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RESUMO 

Nos últimos anos vem crescendo o número de estudos e publicações sobre as 

políticas públicas de juventude, esta pesquisa se propõe apresentar um dos 

aspectos ainda pouco explorado: como se dar o processo de construção da 

política de juventude, analisando o processo de elaboração da Política Pública 

de Juventude no Estado de Sergipe. Neste sentido, buscamos Identificar quais 

são as demandas da juventude; Caracterizar os tipos destas demandas; 

Identificar quem são os sujeitos alvos destas demandas; Caracterizar as lutas 

realizadas pelos jovens; Verificar quais os espaços de negociações; Identificar 

a participação dos jovens na construção da política pública de juventude. A 

pesquisa qualitativa do tipo documental e bibliográfica, os procedimentos 

metodológicos utilizados foram à catalogação dos documentos, pesquisa 

bibliográfica, a entrevista semi-estruturada, para a interpretação dos dados 

coletados foi usado a técnica de análise de conteúdo para melhor apreender a 

essência dos documentos e as respostas da entrevista realizada. Identificou-se 

nesse processo de construção da Política Estadual de juventude em Sergipe 

que os principais sujeitos sociais são: os jovens militantes do movimento 

estudantil e os filiados aos partidos políticos, sobretudo os da base aliada do 

atual Governo (JPT, PCdoB, PSB, PMDB); no que se refere a implantação de 

instrumentos institucionais da política Sergipe encontra-se atrasado em relação 

a Política Nacional de Juventude e a outros estados, já que  não criou nem  

Secretaria e nem o Conselho Estadual de Juventude. 

 

 

Palavras-chave: Juventude, participação, política pública. 

 

 

 

 

 



                                                       ABSTRACT 

 

In recent years it has increased the number of studies and publications 

on publicpolicies for youth, this research intends to present one of 

the still largely unexplored:how to get the building process of youth policy, 

analyzing the process of drafting thePublic Policy Youth in the 

state of Sergipe. In this sense, we identify what thedemands of 

youth; characterize these sorts of demands, identify the 

individuals whoare targets of these demands; characterize the struggles 

waged by young people;Check which areas of negotiations; identify young 

people's participation in the construction of policy public youth. A qualitative 

study of documents and literature, the procedures used were the cataloging of 

documents, literature, the semi-structured interview for the interpretation of the 

data was used the technique of content analysis to better understand 

the essence of the documents and the answers of the 

interview.Identified themselves in the process of building the State Policy 

on youth in Sergipethat major social subjects are: the young activists of the 

student movement and are affiliated to political parties, especially those allied 

base of the current government(JPT, PCdoB, PSB, PMDB ) regarding the 

establishment of appropriate institutionalpolicy Sergipe is lagging 

behind the National Youth Policy and other states, since itdoes not create 

or Department nor the State Council for Youth. 

 

 

 

Keywords: youth, participation, public policy. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a temática da juventude foi introduzida na pauta de 

discussão dos movimentos sociais, dos partidos políticos, da academia e na 

agenda do poder público. O interesse pelo tema juventude pode ser atribuído  

ao grande contingente populacional hoje representado por este segmento na 

pirâmide etária do país e ao  processo de exclusão social que muitos jovens 

vivenciam. 

Segundo os dados da Projeção Populacional do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2007, os jovens brasileiros com idade entre 

15 e 29 anos somavam 50,2 milhões de pessoas, o que correspondia a 26,4% 

da população total. Esse contingente é superior aquele da década de 1980, 

quando havia no país 34,4 milhões de jovens. No entanto, ainda é inferior  aos 

51,3 milhões projetados para 2010.  Estudos já apontam para o processo de 

desaceleração do crescimento da população juvenil e projetam  que para o ano 

de 2050  haverá em torno de 49,5 milhões de jovens no país, representando 

ainda um grande contingente populacional1. 

Na literatura sobre a temática juventude, já existem autores que 

apontam os jovens como o segmento social mais prejudicado com os impactos 

da política neoliberal no país. A taxa de desemprego juvenil é maior que os 

demais segmentos sociais, visto que, a precarização e privatização dos 

serviços públicos têm dificultado o acesso dos jovens às políticas públicas de 

educação, emprego, saúde, lazer, esporte, cultura, comprometendo sua 

formação e desenvolvimento social, econômico, político e cultural. 

Essas questões podem ser caracterizadas com as principais razões que 

vem contribuindo para o despertar do conjunto da sociedade  a necessidade de 

discutir sobre a condição juvenil no país, além dessas questões podemos 

acrescentar a influência do debate internacional na construção e consolidação 

de experiências exitosas no investimentos em políticas públicas de juventude 

                                                                 
1
  Dados obtidos do Livro Juventude e Políticas Sociais no Brasil. IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada. Brasília-DF. 2009  
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como uma estratégia para de desenvolvimento econômico, político e social 

para o país.  

 É nesse contexto de expansão do debate sobre a temática juvenil na 

sociedade brasileira que alguns segmentos sociais, como o poder público, 

algumas ONG´s (Organizações não Governamentais), meios de comunicação 

e a academia, vão produzir estudos e pesquisas sobre a condição 

socioeconômica dos jovens, com o intuito de desvelar quem são nossos 

jovens? Quais são as problemáticas que mais os atingem? Quais são as 

respostas dadas pela sociedade e pelo Estado as suas necessidades?  

Vale ressaltar, que essa produção científica ainda é muito incipiente no 

país, e requer ampliação do número de estudos e pesquisas, principalmente 

sobre as respostas do Estado, ou seja, analisar a construção da política de 

juventude na atualidade. É nesse sentido que desenvolvemos essa pesquisa 

para analisar o processo de construção da política de juventude no Estado de 

Sergipe, no período que corresponde de 2007 a 2010, a atual gestão do 

Governador Marcelo Déda do PT.  

Em estudos realizados, anteriormente, como a elaboração do Trabalho 

de conclusão de Curso intitulado “Um olhar sobre as políticas de Juventude em 

Sergipe:PROJOVEM –Aracaju (Programa Nacional de Inclusão de Jovens) e a 

experiência do estágio curricular que foi sintetizada no Relatório  Geral  “ 

Juventude Alicerce do Futuro” ambos em 2006. Observei as seguintes 

questões: a escassez  de literatura sobre a temática juventudes sergipanas 

seja por parte do poder governamental, da academia, meios de comunicação, 

dos movimentos sociais e juvenis, das ONG´s, dos partidos políticos; o 

processo de exclusão social que muitos jovens vivenciavam;a dificuldade do 

acesso a políticas sociais públicas; o desconhecimento  dos programas sociais 

destinados aos jovens pelo Governo Federal; a fragmentação e 

descontinuidade dos programas sociais destinados aos jovens; há ausência de 

órgão gestor estadual e municipal e de espaços de controle democrático 

especifico de juventude. 

 Além da elaboração desses estudos a participação na organização da I 

Conferência Estadual e Nacional de Juventude em 2008 foi decisiva para a 
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realização desta pesquisa. Durante o processo organizativo da I Conferência 

Estadual observei a grande mobilização das organizações juvenis para 

provocar o Estado (poder executivo e parlamentar seja o municipal ou 

Estadual) e a sociedade para a necessidade de discutir a condição juvenil no 

estado,além da contribuição dos jovens sergipanos na I Conferência Nacional 

de Juventude problematizando as questões que afetam todos os jovens 

brasileiros, propondo soluções e reivindicando do Estado e da sociedade a sua 

implantação. 

Essas observações impulsionaram ao questionamento de como se dar o 

processo de construção da Política Pública de Juventude em Sergipe? Quem 

são os atores sociais? Quais sãos suas demandas? Quais são as suas lutas? 

Quais são os espaços de negociação e as respostas do Estado? Entendemos 

que essa discussão integra uma totalidade que é a Política Nacional de 

juventude- PNJ no país, mas que o Estado de Sergipe possui suas devidas 

particularidades, nesse contexto de inserção na construção da política de 

juventude no Brasil. 

Para realizar tal objetivo, apresentamos o Plano de Organização dessa 

dissertação. Inicialmente, abordamos os caminhos metodológicos da pesquisa, 

traçando os cenários possíveis e os escolhidos para dar conta do objeto de 

pesquisa. No segundo capítulo, pretendemos realizar o debate conceitual sobre 

a função que a política social desempenha no desenvolvimento do sistema 

capitalista tardio do país, problematizando as diferentes visões das políticas 

sociais; qual o papel do Estado, como se processou a participação e o controle 

social da classe trabalhadora sobre o Estado brasileiro, o modelo de proteção 

social e a trajetória das políticas públicas no país e suas novas configurações 

após aprovação da Constituição Federal de 1988. 

 No segundo terceiro, buscamos apresentar algumas concepções sobre 

juventude, identificando algumas características que possam traduzir uma 

definição, ainda que não pretenda esgotar o assunto, já que não há consenso 

sobre tal definição nas ciências, abordarmos, também, as diversas visões e os 

diversos significados os quais foram atribuídos aos jovens brasileiros pela 



14 

 

sociedade e o perfil socioeconômico do jovem, no Brasil e em Sergipe na 

contemporaneidade. 

 No quarto capítulo, buscamos identificar a participação das juventudes 

no processo de construção da Política Nacional de Juventude, compreendendo 

o contexto socioeconômico e político de cada período. Nesse processo, 

focamos a nossa análise sobre a construção da Política Estadual de Juventude 

no Estado de Sergipe, no período de 2007 a 2010, entendendo a política 

pública como processo de Demanda – Luta – Negociação – Outorgamento, 

como define Pastorini (1997). E por fim as considerações conclusivas que 

apontamos os avanços e recuos no processo de construção da Política de 

Juventude em Sergipe e o surgimento de novos questionamentos sobre esse 

processo. 
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I. CAMINHO METODOLÓGICO 

O objetivo desse capítulo é detalhar, do ponto de vista metodológico, o 

caminho percorrido na construção da Dissertação. Nesse sentido, percorremos 

o seguinte caminho: 

A construção da problemática, que surgiu no processo de revisão da 

literatura, buscando compreender como se dá o processo de construção de 

uma política social? Identificando quem são os atores, quais são suas 

necessidades, como as necessidades se transformam em demandas, quais 

são as lutas travadas, os espaços de negociação e, por fim, como são 

inseridas na agenda de discussão da sociedade e do Estado, mediante seu 

outorgamento como política pública, para que, dessa forma, pudéssemos 

entender como se processa a construção da Política Nacional de Juventude na 

atualidade. 

Por conseguinte, estabelecemos como objetivo geral, analisar o 

processo de construção da Política Estadual de Juventude do Estado de 

Sergipe, no período que corresponde de 2007 a 2010. Para responder a esse 

objetivo foi necessário a construção de outros objetivos específicos: 

 Identificar quais são as demandas da juventude; 

 Caracterizar os tipos destas demandas; 

 Identificar quem são os sujeitos alvos destas demandas. 

 Caracterizar as lutas realizadas pelos jovens. 

 Verificar quais os espaços de negociações; 

 Identificar a participação dos jovens na construção da política 

pública de juventude; 

 

Algumas hipóteses foram construídas para nortear e conduzir a 

elaboração dessa pesquisa. 
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As juventudes, por meio de sua participação e luta em diversos 

movimentos sociais, partidários e juvenis, politizam suas necessidades, 

transformando em demandas e publicizam-nas. 

As demandas das juventudes estão relacionadas à necessidade de ter 

acesso a políticas públicas, como educação, inserção no mercado de trabalho, 

a práticas culturais e esportivas, assim como à necessidade de participar e 

intervir nos processos decisórios do Estado. 

A incorporação das demandas das juventudes pelo Estado é um 

processo dialético o qual envolve diversos atores sociais, que têm interesses 

divergentes, todavia, a sua incorporação dependerá do grau de mobilização e 

organização dos jovens, para exigir que a sociedade entenda a sua causa, 

assim como, a dos interesses da própria sociedade sobre a função2 da 

juventude. 

É necessário apontarmos os fatores que motivaram à construção desta 

pesquisa: primeiro, os estudos realizados, anteriormente, como a elaboração 

do Trabalho de conclusão de Curso intitulado “Um olhar sobre as políticas de 

Juventude em Sergipe: PROJOVEM –Aracaju (Programa Nacional de Inclusão 

de Jovens) e a experiência do estágio curricular que foi sintetizada no Relatório  

Geral  “ Juventude Alicerce do Futuro” ambos em 2006 possibilitou os primeiros 

contatos com a temática e a descobertas de novas problemáticas como a 

escassez de literatura  em Sergipe acerca do assunto, a construção incipiente 

da  Política Nacional de Juventude sobre a perspectiva da participação dos 

jovens; segundo, a participação na I Conferência Estadual e Nacional de 

juventude, na qual foi possível observar a inovação da metodologia que 

permitiu descentralizar e ampliar a participação de diversos segmentos juvenis, 

tanto em Sergipe, como no Brasil; Terceiro, a grande adesão dos jovens 

durante o processo dessa Conferência, o que despertou a curiosidade de 

procurarmos compreender como vem se dando a construção da política pública 

de juventude em Sergipe.  

                                                                 
2
 A sociedade estabelecer uma determinada função para cada grupo etário, a função da juventude é de 

preparação, formação para dar continuidade ao modelo de sociedade existente, cf. Capítulo III. 



17 

 

 Sergipe foi escolhido como foco da pesquisa por ter sido considerado 

proporcionalmente o estado de maior mobilização dos jovens no país, 

considerando-se suas dimensões territoriais. Em termos absolutos foi o terceiro 

estado que mais mobilizou jovens nas Conferências de Juventude. Além disso, 

ocorreu no estado um número significativo de conferências livres3, o que 

demonstrou a grande participação dos jovens no processo de construção  da I 

Conferência Estadual de Juventude. 

As Conferências são instrumentos de controle democrático do Estado 

Democrático e de Direito, neste sentido é um importante mecanismo de 

participação e controle social das classes trabalhadoras e seus segmentos 

sobre o Estado, notei que as Conferências de Juventude tiveram o papel 

mobilizador e agregador das demandas dos jovens no processo de elaboração 

da PNJ. 

Na revisão da literatura, buscou-se estudar as seguintes categorias: o 

Fundamento da Política Social; Participação; O que é Ser Jovem. A 

compreensão da função da política social foi realizada a partir das leituras de 

autores que utilizam o referencial teórico do marxismo, para explicar o 

significado e a função desta. Apreender o modelo de proteção social, o qual foi 

construído no país, buscando entender a trajetória da política pública e o 

contexto socioeconômico e político de cada período, assim como a função que 

o Estado exerce na construção da política pública, quando estabelece a 

garantia de um corpo de direitos sociais e políticos. E, por fim, a forma de 

participação e de controle social que a classe trabalhadora exerceu sobre o 

Estado brasileiro nas diferentes fases da política pública. 

Diante desse apanhado, entendemos política social como fruto da luta 

das classes, que envolvem sujeitos sociais com interesses conflitantes, cujas 

raízes estão na contradição capital trabalho do sistema capitalista. Podemos, 

portanto, afirmar, a política social é uma das formas de enfrentamento da 

                                                                 
3
 As conferências livres se caracterizam por uma modalidade de participação, em que qualquer grupo de 

jovens pode organizar uma conferência para discutir as 15 (quinze) temáticas estabelecidas pela 
comissão nacional organizadora, ou algumas destas, desde que solicitando autorização prévia á 
comissão organizadora estadual e nacional, seguindo os procedimentos oficiais. Maiores esclarecimentos 
acerca destas temáticas e do processo organizativo das conferências, cf. capitulo IV 
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questão social no país. No entanto, esse processo é construído das seguintes 

fases demandas - lutas – negociação – outorgamento. (Pastorini, 1997). 

A participação e o controle social da classe trabalhadora e dos seus 

segmentos sociais sobre o Estado é definido por meio das lutas sociais 

travadas entre as classes sociais no seio da sociedade, quanto mais 

organizada e mobilizada estiver a classe trabalhadora maior será a participação 

nas decisões da sociedade e do Estado. 

Além da compreensão do significado e da função da política social, 

procuramos apresentar algumas concepções sobre juventude, como  juventude 

e modernidade, juventude e geração, juventude e conflito social, juventude e 

classes sociais. O debate, sobre a definição do que é juventude, não é 

consensual dentre as diversas ciências; no entanto, a definição que mais se 

aproxima do objeto pesquisado é o entendimento da juventude como categoria 

social, histórica e cultural criada de acordo com cada período histórico e com a 

organização de cada sociedade (GROPPO, 2000 e NOVAES, 2003). 

Os procedimentos metodológicos: A pesquisa pode ser caracterizada 

como qualitativa do tipo documental e bibliográfica, uma vez que, essa é uma 

pesquisa que tem como fonte de dados, documentos, materiais que não 

receberam um tratamento analítico, ou que ainda podem ser re-elaborados de 

acordo com os objetos da pesquisa. Esse tipo de pesquisa visa não somente, a 

respostas definitivas de um problema de pesquisa, mas também, pode 

proporcionar melhor visão deste problema ou, então, hipóteses que conduzam 

à verificação por outros meios (GIL, 2007). 

A proposta desse estudo visa à investigação não somente por meio da 

pesquisa documental, mas também, busca estabelecer uma relação sobre a 

dimensão objetiva, dada pela pesquisa documental e bibliográfica dos 

documentos, estudos e publicações sobre as políticas públicas de juventude 

em Sergipe e no Brasil, com a dimensão subjetiva, exteriorizada em 

representações, expressas no relato oral da entrevista realizada. 

As técnicas utilizadas foram: a entrevista semi–estruturada, 

entrevistamos a ex-assessora da Coordenadoria Estadual de Juventude como 
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recurso complementar para completar as informações obtidas pelos 

documentos4.  

Outra técnica usada foi à análise de conteúdo para poder analisar e 

interpretar os documentos, fontes primárias. Segundo Bardin, (2009), esta se 

caracteriza como uma técnica de investigação social que pretende interpretar 

as comunicações, mediante descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo presente nas comunicações, visando, não apenas decifrar a 

mensagem, mas também ao entendimento das condições de produção dessa. 

Os documentos analisados foram:  

 PL 4.529/2004 referente ao Estatuto da Juventude; 

 PL 4.530/2004 referente ao Plano Nacional da Juventude; 

 PEC – 138/2003 proposta de emenda constitucional; 

  Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, que criou a Secretaria Nacional 

de Juventude da Secretária-Geral da Presidência da República, o 

PROJOVEM e o Conselho Nacional de Juventude; 

  Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008, que reformula o PROJOVEM 

 Publicação do CONJUVE intitulada “Política Nacional de Juventude: 

diretrizes e perspectivas” (2006); 

 Documentos referentes à organização da I Conferência Nacional de 

Juventude. (2008); 

 As deliberações da I Conferência Nacional de Juventude (2008); 

 Programa de Governo da Frente Democrática e Popular de Sergipe 

(2006); 

 Pesquisa sobre o Perfil das Juventudes Sergipanas. (Governo do Estado 

de Sergipe em parceria com a UNSESCO, 2006) 

  Documentos referentes à organização da I Conferência Estadual de 

Juventude de Sergipe; 

  Ata da I Conferência Estadual de Juventude de Sergipe; 

                                                                 
4
 A proposta inicial era realizar duas entrevistas, uma com a ex-assessora da Coordenadoria Estadual de 

Juventude, que foi realizada, e a entrevista com um dos dois ex-conselheiros do Conselho Nacional de 
Juventude, que são de Sergipe e acompanharam o processo de construção da Política de juventude no 
Brasil e no Estado; Todavia, não foi possível realizar a entrevista com os conselheiros, por ambos não 
aceitaram ser entrevistados 
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 As deliberações da I Conferência Estadual de Juventude de Sergipe; 

 Documentos, decretos, ofícios, relatórios, notícias sobre diversos 

programas destinados aos jovens sergipanos (2009). 

Buscamos apreender nesses documentos a compreensão do que é 

juventude, o significado da política pública de Juventude, quais os tipos de 

demandas das jovens, os espaços de negociações existentes entre os jovens a 

sociedade e o Estado; as lutas empreendidas pelos jovens que resultaram 

nesses documentos; como se processa a participação e controle social da 

juventude sobre o Estado; 

Além de inúmeras leituras sobre a política pública de juventude no 

Brasil, na América Latina, como livros, dissertações, artigos e publicações do 

Governo. 
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 II. POLÍTICAS PÚBLICAS E JUVENTUDE  

 

A análise do processo de construção da política pública de juventude 

requer, antes de tudo, a compreensão da gênese da política social e sua 

função no desenvolvimento do sistema capitalista tardio no Brasil. 

