectiva da garantia dos direitos sociais, sejam 

estes nos âmbitos do trabalho, alimentação, segurança, moradia, saúde, 

educação, cultura e lazer; os jovens se deparam com a ausência de 

representatividade, uma vez que, a escuta atenta e aberta para atendimento 

das demandas juvenis não é uma prática enraizada na maior parte das 

instituições políticas e sociais.  

Nesse sentido, apontamos para a importância da participação dos 

próprios jovens nos processos de tomada de decisão e formulação de ações 

que as contemplem, na medida em que possibilita não só o exercício de 

práticas cidadãs, mas contribui significativamente na construção e 

implementação de medidas específicas que compreendem as juventudes, suas 

demandas, particularidades e contradições no bojo das políticas de Estado. 

Do mesmo modo, as metamorfoses do mundo do trabalho, o 

extermínio da juventude negra e pobre da periferia, a influência das redes 

sociais e a disseminação dos discursos de ódio e intolerância, assim como a 

criminalização, perseguição e repressão violenta aos movimentos e 

organizações de juventude, sinalizam grandes desafios a serem enfrentados 

nesta sociabilidade ancorada no conservadorismo, para que tenhamos 

garantidos os direitos das juventudes. 

No Brasil, as políticas públicas necessitam ser aprofundadas ao lado 

de um amplo conjunto de direitos que, de fato, contemplem as variadas 
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realidades juvenis e suas demandas particulares. Para muitos, trata-se do 

direito de usufruir direitos que assegurem a todas as juventudes a proteção 

social, a produção e o acesso aos bens culturais, à educação, ao trabalho, ao 

tempo livre, entre outras necessidades que lhes cabem. 

Trata-se de criar uma pretensão política objetiva para dar visibilidade 

ao tema das juventudes como sujeitos de direitos e atores capazes de ação e 

de participação não tutelada na esfera pública. Verifica-se que já se deram 

passos importantes para consolidação desse processo, entretanto, constata-se 

que o cenário está distante de uma Política Nacional de Juventude universal e 

efetiva, ou seja, para todos os jovens, com horizonte de longo prazo e com a 

consolidação das políticas públicas de juventude numa agenda pública de 

Estado.  

Nesse sentido, o processo de universalizar os direitos e garantir-lhes 

um caráter emancipatório, ao invés de dependência pública, é lento, 

inconstante e compreende processos maiores de mudanças e transformações 

na sociedade, especialmente, para os jovens.  

Para tanto, percorrer novos caminhos para que as políticas públicas de 

juventude possam alcançar outro patamar está na ordem do dia, uma vez que, 

sem uma verdadeira rede de proteção e serviços para a juventude constituída 

para suprir as necessidades e demandas dos jovens brasileiros, dificilmente 

teremos as respostas que queremos para estas. 
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4. “AINDA SOMOS OS MESMOS E VIVEMOS”: CONFIGURAÇÃO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN  

 

Neste capítulo apontamos elementos centrais para a compreensão do 

quadro de Políticas Públicas de Juventude a nível local. Nessa perspectiva, 

trazemos à tona os resultados de nossa pesquisa, a partir do conhecimento do 

lócus da pesquisa, do levantamento de análises, da articulação com a 

legislação nacional e do debate sobre a materialização de direitos juvenis na 

cidade de Mossoró. 

Para tanto, realizamos um levantamento documental de ações voltadas 

às juventudes na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude 

(SMDSJ) que resultou na elaboração de um quadro representativo de suas 

configurações. Para complementar as informações até então insuficientes para 

as análises sobre a configuração das ações municipais de juventude aplicamos 

um questionário destinado aos gestores da SMDSJ, de 2013 a 2017, acerca da 

relação desta secretaria com as políticas de juventude, buscando compreender 

limites e possibilidades. 

Iniciamos o capítulo com uma breve apresentação da realidade 

histórica, política, econômica e social do município e sua relação com os 

jovens. Além disso, apresentamos análises acerca da configuração das ações 

voltadas para os jovens mossoroenses, realizadas pela Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento Social e Juventude, buscando articular tais medidas com as 

previsões do Estatuto da Juventude. Por último, apontamos limites e 

potencialidades em torno da materialização das Políticas Públicas de 

Juventude em Mossoró, sob o olhar dos gestores da SMDSJ. 

Por isso, analisamos não só como se caracterizam e se organizam as 

ações voltadas às juventudes na gestão municipal e realidade local, mas, 

também, apontamos quais são os desafios e os avanços presentes na 

implantação de políticas públicas para as juventudes no município de Mossoró. 

 

4.1 Apreensões sobre o município de Mossoró-RN 

 

Para pensarmos as condições político-sociais da realidade 

mossoroense e sua relação com as Políticas Públicas de Juventude, é de 
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grande relevância que ressaltemos também a formação sócio histórica, 

econômica e política do município de Mossoró – cidade lócus de nossa 

pesquisa – pois consideramos que tais elementos podem ser influenciadores 

nas tendências assumidas pela cidade no estágio atual do processo histórico. 

Mossoró, palavra de origem indígena33, é um município do Estado do 

Rio Grande do Norte, localizado na região semiárida do Nordeste brasileiro. 

Integra a Mesorregião do Oeste Potiguar e a Microrregião de Mossoró, além 

disso, faz parte da Região Salineira e encontra-se a 280 quilômetros da capital 

Natal. O município de Mossoró conta, atualmente, com uma população de 

aproximadamente 295.612 pessoas de acordo com a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio (PNAD) de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

Segundo dado histórico, Mossoró constituiu-se enquanto município em 

13 de fevereiro de 1852, a partir de uma Assembleia Provincial na qual foi 

discutida a elevação de sítio34 à vila e munícipio, por meio da lei de n° 246 de 

15 de Março de 1852. Entretanto, somente em 09 de Novembro de 1870, 

através da lei provincial n° 620, de autoria do então Vigário Antônio Joaquim 

Rodrigues35, conferiu-lhe as honras de cidade, se consolidando como núcleo 

urbano e comercial. 

Informações apontam que Mossoró teve um crescimento acelerado e 

diferenciado, indicando um rápido processo de urbanização através de fluxos 

migratórios, com o esvaziamento das áreas rurais e a busca das populações 

circunvizinhas pelos bens e serviços do município, especialmente na década 

de 1980, determinado pelo crescimento econômico gerado pelas atividades 

ligadas a exploração do petróleo. 

A expansão urbana de Mossoró é semelhante a das demais cidades 

brasileiras, que crescem sob o domínio do capital e seus agentes e que 

                                                           
33

 Os primitivos habitantes da região foram os índios Monxorós. Segundo alguns autores, 
Mossoró é uma corruptela de monxoró. (BRASIL, 2018).  
34

 Originalmente denominada de "Sítio de Santa Luzia" pertencente, antes de 1739, ao Capitão 
Teodorico da Rocha. Por volta de 1770 a posse estava com o Sargento Mor Antônio de Souza 
Machado, em cujo curso foi edificada a capela e as primeiras ruas e casas (FELIPE, 2000; 
ROCHA, 2005). 
35

 Vigário por 51 anos e membro do partido conservador, exerceu o cargo de Deputado 
Provincial por vários mandatos entre 1853 a 1873. Foi através de um de seus projetos de lei 
que Mossoró passa a categoria de Cidade. Fonte: http://www.blogdogemaia.com. Acesso em 
20 de agosto de 2018. 

http://www.blogdogemaia.com/
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encontram na intervenção do poder público, através das políticas e programas 

de governo, as condições favoráveis para se estabelecer, gerando 

contradições próprias de sua expansão (ROCHA, 2005). 

Além disso, o crescimento das cidades, enquanto processo da 

evolução urbanística e da expansão industrial e territorial, vem acompanhado 

de um fenômeno expressivo: o aumento das desigualdades sociais. Esse 

desenvolvimento acarreta inúmeras expressões da questão social, decorrentes 

dos processos de reestruturação produtiva e acumulação de capital, a exemplo 

do êxodo rural, aumento do desemprego, expansão das áreas periféricas, 

recuo das políticas públicas e sociais, precarização dos serviços públicos, e 

aumento da pobreza e das demandas que afetam a população no cotidiano 

urbano. 

O aceleramento dos processos urbanos tem sido surpreendente nos 

últimos anos, tornando-se interessante para se entender o crescimento das 

cidades num contexto de capitalismo contemporâneo e ofensiva neoliberal, 

pois este reproduz, como diria Harvey (2008), “uma hegemonia liberal e a 

lógica de mercado neoliberal ou o modo dominante de legalidade e ação 

estatal”. 

O lócus da nossa análise, a cidade de Mossoró, configura-se como um 

município que possui limitações e precariedade em diversas esferas: saúde, 

educação, segurança, mobilidade urbana, políticas para as juventudes, cultura 

e lazer. Cidade de médio porte, cuja maioria da população habitante da zona 

urbana, é considerada centro econômico e pólo do interior do Rio Grande do 

Norte. Tal análise se deve ao fato de concentrar serviços nas áreas financeira, 

comercial, educacional e de lazer. Sua economia passou a crescer a partir da 

instalação da Petrobrás e de empresas do agronegócio que atuam com a 

fruticultura irrigada. Contudo: 

 

Na medida em que cresciam a cidade, a população, os 
investimentos e as riquezas oriundas do trabalho desenvolvido 
pela Petrobrás, também cresciam o número de pedintes, a 
exploração sexual e do trabalho infanto-juvenil, a violência em 
suas diversas faces, propagação das drogas etc. É observável 
que, nesses termos, ao passo que cresceu economicamente, a 
cidade também contabilizou um agravamento das expressões 
da questão social (RAMOS et al, 2007, p. 6).  
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Para além disso, “A agudização e expansão das manifestações da 

questão social em Mossoró não é de todo derivada da implantação de grandes 

empresas, mas, antes de tudo, da ingerência das gestões municipais” (SOUZA, 

2013). Se pensarmos a história e o cenário político local, constatamos o 

domínio da família Rosado, que desde 194836, com pouquíssimas interrupções, 

tem assumido o poder local seja diretamente ou indiretamente com a eleição 

de seus aliados. A cidade tem, na sua história, a marca coronelista e 

oligárquica da perpetuação de uma única família no poder (cabe destacar que 

a situação não é restrita aos cargos políticos municipais, mas de abrangência 

estadual) 37. 

Além dos fatos já citados, a cidade de Mossoró é conhecida 

historicamente como a terra do sal, do petróleo e, também, como uma cidade 

brava e aguerrida ao travar inúmeras lutas ao longo do tempo. Está eternizado 

no imaginário sociocultural e até mesmo em lugares específicos da cidade, 

registros do que ficou conhecido como “chuva de balas” – o momento histórico 

em que a elite mossoroense consegue vencer o temido cangaceiro Lampião e 

seus parceiros.  

Também merece destaque a antecipação da libertação dos escravos, a 

ocorrência do primeiro voto feminino, entre outros. São muitos acontecimentos 

e, também, muitas as controvérsias que existem sobre cada um deles. 

Contudo, nossa intenção não é analisá-los mais detidamente, mas os 

trouxemos à tona, pois, numa cidade com tantas histórias para contar, de lutas, 

resistências e conquistas; alguns sujeitos parecem invisíveis: os jovens. 

A cidade de Mossoró conta, em termos etários, com uma parcela 

significativa de jovens em relação à população idosa. Ainda que os dados não 

sejam muito recentes, de um total de 259.815 pessoas habitando na cidade, 

75.342 fazem parte da faixa etária jovens de 15 a 29 anos, de acordo com o 

último censo do IBGE em 2010. Deste número, 38.167 são do sexo feminino e 

37.175 são do sexo masculino. 

                                                           
36

 Ano em que foi eleito Dix-Sept Rosado, o primeiro representante da família a assumir o 
Governo Municipal de Mossoró. 
37

 Para aprofundamento no assunto, consultar a obra “Os Rosados encenam: estratégias e 
instrumentos da consolidação do mando” de autoria de Lemuel Rodrigues da Silva (2004). 
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A distribuição por faixa etária apresentada nos dados possibilita definir 

indicadores para o planejamento de políticas públicas locais direcionadas a 

estas faixas. No entanto, com relação às juventudes, há a necessidade de um 

novo mapeamento para atualização do número aproximado de jovens que 

ocupam a cidade, considerando o passar dos anos e, consequentemente, a 

alteração das faixas etárias. Além do mais, a cidade tem passado por um 

processo acelerado de desenvolvimento. 

Todavia, há uma estimativa atual de que parte significativa dos 

habitantes do município de Mossoró – assim como do país, que conta com 

quase 50 milhões de jovens – corresponde a jovens, muito porque, a cidade é 

formada por polos comerciais e universitários, com ensino presencial, 

semipresencial e à distância em Institutos e Universidades públicas e privadas, 

bem como faculdades e centros universitários, que concentram jovens locais, 

de cidades circunvizinhas e também de outros Estados do país. 

A estrutura econômica local consegue absorver parte da mão-de-obra 

dos jovens da cidade, especialmente no setor de comércio e serviços. Contudo, 

as baixas remunerações e a precariedade do trabalho, em alguns casos, fazem 

parte de uma realidade a se considerar no contexto local, haja vista contarem 

como fatores que contribuem para a elevação do trabalho informal entre os 

jovens e para a existência de um número expressivo da chamada geração 

“nem e nem”, ou seja, os jovens que não trabalham e nem estudam, 

especialmente nas camadas de baixa renda. 

Sobre os indicadores de políticas públicas na cidade, de modo geral, 

assim como a nível nacional, tem sofrido perdas consideráveis com o quadro 

de retrocessos nos investimentos do Estado, com o sucateamento das 

instituições públicas e privatização dos serviços. Se pensarmos as políticas 

locais para as juventudes, as quais serão tratadas no próximo tópico, podemos 

adiantar que estas, durante muito tempo, estiveram em posição secundarizada 

na gestão pública. A queda dos indicadores sinalizam o contexto de um Estado 

e Município desigual, focalista e palco de diversas violações de direitos. 

No entanto, é a partir deste cenário de violações que, ao longo da 

história da cidade, os jovens mossoroenses se colocaram como protagonistas 

de lutas por direitos, de maneira a ocupar ruas, praças e instituições públicas 

para manifestar suas demandas e insatisfações.  
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Mossoró conta com um expressivo contingente de jovens estudantes 

universitários, principalmente, devido à distribuição espacial da estrutura 

universitária da região ser fortemente concentrada na cidade, além da mesma 

constituir-se como principal ponto receptor de migração interna de jovens da 

sua região de abrangência.  

É do setor universitário local, embora não apenas deste, de onde 

partem as principais ações de jovens que têm posto estes sujeitos em cena nas 

ruas, em tempos recentes. Reivindicações por mais direitos à cultura, ao lazer 

ou até mesmo por necessidades mais básicas da população, como melhorias 

na mobilidade urbana, entre outras. 

Por conseguinte, Mossoró também foi arena das chamadas jornadas 

de junho, onde milhares de pessoas, na maioria dos estados do país, saíram 

às ruas protestando, inicialmente, pela redução da tarifa dos ônibus e um 

serviço melhor para a população usuária. Posteriormente, os atos de rua de 

junho de 2013 tornaram-se um aglomerado de pautas diversas, representando 

uma insatisfação generalizada em diversos setores e, majoritariamente, 

denunciada pelos jovens.  

Nesse sentindo, no município lócus de nossas reflexões os jovens são, 

também, protagonistas no cenário de contestação das péssimas condições de 

vida que surgem com a expansão das cidades no contexto capitalista 

contemporâneo, e que recaem sobre um significativo contingente de pessoas. 

É, portanto, diante desta conjuntura nacional e, principalmente local, de 

instabilidade e de retrocessos político-sociais para a classe trabalhadora e seus 

segmentos, que levantamos reflexões em torno do quadro de políticas públicas 

para os jovens no município de Mossoró, na perspectiva do fortalecimento de 

uma compreensão ampliada destes sujeitos e das ações estatais que as 

incorporam, bem como a defesa de um viés de políticas públicas que estejam 

ao alcance de todos os jovens. 

 

4.2 Configurações de Políticas Públicas de Juventude na Secretaria 

Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude – SMDSJ 

 

Como ondas que se sucedem com maior ou menor intensidade ao 

longo do tempo, os sujeitos jovens estão em cena e passam a ser tema de 
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investigação e reflexão na atualidade. Portanto, refletir sobre as políticas 

públicas de juventude nos contextos locais e poder contribuir para um maior 

compreensão das mesmas tornou-se uma motivação a mais para 

empreendermos este estudo. 

As reflexões a respeito das juventudes ganharam força no Brasil e 

foram gradativamente ampliando-se de acordo com as pressões em torno das 

pautas juvenis. Como visto anteriormente, durante muito tempo as políticas 

públicas para as juventudes estiveram restritas ao universo das crianças e dos 

adolescentes de até 18 anos, ambos amparados pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA).  

Logo, os jovens com idade superior eram atendidos por políticas 

voltadas à população em geral, provocando certa confusão quanto ao 

entendimento do que venha a ser jovem na sociedade a partir de suas 

particularidades. Nesse sentido, tão somente, os jovens puderam conquistar 

maior visibilidade e legitimidade a partir do desenvolvimento recente de ações 

específicas para esta categoria, passando a compreendê-los como sujeitos de 

direitos, para além da adolescência. 

Atualmente, o Brasil registra a maior população jovem de sua história 

em termos absolutos, com 48,85 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos, 

critério etário para demarcar a juventude como período da vida, 

correspondendo cerca de 25% de sua população38. As demandas desse 

contingente populacional expressivo apenas recentemente, meados de 1990, 

entraram na agenda das políticas públicas brasileiras.  

