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Resumo  

O presente texto objetiva descrever o modo pelo qual se encontra constituída a atual política 
pública de juventude – tendo como campo de reflexão as práticas governamentais 
institucionalizadas – enfocando na política do Estado o conflito entre “protagonismo jovem” e 
a historicamente conhecida produção do jovem como “massa de manobra”, porém útil às 
práticas governamentais. A metodologia adotada possui caráter de pesquisa documental, 
tratando da organização, descrição e alguns feitos da atual política pública de juventude, em 
esferas Estadual e Nacional. A análise busca apresentar como questões referentes ao 
protagonismo juvenil a partir das ambiguidades da noção de juventude, da execução da 
metodologia das conferências e das questões do trabalho e da educação na atual política 
pública de juventude. 
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Abstract    

This paper aims to describe the way in which it is made the current public policy on youth – 
on a field of reflection institutionalized governmental practices – focusing on the state 
political conflict between the “young leadership” and the production of young historically 
known as “mass for maneuver”, however useful government practices.  The methodology has 
the character of documentary research, dealing with the organization, description, and some 
made of current public policy for youth, state and national levels. The analysis aims to show 
how issues related to juvenile leadership from the ambiguities of the concept of youth, the 
implementation of the methodology of the conference and the issues of work and education in 
current public policy for youth. 
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Introdução 

A relação entre juventude e participação política no Brasil ganhou, a partir do ano de 

2008, um novo desenho institucional através da implementação de mecanismos participativos 

para o jovem em instâncias decisórias de políticas. O debate sobre a juventude e sobre as 

políticas públicas destinadas a esse segmento ganhou visibilidade pública e reuniu uma série 

de atores: organizações não-governamentais, governos, fundações empresariais, organismos 

internacionais, acadêmicos, parlamentares, e, em especial, uma diversidade de organizações, 

movimentos e grupos juvenis. 

Desde o final da década de 1990 e primeiros anos de 2000, é possível constatar um 

crescimento de mecanismos institucionais estatais – coordenadorias, assessorias, secretarias – 

destinados ao segmento juvenil tratado com dimensão de política pública, buscando favorecer 

ao diálogo entre poder público e setores organizados de uma juventude política. Esse processo 

põe em questão ativar a veia politizada da juventude brasileira, buscando, em certo sentido, 

revalorizar o modelo de juventude politicamente engajada, predominante nos anos 1960. 

O discurso da atual Política Nacional de Juventude (PNJ) gira em torno de um 

“protagonismo jovem”, o qual ganhou uma engenharia institucional sustentada por duas 

instâncias de organização: o Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE), criado no final de 

2007, e a organização da I Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude, realizada 

em Brasília, em 2008. Essa última foi precedida, em níveis municipal e estadual, de 

conferências e reuniões preparatórias sobre políticas para a juventude com a participação de 

diversos atores institucionais e da sociedade civil. O CONJUVE, como todo órgão consultivo 

de política social, busca estabelecer diálogos entre a sociedade civil e o Estado. Já o sistema 

de conferências busca apontar as prioridades de ações e programas a serem desenvolvidos 

pelo poder público.  

A PNJ se diz inovadora por dar ao jovem um lugar assegurado na formulação de 

políticas públicas para a juventude, condição na qual se tornaria efetiva para o segmento 

juvenil a diretriz constitucional da democrática participação popular na formulação das ações 

do Estado.  

Tendo em vista esses aspectos, o presente artigo objetiva descrever o modo pelo qual 

se encontra constituída a atual política pública de juventude e debater a partir dela o 

“protagonismo jovem”. O principal problema é questionar se tal empoderamento juvenil 

poderá dar margem aos já conhecidos artifícios de reprodução da politização do jovem como 

“massa de manobra” útil às práticas governamentais. Tal questionamento parte da realização 
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das pesquisas “Política de juventude e juventude política” (2009/2010) e “A Política Nacional 

de Juventude e a juventude política” (2010/2011), ambas inscritas no Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Federal de Sergipe, que receberam 

apoio do CNPq.    

