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RESUMO: 
A pesquisa cujos resultados parciais apresentamos no presente estudo, versa sobre o 
levantamento de dados acerca da organização e da execução das diretrizes da atual política 
pública de juventude. Trata-se de uma pesquisa descritiva, cujo projeto parte da investigação 
dos documentos referentes às conferências e textos que discutem a temática juventude, 
políticas públicas e educação. O trabalho busca apontar como a questão da juventude vem 
evoluindo no âmbito governamental e sua relação com outras esferas de ações públicas, 
principalmente o campo educacional. Nesse sentido, a discussão da relação entre juventude e 
educação no Brasil, procura questionar se temos mais um mecanismo do governo neoliberal 
para culpabilizar a categoria por sua condição de pobreza o contexto de desigualdade e falta 
de oportunidades no qual está inserido o jovem brasileiro. 
PALAVRAS CHAVES: Juventude, Políticas Públicas, Educação. 
 
 
ABSTRACT:  
A survey whose partial results is being presented in this study, focuses on data collection 
about the organization and execution of the directives of the current public policy for youth. 
This is a descriptive research, whose project is built on investigation of the documents 
referring to the conferences and texts that discuss the thematics: youth, public policy and 
education. The paper pursuit to point how the issue of youth has been developing in the 
governmental ambit and its relationship to other spheres of public actions, especially the 
educational field. In this sense, the discussion of the relationship between youth and education 
in Brazil, seeks to question whether we have another mechanism of the neoliberal government 
for blaming the category for its condition of poverty in a context of inequality and lack of 
opportunities in which is inserted the young Brazilian. 
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O estudo a ser apresentado, versa sobre o levantamento de dados acerca da 

organização e da execução das diretrizes da atual política pública de juventude. 

A educação é um direito garantido na legislação brasileira, está em vários artigos da 

Constituição Federal (6, 205, 208), sua relação com a juventude recebeu no ano de 2008 uma 

nova reprodução institucional, através ferramentas utilizadas pelo governo federal para a 

efetivação da participação da juventude nas direções das ações do governo, são elas: o 

Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE), criado no final do ano de 2007, e a 

organização da I Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude, que ocorreu no 

Distrito Federal, no período de 27 e 30 de abril de 2008. Entre os temas debatidos pelos 

jovens temos a educação como um dos pontos principais. 

Tal empreendimento pretende-se inovador por dar ao jovem um lugar assegurado na 

formulação de políticas públicas, condição na qual se tornaria efetiva para o segmento juvenil 

a diretriz da Constituição Federal de 1988 da participação popular na direção das ações do 

Estado. 

O projeto parte da investigação dos documentos referentes às conferências e textos 

que discutem a temática juventude, para mostrar com vem se desenvolvendo a visão sobre a 

juventude, e o modo de vê-la como categoria revolucionaria ao mesmo tempo em que 

marginalizada. 

 Para o estudo das conferências, foi analisado o site: Portal da Juventude do Governo 

Federal que possui informações sobre a conferência Nacional, sobre documentos 

internacionais e nacionais sobre a “questão da juventude”, além de 14 cadernos temáticos que 

retratam os aspectos a serem tratados nas conferências, temas ligados à juventude.Entre os 

cadernos estudados temos o caderno: “Educação”. 

Na busca pelo conceito de juventude não há consenso, e dependendo da ideologia, 

concepção teórica, política do analista, como descreve Freire Filho(2007): 

 

 [...] uma mesma atividade pode ser descrita como “resistente”, 
“rebelde”, “rude”, “anômica”, “desviante”, “diversionista”, 
“deliquente” ou “patológica”, conforme atestam as copiosas pesquisas 
sobre o comportamento juvenil, realizada no âmbito das ciências 
humanas e sociais. (FREIRE FILHO, 2007, p.17). 
 

A Política Nacional de Juventude, (PNJ) é uma medida governamental, iniciada por 

volta de 2005, que pretende beneficiar os jovens com políticas de atenção às suas demandas 

específicas, estabelecendo diretrizes para programas especiais. Essa política tem como base 
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governamental de ações a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), órgão ligado à Secretaria 

Geral da Presidência da República. 

A investigação partiu do pressuposto da existência de um processo que traz o jovem 

como sujeito na elaboração de políticas públicas voltadas para a sua categoria, através das 

conferências sobre a juventude, a qual tem a expectativa de “criar espaços participativos onde 

os principais problemas que afetam os jovens sejam discutidos” (NEVES E FERRERI, 2008, 

p 127). 