Já se passaram duas décadas desde que demandas juvenis de um 

novo tipo tomaram a agenda pública e passaram a pressionar esforços 

institucionais por uma nova configuração de políticas públicas de juventude, 

mais precisamente nos governos do PT. A criação de uma Secretaria e um 

Conselho Nacional de Juventude no âmbito do Governo Federal, em 2005; a 

realização de três edições da Conferência Nacional de Juventude; e a sanção 

ao Estatuto da Juventude, em 2013, são os legados institucionais mais visíveis. 

Programas e ações dirigidas às juventudes brasileiras, em alguma medida, se 

                                                           
38

 IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 2012. 
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aproximaram das demandas, que, ao ganharem a cena pública, explicitaram a 

condição juvenil contemporânea.  

Com isso, o desenvolvimento de políticas exclusivas para as 

juventudes brasileiras configurou, para além de avanços sociais, instrumentos 

representativos e político-jurídicos de promoção dos direitos juvenis capaz de 

percebê-los enquanto sujeitos de direitos.   

Todavia, essas conquistas não se deram de forma isolada, mas, após 

uma longa trajetória de lutas e mobilizações, especialmente por parte dos 

próprios sujeitos jovens, mas também com a participação de organizações e 

movimentos sociais em defesa dos direitos dessa população. A partir dessa 

somatória de forças, pode-se verificar uma maior responsabilização dos entes 

públicos – além da participação da sociedade civil – na formulação, execução e 

avaliação de políticas de juventude.  

Seguindo a mesma concepção dos movimentos que resultaram no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, esta abordagem remete a uma 

específica conjugação de fatores históricos e conjunturais que evidenciam as 

dificuldades de inserção social de determinados sujeitos. A noção de “jovem 

como sujeito de direitos” legitima a inscrição de velhas e novas demandas no 

espaço público, reconhecendo as particularidades e contradições dessa 

categoria, fazendo com que as respostas e iniciativas do poder público passem 

a ser classificadas como políticas de juventude. 

É nessa perspectiva de visibilidade e ampliação dos direitos juvenis 

ainda em construção, através do amparo legal e da responsabilização do 

Estado, que os entes federativos passam a articular ações nacionais, estaduais 

e municipais em torno de demandas referentes aos sujeitos jovens na medida 

em que estes passam a fazer parte da agenda política dos governos.  

Nessa direção, algumas prefeituras e governos estaduais têm ensaiado 

a formulação e implantação de políticas específicas para esse segmento da 

população, envolvendo programas de formação profissional e de oferecimento 

de serviços de saúde, educação, cultura e lazer. 

No município de Mossoró, assim como no curso da história brasileira, 

os sujeitos jovens estiveram por muito tempo à margem das ações 

governamentais. Mais que isso, estes eram, e ainda chegam a ser, confundidos 

com os adolescentes, o que determina a incorporação desses sujeitos nas 
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políticas voltadas a crianças e adolescentes e/ou em ações que envolvem a 

família, em sua maioria, referenciadas pela Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS), o que demonstra uma compreensão ainda confusa da 

categoria, dos sujeitos e suas particularidades. 

Tal afirmativa se confirma na incipiente trajetória de ações específicas 

para as juventudes na gestão municipal de Mossoró. De modo geral, as 

iniciativas envolvendo os jovens são coordenadas pela Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento Social e Juventude, de maneira articulada com as políticas e 

legislações nacionais de juventude, mas também através de ações fomentadas 

pela Política de Assistência Social, que se destina a quem dela necessitar, cujo 

foco está na família, seus membros e o fortalecimento de vínculos entre estes, 

resguardando a matricialidade sociofamiliar. Como afirma a PNAS:  

 

A matricialidade sociofamiliar passa a ter papel de destaque no 
âmbito da Política Nacional de Assistência Social – PNAS. Esta 
ênfase está ancorada na premissa de que a centralidade da 
família e a superação da focalização, no âmbito da política de 
Assistência Social, repousam no pressuposto de que para a 
família prevenir, proteger, promover e incluir seus membros é 
necessário, em primeiro lugar, garantir condições de 
sustentabilidade para tal. Nesse sentido, a formulação da 
política de Assistência Social é pautada nas necessidades das 
famílias, seus membros e dos indivíduos (BRASIL, 2004, p. 
41). 

 

 

 Nesse sentido, as ações de juventude desenvolvidas pela 

municipalidade, majoritariamente, se dão nos espaços de atuação dessa 

política, ou seja, nos equipamentos sociais da assistência social – Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS), Unidades de Convivência da Família 

(UCF) e Casas da Nossa Gente (CNG) – que reúnem grupos de jovens-

adolescentes, de 15 a 17 anos, em áreas vulnerabilizadas da cidade.  

Se recorrermos ao questionário (APÊNDICE A) aplicado aos gestores 

da SMDSJ, envolvendo gestões dos anos de 2013, 2015 e 2017, percebemos 

que a concepção de juventude desenvolvida por estes sujeitos na Secretaria 

está diretamente associada à matricialidade presente na Política de Assistência 

Social, ainda que haja o reconhecimento de que este segmento necessita de 

atenção particular no trato das demandas. Deste modo, quando questionamos 
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como a parte gestora da SMDSJ, dos respectivos períodos, compreendia o 

segmento juventude, algumas das respostas foram: 

 

A juventude era compreendida como um segmento importante, 
uma vez que buscávamos centrar as nossas ações na família 
(ESPERANÇA – 2013). 

 
Compreendemos juventude como uma extensão da família, 
pois a política de assistência social trata de todas as categorias 
no fortalecimento de vínculos familiares e afetivos. Porém, 
temos conduções muito específicas para jovens, por entender 
que esse jovem precisa estar melhor preparado para o futuro 
(FUTURO – 2017). 

 
 

De fato, na cidade de Mossoró as políticas de juventude correspondem 

a uma condensação de ações com a política de assistência social, cuja 

centralidade está nas famílias e, principalmente, nas famílias em situação de 

risco e vulnerabilidade social.  

No entanto, a partir de 2013, ano de grandes mobilizações juvenis 

nacionais e locais – a partir da atuação do chamado Movimento Pau de Arara, 

que pautava melhorias nas condições de transporte público e mobilidade 

urbana na cidade – as pautas de juventude começam a adquirir espaço na 

agenda municipal. Este ano também marcou a sanção do Estatuto da 

Juventude e a posse de uma gestão recém-eleita, conduzindo, 

consequentemente, um processo de reorganização interna na SMDSJ. 

Nesse processo, dá-se início a criação do Departamento de Atenção à 

Juventude, com a finalidade de realizar estudos e ações específicas para esse 

segmento, bem como, a incorporação do termo “juventude” na Secretaria, que 

passa a se chamar Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e 

Juventude e a dispor de recursos federais e também estaduais.  

Todavia, vale ressaltar que o ano de 2013, embora apresentasse maior 

visibilidade de políticas voltadas para as juventudes, configurou-se um período 

de grande instabilidade política no município, tendo em vista o processo de 

cassação da prefeita então eleita Cláudia Regina, acarretando a realização de 

outro pleito eleitoral e posse de uma nova gestão com o prefeito Francisco 

José da Silveira Júnior. 
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Em 2015 o Governo Estadual do Rio Grande do Norte cria a Secretaria 

Extraordinária de Juventude (SEJURN) para fins de desenvolver atividades 

especificas direcionadas às juventudes, tendo em vista que o Estado do Rio 

Grande do Norte possuía uma população de 1.168.000 (PNAD/IBGE, 2013) 

jovens, entre 15 a 29 anos, que corresponde a 35% da população do RN. 

A SEJURN, desenvolve ações institucionais voltadas para a inclusão 

de jovens em articulação com órgãos governamentais e instituições não 

governamentais, com o objetivo de fortalecer as políticas públicas voltadas 

para a juventude. Além de ser responsável por coordenar, formular, executar e 

avaliar as Políticas Públicas voltadas para a juventude, incluindo seus 

programas e projetos, no âmbito da Administração Pública Estadual39. 

Os avanços que incorporaram o segmento jovem na agenda de 

atenção da SMDSJ e a realização de ações específicas que envolvem estes 

sujeitos, como veremos mais adiante, ainda que sejam interpretados como 

conquistas para o público jovem do munícipio, apresentam-se de maneira 

pontual e focalizada, com baixos progressos na construção de ações concretas 

e permanentes para os jovens. Estes elementos demonstram um processo de 

desenvolvimento de ações frágeis e embrionárias, tendo em vista que o 

reconhecimento das demandas por políticas públicas, inclusão do termo 

“juventude” na SMDSJ e criação do Departamento específico, completam cinco 

anos em 2018. 

Esse cenário de uma agenda de políticas públicas ainda em 

construção, especialmente em municípios como Mossoró, em que há 

resistências em relação à compreensão diversificada e pluralizada da categoria 

juventude e suas particularidades, é o que nos instiga a estudar e compreender 

como se apresentam as ações específicas para este segmento no município, a 

partir das ações desenvolvidas pela SMDSJ.   

Neste contexto, nos debruçamos no levantamento de dados em torno 

da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude (SMDSJ). Esta 

secretaria compõe o rol de secretarias da Prefeitura Municipal de Mossoró e 

                                                           
39

 Informações retiradas do site da Secretaria Extraordinária de Juventude do RN. Fonte: 
http://www.sejurn.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=74734&ACT=&PAGE=0&PAR
M=&LBL=A+Secretaria+de+Juventude+do+RN. Acesso em 12 de setembro de 2018. 

http://www.sejurn.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=74734&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=A+Secretaria+de+Juventude+do+RN
http://www.sejurn.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=74734&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=A+Secretaria+de+Juventude+do+RN
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que a partir da Lei Complementar Nº 105/2014 passa a ter como uma de suas 

competências:  

 

Elaborar e executar, com a cooperação do Conselho Municipal 
da Assistência Social, a política municipal de assistência social, 
de atenção a grupos específicos da população como idosos, 
portadores de deficiência, crianças em situação de risco 
pessoal e social, jovens e outros (BRASIL, 2014, p. 7) 

 
 

Portanto, realizamos um levantamento de políticas e ações de 

juventude existentes no município a partir de dados deste órgão, de forma a 

compreender como essas ações se apresentam no cenário municipal. Nesta 

perspectiva, mapeamos ações específicas disponíveis nos arquivos da pasta 

do Departamento de Atenção à Juventude, cuja criação partiu da iniciativa de 

dar maior visibilidade e importância às demandas particulares das juventudes.  

Nesse passo, averiguamos documentos que correspondem a 

programas e projetos desenvolvidos nos períodos entre 2013 e 2017 e que 

fazem parte da agenda de ações da Secretaria Municipal do Desenvolvimento 

Social e Juventude voltadas, especificamente, para as juventudes no município 

de Mossoró. 

Tais documentos correspondem a um conjunto de políticas públicas 

setoriais que transversalizam direitos e demandas das juventudes no município 

de Mossoró e que também fazem intersecção com a atual Política Nacional de 

Juventude. São estas: assistência social, segurança pública, igualdade racial, 

trabalho, cultura, educação, esporte e lazer, saúde e direitos humanos. Tais 

políticas estão mencionadas no próprio Estatuto da Juventude no Capítulo II: 

Dos direitos dos jovens. 

Para melhor identificação dessas ações, bem como, seu marco 

temporal, finalidades, política pública referenciada, nível de abrangência e o 

estado atual da respectiva ação, elaboramos um quadro representativo para 

subsidiar as análises em torno da representação das políticas públicas voltadas 

para as juventudes em Mossoró, por meio da avaliação de dados dos 

programas e projetos que foram investigados na SMDSJ.  

No entanto, a escassez de dados e documentos sobre o 

desenvolvimento de Políticas Públicas de Juventude (PPJ‟s) na SMDSJ 
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revelou-se insuficiente para a produção de análises acerca da configuração das 

ações voltadas as juventudes, suas articulações, avanços e desafios na 

municipalidade. 

Para tanto, realizamos também, de maneira complementar, um 

questionário destinado a secretários das últimas três gestões municipais da 

SMDSJ, com o intuito de somar informações para a construção do quadro de 

PPJ‟s ofertadas no âmbito desta Secretaria; entender as relações existentes 

entre poder público e sociedade civil no tocante a elaboração e realização das 

ações, bem como, compreender os limites e as possibilidades para se 

materializar e consolidar tais políticas e ações no município.  

 

Quadro 1 – Descrição de Programas e Projetos da SMDSJ voltados para 

as juventudes, divididos em Políticas Setoriais 

 

ANO AÇÃO DESCRIÇÃO POLÍTICA 
PÚBLICA 

PARTICIPAÇÃO STATUS  
 

2013  PROJOVEM
Adolescente 

O Programa Nacional de inclusão de 
jovens, (que incorporou as ações do 
programa agente jovem) é um 
programa federal destinado aos 
jovens de 15 a 17 anos, com o 
objetivo de prevenir situações de 
risco e fortalecer os vínculos 
familiares e comunitários. 
 

Assistência 
Social e 
Educação 

59 grupos – 
1.475 jovens 

EXTINTO 

2013 Programa 
Viver sem 
Drogas 

O programa foi elaborado pelo 
departamento de atenção à 
juventude e destina-se aos jovens de 
15 a 29 anos que integram os 
equipamentos sociais municipais. Os 
objetivos se baseiam na prevenção, 
engajamento e cuidado, através de 
reuniões, cursos, oficinas e escola 
de formação esportiva. 
 

Saúde, 
Educação, 
Esporte e 
Lazer 

1.470 jovens NUNCA 
ATIVO 
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2014 Criação do 
Conselho 
Municipal de 
Juventude 

A lei n º 3214/05/12/2014 dispõe 
sobre a criação do conselho 
municipal de juventude e do fundo 
municipal de juventude, tendo como 
objetivo: fomentar o 
desenvolvimento integral dos jovens, 
a fim de prepará-los para assumir 
plenamente suas responsabilidades 
e se incorporarem ao mercado de 
trabalho e aos processos sociais, 
como fator de mudança, dentro de 
princípios de justiça e liberdade. 

Transversal 04 membros do 
poder público e 
08 membros da 
sociedade civil 

INATIVO 

2015 Plano 
Municipal 
Juventude 
Viva 

O Plano é uma iniciativa da SNJ. O 
decreto municipal nº 
4440/06/02/2015 institui o comitê 
gestor do Plano Juventude Viva do 
município de Mossoró. São 
atribuições do comitê: propor, 
articular, coordenar, fiscalizar, 
monitorar e avaliar ações do plano, 
por meio da atuação compartilhada 
entre órgãos e entidades públicas e 
privadas; promover articulação para 
identificação de mecanismos que 
possibilitem a obtenção de recursos 
e demais meios para a execução 
das ações do plano; coordenar e 
elaborar diagnósticos para subsidiar 
as ações do poder executivo no 
plano; garantir ampla divulgação dos 
resultados dos trabalhos. 
 

Segurança 
Pública e 
Igualdade 
Racial 

09 
representantes 
do poder 
executivo e 09 
representantes 
da sociedade 
civil 

INATIVO 

2015 1ª Gincana 
Social da 
Juventude 

A Gincana Social da Juventude, 
destinada aos jovens usuários dos 
serviços da proteção social básica, 
tinha como objetivo: estimular o 
protagonismo juvenil, a convivência 
familiar e comunitária, a 
socialização, a criatividade e a 
prática esportiva dos jovens, 
valorizando seus conhecimentos e a 
cultura local. 
 

Cultura e 
Esporte e 
Lazer 

Jovens 
integrantes dos 
equipamentos 
sociais 

 
FINALIZADO 

2015 3ª 
Conferência 
Municipal de 
Juventudes 

Convocada através da portaria nº 
005/06/15, a 3ª Conferência 
Municipal de Políticas Públicas de 
Juventudes configura um espaço 
amplo e democrático de discussão 
de políticas, gestão e participação. A 
3ª Conferência Municipal de 
Juventudes trouxe como tema: “As 
várias formas de mudar Mossoró”. 
 

Transversal 200 
credenciados 

FINALIZADA 
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2015 Projeto 
Consciência 
Negra e 
Juventude  

Projeto idealizado pelas secretarias 
de cultura e do desenvolvimento 
social e juventude em parceria com 
movimentos sociais de negritude. O 
projeto destinava-se aos jovens 
mossoroenses, com o objetivo de 
fortalecer a cultura afrodescendente 
no município e promover o combate 
ao racismo e ao preconceito racial, 
através de atividades como: 
seminários; rodas de conversa; 
oficinas de dança afro; percussão; 
turbante e capoeira; realizadas nos 
equipamentos sociais. 

Cultura e 
Igualdade 
racial 

Meta de alcançar 
80 jovens 
integrantes dos 
equipamentos 
sociais 

FINALIZADO 

2016   PRONATEC O PRONATEC (Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e ao 
Emprego) é um programa de 
iniciativa federal para a qualificação 
de jovens profissionais capacitados 
através de cursos técnicos e 
profissionalizantes gratuitos, com o 
objetivo de qualificar jovens para o 
mercado de trabalho. 

Trabalho, 
Educação e 
Assistência 
Social 

Jovens 
concluintes ou 
matriculados no 
ensino médio da 
rede pública e 
egressos do EJA  

ATIVO 

2017 ID Jovem 

g

j

i 

O Programa Identidade Jovem, 
desenvolvido pelo Governo Federal, 
funciona a partir da emissão de uma 
carteira de identidade que garante 
benefícios de meia-entrada em 
eventos para milhares de jovens de 
15 a 29 anos. Além disso, possibilita 
a aquisição de vagas gratuitas em 
viagens entre estados. 