O arranjo metodológico desses estudos seguiu um caráter documental, tratando da 

organização, descrição e alguns feitos da atual política pública de juventude, no Estado de 

Sergipe e em esfera Nacional. Os documentos tratados foram buscados em instâncias 

governamentais, tanto em meio digital quanto arquivos materiais.  

Nestas investigações entendemos a noção de documento a partir de um amplo 

pressuposto que se coloca de forma desprendida em relação à tradicional concepção 

positivista a qual entendia que todo documento deveria remeter a um significado de prova, a 

serviço de comprovação científica. Em nossas análises, procuramos interrogar os documentos 

colhidos, indagando não apenas o que estes pretendem nos dizer e como nos dizem, mas 

também o que eles não dizem – voltamos nossos olhares para os ditos e não-ditos. Buscamos 

utilizar ferramentas de análise documental que favoreçam a reflexão política sobre a 

juventude, tratando o documento em uma análise que, a partir de Foucault:  

[a análise documental] considera como sua tarefa primordial, não interpretá-
lo, não determinar se diz a verdade nem qual é seu valor expressivo, mas sim 
trabalhá-lo no interior e elaborá-lo: ela o organiza, recorta, distribui, ordena 
e reparte em níveis, estabelece séries, distingue o que é pertinente do que não 
é, identifica elementos, define unidades, descreve relações (FOUCAULT, 
2004, p.7). 
 

Nesse sentido, partindo para analisar os documentos do portal eletrônico 

governamental da juventude (www.juventude.gov), tratamos de artigos, relatórios de 

pesquisa, declarações internacionais, despachos, portarias, cartilhas, cadernos temáticos e 

relatórios. O caderno temático é um documento que contém várias informações, depoimentos 

e questões relativas a um tema proposto pela Política Nacional de Juventude (PNJ) para as 

conferências de juventude. Ao todo, são catorze cadernos com os seguintes títulos: trabalho; 

sexualidade; tempo livre; participação (política); cidade e territórios; cultura; diversidade; 

drogas; cidadania GLBTs; família; mídia e comunicação; educação; meio ambiente e, 

liberdade e direitos democráticos; completam esta série de documentos o chamado 

“Documento Base” e o “Caderno de Resoluções”, ambos referentes a I Conferência Nacional 

de Juventude.  

Em seguida, analisamos os documentos que nos foram cedidos pela Coordenadoria 

Estadual de Política Pública de Juventude – localizada na Secretaria Estadual do Trabalho, 
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Juventude e Igualdade Social – os quais, em sua maioria, se referem aos relatórios de 

sistematização dos grupos temáticos que compuseram a I Conferência Estadual de Políticas 

Públicas de Juventude de Sergipe. 

Diante do exposto, a reflexão em curso seguirá tratando do tema do protagonismo 

juvenil através de quesitos tais como o da ambiguidade do conceito de juventude, da execução 

do sistema de conferências de juventude e do aparecimento dos temas trabalho e educação na 

Política Nacional de Juventude. 

 
 

Juventude: um conceito ambíguo 
 

Ao debruçarmos sobre o protagonismo juvenil nos vemos imediatamente diante do 

problema da (in)definição do termo ‘juventude’ para qualificar precisamente sobre o quê 

estamos nos referindo ao fazer uso desse termo.  

Segundo Groppo (2000), podemos definir a juventude como uma categoria social, o 

que a torna mais do que uma mera faixa etária ou uma classe de idade, no sentido de limites 

etários restritos como os que conhecemos pelos programas sociais destinados a jovens – 15 a 

24 anos, 15 a 29 anos, 17 a 25 anos etc. Isso, por sua vez, não faz da juventude um grupo 

coeso ou uma classe social de fato. Aliás, nos seria ingênuo pensar uma classe social formada, 

ao mesmo tempo, por todos os indivíduos de uma mesma faixa etária. É importante lembrar 

que na pesquisa documental que originou este artigo não houve um consenso no tocante à 

especificação de uma faixa etária que compõe a juventude. Até mesmo os documentos 

utilizados pela Política Nacional de Juventude apresentam diferentes faixas etárias, como os 

documentos: “Diretrizes e perspectivas”, “Perfil da Juventude Brasileira”, “Documento Base” 

e “Caderno de Resoluções da Conferência Nacional”.  