Segundo Behring e Boschetti (2006), o estudo das políticas sociais pode 

ser realizado sobre víeis das correntes teóricas metodológicas existentes, o 

positivismo, idealismo e o marxismo. Tomando-se por base o método que cada 

corrente estabelece para compreender a relação sujeito e objeto e o seu modo 

de interpretar a relação sociedade e indivíduos. 

No positivismo, busca-se compreender a sociedade com base nos fatos 

sociais, visto que, são coisas que devem ser investigados utilizando os 

procedimentos semelhantes ao das ciências naturais. Os fatos sociais são 

exteriores e coletivos, ou seja, processam-se na sociedade e não no indivíduo; 

o indivíduo será apenas o lugar onde estes irão exercer sua influência 

coercitiva sobre as consciências individuais.  

A sociedade no positivismo é vista como um organismo social onde cada 

órgão tem uma função e nenhum pode sobrepor à função do outro. Nesse 

sentido, as políticas sociais teriam a função de corrigir a disfunção da 

sociedade, servir de ajuste social para os indivíduos, e reproduzir o sistema 

social existente. 

 

As políticas sociais são elaborações apendiculares, cuja 
função central é a correção mediante a assistência 
social, dos efeitos malignos que produz uma 
determinada estratégia de crescimento do capitalismo. 
(GRACIARENA apud PASTORINI, 1997, p. 83). 

 

A função da política social seria diminuir as desigualdades sociais, por 

meio da redistribuição de renda, tentando torná-la menos desigual. Seria um 

conjunto de ações que visa à compensação de setores da sociedade que foram 
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de alguma forma prejudicada na distribuição da renda no processo de 

acumulação capitalista 

No idealismo, busca-se compreender os processos sociais não pelas 

causalidades, mas pelas motivações que produziram. Há uma centralidade no 

sujeito e na sua ação, os quais serão compreendidos através da história, da 

cultura e da sociedade. No idealismo, trabalha-se com os tipos Ideais (Weber), 

estes não existem na realidade, mas é mediante eles que buscamos comparar, 

entender as motivações e razões das ações sociais. As políticas sociais seriam 

um apêndice do Estado, ou seja, uma ação neutra do aparelho estatal, voltada 

para os indivíduos. 

Na tradição Marxista, segundo Behring e Boschetti (2006), o método 

crítico - dialético traz uma solução complexa e inovadora do ponto de vista da 

relação sujeito-objeto, uma perspectiva relacional, que foge ao empirismo 

positivista e funcionalista e ao idealismo culturalista. 

Na teoria marxista, as políticas sociais são apreendidas com base na 

perspectiva do materialismo histórico e dialético, nos quais estas são fruto do 

processo e das relações contraditórias entre o Estado e a sociedade civil, que 

se estabelece no conflito entre as classes sociais e fazem parte do processo de 

produção e reprodução do capitalismo (Faleiros, 2000). 

As políticas sociais representam uma das formas de enfrentamento da 

Questão social, cuja gênese é inerente ao sistema capitalista. Nesse sistema, 

há uma relação contraditória entre capital/trabalho, ou seja; toda riqueza 

material que é produzida pelos trabalhadores é apropriada pela burguesia, 

gerando desigualdades sociais. Essa situação só será questionada quando 

trabalhadores passam a ter consciência de classe em si e começam a se 

organizar e a reivindicar mudanças no sistema capitalista, assim, surgindo a 

Questão Social.  

A questão social não é senão as expressões de formação e 
desenvolvimento do processo de formação e desenvolvimento da 
classe operária e seu ingresso no cenário político da sociedade, 
exigindo o 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 
passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e da 
repressão. O Estado passa á intervir diretamente nas relações entre o 
empresariado e a classe trabalhadora, estabelecendo não só uma 
regulamentação jurídica do mercado de trabalho, através da 
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legislação social e trabalhos específicos, mas gerindo a organização 
e prestação de serviços sociais, como um novo tipo de enfrentamento 
da questão social.  (IAMAMOTO. P. 168.2008 apud IAMAMOTO)  

 

No marxismo, a compreensão do significado das políticas sociais  está 

na gênese da economia política, no modo de produção capitalista , no grau de 

desenvolvimento das forças produtivas, na luta de classes e na relação entre o 

Estado e as classes sociais. 

   

                                                           A análise das políticas sociais sob o enfoque 
dialético precisa considerar alguns elementos essenciais 
para explicar seu surgimento e desenvolvimento. 
Primeiro é a natureza do capitalismo, seu grau de 
desenvolvimento e as estratégias de acumulação 
prevalecentes. O segundo é o papel do Estado na 
regulamentação e implementação das políticas sociais; e 
o terceiro é o papel das classes sociais. (...) É 
imprescindível analisar aspectos centrais da política 
econômica como índice de inflação, taxas de juros, taxas 
de importações/exportações, distribuição do produto 
interno bruto nos orçamentos das políticas econômicas e 
social, grau de autonomia do Estado na condução da 
política econômica, acordos assinados com os 
organismos internacionais como Fundo Monetário 
Internacional, grau de acumulação e concentração da 
riqueza socialmente produzida, de modo a mostrar seus 
efeitos sobre a conformação das políticas sociais. 
(BEHRING e BOSCHETTI, 2006, p. 44). 

 

Vale salientar, que alguns autores, os quais utilizam a corrente teórica 

metodológica do marxismo para analisar as políticas sociais, partem do 

consenso de que a origem desta está no modo de produção capitalista, no grau 

de desenvolvimento das forças produtivas e na luta das classes sociais 

intermediada pelo Estado. No entanto, apresentam divergências no que diz 

respeito à função da política social, a exemplo dos seguintes autores: Behring e 

Boschetti (2006), Potyara (2006), Demo (1994) e Pastorini (1997). 

Para Behring e Boschetti (2006), as políticas sociais estão inseridas no 

processo de realização da mais-valia e seu desenvolvimento está relacionado 

diretamente com as crises do sistema capitalismo. Tanto que sua articulação 

foi comemorada no pós–guerra, nos chamados anos gloriosos, e também 

execrada na hegemonia neoliberal, apontada como perdulária, quando as 
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classes dominantes não mais apontam para o pacto dos anos de crescimento e 

criticam os impostos excessivos para manter supostos privilégios. 

Significa dizer que a política social cumpre a função anticrese do sistema 

capitalista, ou seja, desempenha o papel de contribuir para o desenvolvimento 

do sistema. 

Perreira, (2006), as políticas sociais são resultados do embate entre as 

classes sociais para que o sistema capitalista, mediante o Estado, possa 

garantir os mínimos sociais às classes trabalhadoras, com o intuito de 

satisfazer as necessidades sociais destas.  

As políticas sociais representam a luta da classe trabalhadora para ter 

acesso aos direitos sociais, a um sistema de proteção social que possibilite a 

garantia dessa classe sobreviver com dignidade. 

Demo (1994), analisa as políticas sociais com base na apreensão do 

que é desigualdade social.  Ele define desigualdade social como algo histórico 

– estrutural, construída pelos homens que, portanto, pode ser reduzida ou 

suprimida. 

Alinha-se à percepção histórico-estrutural da 
desigualdade social, pelo que aceita a desigualdade 
social como esforço necessário e possível de redução, 
também revolucionário, de acordo com circunstâncias 
históricas. Dentro de propostas institucionais típicas, 
como são políticas sociais públicas, ou de entidades 
especificas, como empresas, as iniciativas 
caracteristicamente não ultrapassam possíveis reformas, 
predominando de modo tendencial cuidados por vezes 
camuflados de controle social dos desiguais (DEMO, 
1994, p. 16). 

 

 Na sociedade capitalista, que tem como pano de fundo a desigualdade 

social, o desenvolvimento da política social precisa atingir esta desigualdade, 

buscando reduzi-la ao mínimo. Nesse sentido, o autor defende que a política 

social seja preventiva e alcance as raízes dos problemas. Deve ser 

resdistributiva de renda e poder, ser equalizadora de oportunidades e, sempre 

que possível, emancipatória, unindo, assim, autonomia econômica com a 

autonomia política 

O autor faz uma distinção entre política social e política pública.  Para 

ele, nem toda política social é uma política pública, mas toda política pública é 

social. As políticas sociais resultam do processo da luta de classes, que visa 
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dar resposta a uma determinada situação e pode ser caracterizada como 

filantrópica, empresarial e pública, no sentido de ser executada pelo Estado. 

Pastorini (1997), assim como os demais autores concebe as políticas 

sociais como fruto da luta de classes, mediante um processo dialético em que 

os sujeitos envolvidos tanto ganham como perdem.  

 

É necessário desenvolver uma caracterização das 
políticas, que, além de fazer alusão a uma relação entre 
sujeitos, faça referência a um processo mais amplo e em 
movimento, onde diferentes atores envolvidos 
encontram-se relacionados tensa e/ou conflitivamente e 
movidos por interesses contraditórios. Este processo 
pode ser sintetizado Demanda – Luta – Negociação – 
outorgamento. Assim, este complexo processo tem como 
ponto de partida as necessidades dos sujeitos, parte das 
quais transformam-se em demandas  que serão 
reivindicadas perante os organismos e instâncias 
competentes, valendo-se das mobilizações e pressão 
dos interessados , constituindo desta  forma verdadeiras 
lutas entre diferentes classes sociais  e setores de 
classes em pugna e confrontados  na defesa de 
interesses  diversos e até antagônicos. Esse processo 
perpassado pelas lutas de classes leva a uma instância 
de negociação, momento no qual cada uma das partes 
envolvidas obtêm ganhos e perdas (PASTORINI, 1997, 
p. 98). 

 

Para a autora, as políticas sociais refletem os interesses das classes 

sociais, já que são resultantes da luta travada entre as classes. Nesse sentido, 

as políticas sociais vão refletir tanto os interesses dos sujeitos que estão 

reivindicando, como daqueles que vão implementá-las, por meio do 

outorgamento. 

Segundo Pastorini (1997), o primeiro passo desse processo é 

transformar as necessidades desses sujeitos em demandas, mediante 

organizações de suas classes, frações e segmentos e que suas necessidades 

serão problematizadas e incluídas na agenda da sociedade. 

 

                                                          É possível às classes econômicas socialmente 
desfavorecidas transformar suas necessidades em 
questões e incluí-las na agenda política vigente, desde 
que se transformem em atores sociais estrategicamente 
posicionados. Isto quer dizer que necessidades sociais 
só poderão transformar em questões perturbadoras da 
ordem estabelecida (e definidoras de direitos que 
deverão ser concretizados por políticas), se forem 
problematizadas por classes, frações de classes, 
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organizações, grupos, e até indivíduos estrategicamente 
situados e dotados de condições políticas para 
incorporar estas questões na pauta de prioridades 
públicas (PEREIRA, 2006, p. 20). 

Acrescenta-se a esse pensamento as reflexões de Ruas (1997), sobre 

os passos necessários, para que um estado de coisa se transforme em 

problema político e se torne item prioritário da agenda governamental. É 

necessário mobilizar ação política de grandes ou pequenos grupos ou de 

atores individuais estrategicamente situados; é necessário que se constitua 

uma situação de crise, de calamidade ou catástrofe; enfim, constituir uma 

situação de oportunidade para os atores politicamente relevantes. 

A autora afirma que a transformação de um estado de coisa para 

problema político é um processo que envolve algumas fases, como a formação 

da agenda pública, a elaboração da política, a sua implantação e avaliação. 

Todas as fases estão permeadas por conflitos que representam interesses dos 

atores envolvidos no processo, e, que nessa luta nem sempre às questões 

problematizadas, são dadas respostas como política pública. 

Vale salientar, que essas demandas podem não expressar a totalidade 

das reais necessidades dos sujeitos demandatários como nos alerta Amaral e 

Mota (2000). 

As demandas, a rigor, (...) incorporam as exigências dos 
sujeitos demandantes. Em outros termos, elas 
comportam uma verdadeira teleologia dos requisitantes a 
respeito das modalidades de atendimento de suas 
necessidades. Por isso mesmo, a identificação das 
demandas não encerra o desvelamento das reais 
necessidades que as determinam.  

 

A construção das demandas é um processo dialético, posto que, elas 

envolvem as necessidades dos sujeitos que as reivindicam, assim como, estas 

demandas são, também, impostas pelas necessidades do sistema capitalista. 

O processo de luta e de negociação é estabelecido desde o momento 

em que os segmentos de classes iniciam sua organização para politização de 

suas necessidades, transformando-as em demandas. Esse processo acontece 

quando os sujeitos emergem na sociedade civil, reivindicando a discussão de 

suas demandas. 
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Raichelis, (2006), fale que esse processo de publicização das demandas 

é construído por sujeitos sociais que passam a disputar lugares de 

reconhecimento social e político e adquire assim um caráter de estratégia 

política. O processo de publicização como movimento dos sujeitos sociais 

requer um lócus para se consolidar a esfera pública. 

A autora compreender por esfera pública o espaço eminentemente 

político, de aparecimento e visibilidade, aonde tudo que vem a público pode ser 

visto e ouvido por todos. A construção de uma nova relação entre Estado e 

sociedade, democratização de ambas. 

A fase do outorgamento é, quando, depois do processo de luta e 

negociação entre as classes sociais, o Estado incorpora essas demandas, 

respondendo por meio a implantação de políticas públicas, que muitas vezes, 

são instituídas por meio de leis e decretos, No entanto, não basta apenas 

implantar as políticas públicas, é necessário garantir que serão executadas. 

Nesse processo de construção da política social, compreendido por 

Pastorini, (1997), em que se estabelece por meio da Demanda – Luta – 

negociação – do outorgamento, a autora ressalta a importância do Estado 

como intermediador e como uma instituição permeada por interesses, já que é 

mediante este que são outorgadas as demandas da classe trabalhadora via 

políticas públicas. 

O Estado exerce um papel importante na construção da política social, 

pois tem a função de implantar e executar tais políticas e garantir que a classe 

trabalhadora exerça o controle social sobre estas, por meio da fiscalização, do 

monitoramento, da avaliação e da proposição. 

Como processo que envolve sujeitos antagônicos e com interesses 

conflitantes que estabelecem um processo de negociação, é que se pode 

afirmar que as políticas sociais representam ambos os interesses e que, nesse 

jogo, os sujeitos envolvidos tanto ganham como perdem. 

 Tomando-se por base essa compreensão, analisamos o processo de 

construção da juventude no Brasil, focando como esse processo está sendo 

desenvolvido em Sergipe, que constitui, ao mesmo tempo, uma realidade 

particular, contudo está inserido no contexto de desenvolvimento do sistema 
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capitalista tardio, do grau de desenvolvimento das forças produtivas no país e 

do embate entre as classes sociais. 

 

2.1. Participação e controle social das classes trabalhadoras sobre o 

Estado Brasileiro 

Para análise da incorporação das demandas das juventudes nas 

políticas públicas do Estado de Sergipe, faz-se necessário compreendermos o 

processo de participação das classes trabalhadoras e o exercício de seu 

controle social sobre o Estado brasileiro. É preciso entender os fundamentos 

sobre a formação socioeconômica do Estado Moderno, os diversos conceitos 

sobre participação, o que é controle social, para conseguirmos apreender os 

processos históricos, sociais, econômicos e culturais que determinaram os 

vários tipos de participação que foram construídos no país na relação Estado e 

classes trabalhadoras.  

 

2.1. 1 O controle social das classes trabalhadoras sobre o Estado 

A compreensão da formação sócio-histórica do Estado moderno é 

essencial para apreendermos os fatores que determinam o processo de 

controle social das classes trabalhadoras no Estado brasileiro. 

O surgimento do Estado Moderno, expressão do domínio da classe 

burguesa, é alicerçado no plano conceitual pela teoria jusnaturalista. O Estado 

baseia-se no contrato social que os homens fazem para preservar o direito 

natural do homem à vida, liberdade, propriedade, cujo Estado tem por 

finalidade garanti-los. 

A teoria jusnaturalista questiona os preceitos da ordem social 

estabelecida, que justificavam a existência do Estado e a moral dos Homens na 

lei divina, e traz como elementos estruturantes da nova ordem social, a 

Modernidade, a Razão, o indivíduo e a sociedade civil. 

 

Razão, indivíduo e sociedade civil são três elementos 
básicos da visão liberal social. A razão é transfigurada 
em razão instrumental, como expressão sublimada das 
leis funcionamento do mercado. O indivíduo é entendido 
como individuo do sexo masculino e proprietário, e a 
sociedade civil como a sociedade bem organizada, como 
espaço ordenado (civilizado) onde esses indivíduos 
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proprietários desenvolvem sua associatividade. Na 
concepção Liberal inicial, nem o Estado e nem outras 
formas de associações estruturadas por grupos sociais 
não incluídos nos marcos da concepção de “indivíduo” 
(operários, mulheres e etc.) poderiam interferir nesse 
espaço. (ACANDA, 2006, p. 97). 

 

Os três elementos, que constituem a visão liberal, são a base de 

fundamentação da ordem social, o sistema capitalista. A razão é entendida 

como as leis que organizam o mercado; este, expressão sublime de existência 

do sistema capitalista, que se baseia nas leis da livre concorrência, da procura, 

da oferta e da troca, da compra e venda da força de trabalho. O indivíduo 

compreendido como o homem burguês, branco e proprietário; a sociedade civil, 

como espaço de organização do homem burguês, onde esses podem efetivar o 

contrato social, pacto entre homens para sair do estado de natureza e passar 

para o estado de civilidade. Nesse momento, sociedade civil é sinônimo de 

sociedade política. 

 

O elemento central desse liberalismo é o contratualismo. 
As teorias do contrato social explicavam o nascimento do 
Estado como resultado de um pacto entre os indivíduos, 
convencidos de que lhes era mais proveitoso acordar 
uma vida em comum e deixarem –se governar pelo 
“império da lei” . A distinção entre o momento anterior 
denominado de “estado de natureza”, e o momento 
posterior, o “estado civil”, foi um elemento comum ás 
diferentes formas que o liberalismo assumiu. Ao estado 
de natureza faltava um conjunto de elementos que só 
seriam alcançados com a “civilidade” (paz, proteção, 
liberdade civil, garantias jurídicas). Para os 
contratualistas, mais do que estabelecer uma 
diferenciação taxativa entre o Estado e o resto da 
sociedade, importava afirmar a necessidade da 
passagem do estado de natureza para o de civilidade. 
“Sociedade Civil” significava sociedade bem organizada, 
com o Estado que garantisse essa organização. 
(ACANDA, p. 103-104). 

 

Dentre os expoentes teóricos do jusnaturalismo que defende o Estado 

como instrumento, para realização dos interesses da sociedade civil, podemos 

destacar Hobbes, Locke e Rousseau. 
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Hobbes, na sua obra o Leviatã, defende um Estado soberano, absoluto e 

com poderes ilimitados para garantir a vida e a propriedade dos indivíduos; 

Locke, na obra O Segundo Tratado, defende que a vida, a liberdade e a 

propriedade são direitos naturais. Portanto, o contrato social só é realizado 

apenas para preservar e consolidar ainda mais os direitos que possuíam 

originalmente no Estado de natureza. Cria-se um sistema político que tem 

poderes limitados e que está a serviço da preservação da propriedade. Já 

Rousseau na sua obra o Contrato Social (1762), propõe um Estado que visava 

garantir a liberdade e a igualdade originária do estado de natureza. Isso seria 

possível porque o Estado representaria a vontade geral, pois, seu poder reside 

no povo. 

Esses autores apresentam visões diferenciadas quando se refere ao 

controle social do Estado pela sociedade. Em Hobbes, fica claro a ausência de 

instrumentos de participação e intervenção da sociedade no Estado; em Locke, 

há um controle do Estado por parte da sociedade, especificamente pela 

burguesia, já que o Estado está a serviço do desenvolvimento do capitalismo e 

do interesse desta classe; em Rousseau, o contrato social que dá origem ao 

Estado, só faz sentido se for expressão da vontade geral do povo, prevê o 

controle social do Estado. 