Cultura, 
Esporte e 
Lazer 

Jovens 
pertencentes a 
famílias de baixa 
renda e inscritos 
no Cadastro 
Único do Governo 
Federal 

ATIVO 
 

2017 Estação 

Juventude  

O Programa Estação Juventude 
possui o objetivo de ampliar o acesso 
de jovens, de 15 a 29 anos, a 
políticas, programas e ações que 
assegurem seus direitos de cidadania 
e fortaleçam a sua capacidade de 
inclusão, participação social e 
emancipação, por meio do 
oferecimento de tecnologia social 
inovadora. 

Direitos 
Humanos 
 

Jovens de 15 a 29 
anos 

EM 
ANDAMENTO 

Fonte: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude, 2018.  

 

Os documentos apresentados no quadro correspondem: a portaria, 

regimento interno e relatório da III Conferência Municipal de Juventudes; a 

portaria e regimento interno do Conselho Municipal de Juventude; a portaria, e 

apresentação do Plano Municipal Juventude Viva; a apresentação do Projeto 

Consciência Negra e Juventude; a apresentação do Projeto I Gincana Social da 
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Juventude, a apresentação do Programa Viver sem Drogas, a apresentação 

virtual do Programa ID Jovem, a apresentação virtual do Programa Estação da 

Juventude; além de dados sobre o Projovem e o Pronatec.  

Ao observar o quadro acima, a concentração de programas e projetos 

voltados para a Educação e Trabalho mostra-se como resposta as demandas 

das juventudes, que nas três conferências nacionais requisitaram ações nesses 

âmbitos. A Política de Educação, enquanto política estruturante constitui uma 

ação voltada para as juventudes desde o início da construção da PNJ, tendo o 

Projovem como programa inaugural dessa política. Nesse sentido, a educação 

continua a ser uma das principais ações destinadas as juventudes, associada, 

na maioria dos projetos, como forma de preparo e qualificação para o mercado 

de trabalho. 

No município de Mossoró, são ações específicas de juventude que 

incorporam a política de educação: o Projovem Adolescente, o Pronatec e o 

Programa Viver sem Drogas. Destes, apenas o Pronatec está em execução, 

tendo em vista que o Projovem Adolescente, destinado aos jovens de 15 a 18 

anos e desenvolve atividades socioeducativas a fim de criar condições de 

inserção, reinserção e permanência dos jovens no sistema educacional – 

apresentando alcances consideráveis no número de jovens integrantes nos 

últimos anos – foi extinto em 2013, em razão do reordenamento da Política 

Nacional de Assistência Social40.  

Já com o Programa Viver sem Drogas, caracterizado como um 

programa governamental, mas que, articulava as políticas de Educação, Saúde 

e Esporte e Lazer, também objetivando um alcance significativo de jovens 

cadastrados no Projovem, lamentavelmente, não houve materialização para 

além do papel. 

Neste sentido, o Pronatec enquanto programa que relaciona às 

políticas de educação, trabalho e assistência social na perspectiva de uma a 

formação qualificada voltada ao mercado de trabalho, encontra-se em vigor e 

                                                           
40

 A partir de 2014 a Política Nacional de Assistência Social extingue o Projovem e passa a 
incorporar as atividades do programa nos grupos de jovens dos equipamentos sociais da 
Proteção Social Básica. 
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anualmente alcança um número considerável41 de jovens, a partir da oferta de 

cursos técnicos e de formação inicial e continuada com a parceria de escolas 

federais, estaduais e empresas privadas habilitadas pelo Ministério da 

Educação (MEC). 

O programa destina-se a estudantes com idade mínima de 16 anos, 

que estejam matriculados no ensino médio da rede pública, inclusive da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA); trabalhadores; beneficiários dos 

programas federais de transferência de renda e estudantes que tenham 

cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições 

privadas na condição de bolsista integral.  

É evidente que a Política de Educação sempre cumpriu um papel 

fundamental para as juventudes e para todos os segmentos sociais. Todavia, 

esta se sustenta de forma intrínseca ao trabalho por meio da “qualificação 

profissional”, baseada no ideário de que qualificar os jovens para o mercado de 

trabalho é sinônimo de impactos no desenvolvimento nacional, regional e local. 

Portanto, a concepção neodesenvolvimentista presente nas políticas de 

educação e trabalho para as juventudes é a de que a qualificação profissional é 

o único aspecto para assegurar postos de trabalho. 

No entanto, compreendemos a necessidade de se ampliar políticas e 

ações com processos educativos que possibilitem o pensar crítico, na 

perspectiva da formação política e cultural, para além da preparação para o 

mercado de trabalho tendente aos interesses do grande capital e, portanto, o 

desenvolvimento de políticas na perspectiva da proteção de direitos, tendo em 

vista o contexto de precarização das relações de trabalho. 

Além das ações no âmbito da educação e do trabalho, outro aspecto 

que aparece como uma das ações prioritária da PNJ, que está presente no 

Estatuto da Juventude (2013) e também foi demanda das Conferências, diz 

respeito a Segurança Pública. Com relação a esta política, observa-se 

nacionalmente, a partir de 2013, uma ampliação de projetos nesse sentido, 

especialmente em função do desenvolvimento do Plano Juventude Viva.  

                                                           
41

 Não há dados precisos referentes à quantidade de jovens alcançados a nível municipal, mas, 
segundo dados do Ministério da Educação, em âmbito nacional o programa ofertou, entre 2016 
e 2017, cerca de dois milhões de vagas. 
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Como mencionado no quadro, esse plano caracteriza-se como um 

conjunto de ações, no âmbito das políticas públicas, para o enfrentamento às 

altas taxas de mortalidade, especialmente de jovens negros do sexo masculino. 

O plano busca desenvolver ações a partir da Política de Educação, Esporte, 

Cultura, Saúde, Segurança Pública, Trabalho e Direitos Humanos, na 

perspectiva de articular uma rede de proteção com foco na redução de 

violências e o enfrentamento ao racismo e ao preconceito geracional. 

Em Mossoró, a adesão do município ao plano se deu somente em 

2015, na gestão do prefeito Francisco José da Silveira Júnior, com a 

participação das Secretarias Nacional e Estadual de Juventude. Esse processo 

se deu através da articulação com os grupos de juventude organizados na 

cidade, tais quais: Centro Urbano de Intervenções Artísticas (CUIA); Grupo 

Mulheres em Ação; Pastoral da Juventude do Meio Popular (PJMP); Levante 

Popular da Juventude (LPJ) e Movimento Enegrecer.  

Tais movimentos fizeram parte da composição do Comitê Gestor do 

Plano Juventude Viva no município, juntamente com o Conselho Municipal dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência (CMDPD); com o Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA) e o Conselho Municipal 

da Assistência Social (CMAS), que representavam a sociedade civil.  

Além disso, o comitê previa também a participação de nove 

representantes do poder executivo, que se subdividia entre as secretarias 

municipais de Desenvolvimento Social e Juventude; Desenvolvimento 

Econômico; Esporte e Lazer; Saúde; Cultura; Educação e Mobilidade Urbana, 

junto a representantes da Guarda Municipal e Militar. 

Depois de instituído o comitê gestor do plano em Mossoró, pretendia-

se desenvolver atividades integradoras e articuladas com as instituições-

membro de forma a atuar no enfrentamento das violências contra as 

juventudes mossoroenses. Esta iniciativa se deu mediante os altos índices42 de 

violência urbana que a cada dia tornam-se mais alarmantes envolvendo, 

especialmente, a juventude negra e pobre das zonas periféricas da cidade.  

                                                           
42 O Atlas da Violência 2016, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

aponta Mossoró como a 9ª cidade mais violenta do Brasil, com taxa de 71,5 homicídios para 
cada 100 mil habitantes. Fonte: http://www.omossoroense.com.br. Acesso em 14 de setembro 
de 2018. 
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O comitê do Plano Juventude Viva realizou algumas reuniões e 

também estudos acerca do mapa da violência da cidade de Mossoró, contudo, 

o plano não se materializou em ações concretas no âmbito municipal, 

tampouco estadual. O plano encontra-se estagnado e sem atividades, até o 

momento. Inclusive em nível Estadual através da SEJURN. 

Da mesma forma que o Plano Juventude Viva nasce em 2013, em 

função dos altos índices de violência contra as juventudes, o mesmo ocorre 

com as políticas na perspectiva da Igualdade Racial, com projetos geralmente 

focados na prevenção da violência, saúde e cultura da população negra.  

Este último é o caso do Projeto Consciência Negra e Juventude, 

realizado pelas Secretarias de Cultura e Desenvolvimento Social e Juventude 

em articulação com a SEJURN e movimentos de juventude de Mossoró, que 

agrega as políticas de Cultura e Igualdade Racial. O projeto destinava-se as 

juventudes, especialmente, as que integravam os equipamentos sociais, com o 

objetivo de fortalecer a cultura afrodescendente no município e promover o 

combate ao racismo e ao preconceito racial geracional, através de atividades 

socioeducativas. 

O projeto contou com o engajamento de oitenta jovens. Todavia o 

projeto teve duração de 11 a 25 de Novembro de 2015, sendo idealizado e 

executado em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra (20 de novembro), 

sem perspectivas de continuidade, que o caracteriza enquanto um projeto 

desenvolvido de forma pontual e focalizado na juventude coberta pela política 

de assistência social. 

Evidentemente, a luta pelo enfrentamento ao preconceito racial não se 

resume à valorização da cultura negra, mas, este é um dos elementos que 

deve ser considerado na construção de políticas públicas que trabalham a 

igualdade racial. Porém, apesar dos avanços em reconhecer a importância da 

realização de ações na perspectiva da garantia de direitos étnicos raciais no 

Brasil, ainda são tímidas as ações estatais nesse sentido.  

A partir disso, observamos certa instabilidade nas políticas para 

juventudes na cidade de Mossoró, principalmente, no quadro de políticas de 

Segurança Pública, Cultura e Promoção da Igualdade Racial, cuja necessidade 

é inquestionável, tendo em vista a realidade assustadora em que se encontra a 
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política de extermínio de jovens negros e pobres43. Neste contexto, se faz 

necessária a reativação do Plano Juventude Viva e o desenvolvimento de 

ações específicas, que articuladas com as demais políticas públicas, 

constituam uma rede de proteção social para as juventudes mossoroenses. 

As ações na esfera da Política de Cultura e Esporte, reconhecendo as 

possibilidades culturais e esportivas para as juventudes, especialmente em 

território de maior vulnerabilidade e risco, também são destaques nas políticas 

públicas de juventudes e constituem elementos citados nos documentos 

internacionais e no recente Estatuto da Juventude, no campo dos direitos ao 

desenvolvimento integral das juventudes. 

No quadro que nos dispomos a analisar aqui, o Projeto da 1ª Gincana 

Social da Juventude e o Programa Identidade Jovem aparecem como ações 

que integram ambas as políticas em seus conteúdos. A primeira ação, voltada 

aos jovens integrantes dos equipamentos sociais da proteção social básica, em 

alusão ao dia internacional da juventude (31 de março).  

Com isso, a SMDSJ buscou promover atividades socioeducativas, de 

socialização entre jovens, valorização cultural e do meio ambiente e 

fortalecimento de vínculos, associada à prática esportiva através de 

campeonatos com colocações e premiações. Esse projeto teve um período de 

duração de seis meses e, até o momento, não houve proposta de realização de 

uma segunda etapa da Gincana. 

Já o Programa Identidade Jovem, uma iniciativa do Governo Federal 

em parceria com os Governos de Estados e municípios e que está em curso há 

praticamente dois anos, objetiva alcançar o maior número de jovens de baixa 

renda para que tenham acesso a uma carteira ID, de modo que, cada vez mais, 

jovens tenham acesso aos direitos garantidos pelo Estatuto da Juventude.  

A carteira ID Jovem garante a meia-entrada em cinemas, teatros, 

shows e eventos esportivos, além de direito a duas vagas gratuitas e duas 

vagas com 50% de desconto no transporte interestadual, por veículo, 

embarcação ou comboio ferroviário. Portadores da ID Jovem também poderão 

ser contemplados com a isenção de pagamento de taxa de concurso público 

                                                           
43

 O ano de 2017 foi considerado o ano mais violento na história da cidade de Mossoró, 
registrando 249 mortes violentas intencionais. Em 2016 o número foi de 217 mortes e em 2015 
foram registrados 164 homicídios. Fonte: http://mossorohoje.com.br. Acesso em 14 de 
setembro de 2018. 
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federal. Os benefícios são garantidos a jovens entre 15 e 29 anos de idade, 

com renda familiar de até dois salários mínimos e que estejam com os dados 

atualizados no Cadastro Único do Governo Federal.  

Para tanto, foram criados comitês de acompanhamento e fiscalização 

do ID Jovem em sete estados brasileiros. Os comitês visam integrar o 

Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), a Agência 

Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), governos estaduais, gestores 

públicos, membros da sociedade civil, do Ministério Público e do parlamento na 

tarefa de fiscalizar e acompanhar o Programa. 

Em se tratando da Política de Direitos Humanos, todas as ações 

pensadas nas diversas políticas públicas para as juventudes possuem relação 

com os Direitos Humanos, visto que buscam materializar direitos das 

juventudes. Este é o caso do Programa Estação Juventude, que configura uma 

ação transversal, buscando articular todas as políticas públicas na perspectiva 

da indivisibilidade de direitos. Tal programa, vinculado diretamente à SNJ, visa 

disponibilizar informações, orientações e atividades para que os jovens possam 

acessar programas, serviços e ações que contribuam para a garantia de seus 

direitos.  

Ciente de que cada localidade do Brasil possui necessidades e 

características específicas, o Estação Juventude articula as diretrizes nacionais 

com as particularidades dos territórios. Para tanto, estabelece a possibilidade 

de adaptação das instalações físicas e das atividades a serem executadas 

pelos entes parceiros a partir da história, da cultura e das potencialidades de 

cada região, assim como dos distintos grupos que a habitam. 

A cidade de Mossoró foi uma das contempladas com o programa 

Estação Juventude em 2017 – apenas 15 cidades no país tiveram suas 

propostas aprovadas, das 425 enviadas ao Governo Federal. Em Mossoró, o 

programa ainda em andamento pretende disponibilizar quatro cursos gratuitos, 

são eles: Confeitaria, Fotografia, Guia Turístico e Web Design. Os cursos irão 

contemplar aproximadamente 800 jovens, dos 15 aos 29 anos, em condição de 

vulnerabilidade social e baixa renda que possuam a ID Jovem. 

Aparentemente, esse programa carrega consigo as perspectivas 

presentes no cerne das políticas voltadas para as juventudes, sendo a 

focalização na pobreza e a oferta de serviço de qualificação profissional. 
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Entretanto, pensar em ações que possam articular serviços com o intuito de 

garantir direitos das juventudes se torna fundamental em um contexto de 

fragmentações de ações, sendo essencial o fortalecimento de ações nesse 

sentido, a fim de possibilitar a efetiva garantia de direitos. 

Ainda sobre as ações pensadas na perspectiva dos direitos humanos, 

percebemos os Conselhos e Conferências de Juventude como importantes 

espaços de fortalecimento desses direitos, de modo que, tais espaços 

impulsionam o protagonismo e a participação social das juventudes em torno 

da construção de debates, políticas e ações específicas que transversalizam 

este segmento. 

Nesse sentido, a criação do Conselho Municipal de Juventude de 

Mossoró através do Projeto de Lei nº 3214/2014, apresentado enquanto órgão 

deliberativo de caráter permanente e de composição paritária entre o governo e 

a sociedade civil, responsável pela deliberação da Política Municipal de 

Juventude e controlador das ações na área da juventude, objetiva possibilitar à 

organização coletiva em torno da formulação de diretrizes, estudos e pesquisas 

voltadas as juventudes. 

Contudo, até o presente momento, o Conselho Municipal de Juventude 

encontra-se inativo, tendo em vista a não composição de seu quadro 

representativo, pois, desde sua criação em 2014, o Conselho nunca dispôs de 

uma gestão empossada. Mediante pesquisa documental e relatos de 

profissionais que atuaram com a agenda de juventude em 2015, evidenciamos 

a presença de equívocos no texto do Projeto de Lei que sugere sua criação, 

além de relatos de que o mesmo foi inspirado tal qual o texto de outra 

municipalidade, não ocorrendo adequações com a realidade local de Mossoró 

e implicando diretamente no quadro de representações das juventudes 

mossoroenses. 

No Brasil, os Conselhos foram institucionalizados com a Constituição 

de 1988 em função da pressão e demanda da sociedade por maior 

participação e controle social. Os Conselhos de Juventude são espaços de 

participação e interlocução da juventude com o poder público no planejamento 

e acompanhamento da execução das Políticas Públicas de Juventude nas 

esferas nacional, estadual e municipal com diferentes formatos e estruturas de 

funcionamento.  
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Em âmbito municipal, a ausência de um Conselho que atue em torno 

de ações voltadas aos interesses dos jovens implica em um déficit de 

participação e controle dessas políticas, comprometendo o processo de 

formulação de políticas públicas que atendam as necessidades particulares das 

juventudes locais e a participação de suas organizações nos processos 

decisórios. Além disso, tal cenário rebate diretamente no processo de 

constituição de uma Política Municipal de Juventude com uma agenda efetiva 

de políticas públicas para estes sujeitos. 

Em termos de participação e protagonismo dos jovens, torna-se 

indiscutível a importância dos Conselhos de Juventude, especialmente, no 

processo de convocação das Conferências de Juventude. A palavra 

Conferência tem origem no latim e significa trazer para junto de si (VIAGO, 

2011), dessa forma, uma Conferência pressupõe processos de participação 

coletiva, que, por meio de um processo democrático, seria possível expressar 

opiniões, demandas e desejos, aproximando sujeitos em torno de determinada 

temática. 