Ao ser definida como categoria social, a juventude torna-se, ao mesmo tempo, uma 

representação sócio-cultural e uma situação social. Ou seja, a juventude é uma representação 

ou uma construção simbólica, fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios indivíduos 

tidos como jovens, para significar uma série de comportamentos e atitudes a ela atribuídos. 

Na verdade, outras faixas etárias fabricadas na modernidade poderiam ser definidas assim, 

como a infância, a Terceira Idade, a adolescência etc. Trata-se não apenas de limites etários 

pretensamente naturais e objetivos, mas também, e principalmente, de construções sócio-

históricas com suas próprias formas e conteúdos que têm importante inscrição no 

funcionamento das sociedades modernas (GROPPO, 2000). 
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 Contudo, o esforço de definição dessa categoria social deve levar em consideração que 

falar em juventude é movimentar-se em um campo ambíguo de conceituação. Ela representa o 

segmento que mais se define por suas práticas, por suas formas diversas de atuação e de 

experimentação do que por conceituações e referenciais fixos. A juventude é uma invenção 

moderna, sendo tecida em um terreno de constantes transformações. Desse modo, qualquer 

esforço de registro acerca de sua condição, de seus modos de atuação, deve ter como 

referencial suas práticas, movimentos e esferas de sociabilidade (DIÓGENES, 2009).  

 Para Charlot (2006), é impossível falarmos de apenas uma juventude e, ao mesmo 

tempo, convivemos com o reconhecimento social de que existem formas de juventude. Essa 

multiplicidade deve, certamente, impactar as ações do poder público que se vê compelido a 

dar respostas aos problemas dos jovens. O reconhecimento da multiplicidade e da capacidade 

inventiva e experimental dos jovens constituem grandes desafios para a proposição de 

políticas públicas para a juventude.  

 No tocante à Política Nacional de Juventude (PNJ), esta considera que os estereótipos 

relativos à juventude empobrecem uma realidade juvenil que se mostra plural e complexa:   

Quando olhamos para a juventude, vemos um mosaico. Os jovens brasileiros 
são de diversas raças e classes sociais. Pensam e agem de maneiras variadas. 
E estão por todo o país: na cidade, no campo, nas florestas, nas beiras dos 
rios, nas aldeias e nos quilombos. É preciso considerar essa rica diversidade. 
Não se trata aqui, portanto, de estereótipos. Nos noticiários, os jovens 
(geralmente dos setores populares) aparecem como desordeiros e violentos. 
Nas propagandas, aparecem como personagens bonitos, saudáveis, alegres e 
despreocupados, que se oferecem como modelos de consumo e de um estilo 
de vida ao qual poucos têm acesso. Nem a juventude perigosa das 
sensacionalistas manchetes policiais, nem a juventude consumista e alienada 
dos anúncios de tevê: é sobre a juventude real, complexa, diversa e 
numerosa que estamos falando (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2007b). 

 
A partir do entendimento que a atual PNJ nos apresenta sobre a juventude, nota-se um 

discurso manifesto sensível à diversidade da atuação protagonista do jovem. Entretanto, para 

adentrarmos nas singularidades das ações da juventude, é preciso conhecer o aparato 

institucional oferecido ao protagonismo juvenil já que é exatamente no interior desse aparato 

e nos termos de seu funcionamento que é conferido o sentido protagonista. Trata-se do 

funcionamento dos dois principais mecanismos da política: o já mencionado CONJUVE e o 

sistema de conferências.  