Os autores Hobbes, Locke e Rousseau, mesmo se diferenciando no 

debate de controle social, ou seja, do grau de intervenção da sociedade sobre 

o Estado, partem da mesma concepção de indivíduo, cidadão, homem, branco 

e proprietário e que o Estado é uma instituição jurídica a qual regula a vida 

social e está a serviço do interesse da burguesia, escamoteando assim, o 

debate das classes sociais, dos seus segmentos sociais, tornando o Estado 

uma instituição neutra originária de uma sociedade sem classes. 

A separação do Estado (político), da sociedade civil, (social) fica 

evidente na concepção do liberalismo, quando afirma ser o Estado, um ente 

que está acima da sociedade, mas, tem como função, garantir a organização 

da sociedade civil, de preservar os direitos da burguesia. 

 Segundo Acanda (2006), a contraposição a essa concepção de Estado, 

será realizado por Marx, que vai buscar entender a formação do Estado com 

base na anatomia da sociedade civil, em que o fundamento dessa mesma 
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sociedade reside na economia política, significando que a sociedade civil é o 

espaço onde se desenvolvem as relações de produções materiais e a 

contradição capital e trabalho. 

 

Criticar o Estado significa, antes, de mais nada, 
compreender que ele não é uma coisa em si mesma, 
mas uma forma de relação social. Significa empreender 
o trabalho de “descoisificação” das estruturas estatais e 
interpretá-las como momento de uma complexa rede de 
relações entre indivíduos e entre si e dos indivíduos com 
os processos sociais. É situar o Estado dentro da 
totalidade do sistema de produção e reprodução das 
relações sociais historicamente determinadas no qual ele 
existe. (ACANDA, 2006, p. 152). 

 

A compreensão do Estado não como algo que está fora da sociedade, 

numa relação atomizada entre o político, social e o econômico, mas como uma 

entidade construída pela sociedade que reflete seu grau de organização, seu 

modo de produzir e de reproduzir as relações sociais. Essa compreensão 

permitiu desvendar a origem e a função do Estado moderno de preservar e 

desenvolver o sistema capitalista, no qual a burguesia cria o Estado para 

atender aos seus interesses que se caracteriza pela sua universalidade, ou 

seja, por apresentar e ser percebido com expressão do interesse geral 

(ACANDA, 2006, p. 146). 

A teoria marxista sobre o Estado foi ampliada pelos seus seguidores, a 

exemplo de Gramsci que definiu o Estado como Estado ampliado. Para este 

autor, o Estado faz parte da Superestrutura que é composta pela sociedade 

civil e a sociedade política. A sociedade política é o conjunto de aparelhos 

repressivos (instituições jurídicas, militares e políticas) que exercem a coerção 

e o domínio sobre a sociedade. Já a sociedade civil é o conjunto dos aparelhos 

privados (escolas, meios de comunicação, a igreja, sindicatos) que exercem o 

consenso sobre a sociedade, e mediante essa, o Estado busca legitimar o seu 

poder e sua direção moral e política. 

A mudança da concepção do Estado como, apenas um comitê 

administrativo dos interesses da burguesia para o Estado ampliado, onde a 

classe trabalhadora também pode intervir, só foi possível diante das mudanças 

ocorridas no final do século XIX, quando a classe trabalhadora começou a 
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reivindicar que o Estado garantisse sua cidadania, por meio da garantia dos 

direitos políticos, como; criar suas próprias associações, grupos, partidos 

políticos e ter o direito de votar, assim como o Estado estabelecesse e fizesse 

cumprir a legislação trabalhista. 

 

O protocontratualismo - expresso na utopia liberal do 
“Estado guarda- noturno” – tornou se caduco no 
momento em que, mediante uma luta áspera e 
complexa, os não-proprietários conseguiram mudar a 
realidade econômica , ao criarem  formas de associação 
inéditas (agrupando grupos destituídos)  e obrigarem que 
o Estado estabelecesse e fizesse cumprir uma legislação 
trabalhista (...). Mas, além da realidade econômica, 
conseguiram transformar também a realidade política, 
pressionando, de forma permanente e progressiva, pela 
ampliação dos direitos de cidadania, criando partidos 
políticos que defendessem seus interesses de classe 
etc. O contratualismo moderno (...) assumiu uma posição 
a principio diferente: reconheceu a necessidade da 
intervenção do Estado como arbitro no mundo 
associativo e, além disso, reconheceu seu direito de 
intervir no mesmo e de julgar quais as formas associativo 
contratuais são ou não legitimas. (ACANDA, 2006, p. 
170). 

 

O desenvolvimento do sistema capitalista permitiu a complexificação do 

tecido social da sociedade civil, surgindo diversos segmentos sociais, como: 

proletários, mulheres, jovens reivindicando a ampliação da função do Estado, e 

que este também garantisse sua cidadania. Essa mudança provocou um 

redimensionamento nas suas atribuições. O Estado passa a garantir sua 

autoridade não apenas pela força e coerção, mas também pelo consenso que é 

obtido mediante instituições privadas da sociedade civil que disseminam os 

interesses da burguesia como se fossem interesses de todas as classes 

sociais. 

           O projeto societário da burguesia torna-se hegemônico na sociedade por 

este conduzir o Estado, seja na esfera da sociedade política onde as 

instituições são encarregadas de implementar a coerção e o domínio pela 

força, ou na esfera da sociedade civil, a qual é formada por um conjunto de 

organizações privadas de cunho educativo, religioso, cultural, que possibilitam 

a direção moral e intelectual da sociedade. Nesse processo, a classe 

trabalhadora e seus segmentos sociais começam a intervir, construindo suas 
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organizações e disputando a direção moral e intelectual da sociedade, 

construindo um projeto societário contra-hegemônico, reivindicando que o 

Estado incorpore suas demandas.   

A teoria marxista nos permite compreender a formação do Estado, 

tomando por base fundamentos da sociedade capitalista; fundamentos estes, 

onde a burguesia procura consolidar seu projeto societário de tornar suas 

necessidades e interesses, como sendo de todas as classes, mas, ao mesmo 

tempo em que a burguesia visa obter o controle total do Estado, a classe 

trabalhadora e seus segmentos sociais, visam também controlá-lo, por 

compreender que este é um instrumento essencial para tornar seu projeto 

societário como hegemônico na sociedade. 

A ampliação da função do Estado permitiu a incorporação das 

demandas da classe trabalhadora e de seus segmentos sociais. E essa 

incorporação só é possível, por meio da luta e do embate da classe 

trabalhadora com a burguesia. 

 

2.1. 2 Participação 

O tema participação é tão antigo quanto o debate sobre democracia no 

meio acadêmico, político e popular. Existem várias concepções sobre 

participação e o consenso inexistente. Gohn (2007), nos oferece uma síntese 

muito rica sobre os paradigmas existentes de participação, como; participação 

Liberal, autoritária, revolucionária e democrática - radical. 

Na concepção Liberal, participação objetiva o fortalecimento da 

sociedade civil, não para que esta participe do Estado, mas para evitar a 

ingerência deste na vida dos indivíduos. Os fundamentos desse paradigma é o 

liberalismo econômico, que tem como princípio uma sociedade democrática em 

que todos os indivíduos são iguais e livres. E a participação é um instrumento 

para os indivíduos buscarem a satisfação das suas necessidades no mercado. 

Já na visão autoritária, a participação busca a integração e o controle social da 

sociedade e da política. 

As formas de participação, denominadas de revolucionária e 

democrática – radical, partem do princípio da soberania popular. Na forma 

revolucionária, participação se estrutura a partir de grupos organizados que 
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lutam contra as relações de dominação e a divisão do poder, e tem como 

objetivo a construção de uma democracia participativa. Na visão democrática – 

radical pretende o fortalecimento da sociedade civil para que ela possa 

transformar a realidade social. 

A participação na visão democrática- radical fundamenta-se no 

pluralismo, o que significa dizer que os processos participativos são 

construídos por diversos sujeitos sociais como, partidos políticos, movimentos 

sociais, grupos e organizações sociais (idoso, jovem, mulher). 

 

Os entes principais que compõem o processo 
participativo são vistos como “sujeitos sociais”. Não se 
trata, portanto, de indivíduos isolados nem de indivíduos 
membros de classe social. A participação tem caráter 
plural. Nos processos, que envolvem participação 
popular, os indivíduos são considerados “cidadãos”. A 
participação articula–se nesta concepção, com tema 
cidadania. Participar é visto como um tema de criar uma 
cultura de dividir responsabilidades na construção 
coletiva de um processo. (GOHN, 2007, p. 19). 

 

A concepção democrática – radical é adotada por Gohn (2007), para 

conceber participação, quando realiza uma análise sobre a origem e 

desenvolvimento dos conselhos gestores no país.  

 

O entendimento do processo de participação da 
sociedade civil e sua presença nas políticas públicas nos 
conduzem ao entendimento do processo de 
democratização da sociedade brasileira, o resgate dos 
processos de participação leva-nos, portanto, às lutas da 
sociedade por acesso a direitos sociais e à cidadania. 
Neste sentido, a participação, é luta por melhores 
condições de vida e pelos benefícios da civilização. 
(GOHN, 2007, p. 14). 

 

A participação é entendida como processo, no qual a classe 

trabalhadora e seus segmentos sociais emergem na sociedade por meio de 

suas organizações, reivindicando direitos sociais, políticos e civis e a 

participação nas esferas de decisões do aparelho estatal, visando obter o 

controle social sobre o Estado. 

 Outras vertentes sobre as definições do que é participação são as 

realizadas por Bordenave (1994) e Ammann (2003). O primeiro compreende 
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participação como uma necessidade humana básica, assim como os homens 

necessitam comer, dormir e trabalhar. Especificando a origem da palavra 

participação... Participar é fazer parte de algum grupo ou associação, ou tomar 

parte numa determinada atividade, ou ainda, ter parte num negócio. Mas, 

ressalta que há diferença entre essas expressões, pois cada uma determina 

uma forma diferente de participar.  

 O homem participa de grupos primários como família, grupo de amizade 

ou de vizinhança; de grupos secundários, como as associações profissionais, 

sindicatos, empresas e; ainda de grupos terciários, como os partidos políticos e 

movimentos de classe (BORDENAVE p. 23, 1994).  Segundo o autor, permite 

dizer que há processos de micro e macroparticipação. A microparticipação é 

uma associação voluntária e visa benefícios pessoais e imediatos. Já a 

macroparticipação consiste na intervenção das pessoas nos processos 

dinâmicos que constituem ou modificam a sociedade. 

Bordenave (1994) define participação como participação social, se 

referenciando na visão de Ammann, para quem a participação da população 

tem que ser realizada em todas as esferas da sociedade, na produção, gestão 

e usufruto dos bens e serviços.  

 
Descobre a falácia dos que pretendem uma participação 
política sem uma correspondente participação equitativa: 
com efeito, na democracia liberal dos cidadãos tomam 
parte de seus rituais eleitorais e escolhem seus 
representantes, mas por não possuírem nem 
administrarem os meios de produção material e cultural, 
sua participação macrossocial é fictícia e não real. 
(DIAZ, 1994, p. 26). 
 

 Ammann (2003), ao conceituar o que é participação, define-a quando 

procurar desvelar o fato de que a participação social é basicamente definida na 

instância da infra-estrutura. 

 

É na instância da infra-estrutura, onde é determinado o 
modo como os diversos agentes sociais se inserem no 
processo produtivo. Na instância da gestão da sociedade 
são analisadas as formas clássicas de acesso das 
classes sociais aos processos decisórios, tais como sua 
representatividade nos poderes legislativo, executivo e 
judiciário; o voto, a militância partidária em partidos 
políticos e em movimentos sociais. Na esfera do usufruto 
analisa o acesso da população aos serviços sociais 
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públicos e os bens sociais produzidos pela sociedade. 
(AMMANN, 2003, p.172). 
 
 

Entre as definições sobre o que é participação, estão às principais 

correntes de pensamentos sobre participação, que o Estado se referenciava 

para estabelecer o processo de participação e controle social no país, foram:  

a) a participação é concebida com base na microvisão social localista, 

desconectada dos processos decisivos e decisórios da sociedade global; 

 b) uma segunda postura é a de caráter reformista, aloca a participação 

nas instâncias macrossocietárias, de modo a provocar reformas em bases 

nacionais – porém ainda omite e disfarça as relações de dominação que regem 

as classes, fundamenta-se numa visão unitária e harmônica do todo societário; 

c) Participação como instrumento de integração; esta é outra corrente 

que condiciona o desenvolvimento nacional à articulação de todas as 

instâncias do planejamento e de todas as organizações e grupos sociais que, 

partilhando de valores e objetivos genéricos comuns, assumem funções 

próprias e obrigações recíprocas dentro do seu papel e nível. (AMMANN, 2003, 

p. 194-195). 

Outra tendência sobre o conceito de participação, esta heterodoxa, em 

relação ao desenvolvimento de comunidade tradicional e, que se contrapõe à 

visão de participação do Estado, colocando a participação como um processo 

que se opera no contexto histórico da realidade social e global. Entre os 

seguidores desta corrente, destacam: 

 “Prática social concreta, que detecta através dos atos cotidianos 

dos indivíduos e dos grupos sociais.” (LIMA apud AMMANN, p. 

195). 

 “Processo mediante o qual as diversas camadas sociais tomam 

parte na produção, na gestão e no usufruto dos bens e serviços 

de uma determinada sociedade. (AMMANN, 2003, p. 195). 

Como podemos observar existem várias concepções sobre o que é 

participação. Dentre as que apresentamos, podemos utilizá-las para 

compreendermos o processo de incorporação das demandas das juventudes 

nas políticas e a participação social, na qual a participação global se 

estabelece em todas as esferas da sociedade, na produção, gestão e usufruto 
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dos serviços sociais. Podemos complementar essa concepção, com a visão de 

participação democrático-radical utilizada por Gohn (2007), em que se 

constituem sujeitos sociais os quais lutam por cidadania, por melhoria da sua 

condição de vida, para ter acesso às políticas públicas. 

 

2.1. 3 As formas de participação e controle social do Estado Brasileiro 

A participação e o controle social sobre o Estado não acontece de forma 

pacífica. Esta é permeada pela luta de classe. A formação e a direção política e 

ideológica do Estado são determinantes que contribuem para o tipo e a forma 

de participação das classes. 

No Brasil, a participação e o controle social das classes trabalhadoras no 

processo de construção, implantação e avaliação das políticas públicas só 

foram institucionalizados no país, com a aprovação da Constituição de 1988, e 

pode ser caracterizada como uma das grandes conquistas dessas classes no 

processo de intervenção e controle sobre o Estado. 

As formas de participação das classes trabalhadoras na esfera estatal 

foram estabelecidas pelo próprio Estado, por meio do desenvolvimento de 

políticas públicas de integração, como nos mostra Ammann (2003), ao fazer 

uma análise sobre a política de desenvolvimento de comunidade. 

O desenvolvimento de Comunidade surge no país nos anos de 1940 sob a 

orientação     da política internacional do pós-guerra e sob a égide da estratégia 

oficial de integração do local e do regional, na política nacional de 

desenvolvimento, modernização e industrialização, e se afirma como 

instrumento capaz de favorecer o consentimento espontâneo das classes 

subalternas às estratégias definidas pelo Estado. (AMMANN, 2003, p. 193). 

A política de desenvolvimento de comunidade proclama a participação 

popular como elemento necessário ao processo de desenvolvimento nacional. 

Essa forma de participação estabelecida pelo Estado brasileiro nos permite 

apreender a estratégia utilizada pelas classes dominantes que conduziam o 

Estado; estas visavam conseguir a legitimação das classes trabalhadoras por 
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meio do discurso e de práticas de integração e desenvolvimento nacional, que 

servia para desmobilizar e controlar as classes subalternas. 

Essa foi a principal forma de participação existente no país durante os 

dois primeiros períodos das políticas públicas que, segundo Potyara (2006), a 

trajetória das políticas públicas do Brasil fora marcada por cinco grandes 

períodos: o primeiro denominado de Laissefariano, segundo de populista - 

desenvolvimentista, terceiro como tecnocrático-militar, o quarto período a fase 

da redemocratização, período da transição para democracia liberal , quinto a 

fase Neoliberal, acrescento mais uma a Era Lula 

Segundo período, populista - desenvolvimentista que vai de 1930 a 

1964. Um período heterogêneo, que terá como início, o processo de 

urbanização e industrialização do país. Concomitante a esse processo, emerge 

na cena política a recente classe social, o proletariado, reivindicando melhores 

condições de vida e trabalho, a exemplo da luta pela construção das leis 

trabalhistas e o acesso os serviços públicos, educação e saúde. A resposta do 

Estado a essas demandas sociais foi a construção de uma política pública que 

visava modernizar o país, para melhor atender as necessidades de reprodução 

do sistema capitalista.  

Os mecanismos de incorporação do Estado das demandas seguem uma 

perspectiva de evitar o conflito, de controlar as massas, a exemplo da 

intervenção direta nos sindicatos, buscar legitimação política das classes 

trabalhadoras por meio do discurso de integração e desenvolvimento social e 

econômico do país. 

Terceiro período como tecnocrático-militar, a fase da ditadura militar, um 

período marcado pelas restrições políticas e civis. A resposta do Estado às 

demandas sociais foi a expansão dos serviços sociais, como de saúde, 

educação, saneamento básico e a incorporação de novos segmentos da classe 

trabalhadora na previdência social. “Serviços pobres para uma população 

pobre”, sem nenhuma participação dos setores demandatários, visando, com 

isso, ter um controle sobre as massas, evitar conflitos sociais. Instrumento para 
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mascarar a falta de liberdade e a crescente desigualdade social existente no 

país. 

O rompimento, com essa lógica de participação das classes subalternas 

no Estado, só será possível, no período conhecido como de transição 

democrática, cujas classes subalternas e seus segmentos sociais emergem na 

sociedade civil, por meio da organização do movimento operário e popular, que 

foi capaz de engendrar e dinamizar agências e formas que puseram em 

questão a dominância do grande capital e dos representantes de seus 

interesses, a burguesia, na sociedade civil. (NETTO, 2004, p. 76). 

A luta das classes subalternas, especialmente da classe operária, 

obteve, com um dos seus resultados, a aprovação da Constituição Federal de 

1988, que prevê a garantia de direitos sociais, políticos, civis e a construção do 

sistema político democrático, que é materializado nas diretrizes constitucionais, 

como participação, controle social e descentralização política – administrativa – 

financeira. 

Netto (2004), nos alerta das armadilhas deste novo sistema político, em 

que a democracia instituída é uma democracia - método5 e não a democracia - 

condição social6. A democracia –método permite apenas a construção de um 

aparato jurídico –político que estabelece limite nas formas de participação. 

Essa é uma participação controlada que não permite questionar e superar o 

sistema. É, portanto, uma participação instituída pelo próprio sistema 

capitalista. 

No entanto, mesmo com os limites de um Estado de direito democrático, 

este pode ser considerado um avanço, porque, historicamente, a democracia 

no Estado brasileiro foi construída de cima para baixo, ou seja, sem efetiva 

participação das classes subalternas e, de forma antidemocrática. 

Além dos limites democráticos do Estado de direito, já que esse está 

inscrito dentro da ordem burguesa, as classes subalternas encontram outras 

                                                                 
5
 Por democracia-método deve entender-se o conjunto de mecanismos institucionais que, sob diversas 

formas (mais ou menos flexíveis), numa dada sociedade, permite, por sobre a vigência de garantias 
individuais, a livre expressão de opiniões e opções políticas e sociais. (NETTO, 2004, p. 80). 
6
 Por democracia-condição social entende-se, mais que um conjunto de institutos cívicos, um 

ordenamento societário em que todos, a par da livre expressão de opiniões e opções políticas e sociais, 
tem iguais chances de intervir ativa efetivamente nas decisões que afetam a gestão da vida social. 
(NETTO, 2004, p. 80). 
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dificuldades para exercer o controle social sobre o Estado na atual conjuntura. 

O Estado passa por um processo de reestruturação que é determinado pelas 

mudanças engendradas no modo de produção capitalista nas décadas de 1960 

e 1970, conhecido como processo de reestruturação produtiva.7 

As mudanças ocorridas no sistema capitalista são caracterizadas como 

uma nova fase, denominada de Neoliberalismo.  O Neoliberalismo representa, 

na política institucional, a implementação de reformas que visam à redução do 

papel do Estado, como financiador e executor das políticas sociais. A exemplo 

da política de descentralização e de controle social, que na atualidade pode 

servir, não para aumentar a participação das classes subalternas, mas para 

reforçar o caráter privatizante do Estado Neoliberal. 