Nesse sentido, Pogrebinschi e Santos (2011) afirmam que o principal 

pressuposto a nortear as conferências de políticas públicas é permitir que os 

cidadãos se envolvam de forma mais direta na gestão da coisa pública, em 

especial na formulação, execução e controle de políticas públicas. 

 Em nível nacional tivemos a realização de três Conferências 

Nacionais de Juventude. Já em âmbito local, contabilizamos apenas duas 

Conferências Municipais de Juventude no município de Mossoró, sendo uma 

realizada em 2008 e outra somente em 2015, com um longo intervalo entre 

ambas e a não realização da segunda conferência de acordo com as diretrizes 

estadual e nacional. 

 Dessa forma, a 3ª Conferência Municipal de Juventudes – termo 

juventudes no plural adotada pela Comissão Organizadora da Conferência 

Municipal de Juventudes (COMUNI) – de acordo com as informações 

averiguadas no relatório final desta Conferência, a mesma foi realizada em 21 

de agosto de 2015 compreendia a segunda edição a nível municipal e a 

terceira nos demais níveis.  

Tal Conferência, convocada através da portaria municipal de Nº 

005/06/15 sem a participação do Conselho Municipal de Juventude, trouxe 



109 
 

como tema “As várias formas de mudar Mossoró”, seguindo a diretriz da 3ª 

Conferência Nacional de Juventude que abordou “As várias formas de mudar o 

Brasil”, ambas alicerçadas em 11 eixos temáticos voltados aos direitos das 

juventudes previstos no Estatuto da Juventude. 

 No entanto, de acordo com o regimento interno da Conferência 

Municipal, houve a sintetização dos onze eixos temáticos em apenas cinco 

eixos que contemplassem o debate em torno dos direitos, estes foram: 

Participação e Identidade; Saúde, Desporto e Lazer; Educação, Trabalho e 

Renda; Território e Juventude; Justiça e Juventude.  

A comissão organizadora dessa Conferência foi constituída, 

majoritariamente, por jovens da sociedade civil e integrantes de coletivos de 

juventudes da cidade, além de representantes da gestão pública municipal e da 

SEJURN. Essa comissão foi retirada na primeira reunião ampliada de 

juventudes, em 12 de junho de 2015, que contou com a presença dos 

seguintes segmentos: segmento religioso, gênero e diversidade, pessoas com 

deficiência, relações raciais e étnicas, participação juvenil, cultura e arte, 

movimento estudantil, UERN, UFERSA, Secretarias Municipais de 

Desenvolvimento Social e Juventude, Saúde, Educação, Cultura e o Gabinete 

da vice-prefeitura, totalizando 28 representantes. 

 Nessa perspectiva, foi possível o planejamento e realização de 

oito pré-conferências que antecederam a 3ª Conferência Municipal de 

Juventudes, com as temáticas de Gênero e Diversidade; Mulheres Jovens; 

Juventude Negra; Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa 

realizadas em duas instituições; Movimento Estudantil e Cultural; Projovem 

Urbano; Juventude Rural.  

As pré-conferências foram realizadas em escolas públicas, centros 

educacionais de medidas socioeducativas e praças públicas. Foram, também, 

facilitadas por organizações de juventudes em conjunto com o poder público, a 

exemplo dos coletivos Dê Bandeira; Marcha Mundial de Mulheres (MMM); 

Kizomba; Enegrecer; Ousadia Juvenil; Centro Urbano de Intervenções 

Artísticas e Levante Popular da Juventude com a participação de algumas 

secretarias municipais que compunham a Comissão Organizadora da 

Conferência Municipal de Juventudes (COMUNI), além de contribuições do 

Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH).  
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Ademais, as pré-conferências constituíram espaços de mobilização da 

sociedade civil, a partir do diálogo, da exposição de demandas e de proposição 

de ações a serem discutidas na Conferência. Ao final desta, foram construídas 

58 propostas em torno dos cinco eixos de debate estabelecidos, sendo eleitos 

21 delegados para participarem da III Conferência Estadual de Juventudes. 

Além disso, foram apresentadas quatro moções de repúdio, uma delas versava 

sobre a regularização do Conselho Municipal de Juventude que se encontra 

inativo.  

Evidentemente, as Conferências não são espaços neutros, mas 

carregam consigo interesses e projetos societários em disputa no espaço 

público. Portanto, encontram limites que não possibilitam ir além da 

emancipação política, porém, processos mais participativos são fundamentais 

no que se refere à busca da aproximação de horizontes mais democráticos. 

Diante desse montante de ações elencadas, é possível perceber como 

vem se constituindo o atual holograma das políticas públicas de juventude 

geridas pela SMDSJ, que, muitas vezes reproduz lógicas do Estado moderno, 

ocultando dimensões estruturantes da realidade, seja por meio de suas lacunas 

e contradições, seja pelo viés da focalização na perspectiva da qualificação 

profissional para os jovens pobres.   

Nesse sentido, é possível observar que das 10 ações mapeadas na 

SMDSJ, entre programas nacionais e ações locais, 6 são destinadas a jovens 

em situação de risco e vulnerabilidade social (Projovem, Viver Sem Drogas, 

Pronatec, Juventude Viva, Gincana Social da Juventude e ID jovem) e 3 

trabalham na perspectiva da transferência de renda ou repasse de algum bolsa 

ou benefício para os jovens (Projovem, Pronatec e ID jovem). Essa focalização 

das políticas de juventude traduz um reflexo da política neodesenvolvimentista 

que vem impactando as políticas públicas brasileiras. 

A partir da categorização dos dados da pesquisa documental, 

percebemos um número pequeno de ações desenvolvidas pela gestão pública 

local para as juventudes, se pensarmos na criação de um departamento 

exclusivo de atendimento das demandas da juventude nos últimos quatro anos, 

envolvendo três gestões municipais.  

Muito embora, acreditamos que a concentração de demandas em torno 

de um Departamento com atividades inconstantes, inserido em uma Secretaria 
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focada na Política de Assistência Social, bem como a instabilidade das ações 

mediante a alternância de gestões, são elementos fundamentais para 

compreendermos o quadro de políticas públicas para as juventudes na 

municipalidade. 

Nesse sentido, refletimos sobre a responsabilização municipal com a 

promoção e execução de políticas públicas específicas para as juventudes e 

seu processo de continuidade, pois, de acordo com o Estatuto, este “torna a 

realização de políticas especialmente dirigidas às pessoas entre 15 e 29 anos 

uma obrigação do Estado [entes federados], independente da vontade de 

governos” (BRASIL, 2013, p. 5). 

É nessa perspectiva que atentamos para a insuficiência de ações 

municipais que alcancem as juventudes em sua pluralidade, seja em nível 

territorial, cultural, econômico, classista e até mesmo etário, já que o foco da 

SMDSJ a qual se vincula o Departamento de Atenção à Juventude atua 

especificamente com setores vulneráveis e empobrecidos, com medidas 

praticamente inexistentes para jovens acima dos 18 anos.  

Observamos, ainda, que as ações averiguadas incorporam políticas 

públicas que transversalizam as juventudes em diversos direitos, e maior parte 

delas estão relacionadas a mais de um eixo de política pública, o que nos 

provoca reflexões acerca da relação intersetorial no desenvolvimento de ações 

para as juventudes na gestão municipal. Para melhor compreensão dessa 

relação, Cavalcante, Batista e Silva ressaltam que: 

 

A intersetorialidade é a articulação entre as políticas públicas 
por meio do desenvolvimento de ações conjuntas destinadas à 
proteção social, inclusão e enfrentamento das expressões da 
questão social. Supõe a implementação de ações integradas 
que visam à superação da fragmentação da atenção às 
necessidades sociais da população. Para tanto, envolve a 
articulação de diferentes setores sociais em torno de objetivos 
comuns, e deve ser o princípio norteador da construção das 
redes municipais. (2013, p. 1-2). 

 

 

Nesse bojo, entendemos também que o desenvolvimento da 

intersetorialidade compreende a primeira diretriz geral do Estatuto da 

Juventude, onde o artigo 3º da Seção II diz que “os agentes públicos ou 
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privados envolvidos com políticas públicas de juventude devem observar as 

seguintes diretrizes: I – desenvolver a intersetorialidade das políticas 

estruturais, programas e ações” (BRASIL, 2013, p. 9).  

Ainda que as ações analisadas apontem a incorporação de variadas 

políticas públicas propulsoras de direitos à juventude, estas apresentam 

intersetorialidade aparentemente limitada. Essa assertiva decorre-se do fato de 

que a grande demanda da Secretaria se concentra no gerenciamento dos 

serviços socioassistenciais da PNAS, além da existência de um distanciamento 

e pífia participação das demais Secretarias Municipais nos processos de 

elaboração e execução de atividades destinadas às juventudes da cidade.  

Não obstante, a ausência de um planejamento estratégico de forma 

integrada com o poder público e sociedade civil, a partir da formulação de um 

Plano e um Fundo Municipal de Juventude, que verdadeiramente 

transversalizem as juventudes nas mais variadas políticas públicas de direitos, 

é fator limitante para que tenhamos uma agenda de medidas específicas para o 

atendimento de demandas juvenis no município, compreendendo o processo 

intersetorial, participativo e de financiamento exclusivo para a garantia de 

direitos das juventudes. 

Tal observação deriva do fato que grande parte das ações averiguadas 

na pesquisa se apresentarem inativas ou já finalizadas, fortalecendo o perfil de 

políticas de gestão que não apontam ações estatais de cunho permanente, 

mas ações transitórias e focalizadas de acordo com o poder político atuante no 

município.  

Esse cenário nos leva ao entendimento de que há – em nível não só 

municipal, mas também nacional – uma política de secundarização das ações 

voltadas para as juventudes em âmbito estatal, no que diz respeito à 

transformação de ações temporárias e focalizadas na pobreza em ações 

contínuas e universais com viés transversalizante, uma vez que, a perspectiva 

focalista não permite a reflexão dos limites conjunturais e interfere diretamente 

na proteção social universal, nas demandas coletivas, na representação plural 

e na garantia de direitos.  

Por essa razão, temos a compreensão de que apesar de serem 

restritas as ações que compõem o rol de programas e projetos da SMDSJ para 

as juventudes mossoroenses, estas constituem importantes espaços 
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atenuantes de desigualdades, ainda que de forma tímida, e representam 

significativas conquistas para as juventudes no que diz respeito à luta por 

direitos na municipalidade.  

Nessa perspectiva, representa um importante desafio, na formulação e 

materialização das políticas públicas de juventude, a compreensão de suas 

particularidades e o fomento à formação de um sistema de proteção social 

amplo e articulado com as bases legais das políticas de juventude. Para isso, 

se faz necessário o conhecimento acerca das orientações postas pelo Estatuto 

da Juventude e sua relação com o cenário atual de políticas públicas para as 

juventudes, tanto nacional como local. 

 

4.2.1 Reflexões à luz do Estatuto da Juventude  

 

Os direitos das juventudes é tema recente: na academia, nas 

pesquisas relacionadas ao seu cotidiano, nos indicadores sociais, nos 

organismos nacionais e internacionais. Tem também poucos anos de 

discussão no Brasil, visto que os países Latino-Americanos desde 1985 se 

articularam para garantir espaços de debate e propostas concretas quanto aos 

direitos dos jovens. O Estado brasileiro, somente no final da década de 1990 

instituiu programas na área, se tornando um dos últimos países da América 

Latina a contemplar políticas públicas e direitos para os jovens, assim como 

apresenta Sposito e Carrano (2003). 

A construção de um marco legal para as juventudes no Brasil percorre 

um caminho complexo, cercado de contradições e disputas44. Ainda que 

programas e projetos voltados às juventudes brasileiras tenham sido 

executados anteriormente ao ano citado, foi somente a partir de 2004 que os 

direitos das juventudes começam a ser discutidos, pois, neste período tivemos 

o primeiro registro de direitos civis aos jovens, que ficou denominado Estatuto 

da Juventude. 

O Projeto de Lei nº 4529/04 dispõe sobre o Estatuto da Juventude, que 

na versão inicial, resumia e agregava alguns direitos civis já existentes sobre 

os jovens em nosso país, não ampliava a discussão para novos problemas ou 

                                                           
44

 A respeito do debate sobre a Trajetória de Políticas Públicas para as Juventudes, ver 
Capítulo 3. 
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situações vividas. Cabe reforçar novamente que, diferente dos países da 

América Latina, até mesmo pela sua lenta formulação, a legislação brasileira foi 

discutida mais como um conjunto de leis e políticas públicas setoriais para 

juventude do que como fundamento para a projeção da condição juvenil, seus 

problemas e possíveis soluções (SPOSITO; CARRANO, 2003). 

Essa legislação tramitou por sete anos para ser aprovada na Câmara 

dos Deputados, mais dois anos no Senado até a Sanção presidencial em 

agosto de 2013. Nesse contexto, verifica-se a existência de polêmicas e 

disputa ideológica entre os deputados de direita e esquerda45, desde o projeto 

original em 2004, que se deram em torno de alguns temas: o estabelecimento 

da idade dos jovens, as disposições presentes acerca do ECA, a definição de 

meia-entrada, e a saúde sexual e reprodutiva dos jovens.  

Tais conflitos sinalizavam projetos societários diferentes em disputa no 

congresso. A definição da idade passou por intensa discordância por ser 

parâmetro social para a realização de políticas públicas e, consequentemente, 

de destinação de recursos para inclusão, garantias educacionais, culturais, de 

saúde e segurança para as juventudes, gerando contrariedade dos setores da 

direita que defendem um Estado mínimo e não compactuam com investimentos 

públicos para setores específicos.  

O mesmo vale para o debate acerca do ECA (1990), que acionou os 

defensores da maioridade penal, que além do ataque constante ao projeto de 

criação do Estatuto da Juventude se somaram também contrários aos direitos 

das juventudes. 

Com relação à concessão de meia-entrada em transporte coletivo, 

como também ao acesso a eventos artísticos e esportivos, a polêmica se deu 

pelo envolvimento das grandes empresas representantes da indústria cultural e 

do monopólio internacional da cultura e do esporte que exercem influência 

direta no Congresso, sendo difundidos na imprensa discursos negativos sobre 

a aprovação de tal medida, como a possibilidade de aumento dos preços dos 

                                                           
45

 Atribui-se para “direita” e “esquerda” o significado histórico de seu surgimento, na Revolução 
Francesa de 1789 e a divisão entre os parlamentares defensores das reformas sociais e da 
República (esquerda), e os que defendiam a Monarquia (direita). Posteriormente, em 1848, 
com a publicação do Manifesto Comunista de Marx e Engels, estes conceitos se vinculam às 
lutas das classes sociais (esquerda), aos partidos políticos (direita e esquerda) e aos modelos 
de Estado (direita e esquerda) (SEVERO, 2015). 
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ingressos. Aos poucos, os movimentos sociais de juventude foram 

conseguindo desmistificar esses discursos. 

Nessa perspectiva, ainda que considerada tardia a inclusão dos jovens 

como sujeitos de direito, as organizações coletivas foram historicamente 

essenciais no processo de reinvindicação e luta por direitos para as juventudes 

brasileiras, contribuindo, após um longo processo de mobilização que culminou 

nas jornadas de junho, para a aprovação do Estatuto da Juventude em agosto 

de 2013, fruto da luta de muitas gerações. A redação final do Estatuto adotou, 

assim, a classificação de jovem-adolescente (dos 15 aos 17 anos), jovem-

jovem (dos 18 aos 24 anos) e jovem-adulto (dos 25 aos 29 anos). 

A proposta do EJUV define direitos específicos para jovens de 15 a 29 

anos e estabelece diretrizes para o poder público criar e organizar políticas 

para essa idade. A referida proposta também cria o Sistema Nacional de 

Juventude, o qual visa a organizar a política de juventude e induzir a ampliação 

de seus órgãos de gestão e de participação em todos os níveis da Federação. 

Nesse sentido, evidencia-se que o Estatuto reconhece os direitos das 

juventudes e aponta para sua garantia de acordo com a especificidade dessa 

população. Compreendem direitos assegurados nesta lei: direito à cidadania; à 

participação social e política e à representação juvenil; à educação; à 

diversidade e à igualdade; à saúde; à cultura; à comunicação e a liberdade de 

expressão; ao desporto e ao lazer; ao território e à mobilidade; à 

sustentabilidade e ao meio ambiente; à segurança pública e ao acesso à 

justiça.  

Ademais, o EJUV completa o primeiro ciclo de leis que garantem 

direitos geracionais no Brasil, iniciadas com a aprovação do Estatuto da 

Criança e Adolescente, em 1990, e o Estatuto do Idoso, em 2003 (BRASIL, 

2013, p. 8). E, com isso, estabelece diretrizes de atuação para os agentes 

públicos e privados envolvidos com políticas públicas de juventude em seu 

primeiro capítulo, dentre estas, estimula: a intersetorialidade; a participação 

juvenil; a inserção social do jovem; o atendimento de acordo com as 

especificidades dos jovens; entre outras orientações que visam zelar pelos 

direitos das juventudes amparadas por este Estatuto. 

Com relação às competências dos entes federados (União, Estados e 

Municípios) que atuam com criação, execução e financiamento de políticas 
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públicas para as juventudes em todos os níveis de governo, as orientações se 

dão compreendendo a instituição do Sistema Nacional de Juventude 

(SINAJUVE), que por ainda estar em trâmite no congresso nacional, não possui 

regulamento. Nesse sentido, nos deteremos às competências no âmbito 

municipal em que se propõe nossa investigação, mas, entendendo que 

algumas destas competências são comuns a todos os entes, de acordo com 

sua esfera. 