O CONJUVE, implantado em 2005, tem como finalidade formular e propor diretrizes 

de ação governamental voltada para a juventude, na forma de política pública, além de 

fomentar estudos e pesquisas sobre a realidade sócio-econômica juvenil. Possui participação 

do governo, de organizações e de personalidades identificadas com a juventude e com ações 
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políticas para a juventude. É paritariamente composto por 60 membros, sendo 20 do Governo 

Federal, oriundos de ministérios que desenvolvem programas e ações pró-juventude, e 40 da 

sociedade civil, oriundos de entidades, movimentos sociais, redes de jovens e organizações 

não-governamentais que trabalham com segmentos juvenis. Assim como outros órgãos 

consultivos existentes nas políticas sociais (como o da criança e adolescente, o da assistência 

social e outros), encara o desafio de se tornar espaço de diálogo entre sociedade civil, governo 

e juventude, buscando assessorar o governo em medidas que produzam reconhecimento de 

direitos e capacidades dos jovens (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2007a). 

Já o sistema de conferência tem a Conferência Nacional de Políticas Públicas de 

Juventude como instância que aponta as prioridades de ações e programas a serem 

desenvolvidos pelo poder público. Como mencionado acima, essa conferência é precedida por 

conferências estaduais e municipais, além de reuniões livres, o que busca assegurar a 

participação plural dos sujeitos envolvidos. A Conferência Nacional deve ser realizada a cada 

dois anos, com o intuito de envolver o jovem interessado nas temáticas em pauta, bem como 

estabelecer um diálogo que gere alternativas para enfrentar os desafios da vida juvenil.  

A I Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude trouxe os temas: 

“Juventude: Democracia, Participação e Desenvolvimento Nacional”, “Parâmetros e 

Diretrizes da Política Nacional de Juventude” e “Desafios e Prioridades para as Políticas 

Públicas de Juventude”. Tais temas foram canalizados para debate nos seguintes grupos 

temáticos: trabalho; sexualidade; tempo livre; participação (política); cidade e territórios; 

cultura; diversidade; drogas; cidadania GLBT; família; mídia e comunicação; educação; meio 

ambiente e, liberdade e direitos democráticos. 

O modo de operacionalização do sistema de conferências pressupõe um exercício de 

nivelamento de informações (propiciando comunicação e interação necessárias às discussões) 

e a utilização de técnicas de discussão coletiva. Para isso, sua proposta metodológica visa 

gerar espaços de sensibilização calcados em uma dimensão lúdica e garantir a expressão da 

diversidade (bandeiras) que produzam comprometimento com a conferência. O intuito final 

procura envolver a pluralidade da juventude brasileira e dos atores institucionais na discussão 

da conferência e construir coletivamente propostas objetivas e factíveis para a PNJ, tendo em 

vista vencer a dificuldade já conhecida de se efetivar os resultados, situação que marca a 

prática das conferências: “apesar da rica vivência proporcionada pela participação política, 

que gera resultados na sociedade civil, as conferências ainda materializam pouco as 

resoluções que aprovam” (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2007b). 
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Frente a essa estrutura institucional e metodológica, a participação do jovem na 

formulação de políticas públicas se encontra entre problemas de natureza distinta. No plano 

institucional, a construção de uma legitimidade consultiva na criação de ações do poder 

público para o e pelo segmento juvenil. Relacionado a isso, no plano metodológico, o desafio 

de garantir objetividade nas propostas públicas dos jovens, como forma de sedimentar a 

participação juvenil como sujeito na elaboração das respectivas ações do poder público.  

À primeira vista, a produção de propostas objetivas nas conferências de juventude 

reforçaria um dos principais objetivos dessa política pública: permitir acesso ao jovem para 

ser protagonista da formulação de políticas e programas governamentais dirigidas à 

juventude. Levando em consideração tais condições postas à participação do jovem, cabe 

analisar o modo pelo qual este sujeito político contemporâneo se insere, ou é capturado pelas 

amarras político-institucionais; bem como tentar investigar o proceder do protagonismo 

juvenil estruturado institucionalmente a priori frente ao potencial inventivo da juventude, 

marca que os jovens in-conformados dos anos sessentas do século passado, por exemplo, 

deixaram para a história.  