No plano da relação Estado e sociedade, a 
descentralização pode implicar maior articulação com a 
sociedade civil, por meio de organizações comunitárias e 
sindicatos, desde que no nível local, as instituições 
sejam representativas da comunidade, e que a 
participação seja uma realidade. Caso contrário, o que 
se verifica não é maior articulação, e sim transferência 
para sociedade civil dos serviços tradicionalmente 
executados pelo Estado. Outro fator de contradição, 
também no plano da relação Estado e sociedade é a 
privatização dos serviços públicos por meio da venda de 
empresas ao setor privado... Sob este ângulo, a 
descentralização passa a ser um importante instrumento 
a serviço da eficácia fiscal e financeira do sistema, em 
detrimento do bem-estar da população. (STEIN, 1997, p. 
92). 

 Na atual conjuntura do país, há uma tendência de estímulo à 

participação da “sociedade civil” em relação à esfera estatal, a exemplo dos 

conselhos, fóruns, conferências sobre as diversas políticas setoriais, além da 

inclusão de temáticas referentes aos “novos movimentos sociais” feminista, 

ecológico, étnico, juvenil. Contudo, já existe uma produção acadêmica, 

inclusive do serviço social, sobre as limitações e desafios dessa participação. 

Um dos limites é a tentativa do Estado em querer transformar essa participação 

                                                                 
7
 Na esfera da produção, observa-se o aumento das taxas de lucros via crescimento da produtividade do 

trabalho, intermediada pelo uso de novas tecnologias e de novas formas de consumo da força de 
trabalho. Na esfera da circulação, essa organização incide em mudanças no mercado consumidor, 

determinadas também novas formas de concorrência entre firmas, com base na seletividade dos 
mercados e no marketing da qualidade os produtos. Na esfera sócio-política e institucional ocorreram 

novas modalidades de controle o capital sobre o trabalho, que exigem um conjunto de reformas 
institucionais e a implementação mecanismo capazes de promover a adesão e o consentimento dos 
trabalhadores ás mudanças requeridas. (AMARAL e MOTTA, 2000, p. 28). 
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numa responsabilização da sociedade civil, no financiamento e execução dos 

serviços públicos, ou seja, o que denominamos de terceiro setor. 

 

2. 3. As novas configurações das políticas públicas no Brasil após 

aprovação da Constituição Federal de 1988. 

No Brasil, o modelo de proteção social, foi iniciado nos anos de 1930 e 

aprofundado nos anos seguintes. O Estado adotou um modelo que se 

fundamentava na concepção de seguro social, o que significa dizer que as 

políticas públicas eram destinadas aos indivíduos inseridos no mercado de 

trabalho formal.  

 O modelo, na verdade, segue uma perspectiva dualista, ou seja, 

trabalha com dois tipos de políticas públicas: as políticas destinadas ao 

indivíduo empregado, contribuinte, e as políticas executadas para o indivíduo 

desempregado, não contribuinte da previdência social e que tem a política de 

assistência como ação prioritária. 

Segundo, Pereira, (2006), a trajetória das políticas públicas do Brasil foi 

marcada por cinco grandes períodos: o primeiro denominado de Laissefariano, 

segundo de populista - desenvolvimentista, terceiro como tecnocrático-militar, o 

quarto período a fase da redemocratização, período da transição para 

democracia liberal , quinto a fase Neoliberal, acrescento mais uma a Era Lula. 

A luta pela redemocratização do país, desencadeada por setores das 

classes médias e, principalmente por setores das classes trabalhadoras, 

permitiu a construção de uma esfera pública e de um novo modelo de proteção 

social, por meio da aprovação da Constituição cidadã em 1988, garantindo 

direitos políticos, civis e sociais aos trabalhadores (as). A síntese desse 

processo está presente nas diretrizes para formulação das políticas públicas as 

quais têm o Estado como financiador e executor destas; além disso, prevê o 

controle social das ações pelas classes trabalhadoras. 

 

A Constituição de 1988 foi um avanço na área social e 

trabalhista, nas suas diretivas previam: maior 

responsabilidade do Estado na regulação, financiamento 

e provisão de políticas sociais; universalização do 

acesso a benefícios e serviços; ampliação do caráter 
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distributivo da seguridade social, como um contraponto 

ao seguro social de caráter contributivo, controle 

democrático exercido pela sociedade sobre todos os 

atos e decisões estatais; adoção de uma concepção de 

“mínimos sociais” como direitos sociais;... Na esfera 

trabalhista, redução da jornada e trabalho; direitos iguais 

para trabalhadores urbanos e rurais e domésticos. 

(PEREIRA, 2007, p. 153). 

 

A aprovação da Constituição Federal de 1988 permitiu uma inflexão no 

modelo de proteção social no país, construindo um modelo de Seguridade 

Social, baseado no tripé saúde, previdência e assistência social. Um sistema 

que conjuga políticas de caráter universais, redistributiva, contributiva e não 

contributiva, além de ter como princípios norteadores de construção das 

políticas públicas, a democratização e a descentralização política - 

administrativa – financeiro; ou seja, a construção de uma gestão 

compartilhada entre trabalhadores, governo e prestadores de serviços. 

A construção de uma gestão compartilhada é fruto da luta dos setores 

populares, que nos anos de 1980 reivindicava participação popular. Esses 

setores tinham a necessidade de poder participar das esferas de decisões do 

Estado e de ter seus próprios representantes nesses espaços. Essa luta foi 

ampliada nos anos de 1990 e o debate foi travado sobre a necessidade de uma 

participação social e participação cidadã, ou seja, uma intervenção direta na 

construção e gestão das políticas públicas. 

 

O conceito de participação cidadã está lastreado na 

universalização dos direitos sociais, na ampliação do 

conceito de cidadania em uma nova compreensão sobre 

o papel do Estado, remetendo a definição das 

prioridades nas políticas públicas a partir de um debate 

público. A participação passa a ser concebida com 

intervenção social periódica e planejada, ao longo de 

todo circuito de formulação e implementação da política 

pública, por que toda a ênfase passa a ser dada nas 

políticas públicas, Portanto, não será apenas a 

sociedade civil a grande dinamizadora dos canais de 

participação, mas também a política pública... Será a 

construção dos conselhos gestores. (GOHN, 2007, p. 

57). 
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Logo após a aprovação da constituição de 1988, a conjuntura 

socioeconômica do país será desfavorável à implantação das diretrizes 

Constitucionais. O modelo econômico adotado no país será o Neoliberalismo.  

A ideologia Neoliberal está ancorada nas mudanças ocorridas no modo 

de produção com a introdução de novas tecnologias que acarretou mudanças, 

também, no modelo de regulação social. A tese predominante é a de que o 

novo cenário não comportava mais a excessiva presença do Estado. Uma 

síntese dessa política é o receituário do Consenso de Washington que prevê 

uma forte disciplina fiscal, controle da inflação e uma drástica redução da 

presença do Estado na economia e na sociedade.  

No Brasil, a era neoliberal teve início nos anos 1990 com o Governo 

Collor, que foi o precursor da desmontagem do “defasado” modelo nacional-

desenvolvimentista e da internacionalização da economia (PEREIRA, 2007). 

Esse governo foi precursor da contra-reforma do Estado brasileiro, ancorado no 

discurso de que a crise econômica em que o país passava, o Estado era o 

responsável. Por isso, ele precisava ser reformado, pois era ineficaz, 

burocrático, responsável pelo endividamento interno e externo do país. A 

reforma não era orientada para consolidar os preceitos constitucionais, mas 

orientada para servir aos interesses do mercado. É essa a razão para Behring 

(2006), denominá-la de contra-reforma do Estado brasileiro. 

 O Governo Collor não teve forças suficientes para implementar a 

reforma do Estado em curso, que só será realizada em plenitude, nos oitos 

anos do Governo de Fernando Henrique Cardoso. A reforma significou na área 

econômica processo de privatizações das empresas estatais, abriu a economia 

para capital estrangeiro, suspendeu os incentivos fiscais para o setor produtivo, 

implantou políticas fiscais e monetárias restritivas, a exemplo da política de 

estabilidade da inflação, a desregulamentação social e as reformas 

administrativa, tributária, financeira e previdenciária. Na área social, preservou 

e aprofundou a fragmentação e descoordenação institucional das políticas 

sociais, com o enfoque na seletivização, focalização e privatização.  

 Os princípios da seletividade, focalização e privatização, introduzidos na 

gestão das políticas sociais, significaram a redução da intervenção do Estado 

como financiador e executor destas, ocasionou o retorno de práticas 



44 

 

assistencialistas, por meio de programas como Comunidade Solidária, a 

privatização de serviços sociais públicos, criando uma dualidade entre aqueles 

que podem pagar e os que não podem pagar pelos serviços, e, a transferência 

da responsabilidade das políticas do Estado para a sociedade civil mediante 

um terceiro Setor. 

A política Neoliberal provocou mudanças no modelo de gestão social 

das políticas sociais. A constituição assegurava que a gestão social das 

políticas deveria ter como primazia a construção de políticas públicas; estas, 

financiadas e executadas pelo Estado sobre o controle social das classes 

sociais. Já o neoliberalismo orienta que a gestão deve ser prioritariamente uma 

conjunção das políticas de caráter privado e filantrópico, restando ao Estado a 

oferta de serviços sociais a alguns grupos da sociedade (criança, idoso, 

deficiente). 

 

                                                             Gestão social como um conjunto de estratégias voltadas 

à reprodução da vida social no âmbito privilegiado dos 

serviços - embora não se limite a eles - na esfera do 

consumo social, não se submetendo á lógica mercantil. 

A gestão social ocupa-se, portanto, da ampliação do 

acesso à riqueza social – material e imaterial – na forma 

de fruição de bens, recursos e serviços, entendida como 

direito social, sob valores democráticos como equidade, 

universalidade e justiça social. (SILVA, 2007, p. 32). 

 

Nessa perspectiva, de conceber a gestão social como a consolidação 

das políticas públicas, que visam garantir os direitos sociais assegurados na 

Constituição, é que o projeto Neoliberal, em curso no país, vai se contrapor. A 

estratégia, dos Governos de orientação Neoliberal no país, foi de realização da 

Reforma do Estado que tem como discurso ideológico a necessidade de uma 

gestão social, fundamentada na boa governança, com seus postulados de 

eficiência dos governos de criar condições favoráveis à revitalização e 

consolidação da economia de mercado. (SILVA, 2007, p. 35). 

O mito da boa governança, na introdução da gestão social, significa a 

capacidade dos governos de realizar as reformas administrativas de ajustes 

econômicos e sociais, de acordo com o receituário do consenso de 
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Washington, que se fundamenta na necessidade de implantação do projeto 

neoliberal que visa à consolidação do Estado mínimo. 

 

Nesta perspectiva, o Estado já não tem por missão servir 

toda a sociedade, mas fornecer bens e serviços a 

interesses setoriais e a clientes ou consumidores, com 

risco de agravamento das desigualdades sociais entre os 

cidadãos e entre as regiões do país. E a sociedade civil 

e as ONG´s são chamadas a legitimar esse projeto pela 

suposta participação nas decisões. Daí a busca de 

intensificação do dialogo com a sociedade civil. 

(CASSEN apud SILVA, 2007, p. 37). 

 

Portanto, podemos afirmar que durante a década de 1990, o país esteve 

polarizado por dois projetos: o projeto Neoliberal que prega a necessidade do 

Estado Mínimo, conduzido pelos Governos Federais, e o projeto de 

consolidação da Constituição Cidadã de 1988, a qual prevê a construção de 

um Estado Direito, defendido pelos movimentos sociais e populares, que 

conduziram uma luta de resistência à implantação do projeto Neoliberal no 

Brasil. 

 O coroamento dessa disputa deu-se em 2002, com a Eleição 

Presidencial, que resultou na vitória de Luis Inácio Lula da Silva, candidato do 

campo democrático popular. Com a nova gestão do poder executivo esperava-

se o rompimento com a política neoliberal que estava sendo implementada no 

Estado. Todavia, observou-se a continuidade nas políticas que vinham sendo 

implementadas no que tange à economia.  

 O Governo de Lula apresenta fortes contradições: de um lado, mantém 

traços de continuidade da política Neoliberal, como altas taxas de juros que 

beneficia a especulação financeira, grande concentração de renda; do outro, 

vem recuperando e ampliando o papel estratégico de intervenção do Estado na 

implantação de políticas sociais, incorporando demandas sociais de setores até 

então marginalizados, como trabalhadores rurais, mulheres, negros, 

homossexuais, quilombolas, jovens.  

A recuperação do papel do Estado na construção das políticas sociais 

ocasiona uma nova conjuntura na consolidação do Estado de direito 

democrático do país, visto que permite colocar o Estado no centro do debate e 
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da intermediação dos conflitos sociais entre as classes, e de recuperar a 

construção da esfera pública, permitindo que os setores populares possam 

lutar pelo reconhecimento social por cidadania.   

Esse processo de luta pela consolidação do Estado de direito e 

democrático está em curso no país. Já existem autores (SADER, 2009), que 

apontam que estamos vivendo numa era pós neoliberal, onde novas 

estratégias de gestão social estão sendo construídas não só no Brasil, mas 

também na America Latina. E essa construção depende do grau de 

mobilização e organização da classe trabalhadora, seja força política e social 

que vai determinar o ritmo de construção de uma era pós neoliberal. 
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 III. JUVENTUDE OU JUVENTUDES? 

 

Nesse capítulo, buscaremos apresentar algumas definições sobre  o que 

é juventude. Não temos o intuito de esgotar o assunto, por entendermos que 

essa discussão é permeada por inúmeros aspectos e não é um tema 

consensual nas ciências. Na literatura, existem muitas vertentes para definir o 

que é ser jovem, e estas são fundamentadas nas ciências biológicas, na 

psicologia e na sociologia.   

Segundo Groppo (2000), as ciências biológicas, por meio das ciências 

médicas, procuraram definir o que é ser jovem, com base nas mudanças 

ocorridas no corpo do indivíduo, no momento em que a criança está passando 

por transformações no corpo, tornando-se maduro. Essa fase foi caracterizada 

como o período de puberdade, ou seja, jovem como sinônimo de puberdade.  

Já nas ciências psicológicas, definiram o que é ser jovem com período 

da adolescência, a fase em que o indivíduo deixa de ser criança para se tornar 

adolescente, ocorrendo transformações no seu corpo e, principalmente, no seu 

comportamento, nas suas atitudes, modificando sua personalidade, visto que 

agora o indivíduo passa a assumir comportamento de uma pessoa adulta.  

Na sociologia, o termo utilizado para designar o que é ser jovem é 

juventude, caracterizando como uma fase onde o individuo assume funções 

específicas na sociedade. É um período de transição entre a infância e a vida 

adulta. O indivíduo não é mais criança, mas também ainda não se tornou 

adulto. 

Podemos caracterizar a juventude como uma transição da idade infantil 

para a vida adulta. A juventude é uma fase de construção de identidade e 

personalidade, de definição de projetos. A juventude, como uma categoria 

social, é criada de acordo com cada sociedade.  

Pela não apreensão de todos os aspectos definidores do que é ser 

jovem (como as transformações biológicas ocorridas no corpo, as mudanças de 

comportamento e a função que cada grupo etário desempenha) corremos o 

risco de analisar a construção da categoria juventude, na sociedade moderna, 

de forma fragmentada e desconectada da totalidade. 
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A categoria juventude é uma construção sociocultural moderna que se 

vale de elementos biológicos, psíquicos e sociais para definir-se. Partindo do 

principio biológico,  sociedade atribui significados e funções ao ser humano a 

partir das mudanças ocorridas no corpo humano; estabeleceu um limite etário, 

construindo, portanto, o grupo denominado juventude – correspondente à fase 

em que o indivíduo tem entre 14 a 24 anos. 

Esse limite etário – construído de acordo com as necessidades 

econômica, social e cultural de cada sociedade, em determinado período 

histórico – pode ser diminuído para a faixa de 14 a 18 anos de idade, como no 

início do século XIX (período de desenvolvimento do capitalismo); estabelecer-

se entre 14 a 24 anos de idade no século XX (período de consolidação e 

hegemonia do sistema capitalista); ou alargado de 15 a 29 anos de idade, 

como no final do século XX (período de crise e reestruturação do capitalismo). 

Se partirmos do pressuposto de que as definições dos grupos etários 

são uma construção social e histórica, fundamentadas nas transformações 

biológicas ocorridas no desenvolvimento do ser humano, notaremos que as 

explicações utilizadas pelas ciências médicas, pela psicologia e pela sociologia 

estão relacionadas diretamente com o tipo de sociedade e com o modelo 

produtivo de organização desta. 

A juventude, que estamos estudando, faz parte de uma sociedade 

moderna, a qual utiliza o modo de produção capitalista. É necessário, pois, 

compreendermos o grau de desenvolvimento das forças produtivas, as lutas 

entre as classes sociais e os meios, para garantir a reprodução da vida social. 

Desse modo, teremos condições de apreender a construção da categoria 

juventude em sua totalidade. 

Buscaremos apresentar algumas definições do que é ser jovem com 

base na compreensão sociológica no século XX, que relaciona juventude e 

modernidade, juventude e geração, ao período de conflito social e juventude e 

classes sociais. 

 

3.1. As várias Concepções de Juventude. 

 

3. 1.1. Juventude e Modernidade 



49 

 

A categoria juventude, para alguns autores, está relacionada com a 

modernidade, com o desenvolvimento das sociedades capitalistas ocidentais. 

Entre tais autores, podemos citar Groppo (2000). Em suas análises, ele afirma 

que a categoria juventude serve para entender a modernidade. 

A relação entre juventude e modernidade pode ser explicada no sentido 

de que a primeira é sinônima de constante renovação, e a segunda busca 

sempre a mudança de status quo, a descontinuidade. Porém, o autor diz que 

essa compreensão de modernidade, como processo de transformação 

contínua, não está completa nem fundamentada. Há, então, outros fatores para 

definir modernidade como a racionalização e autonomização das esferas da 

vida social. 

 

A definição de modernidade como um processo continuo 
de transformações é certamente correta, porém 
incompleta. Parece que falta ainda captar ou decifrar o 
sentido ou conteúdo dessas transformações ininterruptas 
e grandiosas, tarefas que foi tentada por todos os 
grandes cientistas sociais. Mas parece nunca chegou um 
acordo. (...). Weber foi um dos que procurou o sentido ou 
a direção da modernidade, (capitalismo), indo para além 
e descrevê-la como “processo de transformações 
continuas”. (...) O sentido da modernização e 
compreensivamente imputado a posterior para designar 
o processo que seria de racionalização das esferas da 
vida, incluindo aí autonomização das esferas sociais 
(economia, política, cultura, religião etc.), a 
burocratização dos domínios da atividade humana e o 
descontentamento do mundo (secularização e abandono 
das explicações mágicas sobre a vida). (GROPPO, 
2000, p. 32-33). 

 

A modernidade é um elemento intrínseco ao surgimento e 

desenvolvimento do sistema capitalista, que buscou estabelece não somente 

um novo modo de produção, mas também de reprodução das relações sociais 

justificando-as por meio da razão instrumental, da racionalização da vida. No 

período feudal, buscava explicar os acontecimentos e justificar as atitudes dos 

homens pela lei divina. A época moderna rompe com essa lógica atribuindo ao 

próprio homem (burguês) a responsabilidade de suas ações por meio da razão 

Foi nesse contexto social moderno, que a sociedade definiu o que é 

juventude. Buscou atribuir um sentido universal para um grupo particular e 

heterogêneo, permeado por outras categorias sociais, como gênero, classe 
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social e etnia. Tentou imprimir significado e atribuições específicas aos jovens, 

por meio das instituições sociais. 

Ao mesmo tempo em que as instituições servem para definir e designar 

o papel da juventude, e, portanto, para explicar o seu significado, a categoria 

juventude serve para entender a função dessas instituições, o que elas 

representam e qual projeto societário defende.  

 

(...) deve-se reconhecer que a sociedade  moderna é 
constituída não apenas sobre as estruturas de classe ou 
pelas estratificações sociais que lhe são próprias, mas 
também sobre as faixas etárias e a cronologização  do 
curso da vida. A criação das instituições modernas do 
século XIX e XX - como a escola, o Estado, o direito, o 
mundo do trabalho industrial etc. também se baseou no 
reconhecimento das faixas etárias e na 
institucionalização do curso da vida. (GROPPO, 2000, p. 
11-12). 