Para melhor entendimento, o texto do capítulo II do Estatuto, que diz 

respeito às competências em relação às políticas de juventude e o SINAJUVE 

para os entes federados, aponta que compete aos Municípios: 

 

I - Coordenar, em âmbito municipal, o SINAJUVE; 
II - Elaborar os respectivos planos municipais de juventude, em 
conformidade com os respectivos Planos Nacional e Estadual, 
com a participação da sociedade, em especial da juventude; 
III - Criar, desenvolver e manter programas, ações e projetos 
para a execução das políticas públicas de juventude; 
IV - Convocar e realizar, em conjunto com o Conselho 
Municipal de Juventude, as Conferências Municipais de 
Juventude, com intervalo máximo de 4 (quatro) anos; 
V - Editar normas complementares para a organização e 
funcionamento do SINAJUVE, em âmbito municipal; 
VI - Cofinanciar, com os demais entes federados a execução 
de programas, ações e projetos das políticas públicas de 
juventude; e 
VII - Estabelecer mecanismos de cooperação com os Estados 
e a União para a execução das políticas públicas de juventude 
(BRASIL, 2013, p. 42-43). 

 
 
 

De acordo com as premissas estabelecidas no texto do Estatuto, os 

municípios devem atuar na formulação, execução e financiamento de ações 

específicas que tranversalizem as políticas públicas para as juventudes junto a 

União e aos Estados, além de coordenar as atividades do SINAJUVE em 

âmbito municipal. Além disso, com relação ao financiamento, os municípios 

podem instituir consórcios ou qualquer outro instrumento jurídico adequado, 

como forma de compartilhar responsabilidades para garantir a articulação 

federativa com vistas ao cumprimento das políticas públicas de juventude. 

Articulando essa análise com a realidade de Mossoró, através do 

questionário aplicado aos gestores da SMDJS, observamos que os gestores 
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afirmam existir uma relação qualificada entre o Departamento de Juventude 

criado em 2013 com as proposições do Estatuto da Juventude. Percebemos 

isto na seguinte fala: 

 

Na estrutura da secretaria há o setor da juventude, que tratava 
de questões pertinentes a este segmento. Iniciamos um 
processo de capacitação na área, dando visibilidade ao 
estatuto da juventude e buscando articular as ações 
(VITALIDADE – 2015). 

 
 
 

Entretanto, a lacuna da regulamentação do SINAJUVE em nível 

nacional, bem como a ausência de um Plano Municipal de Juventude, 

compreendem um déficit significativo para as políticas de juventude do 

município. Esse prejuízo pode ser observado no próprio quadro de ações 

mapeadas na SMDSJ, na qual verificamos ações insuficientes, descontínuas e 

focalizadas nas juventudes pobres.  

Outro dano que fere a proposta do Estatuto da Juventude, com relação 

ao direito à participação social e política e representação juvenil encontra-se na 

inatividade do Conselho Municipal de Juventude, cuja lei designa como uma de 

suas atribuições: “assessorar o Poder Executivo local na elaboração dos 

planos, programas, projetos, ações e proposta orçamentária das políticas 

públicas de juventude” (BRASIL, 2013, p. 46).  

Verifica-se, pois, certa fragilidade na participação social e política das 

juventudes mossoroenses, especialmente através de ações de controle social 

junto à gestão municipal, visando cobrar e fortalecer políticas públicas para 

efetivação de direitos.  

Com isso, são os movimentos sociais e ONGs que tem demonstrado 

responsabilidade com as pautas juvenis, atuando com os jovens, defendendo 

suas bandeiras de luta e pressionando o poder público em torno do 

atendimento das demandas que contemplem as particularidades dessa 

população específica, além de buscar mecanismos de diálogo com a gestão 

municipal. E, nesse sentido, Anderson (2004) considera que a relação entre 

movimentos sociais e governos, são caminhos importantes para a resistência 

internacional à hegemonia mundial. 
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Nesse contexto, alguns autores no Brasil, como Sposito (2007); 

Abramo (2000) atestam que os jovens buscam pela participação social e 

política e a garantia de suas demandas cotidianas. Muitas vezes, a participação 

das juventudes é exigir políticas públicas exclusivas que atendam suas 

necessidades específicas. Neste sentido, há uma maior reivindicação à 

garantia de políticas públicas que respondam às necessidades da juventude 

em consonância com os direitos humanos, políticos, sociais, econômicos e 

culturais. 

Logo, é neste sentido que a legislação juvenil dá condições de 

permanência às políticas públicas como também de legitimidade na sua 

aplicação. O processo de debate que se estabelece entre os jovens, a 

sociedade e os governantes sobre a sanção da lei, é a oportunidade de 

discussão política sobre a condição juvenil, onde se cria legitimidade quanto às 

políticas públicas e medidas de superação de problemas sociais ligados aos 

jovens (BORZESE et al, 2009). 

Nesse passo, a consolidação e efetivação dos princípios que versam 

sobre: autonomia; emancipação; participação social e política; criatividade; 

direitos universais, geracionais e singulares; bem-estar e desenvolvimento 

integral; identidade e diversidade individual e coletiva; vida segura e cultura da 

paz, solidariedade e não discriminação; diálogo e convívio com demais 

gerações, presentes no EJUV, são desafios diários para a construção de 

agendas de políticas públicas de juventude no Brasil. 

Compreendemos, portanto, que apesar dos avanços sociais e jurídicos 

– especialmente com a aprovação do Estatuto da Juventude – em volta do 

segmento juventudes no país e que afirmam o reconhecimento destes 

enquanto sujeitos de direitos, devido à existência das correlações de forças, 

estamos fadados ao enfrentamento de grandes desafios no âmbito da 

materialização e consolidação de políticas públicas para esses sujeitos.  

Desafios estes, que só serão superados se pautas como o 

desenvolvimento de políticas específicas, permanentes e que verdadeiramente 

atendam as demandas e anseios das juventudes, em todos os níveis, bem 

como, o fortalecimento de canais de participação e controle social forem 

colocados na ordem do dia. São debates como estes que suscitaremos no 
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próximo item, acerca de limites e possibilidades para pensarmos a 

consolidação de políticas para as juventudes com enfoques na realidade local. 

 

4.2.2 Limites e possibilidades para a materialização e consolidação de 

Políticas Públicas de Juventude em Mossoró-RN   

 

Percebe-se que os temas ligados aos direitos das juventudes são 

recentes, tanto na América Latina quanto no Brasil e que também, por isso, 

mas não somente, impõe dúvidas acerca de suas atribuições, alcance e 

representatividade. A importância em discutir os direitos dos jovens, assim 

como afirma Balardini é, principalmente, consolidar políticas públicas de 

juventude: 

En nuestra perspectiva, sería fundamental acompañar el 
desarrollo de políticas y programas, con la sanción de una ley 
de juventud, convencidos del avance que este acto significaría, 
en la medida en que aportaría un mayor anclaje y estabilidad a 
instituciones y programas y, especialmente, de la importancia 
de que este proceso atraviese una instancia de concertación 
política y social que dote de mayor legitimidad y continuidad a 
las políticas de juventud, permitiendo que en debate se 
expresen los distintos sectores involucrados de una u outra 
manera en los temas de juventud. De este modo, se construiría 
una auténtica política pública (2004, p. 31). 

 
 
 

Nessa perspectiva, a legislação juvenil dá condições de permanência 

às políticas públicas como também de legitimidade para sua aplicação do ponto 

de vista do Estado.  Por isto, ressaltamos a relevante e atual construção de um 

rol de instrumentos legais formuladores, executores e reguladores de políticas 

de juventude em âmbito federal (PNJ; SNJ; CNJ); a sanção da lei que 

estabelece os direitos dos jovens e diretrizes das políticas públicas para as 

juventudes, a partir do Estatuto da Juventude; e os estudos relacionados às 

temáticas juvenis que, de antemão, já sinalizam grandes desafios ao construto 

de direitos e políticas de juventudes. 

Assim como em nível federal, as ações desenvolvidas no município de 

Mossoró também indicam um reconhecimento tardio e ainda incipiente das 

juventudes como sujeitos de direito por parte do poder público municipal. Mais 

ainda, as ações voltadas às juventudes em âmbito local vêm constituindo 
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caráter fragmentado, descontínuo e focalizado nas juventudes em situações de 

vulnerabilidade e risco social. 

Nesse sentido, apresentaremos alguns elementos que despontaram no 

processo investigativo, bem como, análises construídas a partir dos resultados 

dos questionários aplicados aos gestores da SMDSJ nos últimos quatro anos, 

pretendendo identificar a relação entre as gestões municipais e as juventudes; 

e a materialização dos direitos juvenis no município, apontando ainda, os 

principais avanços e desafios para a consolidação destes. 

A princípio, tiveram alguns elementos desafiadores que implicaram no 

processo investigativo e no mapeamento das ações de juventude e que foram 

obstáculos para a produção de dados. Podemos considerar: a transição de 

gestão municipal (de 2016 para 2017); a realização de mudança física da sede 

da SMDSJ que levou a perda de documentos relevantes; a política de 

incineração de “arquivo morto” (a cada cinco anos) relacionados às gestões 

anteriores, que impossibilitaram o acesso a dados históricos; a escassez de 

armazenamento virtual dos dados, entre outros.  

Isto nos faz entender o processo de descontinuidade que perpassa a 

política de juventude municipal, tendo em vista que a cada nova gestão, a cada 

novo projeto de governo, muda-se não só o quadro administrativo e a 

perspectiva de governar, mas também todo o quadro de ações que não 

possuem caráter permanente, que é o caso de grande parte do quadro de 

ações destinadas as juventudes, com exceção dos programas de cunho federal 

cujos municípios são orientados a ofertar.  

O questionário que elaboramos conta com dois momentos. O primeiro 

trata-se de 6 questões relacionadas as gestões e sua aproximação com as 

juventudes, e o segundo traz 6 questões sobre materialização e consolidação 

dos direitos juvenis no município, somando, ao todo, 12 questões discursivas 

direcionadas e aplicadas as três últimas secretárias (todas do sexo feminino) 

da SMDSJ.  

Na primeira seção, observamos pontos contraditórios quando 

questionamos qual o espaço destinado aos debates e ações para as 

juventudes na SMDSJ, tendo em vista suas demandas específicas. As 

colocações das gestoras foram: 
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Na gestão da então prefeita Cláudia Regina foi reorganizada a 
estrutura organizacional da Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento Social e fruto desse processo tivemos a 
criação de um departamento específico para a juventude e a 
mudança de nome da secretaria que passou a se chamar 
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude 
(ESPERANÇA – 2013). 

 
Na estrutura há o setor da juventude, que tratava de questões 
pertinentes a este segmento. Iniciamos um processo de 
capacitação na área, dando visibilidade ao estatuto da 
juventude, buscando articular as ações. (...) Entretanto 
devemos ter a clareza que a política de assistência social atua 
em todos os segmentos da população. (...) Assim podemos 
perceber que tanto a proteção social básica e a proteção social 
especial atuam com a juventude (VITALIDADE – 2015). 

 
Não temos uma pasta específica. Como apontado 
anteriormente, o foco da política da Assistência Social é a 
família e não podemos pensar o jovem separado dessa 
conjuntura. Uma vez que são nessas instituições familiares que 
os mesmos têm suas fraquezas e fortalezas. A partir das 
complexidades familiares que se apresentam (FUTURO – 
2017). 

 
 
 

 A partir das colocações acima, percebemos que a contradição se 

sustenta no seguinte cenário: na gestão de 2013 tem-se a criação do 

departamento de juventude e o processo embrionário das ações específicas 

para esse segmento, compreendido pela faixa etária de 15 a 29 anos; na 

gestão de 2015 há um processo de capacitação e fortalecimento deste setor na 

SMDSJ; e em 2017 há uma estagnação desse departamento, de acordo com o 

atual modelo de gestão, que novamente incorporam a categoria juventude nas 

ações voltadas às crianças e jovens-adolescentes atendidos pelo setor da 

Proteção Social Básica na SMDSJ. 

 Com isso, ao invés de termos em andamento um processo de 

consolidação do departamento e de suas ações, configurando base da política 

municipal de juventude, tem-se na atualidade sua extinção. Tal panorama é 

ameaçador para a compreensão das juventudes de acordo com suas 

necessidades particulares no campo dos direitos, além de demarcar um 

momento de estagnação da política municipal de juventude, corroborando com 

o processo de invisibilização dos sujeitos jovens. 
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 Nessa perspectiva, buscamos então compreender a atuação de 

cada gestão com relação as juventudes, levantando questionamentos sobre de 

que maneira as gestões procuraram dar visibilidade as juventudes através de 

ações concretas na municipalidade. Foram apresentadas algumas formas: 

 

Fortalecendo os grupos de jovens no CRAS, nas casas da 
nossa gente, nos antigos PETI‟s e instituindo a Gincana Social 
da Juventude, onde semanalmente esses jovens tinham 
atividades relacionadas à música, ao teatro e ao esporte 
(ESPERANÇA – 2013). 

 
Implementando ações do Núcleo Cidadania dos Adolescentes 
(NUCA), fortalecendo os grupos de jovens, garantindo a 
participação destes em eventos, inserindo-os em discussões 
acerca da juventude no campo da garantia de direitos, saúde e 
educação, entre outros (VITALIDADE – 2015). 

 
A visibilidade ao jovem é idealizada a partir de cursos de 
geração de emprego e renda, quando realizamos atividades 
socioeducativas e quando possibilitamos o acesso a serviços, 
programas, projetos e benefícios (FUTURO – 2017). 

 
 
 

Ao analisarmos as estratégias listadas pelas gestoras, observamos 

novamente uma compreensão limitada acerca das juventudes, e certa 

tendência no investimento de medidas para o fortalecimento de ações 

socioassistenciais para o grupo juvenil de “jovens-adolescentes”, geralmente 

beneficiados por programas governamentais focalizados na juventude pobre, a 

partir da educação profissionalizante voltada ao mercado de trabalho, 

afirmando tal estratégia como saída para a redução das desigualdades.  

No entanto, Sposito e Carrano (2003) nos lembram que, no Brasil, 

política de juventude está quase sempre associada a políticas para as 

juventudes pobres. Assim, “se não tivermos políticas mais estruturadas, essas 

específicas para setores esquecidos acabam sendo políticas compensatórias 

de um processo histórico desigual” (SPOSITO; CARRANO, 2003, p. 26).  

Outro desafio que emerge diante desse contexto é relativo à 

necessidade de ampliar iniciativas que contemplem, de forma mais específica, 

os dois grupos juvenis denominados “jovem-jovem e jovem-adulto”, diante da 

constatação de uma oferta reduzida de programas e projetos que incorporem 

estes grupos etários, acrescido ao fato de a faixa anterior de “jovem-
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adolescente” já estar sendo contemplada com vários projetos 

socioassistenciais através de políticas públicas para crianças e adolescentes, 

inclusive na Assistência Social. 

Com relação à participação social das juventudes na gestão pública, 

indagamos sobre como as gestões buscaram aproximações com as juventudes 

da cidade, trazendo-as para o centro da política municipal de juventude. Todas 

as gestões afirmaram que durante seu período a SMDSJ manteve aproximação 

com juventudes e apontaram de que maneiras: 

 

A Gincana da Juventude foi fundamental para a aproximação e 
participação ativa desses jovens em nossos equipamentos 
sociais (ESPERANÇA – 2013). 

 
Os movimentos da juventude foram convidados para a 
organização da Conferência de Juventude, foi feito busca ativa 
para inserção da juventude no programa NUCA, garantimos a 
participação da secretaria nos espaços de discussão e eventos 
em que esse segmento discutia ações pertinentes 
(VITALIDADE – 2015). 

 
Sempre temos aproximação com grupos de serviços. Através 
dos desenvolvidos pela Assistência Social temos o NUCA, que 
são Núcleos de Cidadania para Adolescentes, em que eles 
discutem pautas inerentes ao dia a dia, assim como os 
anseios, desejos, motivações (FUTURO – 2017). 

 
 
 

A indagação aos gestores incide sobre a natureza da relação existente 

e a ser mantida com os segmentos juvenis. Tendo em vista o caráter bastante 

inicial das ações em âmbito municipal, percebe-se que, quanto aos jovens, o 

diálogo se faz de modo individual ou nos programas desenvolvidos pela 

secretaria, mas sem, ainda, a existência de mecanismos que consagrem a 

presença das juventudes – especialmente a juventude organizada em coletivos 

e movimentos sociais que pautem a defesa de direitos dessa categoria – de 

forma a constituir uma parceria articulada e contínua.  

Em debates anteriores ficou evidente a necessidade, em todos os 

níveis de governo, da participação dos sujeitos constituintes de determinada 

política pública em seus processos decisórios. No caso das juventudes, essa 

inserção torna-se fundamental na medida em que contribui para a minimização 

da lógica homogeneizadora de formulação e execução das políticas públicas 
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de juventude. Anderson (2004) considera que a relação entre movimentos 

sociais e governos, são caminhos importantes para a resistência internacional 

à hegemonia mundial. 

Tal lógica se apresenta como armadilha que deve ser evitada, uma vez 

que “as trajetórias de vida, necessidades, acesso ao trabalho, educação, 

serviços, são distintos para as juventudes” (SCHERER, 2017, p. 144). O autor 

compreende, também, a necessidade de olhar para a universalidade da 

categoria juventudes e, ao mesmo tempo, olhar para as situações e demandas 

particulares, pois a realidade se mostra de modo diferente para as diversas 

maneiras de ser jovem na sociedade (SCHERER, 2013). 