Para alcançar estes objetivos, foram realizados estudos bibliográficos e documentais 

que subsidiam a contextualização dos fundamentos e valores que marcam participação do 

jovem com ator político. Esses estudos envolvem leituras, ficha mentos e discussões dos 

textos e documentos em nível internacional, nacional e documentos referentes às conferencias 

e reuniões livres municipais  

Os resultados encontrados no decorrer da pesquisa foram trabalhados/analisados na 

busca de uma reflexão sobre as conferencias da juventude como espaço para a participação do 

jovem na formulação de políticas públicas que atendam sua demanda especifica. Nesse 

sentido procura-se questionar se temos mais um mecanismo do governo neoliberal para 

culpabilizar a categoria por sua condição de pobreza, não levando em consideração o contexto 

de desigualdades e falta de oportunidade para o jovem adquirir sua autonomia. 

 

 A JUVENTUDE COMO SUJEITO POLÍTICO 

 

As políticas públicas para juventude são recentes, sendo que muitas delas estão em 

construção. Segundo Diógenes (2009), “... são quase sempre marcadas por movimento, 

tensões e reconfigurações que se produzem no campo das práticas juvenis” (DIÓGENES, 

2009, p 275). Para compreender de forma mais clara a construção de políticas para a 

juventude, faz-se necessário um levantamento sobre a evolução das políticas sociais no Brasil, 

mais especificamente a partir da Constituição de 1988, a qual sugere a idéia da participação 

da própria juventude para a formação de políticas que atendam ao seu grupo social.  

A Constituição de 1988 estabeleceu um sistema de proteção social definido por meio 

da Lei Orgânica de Assistência Social-LOAS (Lei. 8.742), baseada numa organização 

descentralizada e com a participação e controle da sociedade civil. Tais diretrizes estão 

presentes no Art. 5 da LOAS e definem as bases da organização da assistência social através 

da “descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo” (BRASIL, 1993, p 02). 
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 No ano de 2004 foi criado o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, o qual 

vem materializar o conteúdo da LOAS, trazendo um modelo de gestão descentralizado e 

participativo e uma nova configuração para a assistência social no Brasil. Esse modelo 

participativo permeia a formulação das políticas para a juventude que é configurada para 

atender as demandas especificas dos indivíduos, no caso dos jovens, os quais são ouvidos e 

tem suas opiniões consideradas.  

Os jovens possuem um grande desafio de se reconhecerem como atores políticos e 

buscarem participar das instituições políticas, reivindicando atitudes efetivas que estejam de 

acordo com as suas necessidades. 

Quanto à atual política de juventude, a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) é 

vinculada à Secretária-Geral da Presidência da República, sendo a responsável por articular os 

programas e projetos no âmbito federal destinado a jovens de 15 a 29 anos. O Conselho 

Nacional de Juventude (CONJUVE) foi implantado em 2005 e tem como finalidade formular 

e propor diretrizes de ação governamental voltadas para a juventude, na forma de política 

pública, além de fomentar estudos e pesquisas sobre a realidade socioeconômica juvenil.  

As conferências de juventude são organizadas em níveis nacional, estadual, 

municipal e as conferências livres, o que permite a descentralização das ações do governo 

como posta na LOAS.  

As conferências são reflexos das mudanças ocorridas no contexto mundial sobre a 

juventude. Entre os acontecimentos internacionais temos o Ano Internacional da Juventude 

pela Organização das Nações Unidas, em 1985, o que demonstra a preocupação internacional 

com a questão da juventude e com o seu bem-estar, à medida que a introduz na agenda 

internacional. 

Os direcionamentos das ações para o bem-estar do jovem estão intimamente ligados 

ao combate à pobreza, fato que revela, de maneira implícita, que uma das formas para 

contribuir para o desenvolvimento da juventude é investir no desenvolvimento social e na 

ampliação do mercado de trabalho. “O maior desafio do jovem seria, então, a pobreza” 

(NEVES E FERRERI, 2008, P 139).  

 

DELINIAMENTO METODOLÓGICO 

 

O presente trabalho é fruto de um estudo parcial do levantamento de dados acerca da 

organização e da execução das diretrizes da atual política pública de juventude.  
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Tal iniciativa pretende descrever os processos institucionais, principalmente as decisões 

políticas e os procedimentos organizacionais, que levaram à realização das conferências de 

juventude de Sergipe, à participação deste Estado na esfera nacional das conferências, bem 

como as providências tomadas a partir das deliberações que constam nos relatórios daqueles 

plenários. Nesse sentido, busca-se apreender a relação do jovem com a política pública e os 

efeitos dessa relação para o debate sobre a experiência política mais ampla. 