 

Nesse sentido, a definição de juventude está relacionada à de 

adolescência, ou seja, à explicação dada pela psicologia de uma fase 

transitória do individuo para vida adulta. Por ser uma transição, traduz-se num 

momento de preparação dos jovens, de socialização de normas e valores 

(como define a sociologia), e que têm as instituições (Família, igrejas, escola, 

meios de comunicação e etc.) como principais responsáveis por essa 

preparação. Portanto, podemos afirmar que a principal função do jovem é de 

aprendiz, este é um ser incompleto e que está em construção.  

Essa preparação vai sendo modificada de acordo com as mudanças que 

vão ocorrendo na sociedade, exigindo dos jovens, novos papéis e atribuições. 

Isso permite revelar o significado das instituições na construção do projeto 

societário capitalista de formação, preparação e transmissão dos valores e 

normas da sociedade capitalista. Atualmente, temos uma sociedade 

fundamentada no consumo, e esse é o valor que tem sido transmitido para os 

nossos jovens o de consumir. 

Vale ressaltar que a preparação referida não acontece de forma pacífica 

e igualitária, porque vivemos numa sociedade baseada na desigualdade 

econômica, de gênero, étnica e de localidade. As vivências juvenis são 

marcadas pela diversidade sócio-cultural. 
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A modernidade tem como pretensão, estabelecer um modelo padrão de 

homogeneização da juventude, escamoteando que a sociedade é baseada, 

também, na divisão das classes sociais, e que, sua origem está na contradição 

do sistema capitalista na relação capital x trabalho. Essa divisão da sociedade 

em classes sociais, vai impossibilitar essa padronização e diferenciar a forma 

como os diversos jovens vão vivenciar a fase juvenil. 

Primeiramente, o modelo ideal de juventude construído transmitido pelas 

instituições, tanto das esferas estatal como privada, foi a juventude urbana, 

ocidental, branca, masculina, outros jovens, que não se enquadravam nesse 

modelo, começaram a questionar esse tipo ideal e reivindicar o alargamento 

desse conceito, permitindo assim, revelar que existem outros tipos de 

juventudes, como jovens rurais, mestiços, orientais, jovens mulheres. Porém, 

não quer dizer que não exista um modelo predominante de definir o que é 

juventude, assim como de comportamentos que devem ser seguidos, o que 

implica a construção de representações e símbolos juvenis, que todos jovens 

devem se referenciar, e, um modelo de comportamento que toda sociedade 

espera que os jovens tenham.  

Segundo Groppo (2000), essas diferenciações permitem revelar o 

caráter contraditório do projeto de modernidade, do qual as instituições são as 

principais responsáveis pela propagação e conservação, já que encarregadas 

do processo de socialização. Não há uma única juventude nas sociedades 

modernas, mas várias, determinadas pela classe social, pelo gênero, etnia, 

localidade, nacionalidade e estilo. 

A diversidade, que caracteriza a juventude modernamente, revela 

imprescindível, admitirmos certa segmentação do campo juvenil.   E, claro está, 

que vivenciar essa fase da vida, é uma necessidade não apenas dos jovens 

das classes burguesas, aristocráticas e médias, mas também daqueles 

pertencentes às classes trabalhadoras.  

Podemos afirmar que é a juventude é um direito social a ser 

conquistado, se partimos do pressuposto que a sociedade capitalista 

estabelece um modelo ideal e único de juventude, a reivindicação para que a 

sociedade admita que não só existe apenas uma juventude, mas várias 

juventudes. A juventude como um direito social a ser vivenciado pelos jovens e 
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implica viver de forma segura, com acesso aos serviços públicos e aos bens 

produzidos pela sociedade, independentemente da classe em que se inserem 

os sujeitos. 

 

3.1.2. Juventude e Geração. 

A palavra geração significa grupo de pessoas que convivem em 

determinada época. Podemos acrescentar que é o compartilhamento de 

experiências, de vivências e de atitudes de um determinado grupo social em 

um período histórico. 

O debate de geração juvenil de Mannheim, (1968), parte da indagação 

de qual é a contribuição da juventude para com a sociedade? E o que esta 

espera daquela? Qual o significado de existir (da juventude)? Afirma que o 

significado da juventude se diferencia de acordo com o tipo de sociedade. Há 

povos, de culturas mais tradicionais, que privilegiam os velhos em detrimento 

dos novos. 

A juventude, segundo Mannheim, (1968), é considerada como um 

recurso latente disponível na sociedade e a utilização de uma (a juventude) 

dependerá da forma como a outra (a sociedade) é organizada – se estática ou 

dinâmica. Quanto mais dinâmica for a sociedade, mais propícia será a 

contribuição, a participação e a intervenção dos jovens. 

A relutância em aceitar a contribuição dos jovens pode ser explicada 

pelo receio dos mais velhos de não conseguirem controlar as mudanças que os 

jovens podem causar nas estruturas sociais. No entanto, o autor afirma que o 

uso das potencialidades dos jovens deve ser intermediado, orientado e 

direcionado pelos adultos de acordo com os interesses da sociedade. Essa 

afirmação desconstrói a idéia de que a juventude é progressista por índole.  

Na verdade, os jovens possuem um potencial questionador que pode ser 

usado de acordo com as oportunidades que lhes são apresentadas. Já que os 

indivíduos, ao entrarem na fase da juventude, passam a viver em espaços 

públicos, deparam-se com um mundo novo. Esse novo, para os adultos, é algo 
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natural; mas, para o jovem o novo é passível de questionamentos e 

modificações. 

A juventude não é progressista nem 
conservadora por índole, porém é uma potencialidade 
pronta para qualquer nova a oportunidade. Até a época 
da puberdade, a criança vive principalmente no seio da 
família e suas atitudes são reguladas, sobretudo pelas 
tradições emocionais e intelectuais ali predominantes. 
Na fase da adolescência, entra em contato com a 
vizinhança a comunidade e certas esferas da vida 
pública. Assim, o adolescente não esta apenas 
biologicamente num estado de fermentação, mas 
sociologicamente penetra num mundo em que os 
hábitos, costumes e sistemas de valores são diferentes 
dos que até ai conhecera. O que para ele é uma 
novidade desafiadora, para o adulto é algo que já está 
habituado e aceita com naturalidade. Por isso, esta 
penetração vinda de fora torna a juventude 
especialmente apta a solidarizar-se com movimentos 
sociais dinâmicos que, por razões bem diferentes das 
suas, estão insatisfeitos com o estado de coisas 
existentes. A mocidade ainda não tem interesses 
adquiridos, quer no senso econômico, quer em função 
de hábitos e valorização, ao passo que a maioria dos 
adultos sérios já tem. (MANHHEIM. P 74-75.1968) 

A aceitação da ordem social por parte dos jovens depende da forma 

como as instituições utilizam as potencialidades deles. Estão abertos ao 

conflito entre as gerações, por sentirem-se fora da ordem social, uma vez que 

não participaram da construção das regras sociais. 

Portanto, o fator determinante da construção da geração juvenil é ser 

uma potencialidade pronta para qualquer nova oportunidade, seja ela 

progressista ou conservadora. São considerados (os jovens) recursos latentes 

da sociedade. Podem ser usados para qualquer uma dessas finalidades, a 

depender do tipo de sociedade, do momento social, político e econômico. 

 

3. 1.3. Juventude e Conflito Social 

 

  Na concepção geracional, a categoria juventude é compreendida a 

partir dos aspectos de continuidade e descontinuidade. Uma das suas 
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representações na sociedade moderna é através de seu potencial de 

contestação das normas estabelecidas. 

A esse potencial contestador da juventude Foracchi, (1968), atribui um 

conflito social, uma crise da juventude, que está relacionado ao processo de 

socialização oferecido aos jovens por meio das instituições – família, escola, 

universidade, etc. – e à preparação que a sociedade disponibiliza a eles para 

que se tornem adultos. 

Nesse sentido, define geração como locação social dos indivíduos que 

compartilham experiências, vivências, oportunidades de trabalho, estilo de vida, 

processo de inserção e exclusão na sociedade, a partir de um processo 

histórico-social. 

À noção de geração proposta, Mannheim sobrepõe-se, 
pois as diferenças de posição, congregando–as numa 
modalidade especial de similaridade de locação que 
abrange grupos de idades, inseridos no processo 
histórico–social. Os membros de uma geração então, em 
virtude da similaridade de locação, igualmente expostos 
a uma mesma fase de processo coletivo. Esta identidade 
de exposição representa, todavia, uma condição 
meramente formal, que não responde, de modo integral, 
pela natureza de fenômenos da similaridade de locação. 
Este fenômeno traduz–se no plano mais profundo da 
ação de uma geração, pela estratificação da experiência 
que representa um estilo comum de estruturar a 
experiência da vida, de modo a organizar um substrato  
essencial,  no qual são rebatidas as experiências vividas 
pelos membros de uma geração. Para que entre eles se 
firmem laços sólidos não basta apenas o traço comum 
da contemporaneidade. Há uma “estratificação 
diferencial de vida”, no jovem e no adulto, que se pelas 
diferenças de locação social. (FORACCHI, p 20.1968). 

Essa definição permite compreender a construção da categoria 

juventude na sociedade moderna, através da estratificação da sociedade por 

grupos etários. Esses grupos são espaços de socialização, de construção das 

identidades sociais, de autopercepção e definição do ser jovem ou adulto na 

modernidade. 

A partir da construção do que é ser jovem e de sua autopercepção a 

juventude começa a questionar o sistema. A isso podemos denominar conflito 

de gerações – contestações aos valores, às normas, à ordem estabelecida. 
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A juventude, como fase de transição, é intermediada por instituições que 

buscam realizar a socialização dos jovens, prepará-los para a vida adulta. Esse 

período transitório é impregnado por conflitos; pois as oportunidades, os planos 

e as opções de vida que os adultos oferecem não interessam aos jovens. Estes 

buscam novos caminhos, têm outros desejos, querem novas alternativas que o 

sistema não disponibiliza. 

Portanto, essa crise da juventude é relativa ao processo de socialização, 

como definiu Foracchi, (1968). Tal fenômeno é mediado pelas instituições – 

responsáveis pela aprendizagem social – e marcado pela transição de valores 

e normas. A crise da juventude não é apenas um problema entre jovens e 

adultos, transcende a um conflito entre gerações. É um problema do sistema 

social que afeta a todos (jovens, adultos e idosos). 

 

3.1.4.   Juventude e Classes Sociais 

 

A juventude, por ser caracterizada modernamente como grupo social 

que representa uma fase especifica da vida, é composta por indivíduos que 

pertencem a diversas etnias, localidades (campo/urbano), gêneros, credos e 

classes sociais. Essa heterogeneidade, que marca a construção social da 

juventude na modernidade, tem a classe social como principal expressão. 

Faz-se necessário definir o que é classe social no sistema capitalista. 

Segundo Frederico (2010), essa definição pode ser realizada com base em 

duas vertentes: a sociologia empírica e a teoria marxiana. 

Na sociologia empírica, a caracterização das classes é realizada a partir 

da estratificação da sociedade, segundo o critério do nível da renda e do 

consumo do indivíduo no contexto capitalista. 

 

A sociologia empírica prefere estratificar a sociedade 
usando como critério o nível de renda e os padrões de 
consumo. Em assim fazendo, chama de classes sociais 
o que, a rigor, são apenas camadas e segmentos da 
sociedade. Tal concepção, utilizada freqüentemente 
pelas pesquisas de opinião, que, volta e meia, 
aparecem nos jornais, tem o grave inconveniente de 
aproximar abstratamente pessoas e grupos sociais 
cujas condições de vida e de reivindicações são muitas 
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vezes opostas. Abstraída da referência à produção, 
classe social passa ser um conceito meramente 
descritivo, bem ao gosto dos publicitários que 
segmentam a sociedade em suas campanhas de 
venda. Desse modo, igualam os diferentes, 
transformando-os em “nichos de mercado” a serem 
devidamente seduzidos na condição de “consumidores 
passivos”. (FREDERICO, 2010, p. 256). 

Já na concepção marxiana, a conceituação das classes sociais está 

relacionada à esfera da produção, ao lugar em que o indivíduo ocupa no 

sistema produtivo. 

 

Para o marxismo, elas se definem a partir do lugar que 
os indivíduos ocupam nas relações de produção, mais 
precisamente pela posição perante os meios de 
produção (proprietários/não-proprietários). As classes, 
assim, são entendidas como componente estrutural da 
sociedade capitalista e, ao mesmo tempo, como sujeitos 
coletivos que têm suas formas de consciência e de 
atuação determinadas pela dinâmica da sociedade. 
(FREDERICO, 2010, p. 256). 

 

Adotaremos, como referência para a definição de classe social, a 

conceituação da teoria marxiana. Entendemos que o método da economia 

política, utilizado por Marx para compreender a sociedade capitalista, é chave 

para interpretar as classes, seus segmentos e os grupos sociais na atualidade.  

Ele parte da análise do concreto (sociedade capitalista), e de suas 

particularidades para entender o todo. 

A produção e reprodução da vida social, no contexto capitalista, são 

fundamentadas na contradição capital/trabalho, o que nos faz visualizar duas 

classes antagônicas. Os trabalhadores são produtores das riquezas sociais por 

meio da objetivação trabalho; já a classe burguesa é detentora dos meios de 

produção e se apropria do que é produzido pelos primeiros. Tal contradição, 

essência do capitalismo, determinará o lugar de cada indivíduo na sociedade. 

A inserção dos indivíduos nas relações sociais de produção determina o 

seu modo de reprodução social. Assim, é possível identificar a que classe 

pertencem, que espaço têm na sociedade, quais são suas necessidades, suas 

formas de organização e suas reivindicações perante a sociedade e o Estado. 

É tomando-se por base a compreensão da sociedade capitalista, a 

contradição e a luta entre as classes sociais que devemos entender o que é a 
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juventude. O direito de vivê-la se materializa atualmente por meio das políticas 

públicas. 

A sociedade capitalista – ou a sociedade moderna, como alguns autores 

denominam (Groppo. Mannheim) – é a base para a segmentação da 

humanidade em grupos etários (como infância, adolescência/juventude, 

maturidade e velhice/terceira idade). Tal cronologização é realizada a partir da 

inserção do indivíduo no mundo do trabalho.   

 Marx (1968), em seus escritos, evidencia a relação entre a 

cronologização infância/juventude e a inserção no mundo do trabalho. 

 

Por adulto, entendemos toda pessoa que tenha atingido 
dezoito anos de idade.  Consideramos a tendência da 
indústria moderna de fazer cooperar as crianças e os 
adolescentes dos dois sexos, no grande movimento da 
produção social, como um progresso e uma tendência 
legítima e razoável, embora o reino do capital tenha 
disso uma abominação. Numa sociedade racional, 
qualquer criança, desde nove anos de idade, deve ser 
um trabalhador produtivo, da mesma maneira que um 
adulto de posse de todos os seus meios não se pode 
isentar se da lei geral da natureza (MARX, 1968, p. 16). 

 

Nesta passagem, fica evidente o caráter predatório do sistema 

capitalista que, em nome da obtenção da mais-valia, sacrifica crianças e jovens 

em trabalhos penosos. Além disso, o direito de viver a infância e a juventude 

para aqueles que pertencem à classe trabalhadora, dá-se mediante sua 

participação no mundo do trabalho, diferentemente de crianças e jovens 

pertencentes à classe burguesa. 

 

A primeira compreende as crianças de 9 a 12 anos; a 
segunda, aquelas de 13 a 15 e a terceira, de 16 a 17 
anos. Propomos que o emprego da primeira classe em 
todo trabalho, na fábrica ou a domicilio, seja legalmente 
restrito a duas horas; o da segunda a quatro e o da 
terceira a seis horas. Para a terceira classe, deve haver 
uma interrupção de uma hora ao menos para a refeição 
e o repouso. (MARX, 1968, p. 16). 

 

O autor acrescenta que essa fixação do limite da jornada de trabalho 

infantil e juvenil deve ser combinado à educação. 
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A sociedade não pode permitir, nem aos pais nem aos 
patrões, empregarem para o trabalho as crianças e os 
adolescentes, a menos que este trabalho produtivo seja 
combinado à educação. Por educação queremos três 
coisas: 1) Educação mental; 2) Educação corporal, tal 
como é produzida pelos exercícios de ginásticas e 
militares; 3) Educação tecnológica, englobando os 
princípios gerais e científicos de todo modo de produção, 
e, ao mesmo tempo, iniciando as crianças e os 
adolescentes no manejo dos instrumentos elementares de 
toda a indústria. A divisão das crianças e dos 
adolescentes em três classes, de 9 a 18 anos, deve 
corresponder uma marcha graduada e progressiva para 
educação mental, física e tecnológica. (MARX, 1968, p. 
17). 

 

O viver a juventude, para os jovens da classe trabalhadora, está 

relacionado diretamente tanto à inserção deles no mundo do trabalho, como ao 

não acesso à política educacional e aos espaços de socialização cultural. 

As necessidades desses jovens estão intrinsecamente ligadas às de sua 

classe – redução da jornada de trabalho, melhores condições de trabalho, 

acesso à educação e à participação da vida social e política. 

Podemos afirmar que a juventude não é um grupo social coeso e 

homogêneo. É, ao contrário, heterogêneo, e a classe social a qual o jovem 

pertence será definidora na construção de suas vivências, experiências, 

necessidades, na elaboração de projetos e nas reivindicações. 

Durante o século XIX, a luta da classe trabalhadora, segundo Marx 

(1968), era garantir o futuro de si mesma, e, por consequência, da espécie 

humana, que depende da formação do segmento operário crescente. Entende 

ainda o autor que as crianças e os adolescentes devem ser preservados dos 

efeitos destruidores do sistema. Essa luta perdura até os dias de hoje, sob 

outra roupagem.  

Durante o século XX, a classe trabalhadora e a juventude dela oriunda, 

por meio de suas organizações, ajudaram a erigir, no mundo capitalista 

ocidental, um sistema de proteção social que se materializou em políticas 

públicas universais (educação, saúde, lazer, cultura, pleno emprego, leis 

trabalhistas...). Além disso, construíram revoluções (e delas participaram), que 

culminaram na construção de um novo modelo de produção: o socialismo. 
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As mudanças, ocorridas durante o século XX, permitiram certo 

alargamento do direito de viver a juventude aos membros da classe 

trabalhadora. No entanto, essa evolução aconteceu apenas nos países que 

implantaram o socialismo e nos capitalistas desenvolvidos, que elaboraram um 

sistema de proteção social. Já, os jovens, das classes trabalhadoras dos 

países capitalistas subdesenvolvidos ficaram, aquém de tal conquista. 

Na atualidade, estamos assistindo a um retorno à situação social do 

século XIX, no que concerne à juventude da classe trabalhadora. Tal fenômeno 

é corolário da crise do sistema capitalista (materializada na reestruturação 

produtiva), entre os anos de 1960 e 1970. Mudanças nas esferas da produção 

refletiram, obviamente, na esfera da reprodução social, nas relações Estado e 

sociedade. 

A introdução de novas tecnologias, para aumentar a produtividade 

provocou degradação ambiental, desemprego estrutural, redefinição do 

contrato de trabalho, aumento à exploração do trabalhador, precarização das 

relações de trabalho, subcontratos, subempregos e o crescimento do mercado 

informal. 

Na esfera da reprodução social, foi introduzido como modelo de gestão 

de Estado, o Neoliberalismo, que significa a atualização do Liberalismo, 

fundamentado na tese de que o mercado deve regular a vida social, retirando 

do Estado o papel de intermediador da compra e venda e da força de trabalho. 

As conseqüências dessa política, entre outras, são: redução de investimentos 

na área social e dificuldade de implantação das leis trabalhistas e 

previdenciárias. 

As conseqüências dessa crise do capitalismo, que ficou conhecida como 

fase Neoliberal foi mais tenebrosas para as classes trabalhadoras dos países 

subdesenvolvidos, a exemplo do Brasil. No momento da crise internacional 

(que colocou em xeque a política Keynesiana e o Estado de bem-estar social), 

tentava-se implantar um Estado de direito e democrático, garantidor de 

políticas públicas universais capazes de melhorar as condições de vida dos 

trabalhadores. 

Se nos países desenvolvidos, a política neoliberal tem significado a 

tentativa de destruição do modelo de proteção social, no Brasil, há 
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impedimento da implantação da proteção social, garantida pela Constituição 

Federal. 