Sendo assim, na segunda seção do questionário, consideramos 

pertinente compreender como as gestoras visualizam o quadro de políticas 

voltadas para as juventudes nos diferentes níveis de governo, considerando 

elementos como ações, acesso e abrangência, na perspectiva de identificar, de 

modo geral, avanços e desafios neste contexto. Sobre o cenário das políticas: 

 

Estão ainda em processo de consolidação. Temos a clareza de 
que ainda é uma política pouco conhecida, principalmente em 
períodos de negação de direitos. A juventude tem pouco 
acesso a programas de inserção em atividades de capacitação, 
inserção em programas de geração de renda, de acesso à 
escola, enfim de garantia de direitos (VITALIDADE – 2015). 

 
 
 

 Tais considerações sinalizam dificuldades e fragilidades existentes, 

tanto na materialização, quanto na consolidação de políticas públicas para 

juventudes no Brasil e que impactam diretamente no contexto municipal de 

Mossoró, levando em conta os prejuízos de uma conjuntura marcada pela 

secundarização das políticas sociais públicas e o retrocesso nos direitos.  

No entanto, evidenciamos que a luta por políticas universais e que 

possibilitem mecanismos mais ampliados de garantia de direitos, constitui 

bandeira de luta de grande relevância na garantia dos direitos das juventudes e 

constitui um grande desafio, visto que contraria a lógica neodesenvolvimentista 

que articula suas ações através de políticas fragmentadas e compensatórias.  

Dessa forma, uma das gestoras aponta para dificuldades na 

materialização da política de juventude no município: 
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Em nível de política a sua maior dificuldade é a invisibilidade. 
Poucas pessoas conhecem o estatuto da juventude, os jovens 
inseridos nos programas assistenciais não participam de 
atividades intergeracionais, estando os ciclos de vida ainda 
separados, perdendo a condição de fortalecimento de vínculos 
(VITALIDADE – 2015). 

 
 
 

Além disso, limites relacionados aos fundos de investimentos se 

desenham no contexto da garantia de direitos juvenis. Em Mossoró, a pauta 

acerca da criação de um fundo municipal de juventude se apresenta desde a 

criação do Conselho Municipal de Juventude, em 2014, que em seu regimento 

aponta a defesa deste fundo para financiamento de ações específicas para as 

juventudes na municipalidade. No entanto, este fundo nunca foi implementado, 

o que dificulta a captação de recursos para este setor cuja invisibilidade é 

histórica. Com relação ao financiamento de ações municipais para as 

juventudes: 

 

O cenário das politicas para juventude está no foco com a 
família. Inclusive não recebemos incentivos ministeriais para 
trabalhos específicos com os jovens, realizamos com recursos 
próprios (FUTURO – 2017). 

 
Podemos dizer que a Assistência Social foi implantada e 
implementada pelos Municípios. A esfera estadual é totalmente 
omissa, não custeia qualquer nível de proteção. O ente Federal 
custeia, porém, a despesa maior fica para os municípios. Na 
realidade pensamos que politicas sociais não são prioridades 
na atual conjuntura (FUTURO – 2017). 

 
 
 

Comprovadamente, tem existido uma tendência, em todos nos níveis 

de governo, em se propor políticas focalizadas, assistencialistas, que atacam 

de forma superficial as expressões da questão social com vistas a reduzir os 

efeitos da desigualdade. Nesse sentido, a superação desse modelo de políticas 

revela-se importante na medida em que não valoriza e tampouco promove a 

participação juvenil, crucial para garantia de um direito essencial a vida dos 

jovens, que é a conquista de sua autonomia (CEPAL, 2000). 

Ao tratar da garantia de direitos, as políticas assistenciais não podem 

inviabilizar a implementação de políticas redistributivas e de caráter 
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emancipatório para grupos específicos mais violentados e vulnerabilizados, ao 

mesmo tempo, deve-se apontar para a busca de estratégias e soluções mais 

duradouras e eficazes para os problemas estruturais (FRIGOTTO, 2004). 

Apesar dos limites, passos importantes já foram dados na construção 

de uma política de juventude no município de Mossoró, tais como: a criação do 

Departamento de Juventude na SMDSJ, a lei que estabelece a criação do 

Conselho de Juventude e a materialização de algumas ações específicas para 

este público, como a implantação de programas federais articulados com a 

Secretaria Nacional de Juventude.  No mais, enxergar as possibilidades para 

se avançar na perspectiva de consolidação de políticas que assegurem os 

direitos juvenis no munícipio, foi questão-chave para as gestões aqui 

trabalhadas. Tais possibilidades refletem: 

 

Investimentos Federal e Estadual. Desenho mais consistente 
de que estratégias seguir, além do que já fazemos. O 
fortalecimento dos ministérios em torno de estratégias de 
intervenção com temas que envolvem os jovens: drogas, saúde 
mental, dentre outros (FUTURO – 2017). 

 
O município de Mossoró tem capacidade instalada para fazer 
um bom trabalho, tem profissionais qualificados, concursados. 
Entretanto, sabemos que assim como outros municípios temos 
dificuldades e muitos problemas sociais, mas, se atuássemos 
de forma intersetorial, otimizaríamos recursos e teríamos 
impactos positivos no lidar com este segmento populacional 
(VITALIDADE – 2015). 

 
 
 

Nesta perspectiva, as possibilidades se desenham a partir de uma 

política de financiamento específico para ações de juventude, estratégias 

articuladas entre os entes federados e demais instâncias do poder público, 

abordagem de temas e problemáticas relevantes para as juventudes, 

articulação intersetorial e incorporação dessa categoria no centro das decisões. 

Para tanto, está em jogo, a necessidade de gestões municipais que 

priorizarem pautas e demandas das juventudes no munícipio, que articulem 

ações estratégicas em torno da elaboração de um Plano Municipal de 

Juventude, a qual apresente ações concretas, transversais e intersetoriais para 

as políticas de juventude, e que as faça em conjunto com a sociedade civil e 

grupos juvenis organizados. 
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Pois, é somente neste sentido, que conseguiremos efetivar uma 

política pública de juventude norteada pela participação transversal dos jovens 

como sujeitos de todas as ações, pela intersetorialidade no desenvolvimento 

dos projetos e pelo desenvolvimento da autonomia entre os participantes de 

seus programas e ações, cujo caráter seja universalista e permanente. 

Em resumo, as Políticas Públicas de Juventude devem ser vistas como 

vias para a efetivação de direitos – já consagrados ou a consagrar. Nesta ótica, 

ao efetivar direitos, os programas e ações implementadas pelo poder público 

estarão respondendo a demandas juvenis de proteção, de visibilidade e de 

participação e, desta maneira, estarão gerando possibilidades para que as 

juventudes construam suas trajetórias de autonomia e emancipação. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As transformações socioeconômicas e culturais da sociabilidade do 

capital, tais sejam: a consolidação das relações capitalistas; o progresso do 

neoliberalismo; a incorporação da perspectiva neodesenvolvimentista no 

formato das políticas sociais públicas e o alargamento da questão social, vem 

impactando as realidades das classes trabalhadoras e as juventudes de 

múltiplas formas.  

A desigualdade entre as classes sociais é uma constante na história na 

humanidade, todavia, com as transformações na esfera do capital, os 

processos de invisibilidade e exclusão ganham novas roupagens, tendo em 

vista que esta sociabilidade concentra violações de direitos que impactam a 

todos os sujeitos nas relações humanas, sociais e econômicas. 

Estudar as configurações de políticas públicas de juventude no Brasil e 

no município de Mossoró não corresponde tarefa fácil, mas, se coloca como 

indispensável dentro dessa conjuntura de ataques cotidianos à democracia, as 

liberdade democráticas e aos direitos da população, mediante avanço do 

conservadorismo e do fascismo46, e de um processo, cada vez mais, 

desumano de exploração e opressão da classe trabalhadora. 

Nesse contexto, muitas vezes, as juventudes são compreendidas de 

maneira fragmentada, ocultando suas potencialidades e diversidades no âmbito 

dos direitos. A partir disso, compreendemos a necessidade de se captar a 

totalidade e as particularidades das realidades juvenis, para se pensar um novo 

paradigma de políticas públicas para as juventudes que as compreendem 

enquanto categoria social não homogênea, mas com diversas particularidades. 

Foi com base nesse entendimento que procuramos estruturar esse 

trabalho, sem nenhuma pretensão de esgotar o tema, mas de fazermos uma 

reflexão crítica que pudesse contribuir com os debates e a construção de um 

novo formato de políticas públicas que transversalizem as juventudes e que as 

considerem, de modo particular, em todos os aspectos da vida. 

                                                           
46

 O período de conclusão deste trabalho se deu em meio a uma eleição presidencial cujas 
expressões e discursos de ódio, oriundos do ideário fascista, estavam à tona com grande força 
de expansão e mobilização no país. Neste momento, põe-se em cheque a democracia. 
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A carência de estudos que tratem de aspectos transversais nessa 

temática ainda é latente. Especificamente com relação ao Brasil, a necessidade 

em consolidar os estudos presentes, assim como ressalta Sposito (2009), para 

que se possa avançar no campo de investigação e completar lacunas 

existentes, é também na prática, estabelecer uma relação com as políticas 

públicas e os direitos das juventudes. Portanto: 

 

Qualquer reflexão mais alentada sobre a condição juvenil no 
Brasil demanda que as pesquisas a serem desenvolvidas na 
Pós-Graduação dialoguem com temas e problemáticas que 
superam domínios específicos e adquiram, por essas razões, 
transversalidade (SPOSITO, 2009, p. 38). 

 
 
 

No capítulo 2 desse trabalho fizemos a discussão sobre as categorias: 

Estado, Direitos de Cidadania e Políticas Públicas em suas dimensões 

conceituais, estruturais e de formação sociohistórica do Brasil. A partir desse 

aporte teórico concluímos que apesar dessas categorias fazerem parte, de 

maneira fundamental, da construção de políticas de juventude, todas 

apresentam elementos contraditórios na esfera das relações capitalistas, bem 

como, sofreram influências da formação sóciohistórica do país na trajetória de 

construção da agenda de políticas de juventude em nível nacional e local.  

No capítulo 3 debatemos a categoria juventude no território brasileiro. 

Nesse item compreendemos algumas abordagens conceituais diferenciadas 

sobre a categoria juventude, a partir de vários autores da área, realizando 

recortes de classe, faixa etária e dimensões da vida para caracterizar aspectos 

relevantes das juventudes brasileiras, tais como: trabalho, educação, 

segurança, entre outros.  

Além disso, pudemos entender o desenvolvimento das políticas de 

juventude no Brasil – do surgimento aos dias atuais – que corresponde um 

processo recente de reconhecimento dos jovens como sujeitos de direito, com 

ações que caracterizam o formato neodesenvolvimentista através de políticas 

de transferência de renda, de combate a violência, e focalizadas na pobreza e 

na formação profissional para juventudes de áreas vulnerabilizadas, 

objetivando a inserção no mercado de trabalho. 
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Contudo, se atualmente o foco e os esforços são na qualificação 

profissional dos jovens e na sua incorporação ao mundo do trabalho, é preciso 

reconhecer e valorizar seu potencial de ampliar, em termos quantitativos e 

qualitativos, a força de trabalho brasileira (GONZALEZ, 2009). 

No capítulo 4 aprofundamos o debate em torno de políticas públicas de 

juventude, tendo como subsídio elementos da conjuntura sociopolítica e 

econômica do município de Mossoró, em torno do levantamento de análises de 

ações voltadas as juventudes e de reflexões acerca do Estatuto da Juventude.  

A partir dessas análises, concluímos que devido a um processo imaturo 

de compreensão da categoria juventude e do ser jovem, as políticas e ações 

municipais de juventude apresentam, de modo geral, intersetorialidade limitada; 

desarticulação com movimentos sociais e grupos juvenis e, consequentemente, 

fragilidade na participação social e política desses sujeitos; ações focalizadas, 

pois, percebe-se que há uma prioridade para os jovens-adolescentes mais 

pobres ou aqueles considerados em “condição de risco pessoal e social”. Além 

disso, os programas e projetos avaliados se apresentarem como eventos 

fragmentados sem proposta de continuidade. 

Ainda no capítulo 4, através dos questionários realizados com as três 

últimas gestões da Secretaria de Municipal do Desenvolvimento Social e 

Juventude, concluímos, também, que as políticas e ações de juventude se 

encontram em processo de maturação na municipalidade, envoltas de diversos 

desafios para sua materialização, mas, em contrapartida, apresentam 

significativas possibilidades de desenvolvimento das ações para a garantia de 

direitos.  

Em nossa compreensão, fica nítido que o município tem condições 

objetivas e orçamentárias, devido o potencial econômico local, de assegurar 

políticas efetivas e permanentes para as juventudes. No entanto, para isso é 

necessário o comprometimento do poder público municipal, principalmente de 

seus gestores, com as pautas das juventudes, a partir da articulação de setores 

juvenis e de controle social, para se pensar a construção de um Fundo 

Municipal de Juventude, bem como de um Plano Municipal de Juventude que 

permitam a materialização e consolidação de ações estratégicas permanentes 

que consigam dar respostas às refrações da questão social de maneira 

integral, intersetorializada e participativa na realidade municipal. 
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Atualmente, o que visualizamos são ações que se destinam a dar 

respostas às demandas do mercado e aos anseios do modo de produção 

capitalista, priorizando-se o modelo de competências do que políticas e ações 

concretas, comprometidas com o resgate da dívida social que tem invisibilizado 

e secundarizado os sujeitos jovens no campo dos direitos. 

Portanto, chamamos a atenção para o cuidado com o planejamento e a 

execução dos programas e projeto, buscando-se evitar a reprodução de ideias 

e práticas de tutela e assistencialismo e possibilitando o rompimento de uma 

lógica opressora e de controle das juventudes pobres. Nesse sentido: 

 

É preciso garantir a universalização de acessos e lidar com a 
diversidade sem cair na fragmentação. O primeiro passo será 
lembrar sempre que pobreza e desigualdades sociais se 
retroalimentam, mas são resultados de dinâmicas sociais 
específicas. O desenho de políticas públicas dirigidas para a 
multifacetada juventude brasileira deve ser feito de maneira a 
universalizar direitos e acessos sem reproduzir desigualdades. 
(NOVAES, 2007, p. 141) 

 

 

É preciso avançar para além das ações de segurança pública, 

formação profissional e de assistência social – cujas práticas clientelistas e 

focais ainda prevalecem – no trato com as políticas públicas orientadas para as 

juventudes. Sem deixar de lado as inúmeras dificuldades de ampliação dos 

fundos orçamentários para as políticas públicas, admite-se que o desafio maior 

é, contudo, inscrever as políticas de juventude em uma pauta ampliada de 

direitos públicos de caráter universalista.  

Essas orientações devem pressupor os jovens como sujeitos dotados 

de autonomia e como interlocutores na formulação, execução e avaliação das 

políticas a elas destinadas. Este é o momento de alargarmos a agenda de 

políticas e ações locais, pois estão em jogo a transformação das políticas de 

juventude em políticas de Estado e o aprofundamento dos canais de 

participação direta das juventudes. 

Esse trabalho significou para nós muito mais que uma titulação 

acadêmica, esperamos com ele contribuir com a luta em defesa dos direitos 

das juventudes e os debates em torno dessa temática. Ainda há muito que se 

avançar na articulação entre Estado e sociedade civil para se pensar a 
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universalização e consolidação das políticas públicas de juventude, bem como 

as produções sobre estas, coisa que pretendemos continuar aprofundando em 

futuros estudos. 

Nessa perspectiva, visualizamos como horizonte para a superação das 

desigualdades e contradições inerentes a lógica capitalista, bem como a 

garantia plena dos direitos das juventudes, a necessidade de se pensar e 

construir um novo modelo de sociabilidade que compreenda não só a via da 

emancipação política, mas também humana. 

Como afirma Dávalos (2004), para se pensar em uma nova sociedade, 

é necessário estabelecer uma política que se integre aos direitos, à pedagogia 

e a princípios éticos. Essa é uma luta coletiva, daí a importância de olharmos 

essa realidade, analisá-la e explicá-la para nela intervirmos como sujeitos 

históricos. Afinal, de acordo com Marx, a utopia é um possível histórico. 

 

  



133 
 

6. REFERÊNCIAS 
 

ABRAMO, et al. Retratos da Juventude Brasileira: Análises de uma pesquisa 
nacional. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2005. 

______. Políticas de juventude no Brasil: continuidades e rupturas. In: 
Juventude e Contemporaneidade. Brasília: UNESCO, MEC, ANPEd, 2007. 
 
AFONSO, Carlos A., SOUZA, Herbet de. O Estado e o desenvolvimento 
capitalista no Brasil. A crise fiscal. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 
 
ALENCAR, Mônica Maria Torres de. Transformações econômicas e sociais no 
Brasil dos anos 1990 e seu impacto no âmbito da família. In: Política social, 
família e juventude: uma questão de direitos. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 
 
ALVES, Giovanni. Trabalho e neodesenvolvimentismo: choque de 
capitalismo e nova degradação do trabalho no Brasil. Bauru/SP: Práxis, 2014. 
 
ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1995. 

______. O papel das ideias na construção de alternativas. In: BORON, Atílio. 
Nova Hegemonia Mundial: alternativas de mudanças e movimentos sociais. 1. 
ed. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2004. 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaios sobre a afirmação e 
negação do trabalho. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2009. 

ARENDT, Hannah. A condição humana. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991. 