 

A execução do sistema de Conferências 

 

A Conferência Estadual de Juventude de Sergipe definiu desafios e soluções a serem 

apresentadas na Conferência Nacional de Juventude. Os debates da Conferência Estadual se 

deram de acordo com as modalidades dos grupos temáticos (GT’s) anteriormente referidos: os 

jovens e demais participantes afins escolhiam qual (ais) G.T.(s) gostariam de participar – 

muito embora alguns dos GT’s ocorressem ao mesmo tempo, fato que obrigava os 

participantes a ‘pesar’ em suas escolhas qual temática almejaria estar presente. Em seguida, o 

coordenador de G.T. apresentava a(s) instituição(ões) organizadora(s) envolvida(s) no evento, 

e explicitava a metodologia do G.T.: ao final deste, os participantes deveriam produzir, para 

cada temática, 3 desafios e 9 soluções. Após definidas, três dessas soluções deveriam ser 

escolhidas como prioritárias; esse conjunto de produções seria, então, registrado em 

relatórios. 

Os relatórios dos grupos temáticos apresentam-se organizados em dois blocos: o 

primeiro contém informações gerais acerca dessa Conferência (local, data, número estimado 

de pessoas3 e organizações participantes, nome do responsável pelo preenchimento do 

relatório, emails e telefones para contato); no segundo, informações das propostas 

apresentadas na contextualização do debate, os temas discutidos, número de soluções e 
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desafios propostos no debate. Além disso, ao final de cada relatório há um espaço para que o 

responsável pelo preenchimento redija, em algumas linhas, uma breve avaliação do grupo 

temático. 

 Em meio aos documentos analisados, percebemos uma larga quantidade de temáticas 

que buscou contemplar diversas esferas do universo juvenil. Essa aproximação com a 

diversidade jovem é um aspecto aparentemente inovador da atual política pública de 

juventude, pois os moldes anteriores de políticas destinadas aos jovens, não iam muito na 

direção de estar com os jovens, no sentido de perceber suas características marcantes como 

seus modos de linguagem, modos de sociabilidade, suas experiências e práticas. (DIÓGENES, 

2009).  

 A própria proposta metodológica das conferências de juventude busca construir, junto 

aos jovens, um levantamento de questões vistas como prioritárias a uma melhoria da condição 

atual juvenil, embora tenham em mente as dificuldades de se efetivar os resultados. Com isso, 

as conferências resolveriam a intenção de possibilitar a participação plural e intensa dos 

envolvidos, potencializando os objetivos da política pública de juventude (PRESIDÊNCIA 

DA REPÚBLICA, 2007b).  

Com relação à Etapa Nacional da Conferência de Juventude, alguns dos dados obtidos 

no documento Caderno de Resoluções4 apontam que a mesma, como momento final de um 

extenso ciclo, demandou um período de oito meses em sua etapa preparatória, conseguindo 

realizar 840 conferências municipais e regionais em todos os 26 Estados brasileiros e no 

Distrito Federal. Além disso, 690 conferências livres foram promovidas por grupos, 

instituições e organizações em todo o país. O número estimado de participantes da etapa 

nacional foi de 2.500 pessoas, e de 402.000 pessoas durante todo o processo. É interessante 

ressaltarmos o número informado de participantes nas 19 conferências realizadas em várias 

localidades do Estado de Sergipe: 9.510 pessoas envolvidas. Conforme o documento, Sergipe 

sobrepujou outros Estados de densidade demográfica bem mais elevada, como Rio de Janeiro, 

Espírito Santo, Rio Grande do Norte, etc., atingindo o 13º lugar em número de participantes. 