Os jovens da classe trabalhadora são os mais atingidos pela política 

neoliberal, por representar o maior segmento populacional do país. Além disso, 

é a geração que já nasceu sob a égide da barbárie capitalista, que tem no 

desemprego (aliado à violência) uma de suas maiores expressões. Ressaltem-

se também o não acesso aos serviços públicos, educação, lazer, qualificação 

profissional. 

Atualmente, o Governo Lula vem seguindo os parâmetros da política 

internacional de juventude. Ao denominar que jovem, no Brasil, é a população 

correspondente à faixa etária de 15 a 29 anos de idade, retarda-se a entrada 

deles no mercado de trabalho, aumentando-se a qualificação profissional e a 

permanência na escola, como meio de aliviar a procurar por emprego. 

Essa política tem esbarrado em alguns problemas, como: 

 Primeiro, vivemos em um país jovem onde o segmento juvenil 

representa 30% da população, diferentemente dos países 

desenvolvidos, que passam por um processo de envelhecimento 

populacional;  

 Segundo, esse percentual significativo, que representa a 

juventude na pirâmide etária e social do país, requer que o Estado 

invista muitos recursos para que tal política possa obter êxito;  

 Terceiro, possuímos uma classe trabalhadora empobrecida 

material e espiritualmente, desprovida de renda e de acesso aos 

serviços públicos, obrigando, consequentemente, nossas crianças 

e jovens a serem inseridos no trabalho precocemente e sofrerem 

o processo de precarização das relações de trabalho. 

 Diante das condições socioeconômicas da maioria dos jovens os quais 

vivem um processo de exclusão, é necessário que a política de retardamento 

de ingresso no mercado de trabalho se faça, mediante ações que combinem 

educação, renda social, lazer e cultura. Esse modelo poderá garantir aos 

jovens das classes trabalhadoras o direito de viver a juventude, como momento 

de formação, de construção de projetos e de poder decidir sobre o seu próprio 

destino. 
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A esse direito que as classes trabalhadoras têm de viver a juventude, 

segundo Abad (2003), denomina-se de moratória social, desfrutada pelos 

jovens das classes burguesas, como momento de preparação para a vida 

adulta. Portanto, a luta por políticas públicas é uma bandeira dos jovens das 

classes trabalhadoras. 

No Brasil, a política de retardamento da entrada do jovem no mercado 

de trabalho tem como expressão o Programa Pro-Jovem, que está aquém de 

realizar essa combinação entre as políticas sociais e de assegurar o 

retardamento por completo. Ele não garante uma renda social suficiente pela 

grande defasagem educacional (série/idade) e pela falta de políticas de 

geração de emprego e renda, que permitam a posterior inserção dos atendidos 

no mercado de trabalho. 

Retardar o ingresso do jovem da classe trabalhadora no mercado de 

trabalho significa ampliar o conceito de juventude como moratória social para 

os jovens pertencente a esta classe. É uma conquista na cronologização 

sociológica da juventude que, embora reservada aos setores sociais de classe 

média e alta, começa a ser ampliada (e enriquecida) aos jovens das classes 

trabalhadoras. Isso deve ser um instrumento para discutir o financiamento das 

políticas públicas, a construção de uma rede de proteção e a democratização 

do Estado. Deve-se abrir espaço para debater o acesso dos jovens aos 

serviços públicos. 

A construção do que é juventude está ligada à categoria trabalho. Por 

isso, ao analisarmos o que é juventude e as políticas destinadas a este 

segmento, precisamos compreender o modo de produção e reprodução da 

sociedade capitalista. Imprescindível entender o atual desenvolvimento das 

forças produtivas, a luta de classes, e como esse processo acontece no Brasil, 

considerando suas especificidades de país de pouca tradição democrática, 

elitista, patrimonialista e excludente. Pois, em pleno século XXI, ainda tentamos 

implementar o Welfare State. 

 

3.2 . A Construção Social do ser jovem no Brasil 
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A construção do conceito de juventude no Brasil fundamentou-se na 

visão geracional, que predominou durante décadas. Podemos observá-la na 

trajetória que Abramo (1997) faz para explicar como a sociedade brasileira 

caracterizava a juventude. 

Até a década de 1950, a visão predominante era a de juventude como 

sinônimo de “problema social”, nítida referência aos jovens pobres, que, por 

pertencerem a uma classe que sofre um processo de anomalia, eram vistos 

como “marginais”. Ainda nos anos de 1950, esse ponto de vista sofre alteração, 

pois os jovens de classe média e alta começam a ter comportamentos 

questionadores. A partir daí, inicia-se a percepção de que o jovem tem uma 

tendência a questionar. 

 A visão de juventude como sinônimo de rebeldia vai aprofundar-se 

durante a década de 1960 e perdura até o final dos anos 1970, quando jovens, 

especialmente de classe média, envolvem-se nos movimentos de protesto 

contra a ditadura militar. Portanto, consolida-se a idéia de juventude como 

sinônimo de rebeldia, além de outras características peculiares aos jovens 

nesse período (conscientes, politizados, participativos, questionadores da 

ordem estabelecida).  

Nos anos de 1980, com o empobrecimento do país e o aprofundamento 

das desigualdades sociais, passado o momento de efervescência política, os 

jovens são taxados como apáticos e apolíticos. Essa visão se intensifica na 

década de 1990 junto com outra característica: a do jovem violento e vítima 

da violência. Além disso, é nessa conjuntura que os jovens vão começar a 

participar de novas organizações políticas (grupos esportivos, culturais, 

religiosos), e não mais os meios tradicionais (partido, sindicato e movimentos 

sociais). 

Acrescenta-se nesse percurso traçado por Abramo (1997), uma análise 

para os jovens no início do século XXI. É notório que cristalizemos a ideia de 

que juventude é sinônimo de rebeldia, de transformação ou desajuste social; 

acrescentado o debate de que o jovem é apolítico e não tem interesse pelas 

coisas que acontecem no país.  

Paralelamente a isso, há um crescimento substancial da população 

juvenil, que a torna o maior segmento humano do país. Junto a esse 
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crescimento populacional, uma série de problemas sociais têm afetado 

diretamente a vida da juventude, em especial, das classes trabalhadoras. 

Esses fatores têm gerado uma preocupação, ainda que pouca, por parte dos 

movimentos sociais, dos partidos de esquerda, de ONG´s e de alguns 

governos, além da mídia e do mercado (com suas finalidades de cunho 

econômico). 

 O interesse dessas entidades sobre a juventude, somado 

principalmente à mobilização e organização dos diversos grupos juvenis, tem 

permitido aos jovens começar a lutar para romper com os conceitos que lhe 

são atribuídos pelos adultos. É perceptível, na última década, a participação 

dos jovens nas diversas esferas da sociedade, especialmente nas lutas 

reivindicatórias por direitos (sociais, políticos, civis) e, para que o poder público 

incluam-nos na agenda. 

Podemos citar, como exemplo do que acontece hoje, ações elaboradas 

no âmbito do Governo Federal, como o Conselho Nacional de Juventude, a 

Secretaria Nacional de Juventude e a I conferência Nacional de Juventude 

(realizada em abril de 2008). Há ainda alguns programas sociais voltados para 

o segmento. A luta pela construção de políticas públicas específicas, pela 

aprovação de um Estatuto próprio, pela PEC da Juventude (visa incluir o termo 

“jovem” na Constituição Federal, além de prever a destinação de recursos da 

União para políticas públicas) e pela criação de canais de participação dos 

jovens nas esferas estatais são itens que compõem a atual pauta de 

reivindicações. 

Todas essas ações apontam para uma mudança de comportamento dos 

jovens, que têm impulsionado ações para romper com o viés conservador dos 

órgãos públicos no tratamento da questão juvenil. Assim, deixam de ser vistos 

apenas como “problemas sociais ou futuro do país”. 

A luta por reconhecimento social da juventude está em curso e tem sido 

um processo de embate constante. Há enfretamentos com Estado, com as 

direções dos movimentos sociais e dos partidos – a fim de que possam ser 

efetivamente incorporadas às instâncias, com poder de decisão e incluída nas 

pautas reivindicatórias, como um setor que necessita de políticas públicas 

específicas. 
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Nessa conjuntura de construção de uma visão sobre a juventude 

brasileira, há uma forte tendência, por parte da academia, de alguns 

movimentos sociais, partidos, e até setores do governo em compreender a 

juventude pela sua heterogeneidade, ou seja, entender que não existe apenas 

uma, mas várias juventudes. 

Regina Novaes (2000), afirma que a palavra juventude, por si só, não 

designa o lugar social que as pessoas jovens ocupam na sociedade nem 

expressa as diferenças de classe sociais, étnicas, de gênero, de estilo de vida; 

enfim, tantas outras distinções existentes entre os jovens. Por isso, é 

importante salientar que existem várias juventudes, entretanto há fatores em 

comum aos jovens da mesma sociedade. Primeiro a idade cronológica, depois 

a questão geracional, que são os marcos culturais partilhados em uma 

determinada época pelos diversos jovens. 

 Atualmente, no Brasil, as instituições governamentais, como outras 

organizações da sociedade civil, adotam a faixa etária de 15 a 29 anos para 

delimitar a fase jovem. O Brasil, juntamente com a Argentina, Uruguai e 

Paraguai, integra uma das cinco regiões geográficas que compõem a 

organização Ibero-americana da Juventude – OIJ, formada por um total 21 

países  da América do Sul e Central, além do México, Espanha e Portugal.8 

 Outra definição de juventude que existe no país é a do CONJUVE, que 

define juventude: 

 

(...) o cidadão ou cidadã com idade compreendida entre 
os 15 e os 29 anos. (...) Nesse caso, podem ser 
considerados jovens os “adolescentes-jovens” (cidadãos 
e cidadãs com idade entre 15 e 17 anos), os “jovens-
jovens” (com idade entre os 18 e 24 anos) e os “jovens-
adultos” (cidadãos e cidadãs que se encontram na faixa-
etária dos 25 aos 29 anos). 

 

A referência conceitual que será adotada nesse trabalho é a de que 

juventude é uma categoria e uma construção social, cultural e política 

determinada historicamente. É conceito em disputa, sem esquecer que há 

várias juventudes, mas compreendendo existirem elementos comuns a uma 

geração, mesmo quando ela é marcada pela heterogeneidade. 

                                                                 
8
 Dados disponíveis no relatório final da comissão parlamentar de juventude da Câmara Federal 
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3.3. Quem São os Jovens do Brasil e de Sergipe?  

 

Existem várias formas de responder quem são os jovens brasileiros e 

sergipanos? Uma delas são as pesquisas realizadas pelos os órgãos oficiais do 

Governo que tentam traçar o perfil socioeconômico da população juvenil.  Os 

dados revelam a que classe social a maioria dos jovens brasileiros pertencente, 

as desigualdades sociais agudizadas pelas questões de gênero, etnia e 

localidade, o acesso dos jovens as políticas públicas, serve de indicadores para 

construção de políticas e programas sociais destinados aos jovens  

Hoje, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 

IPEA, os jovens brasileiros com idade entre 15 e 29 anos somavam, em 2006, 

51,1 milhões de pessoas, o que então correspondia a 27,4% da população 

total. 

Atualmente, são muito comuns as notícias que falam sobre os 

alarmantes dados de “exclusão social”, que uma grande parte da juventude 

brasileira vivencia, em especial, a parcela pertencente à classe trabalhadora. 

Essas notícias são divulgadas pelos mais diversos canais de informação, pelas 

agências de avaliação do governo, da mídia, de ONG´s, academias. 

Existe hoje, no país, uma grande evasão escolar e defasagem entre 

idade e série por parte dos jovens (IPEA. 2008): 

 17% dos jovens na faixa de 15 a 17 anos estão fora da escola; 

 66% dos jovens de 18 a 24 anos estão fora da escola; 

 83 % dos jovens de 25 a 29 anos estão fora da escola; 

  Além do alto índice de evasão escolar, principalmente entre os jovens 

acima de 18 anos, outro problema é defasagem entre idade e série: 

 a freqüência ao ensino médio na idade adequada ainda não 

abrange metade dos jovens entre 15 a 17 anos; 

 cerca de 34% desses jovens, em idade apta a estar no ensino 

médio, ainda estão cursando o ensino fundamental; 

 apenas 12,7% dos jovens de 18 a 24 anos estão no nível 

superior (IPEA. 2008). 
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Os fatores principais para o atraso e a evasão escolar, que a pesquisa 

aponta, são as oportunidades de emprego e a gravidez precoce. Entre os 

homens, a oportunidade de emprego é o principal fator, correspondendo a 

61%; entre as mulheres, a gravidez precoce, 42%. 

A entrada dos jovens no mercado de trabalho tem sido marcada pela 

sua inserção precoce, por baixas remunerações, condições precárias de 

trabalho, e grande percentual de desemprego entre eles. 

O desemprego em 2006, segundo dados do IPEA, era de 5% entre os 

adultos de 30 a 59 anos; observavam-se índices de 22,6% entre os jovens de 

15 a 17 anos; 16,7% entre 18 e 24 anos e 9,5%, entre 25 e 29 anos. 

Além do alto índice de desemprego entre os jovens, vale ressaltar que 

esse não é um fenômeno apenas do Brasil, mas global. A ocupação no 

mercado é marcada por uma grave precarização das relações trabalhistas. 

Como podemos observar, segundo dados IPEA, há altas proporções de jovens 

nas ocupações de pior qualidade; quase a metade deles, de 18 a 24 anos, e 

cerca de 30%, dos de 25 a 29, são empregados sem carteira assinada ou 

trabalhadores não-remunerados. 

A renda familiar dos jovens, que está relacionada à cor da pele, sexo e 

questões regionais, tem sido condicionante para a permanência deles na 

escola e para sua inserção no mercado de trabalho. 

 31,3% dos jovens podem ser considerados pobres, pois vivem em 

famílias com renda domiciliar per capita de até ½ salário mínimo 

(SM);  

 Apenas 8,6% são oriundos de famílias com renda domiciliar per 

capita superior a 2 SMs;  

  Cerca de 60,0% pertenceria ao estrato intermediário, com renda 

domiciliar per capita entre ½ e 2 SMs. 

Observa–se que a pobreza é superior entre as mulheres jovens (53,1%), 

tal como se dá para a população geral. Vale salientar que os jovens de baixa 

renda estão concentrados na região Nordeste (50,8%do total do país), com 

destaque para o fato de que 20,6% da juventude nordestina é constituída de 

jovens pobres, que vivem em áreas rurais. Note-se, ainda, que os jovens 
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pobres são majoritariamente não-brancos (70,3%), enquanto os jovens brancos 

são 77,7% dos não-pobres (IPEA, 2008).  

A realidade da juventude Sergipana endossa os dados nacionais sobre a 

condição juvenil. Neste sentido, é necessário fazermos uma breve 

caracterização do estado de Sergipe9. Localizado na região Nordeste, Sergipe 

limita-se com o estado da Bahia (ao sul e a oeste) e com Alagoas (ao norte). É 

banhado ao leste pelo oceano Atlântico. O território sergipano é o menor em 

extensão do Brasil – 21.910,348 quilômetros quadrados –, correspondendo a 

0,26% da área total do país. 

Conforme o censo de 2009  realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Sergipe totaliza 2.019.679 habitantes, 

distribuídos em 75 municípios. A densidade demográfica é de 91,1 habitantes 

por quilômetro quadrado; o crescimento demográfico é de 2% ao ano. A 

população total corresponde a 1,05% dos habitantes brasileiros, cuja 

composição étnica da população é a seguinte: Negros :5%; Pardos:63%; 

Brancos: 30% 

A maioria da população reside em áreas urbanas (83,4%), a população 

rural corresponde a 16,7% do contingente total. A capital Aracaju é a cidade 

mais populosa do estado  correspondendo a 544.039 habitantes. A expectativa 

de vida da população sergipana, assim como em todo o Brasil, está 

apresentando aumento a cada ano, atualmente é de 70,3 anos. O 

analfabetismo atinge 16,9% da população. O índice de homicídio é de 27 por 

mil habitantes. 

 Sergipe tem sua economia vinculada principalmente à produção de 

cana-de-açúcar. A pecuária, especialmente a produção de gado, exerce pouca 

expressão. Além dessas atividades podemos citar as atividades do segmento 

extrativista e industrial. 

Dentre as diversas culturas agrícolas desenvolvidas no estado  

destacam-se: laranja, coco, fumo, algodão, mandioca , maracujá, tangerina, 

                                                                 
9
  Os dados sobre população, economia, questões geográficas foram obtidos pelo IBGE  2010. 
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limão e milho. Também são desenvolvidas policulturas como feijão, arroz, 

amendoim, inhame, batata-doce, melancia e abóbora 

Com relação à  pecuária, o estado possui um rebanho bovino de 1 

milhão de cabeças, incluindo ainda 207, 2 mil cabeças de cabritos e cabras; 

nas proximidades da capital (Aracaju) são realizadas criações de aves.  Já  o 

extrativismo tem se intensificado, especialmente na produção de petróleo e gás 

natural. Existem outras jazidas minerais  de onde são extraídos mármore, 

potássio, calcário, sal-gema, granito, halita, silvinita, carnalita, enxofre, 

dolomita, cobre, areia e argila 

A indústria, apesar de não ser tão desenvolvida, também contribui na 

composição do PIB (Produto Interno Bruto) de Sergipe. A concentração 

industrial se encontra em sete distritos industriais, localizados em cidades 

como Aracaju,  Nossa Senhora do Socorro, Estância, Própria, Boquim, 

Itabaiana e Carmópolis. As principais indústrias estão ligadas às atividades dos 

ramos têxteis, alimentícios, petroquímico, além do setor imobiliário, gráfico e 

produção de variados bens de consumo (vestuário, bebidas, entre muitos 

outros). 

Atualmente, o Estado foi dividido em 8 (oito) territórios com base na 

similaridade socioeconômica e cultural, a fim de facilitar a elaboração e gestão 

das políticas públicas, a saber : Alto-Sertão; Médio-Sertão, Baixo São 

Francisco, Centro-Sul, Grande Aracaju, Leste, Sul, Agreste Central.10 

 Existem, em Sergipe, 545.128 jovens, de 15 a 29 anos, segundo os 

dados do último censo de 2007. Os homens representam 47,6 % (259.480), as 

mulheres 52,4 % (285. 648). Podemos classificar os jovens, da seguinte forma: 

 15 a 19 anos – representam 37,4% (203.878) da população juvenil; 

 20 a 24 anos – representam 34,5% (188.069) da população juvenil; 

 25 a 29 anos – representam 28,1% (153.181) da população juvenil. 

A situação educacional dos jovens sergipanos não é muito diferente dos 

demais pelo país. Como mostram os dados da pesquisa, há uma grande 

                                                                 
10

 Os dados obtidos no site da Secretaria do Estado do Planejamento de Sergipe 
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concentração de jovens no ensino fundamental (51% dos entrevistados) e 

31,1% no ensino médio. 

 Observa-se, com esses números, que há uma grande defasagem entre 

série/idade, seja em relação ao ensino fundamental ou ao ensino médio, haja 

vista que a maioria dos jovens sergipanos têm entre 15 e 24 anos de idade 

(deveriam estar freqüentando ou terem concluído o ensino médio). 

Uma variável importante em relação aos estudos são os jovens que 

estudam e trabalham. Vale ressaltar, que a questão do gênero, étnico-racial e 

econômica influencia na permanência dos jovens na escola. 

A situação do trabalho juvenil é a seguinte; segundo a pesquisa, 

Juventudes Sergipanas: 50,6% dos jovens declaram ter renda pessoal própria, 

contra 31,3% que não têm renda; a maioria dos jovens que têm renda está 

trabalhando em atividades regulares (28,9%), outros fazem bicos (21,7%), 

entre outras fontes (crédito estudantil, mesada, herança). 

Dos jovens que declaram ter renda própria, apenas 20,6% vivem 

exclusivamente da sua renda. Somente 5,6 % deles têm ganhos acima de 2 

(dois) salários mínimos. Os dados mostram que a maioria dos jovens 

trabalhadores recebe pouco e necessita da ajuda de outras pessoas para 

sobreviver. O número de jovens que vivem da renda de outras pessoas é maior 

entre as mulheres (chega a 51,7%).  