BALARDINI, S. Políticas públicas de juventud en Argentina. Balance y 
perspectivas. En: Políticas de juventud en América Latina. Argentina en 
perspectiva. Buenos Aires: Flacso, 2004. 
 
BARROCO, M. L. S. Ética e serviço social: fundamentos ontológicos. 2. ed. 
São Paulo: Cortez, 2003. 
 
BATISTA, A. S. Envelhecimento e dependência: desafios para a organização 
da proteção social. Brasília: MPS/SPPS, 2008. 
 
BEHRING, Elaine; BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: fundamentos e 
história. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

BOBBIO, N. Política. In: BOBBIO, N.; MATEUCCI, N.; PASQUINO, G. 
Dicionário de Política. 12. ed. Brasília: Editora da UNB, 2002. 
 
______. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de 
Janeiro: Campus, 1992. 
 



134 
 

BORZESE, D.; BOTTINELLI, L.; LURO, V. G. Hacia una ley nacional de 
juventudes en Argentina. Análisis de experiencias de construcción de leyes 
de juventud en países de América Latina. Buenos Aires: Fundación SES, 2009. 
 
BOURDIEU, Pierre. A juventude é apenas uma palavra. In: Questões de 
Sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983. 
 
______. “La fabrique de l’habitus économique”. Actes de la Recherche en 
Sciences Sociales. Paris: Seuil, 2003. 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Juventude. Política Nacional de Juventude: 
diretrizes e perspectivas. São Paulo: Fundação Friedrich Ebert, 2006. 

______. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado 
Federal, 2011. 

______. Estatuto da Juventude – Lei Nº 12.852, de 5 de agosto de 2013. 
Brasília/DF: Presidência da República, Secretaria Geral da Presidência da 
República, Secretaria Nacional de Juventude, Conselho Nacional de 
Juventude, 2014. 

______. Guia de Políticas Públicas de Juventude. Brasília: Secretaria Geral 
da Presidência Da República, 2006. 
 
______. IBGE. Características da População. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/mossoro/pesquisa/23/25888?detalhes=true. 
Acesso em 09 de Agosto de 2018. 

______. IBGE. Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio Contínua 2017 
– Educação. IBGE, 2017. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101576_informativo.pdf 
Acesso em 08 de outubro de 2018. 

______. Jornal Oficial de Mossoró. Lei Complementar Nº 105 de 4 de Julho 
de 2014. Ano VI. Nº 260. Mossoró: JOM, 2014. 

______. Prefeitura Municipal de Mossoró. História. Disponível em: 
http://www.prefeiturademossoro.com.br. Acesso em 25 de junho de 2018. 

______. Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Esporte. Caderno 
de Assistência Social: trabalhador. Belo Horizonte: NUTASS/UFMG, 2006. 
CACCIA-BAVA. O lugar dos jovens na história brasileira. In: CACCIA-BAVA, A., 
FEIXA, C. e GONZÁLEZ, Y. (Org.) Jovens na América Latina. São Paulo: 
Escrituras/Cebrij, 2004. 
 
______. Secretaria Nacional de Juventude. Documento base – 1ª 
Conferência Nacional de Políticas Públicas para a Juventude. Brasília, 
2008. 
______. Secretaria Nacional de Juventude. Propostas Finais Aprovadas: 2ª 
Conferência Nacional de Juventude. Disponível em: 
http://www.juventude.gov.br/conferência/resoluções-finais/propostas-finais. 
Acesso em agosto de 2018. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/mossoro/pesquisa/23/25888?detalhes=true
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101576_informativo.pdf


135 
 

 
______. Secretaria Nacional de Juventude. Propostas Finais Aprovadas: 3ª 
Conferência Nacional de Juventude. Brasília/DF, 2016. 
 
CARNOY. Martin. Estado e teoria política. 2.ed. Campinas: Papirus, 1988. 
 
CASTEL, Robert. Metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. 
Petrópolis: Vozes, 1998. 
 
CASTRO, Márcia da Silva Pereira. Política de assistência social no Brasil: 
uma análise a partir das tipologias de políticas públicas. Tese de doutorado 
apresentada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de 
Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós Graduação em Ciências 
Sociais. Natal/RN, 2014. 
 
CATANI, Afranio Mendes; GILIOLI, Renato de Souza Porto. Culturas juvenis: 
múltiplos olhares. São Paulo: Editora UNESP, 2008. 
 
CEPAL. Adolescencia y juventud en America Latina y el Caribe: problemas, 
oportunidades y desafíos en el comienzo de un nuevo siglo. Santiago de Chile: 
CEPAL, 2000. 
 
COHN, A. A questão social no Brasil: a difícil construção da cidadania. In C. G. 
Mota (Org.). Viagem incompleta: a grande transação. São Paulo: SESC, 
2000. 

COSTA, Taisa Iara de Almeida. “Eu me organizando, posso desorganizar”: 
juventude e organização política em Mossoró-RN nos anos de 2011 a 2014. 
Monografia apresentada na Faculdade de Serviço Social da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte. Mossoró/RN, 2015. 

COUTINHO, Carlos Nelson. Contra-corrente: ensaios sobre democracia e 
socialismo. São Paulo, Cortez, 2000. 

______. O Estruturalismo e a Miséria da Razão. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1972. 
______. Representações de interesses, Formulação de Políticas e Hegemonia. 
In: Teixeira, Sônia. (Org.) Reforma Sanitária: em busca de uma teoria. 2ª Ed. 
São Paulo: Cortez Editora, 1995.  
 
COUTO, Berenice Rojas. O direito social e assistência social na sociedade 
brasileira: uma equação possível? 3. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
CHAUÍ, Marilena. Direitos Humanos e... da Comissão Justiça e Paz. São 
Paulo: Brasiliense, 1989. 
 
DA MATTA, Roberto. A casa & a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no 
Brasil. 5.ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 
 



136 
 

DÁVALOS, A. H. Amar, pensar e agir na América Latina. In: BORON, A. Nova 
Hegemonia Mundial: Alternativas de Mudança e Movimentos Sociais. Buenos 
Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2004. 

DIÓGENES, Glória. Cartografias da Cultura e da Violência – gangues, 
galeras e o Movimento hip hop. São Paulo: Annablume, Fortaleza: Secretaria 
da Cultura e do Desporto, 1998. 
 
DONÁRIO, Arlindo Alegre; SANTOS, Ricardo Borges dos. KEYNES E O 
KEYNESIANISMO: UMA VISÃO CRÍTICA. Lisboa: Centro de Análise 
Económica de Regulação Social – CARS, 2016. 
 
DRAIBE, Sônia Miriam. Avaliação de implementação: esboço de uma 
metodologia de trabalho em políticas públicas. In: Tendências e perspectivas 
na avaliação de políticas e programas sociais. São Paulo: IEE/PUC-SP, 
2001. 
______. A política brasileira de combate à pobreza. In: VELLOSO, João Paulo 
dos Reis (coord.). O Brasil e o Mundo: no limiar do novo século. Rio de 
Janeiro: José Olympio. Maio/1998. 
 
______. América Latina: o sistema de proteção social na década da crise e 
das reformas. Projeto Regional de Reformas de Política Pública, Cepal/ 
Governo dos Países Baixos e Nações Unidas. Campinas: NEEP/Unicamp, 
1995. 
______. As políticas de combate à pobreza na América Latina. In: São Paulo 
em Perspectiva, v. 1, n. 2, p. 18-24, abr./jun., 1990. 
 
DYE, Thomas D. Understanding Public Policy. Englewood Cliffs, N.J.: 
Prentice-Hall, 1984. 
 
ENGELS, F. A Situação da Classe Trabalhadora em Inglaterra. Porto: 
Afrontamento, 1975. 
 
ESTEVES, Luiz Carlos; ABRAMOVAY, Miriam. Juventude, juventudes: pelos 
outros e por elas mesmas. In: ABRAMOVAY, Miriam; ANDRADE, Eliane; 
ESTEVES, Luiz. Juventudes: outros olhares sobre a diversidade. Brasília, 
2009. 
 
FALEIROS. Vicente de Paula. O trabalho da política: saúde e segurança dos 
trabalhadores. São Paulo: Cortez, 1992. 
 
______. A Política Social do Estado Capitalista: as funções da previdência 
e da assistência sociais. 12.ed. São Paulo: Cortez, 2009. 
 
FARIA, Carlos Aurélio Pimenta. Uma Genealogia das Teorias e Modelos do 
Estado e Bem-Estar Social. Rio de Janeiro: Boletim Informativo Bibliográfico, 
1998. 
 
FELIPE, José Lacerda. Memórias e imaginário político na (re)invenção do 
lugar: os Rosados e o “país de Mossoró”. Tese de doutorado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Geografia. Rio de Janeiro: UFRJ, 2000. 



137 
 

FREIRE JUNIOR, A. B. O controle judicial de políticas públicas. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005. 
 
FREITAS, Maria Virgínia de; PAPA, Fernanda de Carvalho. Políticas 
Públicas: juventude em pauta. São Paulo: Cortez, 2003. 
 
FRIGOTTO, G. Juventude, trabalho e educação no Brasil: perplexidades, 
desafios e perspectivas. In: NOVAES; VANNUCHI. Juventude e Sociedade: 
trabalho, educação, cultura e participação. São Paulo: Perseu Abramo, 2004. 

GONZALEZ, R. Políticas de emprego para jovens: entrar no mercado de 
trabalho é a saída? In: Juventude e Políticas Sociais no Brasil. Brasília: 
IPEA, 2009. 

GOUGH, Ian. Gastos del Estado en el capitalismo avanzado. In: SONNTAG, 
Heinz Rudolf; VALECILLOS, Hector. El Estado en el capitalismo 
contemporáneo. Ed. 9. Caracas: Siglo veintiuno, 1977. 
 
GUDIN, Eugênio. Capitalismo e sua evolução. Rio de Janeiro: Almanak 
Laemmer, 1936.   

GRAMSCI, A. Cadernos do Cárcere. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 
Vol. 1. Rio de Janeiro, Brasileira, 1999. 

GROPPO, Luís Antonio. Teorias críticas da juventude: geração, memória 
social e subculturas juvenis. Em Tese, Florianópolis. v. 12. n. 1, 2015. 
Disponível em:https://periodicos.ufsc.br/index.php/emtese/article/viewFile/1806-
5023.2015v12n1p4/29763. Acesso em 08 de agosto de 2018. 

HABERMAS, Jurgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações 
quanto a uma categoria da sociedade burguesa. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1984. 

HARVEY, David. O Direito à cidade. New York: New Left Review, 2008. 
 
HOFLING, ELOISA DE MATTOS. Estado e políticas (públicas) sociais. 
Capninas/SP: Cedes, 2001. 

IAMAMOTO, M. V., & Carvalho, R. Relações sociais e Serviço Social no 
Brasil. São Paulo: Cortez, 1983. 

______. Estado, classes trabalhadoras e políticas social no Brasil. In: Política 
social no capitalismo: tendências contemporâneas. 2. ed. São Paulo: Cortez, 
2009. 

IANNI, Octávio. A ideia de Brasil moderno. São Paulo: Brasiliense, 1992. 

JOBERT, Bruno; MULLER, Pierre. L’Etat em action. Paris: PUF, 1987. 
 
LAMEIRAS, Maria Andrea Parente; CARVALHO, Sandro Sachet de. Mercado 
de Trabalho. Carta Conjuntura n 35, 2º Semestre de 2017. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/180402_cc38_me
rcado_de_trabalho.pdf.  Acesso em 09 de junho 2018.  

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=HOFLING,+ELOISA+DE+MATTOS
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/180402_cc38_mercado_de_trabalho.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/180402_cc38_mercado_de_trabalho.pdf


138 
 

LASWELL, H. D. Politics: Who Gets What, When, How. Cleveland: Meridian 
Books, 1936. 
 
LASKI, Harrold. O liberalismo europeu. São Paulo: Mestre Jou, 1973. 
 
LÉPORE, Paulo; RAMIDOFF, Mário; ROSSATO, Laciono Alves. Estatuto da 
Juventude Comentado – Lei n. 12.852/13. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 
LIMA, T. C. S.; MIOTO, R. C. T. Procedimentos metodológicos na 
construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. 
Florianopolis: Katál, 2007. 
 
LIMA, Waner Gonçalves. Política pública: discussão de conceitos. Porto: 
Interface, 2012. 
 
LOBATO, Lenaura. Políticas Sociais e de Saúde. In: Apostila de apoio para 
curso de formação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde – Cebes. Rio 
de Janeiro: Cebes, 2011. 
 
LYNN, L. E. Designing Public Policy: A Casebook on the Role of Policy 
Analysis. Santa Monica, Calif.: Goodyear, 1980. 
 
MANDEL, Ernest. Iniciação à teoria econômica marxista. Lisboa: Antídoto, 
1978. 

______. MANDEL, Ernest. O capitalismo tardio. São Paulo: Abril Cultural, 
1982. 

MARGULIS, Mario & URRESTI, Marcelo. "La juventud es más que una 
palabra". Buenos Aires: Biblos, 1996. 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Obras escolhidas. Lisboa: Edições Avante, 
1982.  
______. O capital: crítica da economia política. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil 
S. A., 1989.  
 
______. O capital. Vol. I. Tomo I. Coleção Os Economistas. Trad. Regis 
Barbosa e Flávio R. Kothe. São Paulo: Nova Cultural, 1988.  
 
_______. O Manifesto do Partido Comunista. Tradução Maria Lúcia Como. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998.  
 
______. Teorias da mais-valia: História crítica do Pensamento Econômico. v. 
3. São Paulo: DIFEL, 1985. 

MEAD, L. M. “Public Policy: Vision, Potential, Limits”, Policy Currents, 1995. 
 
MESTRINER, Maria Luiza. O Estado entre a filantropia e a assistência 
social. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
MARSHALL, T. H. Política Social. (trad. Meton P. Gadelha). Rio de Janeiro: 



139 
 

Zahar Editores, 1967. 
 
MELO, Marcus André. “Estado, Governo e Políticas Públicas”. In: MICELI, S. O 
que Ler na Ciência Social Brasileira (1970-1995): Ciência Política. São 
Paulo/ Brasília: Sumaré/Capes, 1999. 
 
MELUCCI, Alberto. Juventude, tempo e movimentos sociais. In: Juventude e 
Contemporaneidade. Brasília: UNESCO, MEC, ANPEd, 2007. 
 
MÉSZÁROS, István. A crise estrutural do capital. São Paulo: Boitempo, 
2009. 
______. Para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2011. 
 
NETTO, J. P. O capitalismo contemporâneo. In J. P. Netto & M. Braz (orgs.), 
Economia Política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006. 
 
______. Capitalismo monopolista e Serviço Social. 6. ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
 
NOVAES, Regina. Os jovens de hoje: contexto, diferenças e trajetórias. In: 
ALMEIDA, Maria Isabel Mendes; EUGENIO, Fernando (Orgs). Culturas 
jovens: novos mapas do afeto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 
 
______. Políticas de juventude no Brasil: continuidades e rupturas. In: O. 
FÁVERO, M. P; SPOSITO, P; CARRANO; NOVAES, R. (Orgs). Juventude e 
Contemporaneidade. Brasília: UNESCO, MEC, ANPEd, 2007. 
 
O‟CONNOR, James. USA, a crise do Estado Capitalista. Trad. João Maia. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 
 
OFFE, Claus. Problemas estruturais do Estado Capitalista. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1984. 
 
PEREIRA, Potyara A. P. Política social: temas & questões. São Paulo: Cortez, 
2008. 
 
______. Discussões conceituais sobre política social como política pública e 
direito de cidadania. In: Política social no capitalismo: tendências 
contemporâneas. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 
 
PEREIRA, Karine Yanne de Lima; TEIXEIRA, Solange Maria. Redes e 
intersetorialidade nas políticas sociais: reflexões sobre sua concepção na 
política de assistência social. In: Textos & Contextos. v. 12. n. 1. Porto Alegre, 
2013. 
 
PERROT, MICHELE. A Juventude Operária: da oficina à fábrica, In: Levi; 
Schmit (orgs.) História dos Jovens. v. 2. A Época Contemporânea. São Paulo, 
Companhia das letras, 1996. 
 



140 
 

PETERS, B. G. American Public Policy. Chatham, N.J.: Chatham House, 
1986. 
 
PIERSON, C. Beyond the Welfare State? Cambridge: Polity Press, 1991. 

POGREBINSCHI, Thamy; SANTOS, Fabiano. Participação como 
representação: o impacto das conferências nacionais de políticas públicas no 
Congresso Nacional. In: DADOS – Revista de Ciências Sociais. Rio de 
Janeiro: v. 54, n. 3, 2011. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/dados/v54n3/v54n3a02.pdf>. Acesso em 24 de 
setembro de 2018.  

PRADO Jr., C. Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 
1991. 

RUA, Maria das Graças. Políticas Públicas. Florianópolis: Departamento de 
Ciências da Administração / UFSC, 2009. 
 
RAMOS, Sâmya Rodrigues; et al. A atuação dos movimentos sociais e 
organizações não governamentais (ONG’s) de Mossoró como mediação 
para o reconhecimento dos direitos sociais. Relatório Final de Pesquisa. 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Mossoró: Faculdade de 
Serviço Social, 2007.  
 
ROCHA, Aristotelina Pereira Barreto. Expansão urbana de Mossoró: período 
de 1980 a 2004. Natal: Coleção Mossoroense, 2005. 
 
RUA, Maria das Graças. Políticas Públicas. Florianópolis: Departamento de 
Ciências da Administração / UFSC, 2009. 
 