Nos documentos analisados acerca da Conferência de Sergipe, nos chamou atenção o 

fato de que em todos os relatórios de grupos temáticos a participação dos presentes é sempre 

referenciada com expressões tais como: “o grupo participou ativamente das discussões, 

satisfazendo as pretensões do G.T.”; “mesmo com uma quantidade pequena de participantes, a 

discussão e participação foram satisfatórias”; “as discussões dos presentes apresentaram um 

discurso coeso e objetivo”. Tamanha ênfase na participação dos presentes – considerando as 

relações institucionais de relatoria das plenárias, bem como a função política desses 
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documentos, qual seja, prestar contas da tarefa previamente determinada – nos leva a 

questionar que se trate de um reforço do protagonismo juvenil destinado a satisfazer a 

funcionalidade da PNJ. 

Os relatórios das conferências municipais e estaduais, com seu formato de formulário, 

pouco descrevem os processos de discussão dos GT’s e plenárias, oferecem pouca visibilidade 

às performances dos participantes, além de serem, em sua maioria, parcialmente preenchidos. 

As informações são, em geral, tão esquemáticas quanto às de uma fatura. 

 

 

Como trabalho e educação aparecem na PNJ 

 

O desafio historicamente posto às políticas para jovens é propiciar ações de 

profissionalização e oportunidade posterior de absorção de jovens no mercado de trabalho e, 

concomitantemente, promover o desenvolvimento integral do sujeito jovem, levando-se em 

conta os problemas concretos vividos, estilos e linguagens juvenis, e as realidades do mercado 

de trabalho (DIÓGENES, 2009). Como fazer para que essas políticas traduzam as 

necessidades e aspirações dos jovens, bem como produzam um efeito de construção e 

discussão coletiva?  

Em alguns documentos analisados – como o “Caderno Temático Trabalho” – o 

discurso da PNJ destina muita importância ao empreendedorismo juvenil, relacionado às 

iniciativas de profissionalização e geração de rendas. No documento “Diretrizes e 

perspectivas”, se caracteriza o “ser jovem” como:  

 
[...] um estado de espírito, uma dádiva, um dom de um momento passageiro 
da vida que não deveria passar, por ser o mais interessante e vibrante; é ser 
empreendedor, expressar força, ter ânimo, se aventurar, ser espontâneo, ter 
uma boa apresentação física, ser viril, se divertir acima de tudo, priorizando 
o bem viver em detrimento das responsabilidades mesquinhas da vida 
(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2007, grifo nosso). 

 
 Segundo Iulianelli (2003), nos anos 1980, questões referentes aos jovens passaram a 

ser encaradas em uma ótica diferenciada da perspectiva policial, discutindo fundamentalmente 

a questão dos direitos e, sobretudo, o direito à educação. Ao nosso entendimento, a PNJ 

parece retomar essa discussão surgida no final do século passado sobre a educação, mas agora 

interligada à inserção no mercado de trabalho: se antes a preocupação era “colocar” o jovem 

na escola, hoje ela persiste acompanhada da dúvida “o que o jovem vai fazer ao sair da 

escola?” No Documento Base5 da I Conferência Nacional de Juventude, lemos: 
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“Nos dias de hoje, não se trata mais de estudar antes como forma de se 
preparar para conseguir um emprego depois. O banco da escola está ao lado 
da cadeira do escritório: é preciso criar condições para que os jovens possam 
se dedicar à sua formação educacional de modo integrado à sua inserção e 
permanência no mundo produtivo” (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 
2007b). 

 

É importante ressaltarmos a ênfase dada a favor do empreendedorismo juvenil, mesmo 

quando este se encontra agregado a outros dispositivos sociais, tais como melhores condições 

de renda, moradia e assistência médica, conforme se vê na política – haja vista que o 

empreendedorismo parece ser a forma própria do protagonismo juvenil ambicionado na 

política como saída para os conflitos da condição jovem. Nesse sentido, o jovem 

empreendedor, que tem como pré-requisito ser supostamente bem qualificado pelo currículo 

escolar, viril em suas iniciativas, se encontraria nivelado ao jovem protagonista de decisões 

políticas nos espaços participativos da PNJ. 