Conforme podemos perceber, Sergipe é um estado pequeno  e a maior 

parte dos jovens vive em cidades de pequeno e médio porte; possui uma 

população entre 5 a 30 mil habitantes e não dispõe de uma rede de proteção 

social complexa. Isso dificulta a elaboração de políticas públicas específicas, já 

que os orçamentos das administrações municipais têm como principal fonte de 

recursos o financiamento do Governo Federal. 
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  IV. A POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUDE EM SERGIPE. 

 

Nesse capítulo abordaremos a trajetória da política destinada à 

juventude no país enfatizando o momento atual, em que podemos caracterizá-

lo como de mudança na lógica desta política. Emerge na sociedade, a 

organização e mobilização dos movimentos sociais, juvenis e partidários, 

reivindicando a construção de uma política pública de juventude, construída 

com a participação dos jovens, compreendendo-os como sujeitos de direitos. 

Tomando-se por base esse novo cenário da política de juventude, 

buscaremos analisar como esse processo vem acontecendo em Sergipe, mais 

especificamente no período que corresponde entre 2007 e 2010. 

A pesquisa realizar-se-à, mediante  a análise de documentos, utilizando 

a técnica de análise de conteúdo para compreender o que esses documentos 

expressam, além da realização de entrevista semi-estruturada para 

complementar as informações, objetivando identificar quem são os sujeitos, 

quais são as demandas, as lutas, os espaços de negociação, a resposta e o 

outorgamento do Estado. 

Neste sentido, estruturamos o capitulo da seguinte forma: Análise da 

trajetória da Política destinada a Juventude no Brasil; A Política Nacional de 

Juventude na Atualidade; a Política Estadual de Juventude em Sergipe. 

4.1 A trajetória da Política destinada à Juventude no Brasil 

Como vimos, juventude é uma categoria social referente às 

características sociais, econômicas, culturais de uma determinada sociedade 

em uma determinada época. Atualmente, a temática juventude vem sendo 

pauta dos debates dos organismos internacionais, do poder público e das 

organizações sociais, movimento sociais e dos partidos políticos.  

O crescimento do interesse pela temática juventude no Brasil é atribuído 

ao grande contingente populacional que os jovens representam, as lutas 

empreendidas pelos seus componentes, além dos impactos sociais do 
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processo de reestruturação produtiva, o qual tem transformado os jovens nos  

maiores prejudicados; vitimas do desemprego  estrutural e da falta de serviços 

públicos. 

As demandas das juventudes estão intrinsecamente relacionadas com 

as necessidades de sua classe social, assim como as respostas dadas pelo 

Estado aos seus problemas e, sobretudo, à sua participação na esfera estatal. 

Groppo, (2000), define juventude como categoria social; afirma que ela é uma 

construção social e histórica, e o direito social de viver essa juventude está 

relacionada com a classe social a que pertence. 

Abad, (2003), ao analisar as políticas de juventude na América Latina, 

aborda as diferenças existentes no conceito sociológico dado à juventude de 

“moratória social”, o tempo livre no qual a juventude dispõe até ser inserido no 

mundo adulto. Os jovens das classes subalternas vivenciam este tempo como, 

tempo da falta de emprego, de oportunidades, que, muitas vezes pode ser 

propício para marginalidade. Já os jovens das classes médias e altas 

vivenciam um tempo de espera, para ser inserido no mundo do trabalho; tempo 

da formação da qualificação profissional. 

Segundo Abad, (2003), a concepção de juventude, que predominou 

durante décadas na America Latina, inclusive no Brasil, ainda é muito presente 

na defesa dos organismos internacionais e de algumas políticas dos governos 

da America Latina, é a de Juventude como setor estratégico para o 

desenvolvimento econômico.  

Além disso, o autor problematiza se essas ações podem ser consideradas 

como políticas públicas para juventude, já que não possui um marco regulatório 

e não contou com a participação dos jovens. É com base nessa perspectiva que 

vamos analisar o desenvolvimento da política destinada à juventude no Brasil, 

ou seja, partindo do pressuposto que a política pública de juventude no país está 

em construção. 

Como vimos anteriormente, o processo de construção de uma política 

pública envolve quatros fases: a elaboração das demandas – as lutas 

desencadeadas neste processo – momentos de negociação entre os setores 
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demandatários com a sociedade e o Estado – o outorgamento no momento em 

que as demandas são incorporadas pelo Estado. 

A lógica que permeou a construção da política para juventude, segundo 

Abramo, (2000), foi, de um lado, a implantação de uma política educacional 

com caráter restritivo, o qual só beneficiava os jovens de classe média e alta; e 

de outro, uma política de assistência para jovens em situação de “abandono, 

desvio e marginalidade”. Tal política era destinada aos jovens de classe 

populares e era de cunho assistencialista e punitivo, nos casos de questões de 

desvios e marginalidade. 

 O período de 1930 a 1960 corresponde à fase denominada de 

populista-desenvolvimentista, representa o momento do surgimento no país da 

organização da classe trabalhadora, mediante sindicatos e as ligas 

camponesas, reivindicando melhores condições de vida e de trabalho, lutando 

pela construção de uma legislação trabalhista e previdenciária e também por 

serviços públicos.  Dentre a resposta do Estado às lutas, podemos destacar a 

política de formação e qualificação da mão-de-obra que teve  os jovens como 

principal público. 

Nesse contexto, a política desenvolvida para juventude se referenciava 

no código de menores de 1927, conhecido como código Mello de Mattos, o 

qual concebia a infância e a juventude da seguinte forma: 

O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou 
delinqüente, que tiver menos de 18 anos de idade, 
será submetido pela autoridade competente ás 
medidas de assistência e protecção contidas neste 
Código. (grafia original) Código de Menores - 
Decreto N. 17.943 A – de 12 de outubro de 1927. 

Destarte, resultaria numa política baseada no assistencialismo e 

na repressão, a infância e a juventude eram entendidas como perigo à 

ordem que precisava ser controlada. Vale ressaltar que esta concepção 

de política era destinada às crianças e aos adolescentes os quais 

pertenciam às classes subalternas. 

Já no período compreendido entre 1964 e 1985, na fase da 

ditadura militar, as principais lutas da classe trabalhadora e de uma 
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parcela da classe média, era por liberdade, pela democratização do 

Estado, por ampliação da política de educação, saúde, saneamento 

básico, habitação. Nesse sentido, surgiram vários movimentos sociais e 

intensificou-se a luta de outros movimentos existentes. 

Nessa época os jovens estavam reivindicando do Estado a 

universalização da educação, o acesso as políticas de emprego, moradia,  

liberdade e o fim do regime militar. Vale ressaltar que essas demandas são 

oriundas, tanto dos jovens de classe média, como da juventude da classe 

trabalhadora, as quais estavam organizadas em movimentos sociais, populares 

e estudantis de resistência à ditadura militar. 

A resposta do Estado às demandas das juventudes será de acordo com 

a classe social a qual pertence. As políticas destinadas aos jovens 

apresentavam duas linhas de atuação: a formação de capital humano, por meio 

da ampliação da educação, ação voltada, principalmente para os jovens de 

classe média e alta, estes compreendidos como setor estratégico para o 

desenvolvimento econômico do país; E a continuação da política 

assistencialista e punitiva para os jovens das classes subalternas, que se 

concretizará com a lei que criou a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, 

(Lei 4.513 de 1/12/64), a qual tinha como principal foco a internação dos 

menores abandonados, carentes e infratores, com intuito de corrigi-los, O 

Código de Menores de 1979 (Lei 6697 de 10/10/79) que dava continuidade a 

política assistencialista e repressiva infanto-juvenil do código de menores de 

1927, e instituía a nomenclatura “menor em situação irregular”. 

Convém salientar que nessas duas primeiras fases da política a 

concepção de juventude é reduzida á adolescência. O entendimento de 

juventude, para além da fase da adolescência, começa a ser discutido no país 

na segunda metade da década de 1990. 

No período de redemocratização que corresponde aos anos de 1980, 

ocorreu uma inflexão no modelo de proteção social. Com a aprovação da 

Constituição Federal de 1988, nas suas diretivas previam: maior 
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responsabilidade do Estado na regulação, financiamento e provisão de políticas 

sociais 

No contexto da aprovação da Constituição a conjuntura nacional era 

marcada pela forte mobilização, organização, participação e reivindicação das 

classes trabalhadoras, mediante suas organizações políticas como CUT 

(Central Única dos Trabalhadores), MST (Movimento do Sem Teto), movimento 

de educação, movimento da reforma sanitarista, para intervir nos processos 

decisórios do Estado, visando à incorporação das suas demandas, como o 

direito à saúde, à moradia, universalização da educação, na legislação.  

 Paralelo a essa efervescência social, a conjuntura internacional era de 

esgotamento da “era de ouro do capitalismo”, que permitiu a combinação do 

crescimento do desenvolvimento econômico com a ampliação da rede de 

proteção social assegurada pelo Estado de Bem-estar-social. 

A política Neoliberal no Brasil, que teve como percussor o Governo 

Collor (1992), deu início às privatizações das empresas estatais, permitiu a 

entrada de grupos econômicos estrangeiros na execução de serviços sociais, 

realizou demissões de funcionários públicos e drástica redução dos 

investimentos na área social. Esta política será aprofundada pelos oitos anos 

de Governos de Fernando Henrique Cardoso-FHC. (PEREIRA, 2007) 

  O significado da política Neoliberal no Brasil foi à restrição dos direitos 

sociais, por meio das privatizações das políticas públicas, a exemplo da 

educação e da saúde, e a implantação de políticas públicas residuais e 

seletivas. Além disso, o neoliberalismo ocasionou o desemprego em massa, o 

empobrecimento das classes populares e o aumento da violência  

A política Neoliberal desenvolvida no país nesse período, segundo 

alguns autores como Spsosito (2003) e Cohn (2007) expõem nas suas análises 

que os jovens, especialmente os das classes subalternas, têm sido um dos 

grupos mais afetado. Este é o segmento mais atingido pelo desemprego, por 

relações de trabalho precarizadas e pela falta de políticas sociais universais, 

como educação, saúde, cultura, emprego. 
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No final da década de 1980 a questão do “menor” torna pauta da 

sociedade civil a qual exige do Estado que inclua na agenda das políticas 

públicas a proteção à infância e adolescência, culminando com a criação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. É conveniente lembrar que a 

proteção do ECA  só inclui os jovens que têm entre 15 a 18 anos 

No cenário internacional, a temática juventude já estava em pauta desde 

a década de 1980, em que vários países, incluindo alguns países da América 

Latina, já adotavam as orientações da Organização das Nações Unidas – ONU, 

de elaborar uma política de juventude sob a diretriz de perceber o potencial da 

juventude para desenvolvimento econômico, reforçando a visão dos jovens 

como capital humano, todavia, ampliando o seu o público inserindo os jovens 

pobres. 

 No Brasil, somente em meados dos anos de 1990, a pauta de política 

pública de juventude ganha força na sociedade civil. Surgiram vários fóruns, 

encontros e seminários, para discutir a condição juvenil; Várias redes sociais, a 

exemplo da Rede Jovem do Nordeste, do REJUMA rede de jovem do meio 

ambiente. Diante, desse processo de mobilização e organização dos 

segmentos juvenis, das ONG´S, da academia e de diversos movimentos 

sociais, é que o poder público (parlamento e executivo) começa a incorporar as 

demandas da juventude.  Esta será incorporada primeiro pelos governos 

municipais, depois por alguns governos estaduais, no qual serão criadas 

coordenadorias, secretarias de juventude e alguns programas destinados aos 

jovens.   

No Governo Federal FHC, que corresponde ao período de 1995 a 2002, 

foi desenvolvida algumas ações; como a criação de uma assessoria especial 

de juventude ligada ao Ministério da Educação, alguns programas destinados 

aos jovens nas áreas de saúde, cultura e esporte, numa perspectiva de 

controlar o jovem, seu tempo livre. Esses programas estavam fundamentados 

na visão de jovens, que parte da sociedade lhe atribuiu no país, a condição 

juvenil associada à de risco social por causa da violência, das drogas, da 

marginalidade e da gravidez precoce. 
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 Podemos observar que durante os anos de 1990 ocorreu um processo 

crescente de organização e mobilização dos jovens no país. Começam, pois, a 

debater e reivindicar a participação na construção da política pública de 

juventude. Este processo contou com apoio de diversos movimentos sociais, 

partidos políticos, da academia, e principalmente das ONG´s. 

Em 2002, durante o processo eleitoral, as juventudes participaram 

ativamente da campanha, a exemplo da participação dos jovens e suas 

organizações políticas, partidárias e estudantis na campanha de Lula. Esta 

participação foi coordenada pela JPT (juventude do PT). Em 2003, os jovens 

encontraram um cenário mais favorável no poder público para incorporação 

das suas demandas, na gestão do Governo Lula. As respostas dadas às 

demandas, pelo poder legislativo e executivo foram:  

A criação da CEJUVET (a comissão especial de políticas de juventude) 

na Câmara Federal, em 2004, esta buscou promover a realização de 

seminários estaduais, regional e nacional para debater com as organizações 

juvenis, com os movimentos sociais, partidos, ONG´S e academia, a 

constituição de um diagnóstico sobre as demandas dos jovens e traçar 

diretrizes para elaboração de políticas, que culminou com a proposta do Plano 

Nacional e o Estatuto da Juventude. 

Na esfera do executivo, o governo, Luis Inácio, institui um grupo 

Interministerial composto por 19 ministérios para elaborar um diagnóstico 

unificado das dezenas de ações voltadas à juventude no campo do Executivo 

Federal e construir diretrizes para políticas públicas de juventude. Criou órgãos 

gestores, como a Secretaria Nacional de Juventude, a qual tem a função de 

coordenar a política, os programas e os projetos de juventude, e o Conselho 

Nacional de Juventude que é composto por 2/3 de representantes da 

sociedade civil; elaborou o PROJOVEM (Programa Nacional de Inclusão do 

jovem) que tem se constituído ação prioritária do Governo, no que diz respeito 

a sua política para a Juventude. 

O Governo Federal elaborou diversos programas para juventude. Esses 

são programas educacionais, de acesso ao emprego, de práticas esportivas, 
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de meio ambiente, programas que atingem jovens que vão de 15 a 29 anos. É 

bem verdade que a maioria destes são voltados para os jovens entre 15 a 20 

anos, mas devemos reconhecer que o atual governo aumentou o número de 

programas e também  ampliou o seu público 

Essas ações podem ser consideradas um avanço, contudo, o grande 

problema reside no fato de que essas ações configuram-se como uma política 

governamental e não como uma política pública, evidenciando a necessidade 

da pauta da juventude ser institucionalizada, da criação de uma legislação 

especifica. Além disso, é imprescindível a construção de mecanismos que 

garantam a participação dos jovens nesse processo de elaboração da política 

de juventude. 

 Recentemente, tivemos a realização da I Conferência Nacional de 

Juventude realizada em 2008, que contou com a mobilização e participação de 

milhares de jovens das diversas regiões do país, os quais elegeram 400 

(quatrocentos) delegados para participar da Conferência Nacional, em que 

foram discutidos temas gerais e específicos relacionados com as necessidades 

dos jovens.  

Ultimamente, a Secretaria e o Conselho Nacional de Juventude criaram 

o“ Pacto  Nacional pela Juventude”.  Trata-se de uma proposição para a 

implantação da política de juventude aos governos (federal, estaduais e 

municipais). Essa proposta foi muito utilizada para que os candidatos a 

prefeitos e vereadores nas eleições de 2008 se comprometessem com a 

política pública de juventude nas suas plataformas eleitorais e nas suas futuras 

ações de governo. Esse instrumento teve como objetivo dar visibilidade às 

deliberações da I Conferência de Juventude e ampliar o debate das políticas 

públicas de juventude. 

  O CONJUVE, em parceria com a Secretaria Nacional de Juventude, no 

momento atual, tem desencadeado um processo de mobilização pela 

aprovação do Estatuto da Juventude, do Plano Nacional de Juventude. Este é 

um plano decenal com diretrizes e parâmetros para construção da política de 

Juventude (esfera municipal, estadual e Federal); do outorgamento das 
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demandas da I Conferência Nacional de Juventude; da aprovação da PEC 

nº138/2003 (proposta de emenda orçamentária) que já foi aprovada nos dois 

turnos da Câmara Federal e agora está sendo apreciada pelo Senado11; e 

aprovação do Estatuto da Juventude.  

Esse processo de luta dos jovens, para serem reconhecidos como 

sujeito portador de direitos, está inserido no conflito que emerge primeiro na 

sociedade civil e depois no Estado, mediante os embates da luta de classe, na 

disputa pela direção do Estado entre as classes sociais. Nesse processo de 

luta pela construção da política pública de juventude, tanto os jovens ganham 

como perdem, assim como as classes dominantes que conduzem o Estado, se 

considerarmos que a política pública pode ser caracterizada como Demanda- 

luta- negociação – outorgamento (Pastorini, 1997).  

O processo de construção da política pública de juventude no país 

encontra-se num estágio de negociação, visto que os jovens estão numa fase 

de lutar, de negociar com o Estado e com os segmentos da sociedade civil, 

para que a política de juventude seja outorgada na íntegra como uma política 

pública de Estado. 

 

4.2 A Política Nacional de Juventude na Atualidade 

 

Neste item vamos procurar compreender a PNJ dentro da perspectiva 

que Pastorini, (1997), concebe a elaboração da política social: demanda, luta, 

negociação e outorgamento. Buscando compreender cada fase e entendo que 

ambas estão inter relacionadas e compõe uma totalidade 

 

42.1 A explicitação das demandas das juventudes Brasileira na 

contemporaneidade. 

 

                                                                 
11

  A PEC da Juventude foi aprovada na Comissão de Justiça Social do Senado em 2010 
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As demandas sociais são oriundas das necessidades dos jovens, a 

partir do momento que os jovens as politizam e publicizam na esfera pública 

reivindicando que o Estado e a sociedade as transformem em políticas 

públicas, como acesso a educação, saúde, moradia, emprego e etc.  

 As principais demandas das juventudes na atualidade são pela 

aprovação da PEC da juventude; do Estatuto e do Plano Nacional, configuram-

se como reivindicações dos jovens para que a sociedade civil e o Estado 

construam marcos regulatórios para a elaboração da política publica de 

juventude no país. Garantindo a defesa da cidadania Juvenil, entendendo os 

jovens como sujeitos portadores de direitos. Essas demandas foram ratificadas, 

aprimoradas e publicizadas na I Conferência Nacional. 

Observa-se que a luta dos jovens por acesso aos direitos sociais como 

educação, saúde, cultura, lazer, emprego e renda, tempo livre, assim como 

direitos civis e políticos de participar, intervir nas decisões do poder público, 

hoje, estão expressas na PEC, no Estatuto e no Plano Nacional de Juventude. 

 

4.2.1.1 Proposta de emenda Constitucional da Juventude – 138/2003 

 

A PEC da Juventude pretende acrescentar à Constituição Federal o art. 

230- que contará com a seguinte redação:  

“Art. 230-A. O Estado protegerá os direitos econômicos, sociais e 

culturais dos jovens, mediante políticas específicas, visando a assegurar-lhes: 

a) formação profissional e o desenvolvimento da cultura; 

b) acesso ao primeiro emprego e à habitação; 

c) lazer; 

d) segurança social. 

Pretende-se também, inserir o termo "Jovem" no Capítulo VII do Título 

da Constituição Federal, que cuida da Ordem Social, a saber: 

Capitulo VII: "Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do 

Idoso"  
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A Constituição Federal representa a maior legislação social, civil e 

política do país, tem por função organizar e regular a sociedade brasileira. É 

nesse sentido, que as juventudes reivindicam a inserção do termo jovem e a 

proteção aos direitos sociais, econômicos, políticos e civis, por entender que a 

construção da política pública de juventude só será efetivada se estiver 

assegurado pela Constituição Federal, a proteção social dos jovens.  

Observa-se que os jovens compreendem que suas demandas só serão, 

de fato, outorgadas pelo Estado, quando forem incluídas na Constituição 

Federal e elaboradas legislações específicas garantindo a criação de órgão 

gestor especifico, dos conselhos e da destinação de recursos financeiros nas 

três esferas de governo federal, estadual e municipal. 

Luta semelhante a esta foram as lutas pela aprovação da LOAS (Lei 

Orgânica de Assistência) que regulamentou a política de Assistência Social no 

Brasil e pela LOS (Lei Orgânica da Saúde) para regulamentar a política de 

saúde. 