O arranjo metodológico deste projeto possui característica de pesquisa documental 

com busca de fontes nas instâncias de governo e da sociedade civil envolvidas na política. Por 

documento entende-se um amplo campo de registros discursivos acerca de ações e 

acontecimentos, a saber: 

 

Cartas, livros, relatórios, diários pinturas, esculturas, fotografias, 
filmes, músicas, mitos, lendas, falas, espaços, construções 
arquitetônicas ou paisagísticas, instrumentos e ferramentas de 
trabalho, utensílios, vestimentas, restos de alimentos, habitações, 
meios de locomoção, meios de comunicação. São, ainda, os sentidos 
culturais, estéticos, técnicos e históricos que os objetos expressam, 
organizados por meio de linguagens (escrita, oralidade, números, 
gráficos, cartografia, fotografia, arte) (SAMARA & TUPY, 2007, 
p.118). 

 

Tal amplitude da noção de documento permite que se invista na pesquisa dos mais 

variados registros de manifestação política dos atores da PNJ encontrados no campo.  

 A pesquisa buscar documentos tais como relatórios, atas, despachos, sites, depoimentos 

e publicações diversas que tratem das ações ligadas à PNJ. Também trabalha de  procedimentos 

de pesquisa bibliográfica, sobre a temática da juventude, e de observação de campo, com 

caráter participativo ou não (a depender das possibilidades de inserção), conforme a 

investigação alcançar foros institucionais de debate político sobre a juventude, tais como 

reuniões de conselho de controle social, de órgãos governamentais, contatos com entidades da 

sociedade civil e eventos institucionais com a temática da juventude.  

O uso de diário de pesquisa é uma constante ao longo da realização do projeto. A 

análise do impacto das pretendidas inovações participativas de jovens depende da reflexão 

sobre as ações de governo e da sociedade civil inseridos na política pública. 

Tal análise se vincula ao campo de pesquisas do Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Exclusão, Cidadania e Direitos Humanos (GEPEC) da Universidade Federal de Sergipe, criado 

em 2000 por iniciativa de professores de diferentes setores das ciências humanas e sociais da 

UFS: Ciências Sociais, Psicologia, Educação e Direito.  
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O GEPEC vem desenvolvendo estudos em políticas públicas de diferentes setores desde 

sua fundação. O projeto que ora se apresenta se vincula à linha de pesquisa “Estado, exclusão 

social e direitos humanos” que tem como objetivo analisar a reprodução da exclusão na 

sociedade brasileira a partir da ação de instituições estatais e as repercussões no debate acerca 

dos direitos humanos. Por conseguinte, as políticas de juventude serão avaliadas quanto ao 

sentido de reprodução da exclusão, na medida em que gerem esvaziamento do sentido político 

da juventude em detrimento de seu mero controle social, ou ruptura com as lógicas excludentes, 

favorecendo a consolidação do jovem como sujeito político no âmbito das políticas públicas e 

para além dele. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os apontamentos iniciais da pesquisa foram obtidos por meio de um estudo crítico do 

grupo sociais juventude, das políticas sociais no geral e de maneira especifica para juventude. 

O atual processo de participação política para o qual o jovem é chamado envolve o tema do 

protagonismo político na construção de políticas públicas para esse grupo social. Segundo o 

documento Guia das Políticas Públicas de Juventude, o qual trata sobre essa construção em 

parceria com o jovem, levando em consideração as heterogeneidades dos mesmos, jovens são 

portadores de direitos, autores da suas próprias histórias: “O universo Juvenil é complexo, 

compreende múltiplas singularidades que precisam ser levadas em consideração na 

elaboração e implementação de políticas públicas (PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA, 

2007).” 

 Foram identificados noves desafios que dão direção para a consolidação da Política 

Nacional de Juventude são eles: 

 

 

Ampliar o acesso ao ensino e a permanência em escolas de qualidade; 
erradicar o analfabetismo; preparar para o mundo do trabalho; gerar 
trabalho e renda; promover uma vida saudável; democratizar o acesso 
ao esporte, ao lazer, à cultura e à tecnologia da informação; promover 
os direitos humanos e as políticas afirmativas; estimular a cidadania e 
a participação social e melhorar a qualidade de vida no meio rural e 
nas comunidades tradicionais. (PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA, 
2007). 
 

O atual processo de participação política para o qual o jovem é chamado envolve o 

tema do protagonismo político na construção de políticas públicas para esse grupo social. 
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Segundo o documento Guia das Políticas Públicas de Juventude, o qual trata sobre essa 

construção em parceria com o jovem, levando em consideração as heterogeneidades dos 

mesmos, jovens são portadores de direitos, autores da suas próprias histórias: “O universo 

Juvenil é complexo, compreende múltiplas singularidades que precisam ser levadas em 

consideração na elaboração e implementação de políticas públicas” (PRESIDÊNCIA DA 

REPUBLICA, 2007). 

A participação do jovem nas conferências, por exemplo, pretenderia, a princípio, 

reforçar o valor da política diante desse público. Resta saber, se as conferências, que se 

apresentam como sensíveis às questões dos jovens, vão ser mesmo espaço em que se respeita 

o modo de fazer política dos jovens.    
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