Dois perigos se apresentam diante da composição empreendedorismo-protagonismo. 

O primeiro vem da recorrente história de responsabilizar o jovem pelo seu próprio infortúnio, 

conforme aponta Iulianelli (2003), praticamente como uma tradição das políticas públicas de 

juventude. O segundo problema é o de já trazer prescrito o modelo protagonista, na forma 

empreendedorista, a ser desempenhado pelo jovem. Isso sem mencionar o largo debate acerca 

dos efeitos das perdas das proteções trabalhistas na égide contemporânea do 

empreendedorismo. Resta indagar pelas aventuras empreendedoras que serão protagonizadas 

pela virilidade juvenil da periferia, por exemplo. 

 

Considerações finais 

 

É notório o fato de que vivenciamos recentemente uma experiência inicial e, ao 

mesmo tempo, dita inovadora de implementação de uma política nacional de juventude. Esta 

se constituiu a partir do encontro entre intelectuais, gestores públicos, acadêmicos, 

movimentos juvenis, setores governamentais e organizações da sociedade civil que tomaram 

como foco sustentar e tornar possível a aplicabilidade dessa política pública. 

Nos últimos anos, podemos perceber o quanto se tornou comum, no quadro político 

brasileiro, questões que façam menção ao universo juvenil – principalmente a relação entre 

juventude e participação política. Entendemos que a atual PNJ pretende resgatar a temática da 

juventude no cenário político brasileiro, reservando ao jovem o papel de ator político. 
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Para muitos autores, o engajamento político dos jovens já não é experienciado desde 

os anos 1960, o que dá margem a que se perceba o jovem como descompromissado 

politicamente. Contudo, segundo Diógenes (2009), não se trata de um momento histórico no 

qual os jovens se comportem de forma descompromissada com a política, mas sim que o 

segmento juvenil pratica política por meio de formas diferenciadas e parece não destinar 

muita credibilidade, ou simplesmente não reconhecem os modos institucionalizados de se 

fazer política.  

Nesse sentido, podemos perceber dois modos de se fazer relacionar política pública e 

juventude. Quando falamos em nossas pesquisas de uma “política para jovens” 

compreendemos que tal política é feita (planejada, pré-estabelecida, programada) para os 

jovens, mas que ao mesmo tempo e de modo curioso, apresenta um discurso no qual o jovem 

é o “protagonista” da mesma. Por outro lado, quando falamos em uma “juventude política” 

visualizamos a florescência de uma política menos necessitada de articulações institucionais 

já postas que a regule e mais atravessada de dimensões simbólicas produzidas no e pelo 

universo juvenil. Em outras palavras, uma juventude política não precisaria sustentar-se em 

meio a um pilar “político” previamente posto por forças outras. Com base nesse contraponto, 

questionamos tais forças que impulsionam a atual política pública de juventude: Será que essa 

política possibilita a emersão do protagonismo político inventivo jovem? Ou será uma nova 

engenharia de controle e alienação do corpo juvenil? 

Além disso, podemos levantar a seguinte interrogação: muito embora a PNJ se diga 

inovadora por assegurar ao jovem um posto de protagonista e propulsor de acontecimentos no 

cenário político, bem sabemos que ela própria não foge à operacionalização das demais 

políticas sociais, e nos parece ser importante na divulgação dos seus feitos e condecoração dos 

seus resultados – quando, por exemplo, exacerba a participação dos jovens nas conferências – 

que seja reconhecido que o protagonismo juvenil ocorre dentro do modelo posto; esse é o 

mote dessa política; nesse sentido, será que os jovens irão reconhecer o modelo participativo 

da atual política de juventude como de acordo com suas práticas? Será que irão se re-conhecer 

nas propostas produzidas na PNJ?  
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