SABATIER, Paul A. Political Science and Public Policy. In: THEODOULOU, 
Stella Z; CAHN, Matthew A. Public Policy: The Essential Readings. New 
Jersey: Prentice Hall, 1995. 
 
SANTOS JÚNIOR, Orlando Alves dos. Políticas Públicas e Gestão. Rio de 
Janeiro: FASE, 2003. 

SANTOS, Milena. Estado, política social e controle do capital. Maceió: 
Coletivo Veredas, 2016. 
 
SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e justiça: a política social na 
ordem brasileira. 2.ed. Rio de Janeiro: Campus, 1987. 
 
SAVAGE, Jon. A criação da juventude: como o conceito teenager 
revolucionou o século XX. Rio de Janeiro: Rocco, 2007. 
 
SCHERER, Giovane. Serviço Social e arte: juventudes e direitos humanos em 
cena. São Paulo: Cortez, 2013. 
 
______. Juventudes, (in)segurança e políticas públicas: a proteção social 
no Brasil. Curitiba: Juruá, 2017. 

http://www.scielo.br/pdf/dados/v54n3/v54n3a02.pdf


141 
 

 
SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: Conceitos, Esquemas de Análise, 
Casos Práticos. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 
 
SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - 
SEDESE. Caderno de Assistência Social: trabalhador. Belo Horizonte: 
NUTASS/UFMG, 2006. 
 
SENTANO, Paula Suanez. O caráter punitivo nas medidas socioeducativas. 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Universidade Federal do Rio 
Grande. Rio Grande: Faculdade de Direito, 2016. 
 
SEVERO, Mirlene Fátima Simões Wexell. O Estatuto da Juventude no Brasil 
(2004-2013): relações de poder, disputas por hegemonia e  direitos humanos. 
Jundiaí/SP: Paco Editorial, 2015. 
 
SILVA, Enid Rocha Andrade; ANDRADE, Carla Coelho. A política nacional de 
juventude: avanços e dificuldades. In: CASTRO, Jorge Aragão; AQUINO, 
Luseni Maria; ANDRADE, Carla Coelho (Orgs). Juventude e política social 
no Brasil. Brasília: IPEA, 2009. 
 
SILVA, Lemuel Rodrigues da. Os Rosados encenam: estratégias e 
instrumentos da consolidação do mando. Mossoró: Queima Bucha, 2004. 
 
SOUZA,  Cínthia Simão de. “A nossa luta é todo dia”: Serviço Social e 
movimentos sociais em Mossoró. 2013. 93 f. Trabalho de Conclusão de Curso. 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Mossoró: Faculdade de 
Serviço Social, 2013.  

SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão à Lava Jato. Rio de Janeiro: 
Leya, 2017. 

SOUZA, Lincoln Moraes de. A agenda e as agendas no Brasil. In: Cronos, v.7, 
n.1, Natal/RN, jan./jun. 2006. 

______. Políticas públicas: introdução às atividades e análise. Natal/RN: 
EDUFRN, 2009. 

SOUZA, Regina Magalhães de. O DISCURSO DO PROTAGONISMO 
JUVENIL. Tese de doutorado apresentada ao Curso de Pós-Graduação em 
Sociologia da Universidade de São Paulo. São Paulo: Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciênciais Humanas, 2006. 

SPOSATI, Aldaíza et al. A assistência na trajetória das políticas sociais 
brasileiras: uma questão em análise. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

______. Modelo brasileiro de proteção social não contributiva: concepções 
fundantes. Concepção e gestão da proteção social não contributiva no Brasil. 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura. Brasília/DF, 2009. 



142 
 

SPÓSITO, M. P.; CARRANO, P. C. Os jovens na relação sociedade-estado: 
entre “problemas sociais” e concepções ampliadas de direitos. In: LÉON, O. D. 
(Org.) Politicas Públicas de Juventud en America Latina. Viña del Mar: 
Ediciones CIDPA, 2003. 
 
SPÓSITO, M. P. Trajetórias na constituição de Políticas Públicas de Juventude 
no Brasil. In: FREITAS, M.V. de; PAPA, F. de C. (Org.) Políticas Públicas: 
Juventude em pauta. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
______. Estado da arte sobre Juventude na Pós-Graduação brasileira: 
educação, ciências sociais e serviço social (1999-2006). Belo Horizonte: 
Argvmentum, 2009. 
 
STEIN, R.H. As políticas de transferência de renda na Europa e na 
América Latina: recentes ou tardias estratégias de proteção social? Tese de 
Doutorado. Universidade de Brasília. Centro de Pesquisa e Pós-Graduação 
sobre as Américas – CEPPAC. Brasília-DF, 2005. 
 
VIAGO, Mario Eduardo. Etimologia. São Paulo: Contexto, 2011. 
 
VIEIRA, Evaldo. Os direitos e a política social. 2.ed. São Paulo: Cortez, 
2007. 
 
______. As políticas sociais e os direitos sociais no Brasil: avanços e 
retrocessos. In: Serviço Social & Sociedade. São Paulo, ano 18, n. 53, 1997. 
 
WAISELFISZ. Julio Jacobo. Mapa da Violência 2016: homicídios por armas de 
fogo no Brasil. Brasília: Flacso Brasil, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



143 
 

7. APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA GESTORES (AS) DA SMDSJ  

PERFIL: 

Nome: 

Formação/Titulação: 

Cargo que exerceu: 

Período de exercício: 

SOBRE A GESTÃO E A RELAÇÃO COM AS JUVENTUDES: 
 

1. Particularmente falando, você tem uma trajetória de atuação com juventudes? 
Se sim, comente sobre. 
 

2. Como a SMDSJ compreende o segmento “juventudes” no município de 
Mossoró? E quanto à gestão? 
 

3. Qual o espaço das juventudes na SMDSJ? Havia/Há uma pasta com ações 
específicas para este segmento? Se não, por quê? 

 
4.  De que forma essa gestão buscou/busca dar visibilidade as juventudes do 

município? 
 

5. Durante essa gestão houve algum tipo de aproximação, por parte da SMDSJ, 
com os segmentos jovens da cidade? Se sim, quais e de que maneira?  
 

6. Quais ações foram desenvolvidas pela secretaria para atender as demandas 
das juventudes? Qual o carro-chefe da agenda de juventude dessa gestão? 

SOBRE A MATERIALIZAÇÃO DOS DIREITOS JUVENIS NO MUNICÍPIO: 

1. Qual o cenário das políticas públicas de juventude da cidade? 
 

2. Como se apresentavam/apresenta as articulações com as legislações e 
instâncias nacionais, estaduais e municipais de juventude (secretarias, 
conselhos, estatuto, conferências, planos)? 
 

3. Existia/Existe intersetorialidade entre a SMDSJ e demais órgãos e secretarias 
municipais em relação ao atendimento das demandas juvenis? Se sim, de que 
forma ocorre? 
 

4. Em sua opinião, como estão configurados os direitos sociais do segmento 
juventudes em termos de ações, acesso, abrangência (em todos os níveis de 
governo)? 

 
5. Quais os principais limites para a materialização de uma politica de juventude 

efetiva no município de Mossoró? 
 

6. E quais as potencialidades reais para essa materialização no município? 
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7.1  APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

A pesquisa “VIVER É MELHOR QUE SONHAR”: uma análise de políticas públicas de 
juventude no município de Mossoró-RN tem como objetivo: Analisar as ações da 
SMDSJ direcionados à juventude. Para produção dos dados, será realizado um 
mapeamento das políticas existentes e utilizar-se-á um questionário subjetivo como 
forma de obter as informações necessárias para complementação dessa pesquisa. 
Esse estudo prevê riscos mínimos, tais como possíveis constrangimentos ou 
desconfortos durante a o preenchimento do questionário. O questionário será 
confidencial. O(a) senhor(a) não é obrigado(a) a responder aquilo que não desejar, 
podendo recusar responder a alguma pergunta que considere inconveniente ou 
desnecessária. Poderá também desistir da pesquisa em qualquer momento, mesmo 
que tenha assinado este termo de consentimento. O tempo de devolução do 
questionário será de acordo com sua própria disposição, mas, será sugerido um prazo 
limite. Esperamos que os objetivos da investigação sejam atingidos, quais sejam: 
Mapear ações voltadas às juventudes na Secretaria Municipal do Desenvolvimento 
Social e Juventude (SMDSJ) de Mossoró-RN; Relacionar as ações mapeadas na 
SMDSJ de Mossoró-RN com as premissas do Estatuto da Juventude; Identificar limites 
e possibilidades para a materialização e consolidação das ações mapeadas na 
SMDSJ de Mossoró-RN. 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

Declaro que após ter sido informado (a) sobre os motivos, objetivos e procedimentos 
da pesquisa intitulada “VIVER É MELHOR QUE SONHAR”: uma análise de 
políticas públicas de/para/com juventudes no município de Mossoró-RN, 
desenvolvida sob a responsabilidade da discente Taisa Iara de Almeida Costa do 
Programa de Pós Graduação em Serviço Social e Direitos Sociais da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Mossoró-RN, sendo a mesma orientada pela 
professora Aione Maria da Costa Sousa, membro do Programa de Pós Graduação, 
tendo sido garantido o anonimato das minhas declarações, bem como o direito de eu 
não participar ou de me retirar da pesquisa em qualquer fase do seu desenvolvimento, 
sem que isso traga algum prejuízo para mim, que não terei nenhuma despesa 
financeira devido a minha participação, e que poderei pedir novos esclarecimentos em 
qualquer tempo na realização da pesquisa, concordei, espontaneamente, em participar 
desta pesquisa. 
 
Mossoró, ____/____/____ 
 
Nome do(a) participante: 
__________________________________________________ 
 
Assinatura do(a) participante: 
_______________________________________________ 
Quaisquer esclarecimentos, favor entrar em contato com a pesquisadora responsável: 
Prof. Dra.: Aione Maria da Costa Sousa - Email: aionesousa@hotmail.com Rua: Av. 
Francisco Mota, 4492, Bairro: Rincão. Mossoró-RN - CEP: 59626-105. Fone:(84) 
98852-6720. 

 
 
 

mailto:aionesousa@hotmail.com
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8. ANEXOS 
 
PROPOSTAS FINAIS DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDES DE 
MOSSORÓ-RN, REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2015: 

 
 

Eixo I – Direito à cidadania, à participação social, política e a representação juvenil. 
Direito à diversidade e à igualdade e direito à comunicação e a liberdade de expressão 
cultural: 
 
PROPOSTAS: 

1. Concretizar a criação do conselho municipal de juventudes 
2. Criar mecanismos de incentivo a arte, de grafite nos muros das escolas, 

construir o “Fest Juventude Mossoró”, criação de casa de cultura de juventude 
nos bairros periféricos e rurais, criar editais culturais de incentivo a coletivos 
culturais de juventudes, mecanismo de fiscalização da meia da passagem e 
incentivar a construção e diálogo de fórum de juventude de povos de terreiros e 
de cultura de matriz africana, criação da secretaria de juventude e fortalecer o 
fórum de juventude.  

3. Criação e efetivação do conselho municipal de juventude 
4. Criação da secretária municipal de juventude 
5. Criação dos centros populares de cultura nas periferias fomentando a formação 

de multiplicadores/as 
6. Fortalecimento/reconhecimento dos espaços de cultura alternativa, a exemplo 

do Beco e do Trapixe 
7. Fortalecer os CRAS/CREAS/UCF 
8. Criação da Casa da Mulher Brasileira em Mossoró 
9. Popularizar o teatro através da garantia de no mínimo uma apresentação 

cultural com o valor acessível de até 5 reais e garantia da efetivação da lei da 
meia entrada 

10. Criação praças com equipamentos culturais, esportivos; 
11. Humanizar a policia militar que aborda nossos jovens nesses espaços. „‟ronda 

cidadã‟‟ 
12. Desburocratizar a cidade, nos processos como exemplo: fechar rua, calçada 

cultural, conselho de politicas LGBTs 
13. Fortalecimento/reconhecimento dos espaços de feiras agroecológicas e da 

economia solidaria, uma nova política sobre drogas. 
14. Agilizar o comitê gestor do PJV 
15. Que se crie uma rede/portal de discussão e debate para cobrar politicas 

publicas efetivas voltadas para o acesso de cultura aos jovens, divulgação do 
que esta acontecendo a nível municipal em relação à cultura e temas que 
possam orientar sobre gênero, étnica, racial, religião e seu pertencimento. 

16. Efetivação do Plano Juventude Vida 
17. Criação do Céu das Artes 
18. Promover, articular e estimular a produção artística da juventude através de 

premiação, leis de incentivos e editais para coletivos e instituições não 
formalizadas 

19. Potencializar a publicidade/propaganda dos eventos de culturas alternativa 
promovida por jovens 

20. Descentralizar produções e bens culturais fortalecendo, articulando e 
visibilizando projetos e iniciativas culturais existentes nos bairros. 

Eixo II – Direito à saúde, desporto e lazer: 
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PROPOSTAS: 

1. Ampliação da prevenção da gravidez das mulheres jovens e, caso opte pelo 
aborto, as mulheres possam contar com acolhimento institucional e a 
descriminalização da interrupção da gestação; 

2. Capacitação (financiada pelo governo federal) das/os profissionais de saúde 
dentro da perspectiva da desnaturalização da desigualdade e opressão de 
gênero e treinamento para trabalhar no combate da violência sexista; 

3. Capacitaras/os servidoras/es públicos para diagnosticar e trabalhar com as 
demandas das vivências de sexualidade da Juventude LGBTT como rege a 
política nacional de saúde LGBTT de 2009; 

4. Reafirmar a atuação da equipe multidisciplinar na educação em saúde e estilo 
de vida saudável – trabalhar o serviço itinerante de educação em saúde – 
SIES; 

5. Ampliar a cobertura vacinal para a população jovem masculina; 
6. Criar estruturas com profissionais, ações e equipamentos de incentivo ao 

esporte/lazer nos bairros (viva juventude). 
7. Garantir a ampliação e estruturação da RAPS (rede de atenção psicossocial) 

através da construção das unidades de acolhimento, leitos hospitalares para os 
jovens com problemas decorrentes do uso e vício de entorpecentes e a 
garantia de efetivação do consultório de rua. 

Eixo III – Direito à sustentabilidade e ao meio ambiente e direito ao território e à 
mobilidade. 

PROPOSTAS: 

1. Pensar na mobilidade urbana para todas as juventudes, inclusive a juventude 
do campo e os deficientes; pensar políticas alternativas de transporte como 
ciclovias e ciclofaixas, corredores de ônibus, dentre outros; 

2. Estender o transporte coletivo para a zona rural 
3. Modificar as calcadas da cidade para inclusão de pessoas deficientes 
4. Efetivar os conselhos municipais de transporte e juventude 
5. Garantir a efetividade do Plano Juventude Viva, contemplando diversos direitos 

para a juventude 
6. Garantir verba para fortalecer a economia solidária e a agroecologia 
7. Garantir mediante as 3 esferas de poder a limpeza e revitalização do Rio 

Mossoró, assim como regulamentar os esgotos, criar zonas de capitação e 
reaproveitamento de água. 

8. Criar e fortalecer os centros de reciclagem 
9. Utilizar energia solar nos prédios e espaços públicos 
10. Criar espaços de cultura e lazer nos bairros, e fortalecer os que já existem, 

juntamente com os conselhos de bairro e garantir a participação da juventude 
nesses espaços 

11. Criar políticas de cultura e lazer para os jovens do CEDUC, possibilitando a 
integração destes com a comunidade. 

Eixo IV – Direito à segurança pública e o acesso à justiça. 

PROPOSTAS: 

1. Criação de políticas públicas voltadas para a distorção idade/ano concomitante 
com a empregabilidade e profissionalização voltadas para o estudantes do 
ensino fundamental e para jovens do campo e da cidade, bem como para 
aqueles que estão cumprindo medida socioeducativa. 
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2. Criação de política pública contemplando o jovem rural através da junção dos 
eixos de educação, cultura, lazer e esporte. 

3. Implementação de uma equipe multidisciplinar dentro das escolas para 
acompanhar os jovens, com o objetivo de diminuir e/ou evitar a evasão escolar. 

4. Inserir uma caravana direitos humanos como agenda permanente nas escolas 
e nas universidades discutindo gênero, violência, drogas, bullying; 

5. Criação de políticas públicas afirmativas contemplando o jovem rural, 
mulheres, negros, indígenas, ribeirinhos e quilombolas através da ampliação 
do PROJOVEM Urbano e outras políticas de educação para jovens 

6. Implementação de creches (nas universidades e nas escolas) 

 Eixo V – Direito à educação, profissionalização, trabalho e a renda. 

 PROPOSTAS: 

1. Melhorar o acesso à educação e profissionalização da juventude em medida 
socioeducativa através do investimento em estrutura física, equipamentos e 
profissionais capacitados; 

2. Garantir uma formação policial humanista para prevenir e combater a 
abordagem violenta; 

3. Criar, equipar e profissionalizar o departamento de atendimento à juventude 
da polícia militar e a defensoria de atendimento à juventude do poder 
judiciário; 

4. Promover acesso à justiça dentro das escolas, proporcionando o 
conhecimento dos direitos e deveres das juventudes; 

5. Viabilizar a formação de lideranças comunitárias juvenis em mediação e 
outras práticas restaurativas de conflitos; 

6. Promover a descentralização do acesso à educação, cultura, esporte, lazer e 
mobilidade, levando tais políticas as periferias e zonas rurais; 

7. Implementação e execução imediata do Plano Juventude Viva em Mossoró; 
8. Não a redução da maioridade penal, mantendo e melhorando a execução da 

política já existente. 
 