 

4.2.1.2 O Estatuto da Juventude 

 

   O Projeto de Lei 4.529, referente ao Estatuto da Juventude, é o 

resultado do trabalho desenvolvido pela Frente Parlamentar em Defesa da 

Juventude, que criou a Comissão Especial Destinada a Acompanhar e Estudar 

Propostas de Políticas Públicas para a Juventude, em maio de 2003. 

A Comissão desenvolveu várias atividades no sentido de identificar os 

problemas e os anseios dos jovens. Dentre as atividades realizadas a 

construção de audiências públicas temáticas; a elaboração de grupos de 

estudos sobre os temas: educação e cultura; trabalho; saúde e sexualidade; 

desporto e lazer; família, cidadania, consciência religiosa, exclusão social e 

violência; minorias: deficiente, afrodescendente, mulher, índio, homossexual, 

jovem do semi-árido e rural. Além disso, foram realizadas a Semana do Jovem 

e o Seminário Nacional de Juventude, em Brasília, que reuniu mais de 700 
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jovens de todo o Brasil, contou também com a presença de especialistas na 

questão juvenil e gestores públicos. 

A construção dessas atividades, que contou com a participação dos 

jovens, dos movimentos sociais e partidos políticos e das organizações sociais, 

teve como resultado a elaboração dos Projetos de Lei referente ao Estatuto da 

Juventude e o Plano Nacional de Juventude, além da sugestão de instalação 

da Secretaria, do Conselho e do Instituto Nacional de Juventude. 

O Estatuto tem por objetivo legislar sobre as pessoas que têm entre 15 a 

29 anos de idade. Na justificação do PL, aponta-se para dificuldade de 

conceituar o que é juventude, por se tratar de um termo não consensual nas 

ciências e na sociedade buscando, portanto, fundamentar a definição do que é 

juventude no aspecto cronológico. 

Outra ressalva que a justificação do PL aponta é para a existência no 

país de uma legislação que dispõe sobre a vida das pessoas que têm de 15 a 

18 anos de idade, a Lei 8.069 de 1990 o ECA, a qual garante a proteção às 

crianças e aos adolescentes. Neste sentido, o Estatuto da Juventude é uma lei 

complementar ao ECA; ou seja,  o Estatuto da Juventude disporá sobre direitos 

suplementares ainda não assegurados aos jovens entre 15 e 18 anos. 

Art. 1º Esta lei institui o Estatuto da Juventude destinado a regular os 

direitos assegurados às pessoas com idade entre quinze e vinte e nove anos, 

sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.069, de 12 de julho de 1990 e dos demais 

diplomas legais pertinentes. 

Há uma preocupação para que o Estatuto da Juventude não se torne 

uma legislação sobreposta ao ECA, mas complementar que também trata de 

pessoas com 15 a 18 anos de idade.  Evidencia essa preocupação já no seu 

primeiro artigo. 

O Estatuto prevê 

Art. 2º Os jovens gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo dos relacionados nesta lei, assegurando-se-lhes, 

por lei ou outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para a 

preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 

intelectual e social, em condições de liberdade e dignidade. 
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Nesse sentido, os jovens são entendidos como pessoas que possuem 

direitos e, a preservação destes direitos visa garantir o desenvolvimento moral, 

intelectual e social, reforçando a tese de que a juventude é uma fase em que o 

indivíduo está em formação e, por isso é de responsabilidade da Sociedade e 

do Estado assegurar esses direitos. 

Art. 3º A família, a comunidade, a sociedade e o Poder Público estão 

obrigados a assegurar aos jovens a efetivação do direito: 

           I – à vida; 

II – à cidadania e à participação social e política; 

          III – à liberdade, ao respeito e à dignidade; 

          IV – à igualdade racial e de gênero; 

         V – à saúde e à sexualidade; 

         VI – à educação; 

         VII – à representação juvenil; 

         VIII – à cultura; 

         IX - ao desporto e ao lazer; 

         X – à profissionalização, ao trabalho e à renda; e 

        XI – ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

O Estatuto significa um avanço no debate de política de juventude no 

país, pois desconstrói a compreensão de juventude como futuro da nação, 

como setor estratégico de desenvolvimento econômico, a lógica dualista na 

construção de política de juventude.  A política educacional para os jovens de 

classe média e alta; E a política assistencialista e repressiva para os jovens 

das classes trabalhadoras. 

Além disso, inova ao tratar de temas como – cidadania e a participação 

social e política; a igualdade racial e de gênero, a saúde e a sexualidade; a 

representação juvenil; ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como 

direitos fundamentais. 

O direito à participação social e política, à representação juvenil 

reforçam a tese de compreender os jovens como cidadãos portadores de 

direitos e, portanto, de que estes têm o direito de se organizar e intervir nas 

decisões políticas, participando da elaboração das políticas públicas.  
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O direito à igualdade racial e de gênero permite descortinar as relações 

sociais desiguais que foram edificadas no país, com base na classe social, no 

gênero e na etnia. Apontando a necessidade de construir política pública que 

considere essa desigualdade, partindo do princípio da equidade, para que as 

políticas possam corrigir essas desigualdades. 

 Concernente ao direito á saúde e sexualidade, percebe-se a 

necessidade de tratar de temas que ainda são considerados “tabus” na 

sociedade, posto que, questões relacionadas com a sexualidade, como 

gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis fazem parte do 

cotidiano da juventude e precisam ser tratadas como assunto de intervenção 

do Poder Público. 

Observa-se ainda, que em relação ao direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, permitem-se às novas gerações o direito de viver 

numa sociedade saudável, visto que, hoje estamos vivendo em uma era 

capitalista predatória do meio ambiente, comprometendo o acesso das novas 

gerações aos recursos naturais. 

A aprovação do Estatuto da Juventude é uma das principais 

reivindicações dos movimentos juvenis, das organizações sociais, dos 

movimentos sociais, partidos políticos. Sua aprovação servirá para consolidar 

no país uma nova concepção do que é ser jovem e da necessidade de 

construir políticas públicas especificas para este segmento. 

Outros segmentos já tiveram legislações específicas aprovadas, como 

Idoso, Negros e criança/adolescente, ambos visam como essas legislações o 

reconhecimento como sujeitos portadores de direito que necessitam de mais 

atenção das políticas públicas por sofrerem mais discriminação na sociedade 

por sua condição social, geracional e étnica. 

 

4.2.1.3 Plano Nacional Da Juventude 

A Aprovação do Projeto de lei 4530/2004, referente ao Plano Nacional 

da Juventude é  também resultado do trabalho da Comissão especial destinada 

a acompanhar e estudar propostas de Políticas Públicas para a Juventude 
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(CEJUVENT), criada por Ato da Presidência da Câmara dos Deputados, em 7 

de abril de 2003. 

 A CEJUVET, durante o ano de 2003, e no 1º Semestre de 2004, 

realizou um total de 33 audiências públicas, Com especialistas, gestores 

públicos, representantes da sociedade civil e com os jovens. Realizou também, 

seminários e encontros regionais, totalizando cerca de 5 200 participantes para 

tratar de diferentes temas relacionados com a juventude: educação, nos 

diferentes níveis e modalidades; trabalho, emprego, renda empreendedorismo; 

saúde, sexualidade e dependência química; cultura; desporto e lazer; cidadania 

e organização juvenil; capacitação e formação do jovem rural e equidade de 

oportunidades para os jovens em condições de exclusão (afrodescendentes, 

indígenas, portadores de deficiência e homossexuais). 

Outras ações realizadas pela CEJUVET, para a construção do plano, 

foram visitas dos parlamentares a países como Espanha, França e Portugal, 

com o intuito de conhecer as experiências destes países na elaboração da 

Política de Juventude; e a realização da Semana Nacional da Juventude que 

ocorreu em setembro de 2003, que contou com a participação de 700 jovens 

representando 21 estados, a qual culminou com a elaboração de um Relatório 

Preliminar com várias contribuições ao Plano. Esse relatório foi discutido nos 

encontros regionais que aconteceram em todas as capitais durante o primeiro 

semestre de 2004. 

 A finalização desse processo de contribuições da sociedade civil para a 

construção e aprimoramento do plano culminou com a I Conferência de 

Juventude realizada no ano de 2008. 

Dentre os objetivos e prioridades do Plano podemos destacar: 

 Tornar as políticas públicas de juventude responsabilidade do Estado 

e não dos governos, efetivando-as em todos os níveis institucionais -Federal, 

Estadual e Municipal; 

 Articular os diversos atores da sociedade, governo, organizações não-

governamentais, jovens e legisladores para construir políticas públicas 

integrais de juventude;  

  Construir espaços de diálogo e convivência plural, tolerantes e 

eqüitativos, entre as diferentes representações juvenis; 
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  Garantir os direitos da juventude, considerando gênero, raça e etnia nas 

mais diversas áreas: educação, ciência e tecnologia, cultura,desporto, 

lazer, participação política, trabalho e renda, saúde, meio ambiente, 

terra, agricultura familiar, entre outras, levando-se em conta a 

transversalidade dessas políticas de maneira articulada;  

 Apontar diretrizes e metas para que o jovem possa ser o ator principal 

em todas as etapas de elaboração das ações setoriais e intersetoriais. 

Pode-se observar a ênfase dada à necessidade de construção de uma 

Política de Juventude que não se resuma apenas a programas, projetos, ações 

de um Governo, mas, de fato, à elaboração de uma política regulamentada por 

uma legislação especifica de responsabilidade do poder público. Deve-se 

também considerar e enfatizar a participação e o controle social da juventude, 

assim como as interfaces com as questões de gênero, etnia e garantir a 

transversalidade. 

O plano aponta para a dificuldade de sua implantação por ser um 

instrumento que necessita de outros instrumentos regulatórios da política, 

como orçamento, órgãos responsáveis pela implementação e fiscalização. 

Mesmo diante desta limitação aponta a necessidade das políticas setoriais 

mediante seus órgãos gestores, os ministérios, contemplarem as demandas da 

juventude priorizando nos seus orçamentos as seguintes ações. 

1. Erradicar o analfabetismo da população juvenil, nos 
próximos cinco anos, participando o Brasil da Década das 
Nações Unidas para a alfabetização (2003-2012);2. 
Garantir a universalização do ensino médio, público e 
gratuito, com a crescente oferta de vagas e de 
oportunidades de educação profissional complementar à 
educação básica; 3. Oferecer bolsas de estudo e 
alternativas de financiamento aos jovens com dificuldades 
econômicas para o ingresso,manutenção e permanência 
no ensino superior;4. Incentivar o empreendedorismo 
juvenil; 5. Ampliar a cobertura dos programas do primeiro 
emprego;6. Promover atividades preventivas na área de 
saúde; 7. Criar áreas de lazer e estimular o desporto de 
participação; 8. Incentivar projetos culturais produzidos por 
jovens; 9. Garantir a inclusão digital, disponibilizando 
computadores nas escolas e nas universidades, 
oferecendo cursos e viabilizando o acesso à Internet. 
(Projeto de Lei , 4530/2004) 

 



86 

 

São proposições que contemplam as áreas de saúde, educação, lazer, 

cultura, trabalho e tecnologia, uma preocupação com o desenvolvimento social, 

educacional, cultural e com a inserção do jovem no mercado de trabalho. 

Retrata uma necessidade não só dos jovens, mas de outros segmentos 

sociais, como mulheres, negros, LGBTT que já vem sendo contemplado pelo 

Governo Federal. 

 

 

4.2.2 Lutas 

 

As lutas12 são momentos de publicização das demandas das 

juventudes. Os jovens buscam por meio de suas lutas reivindicar e sensibilizar  

a sociedade da necessidade de suas demandas sejam outorgadas pelo Estado 

como políticas públicas. 

O Pacto Nacional pela Juventude foi instrumento elaborado pelo 

CONJUVE que contou com o apoio da Secretaria Nacional da Juventude, no 

ano de 2008, logo após a realização da I Conferência Nacional, como uma 

estratégia de Publicizar as deliberações da Conferência e incluir a temática da 

política de juventude na plataforma eleitoral. 

O Pacto foi uma campanha de sensibilização da sociedade civil, 

realizada durante o período da eleição e tinha como objetivo fazer com que os 

candidatos a vereadores e prefeitos se comprometessem a incluir na sua 

plataforma eleitoral a política de juventude, assim como, na agenda dos 

Governos (municipais, estaduais e federal).  

O resultado dessa ação pode ser considerado como positivo, uma 

vez que, muitos candidatos, não só incluíram em suas plataformas, como 

também, depois de eleitos, estão criando secretarias e conselhos de 

juventudes. Além disso, serviu para divulgar para a sociedade a importância de 

discutir a política pública de juventude. 

                                                                 
12

  Não é objeto de estudo desse trabalho se aprofundar nas lutas desenvolvidas pelo os 
jovens, o Pacto é uma das lutas desencadeadas pelas juventudes nos últimos períodos. 
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O Pacto pode ser considerado também como uma estratégia de luta 

dos jovens para dar visibilidade às deliberações da Conferência, a PEC, o 

Estatuto e Plano Nacional de Juventude. Além do Pacto, o CONJUVE tem 

estabelecido contato com parlamentares, ocupado o plenário da Câmara e do 

Senado para pressionar a aprovação destes instrumentos. 

 

4.2.3 Os Espaços de Negociação 

 

 Deve-se citar, como principais espaços de negociação entre o Governo 

e os jovens, o Conselho de Juventude e a Conferência. Não se pode negar, no 

entanto, que os jovens não tentam construir alternativas, como reuniões, 

seminários, grupos de trabalhos, tanto na esfera do executivo com do 

legislativo.  

O Conselho e a Conferência são instâncias de controle democrático que 

visa democratizar a relação Estado e sociedade, partindo da premissa que as 

classes subalternas devem exercer o controle social sobre o Estado, intervindo 

no processo de elaboração, execução e avaliação das políticas sociais.  

Podemos caracterizar os conselhos, como conselhos gestores/ políticas 

sociais, a exemplo do conselho de saúde, e conselho de direito, a exemplo dos 

conselhos criança e adolescente, da mulher. Sua composição é paritária, 

existem membros que representam a administração pública e membros que 

representam a sociedade civil, por meio dos movimentos sociais, entidades dos 

usuários, trabalhadores da política, entidades que prestam serviço na área, por 

isso, que denominam de participação representativa, ou seja, por que são as 

entidades que participam representando a coletividade. 

A função do conselho é propor e deliberar diretrizes para formulação de 

políticas, programas e projetos, fiscalizar sua execução e avaliar seus 

resultados. 

As conferências são espaços de participação direta que acontecem 

geralmente a cada dois anos e tem por objetivo discutir as diretrizes para 
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construção da política pública e de avalia sua implementação e seus 

resultados. 

O CONJUVE foi criado em 2005 no mesmo período de criação da 

Secretaria Nacional de Juventude com a função de elaborar, fiscalizar e avaliar 

a Política Nacional de Juventude no país. 

A realização da I conferência Nacional de Juventude é uma 

reivindicação antiga dos movimentos juvenis e das organizações que defendem 

os direitos da juventude no país, essa, ao mesmo tempo em que, é um espaço 

de negociação, é um outorgamento do Estado das demandas da Juventude. A 

Conferência representou a consolidação da construção e da publicização das 

demandas das juventudes no Brasil. 

A Conferência foi convocada pelo Conselho Nacional de Juventude – 

CONJUVE e realizada com a parceria da Secretaria Nacional de Juventude, 

que contou com a dedicação dos membros do CONJUVE, além do apoio dos 

diversos movimentos juvenis, sociais e juventudes partidárias, ONG´S, 

academia e ministérios do Governo Federal, e principalmente com a 

participação das diversas juventudes das várias regiões, Estados e Capitais do 

Brasil. 

A sua organização propiciou uma ampla participação das diversas 

juventudes, mediante a metodologia implantada, subdividiu a construção da 

Conferência em três etapas: primeira, a realização de Conferências Livres, na 

qual, qualquer grupo de jovens poderia se organizar, debater, elaborar 

proposições e enviar para a comissão organizadora, permitindo maior 

diversificação, mobilização e participação dos diversos segmentos juvenis; 

segunda etapa foi a realização das Conferências Municipais, processo 

convocado pelo conselho municipal de juventude ou pelo poder público, 

garantindo a institucionalização da discussão; a terceira etapa, a realização das 

Conferências estaduais e a Nacional.  

As proposições que foram construídas nas Conferências pelos jovens, 

foram organizadas sob a orientação da metodologia da comissão organizadora 
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nacional a qual estabeleceu os seguintes eixos temáticos: família, educação, 

trabalho, cultura, cidades e territórios, tempo livre, drogas, diversidades, 

sexualidade, cidadania LGBTT, mídia, participação, liberdades democráticas  e 

meio ambiente. Convém destacar que os movimentos sociais e juvenis tinham 

autonomia para organizar as Conferências Livres de acordo com esses eixos 

temáticos, assim como o poder público municipal e estadual. 

Esse processo, que contou com a mobilização e participação de 

milhares de jovens das diversas regiões do país permitiram que fossem eleitos 

1.995 (mil novecentos e noventa e cinco) delegados para participar da 

Conferência Nacional com o intuito de discutir temas gerais e específicos 

relacionado à política de juventude 

. Foram deliberadas 60 (sessenta) resoluções e dentre estas, 22 (vinte e 

duas) foram consideradas como prioritárias. São deliberações que tratam das 

demandas das diversas juventudes; como jovens do campo, da cidade, jovens 

mulheres, negros, indígenas nas diversas áreas sociais, como educação, 

reforma agrária e urbana, saúde, segurança pública, esporte, cultura, meio 

ambiente e política, e, que reivindicam a construção de um sistema Nacional de 

Juventude.  

Temas gerais: A necessidade de realização da 
reforma agrária e urbana; A universalização da educação 
em todos os níveis; 

Temas específicos: O fim do serviço militar 
obrigatório; A regulamentação da lei do estágio; o 
acesso dos jovens à cidade e etc. (Relatoria da I 
Conferência Nacional de Juventude, 2008) 

A Conferência revelou o grau de mobilização e organização que as  

juventudes brasileiras encontram-se, quem são os sujeitos envolvidos nesta 

luta. Revelou também, a grande presença dos jovens das classes 

trabalhadoras, muitos estão organizados nos movimentos juvenis, nas 

juventudes partidárias de esquerda e centro-esquerda, nas ONG´S, nos 

movimentos religiosos, nos movimentos sociais, quais são as suas 

necessidades socioeconômicas, culturais e, principalmente, a necessidade de 

participar de intervir na política pública. 
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Dentre as organizações políticas presentes, podemos mencionar: 

primeiro, as Juventudes Partidárias, especialmente  o PT, PCdoB, PSB, PMDB, 

PDT, dentre outras; segundo, os movimentos sociais a exemplo dos 

quilombolas, CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais), 

movimento Negro, representantes da Marcha Mundial das Mulheres, UNE 

(União Nacional dos Estudantes) UBES (União Nacional dos Estudantes 

Secundaristas), Rede jovem do Nordeste, CUT, movimento hip hop, Pastoral 

da Juventude; terceiro, várias organizações de atuação local e estadual, além 

de ONG´s. 

Todos esses movimentos e organizações demonstraram um 

amadurecimento político quando publiciza suas demandas, ou seja, politiza 

suas necessidades, trazendo o debate para a esfera pública, lutando por 

reconhecimento social, por cidadania juvenil, entendendo o jovem como sujeito 

e sujeito de direitos. 

 

                  4.2.4 Outorgamento: as respostas do Estado às demandas das 

juventudes 

Ao falar das demandas das juventudes, faz-se necessário discutir o 

papel da Secretaria Nacional de Juventude e do CONJUVE, pois, ambos 

representam uma das demandas dos jovens que já foram outorgadas pelo 

Estado. Ambos têm desempenhando um papel importantíssimo para a 

efetivação da política de juventude no país. 

A secretaria Nacional de Juventude e o CONJUVE foram instituídos pela 

Lei 11.139 de 30 de junho de 2005. A Secretaria é o órgão gestor responsável 

por coordenar a política de juventude e está ligada à Secretaria Geral da 

Presidência da República. Nesta condição, tem mais autonomia para articular a 

política, já que a temática juventude é transversal às políticas sociais. 

Atualmente, coordena o maior programa de juventude do país, o 

PROJOVEM. Este foi criado em 2005, no mesmo ano de criação da Secretaria, 

sendo reformulado em 2008 quando o Governo unificou os seis programas (da 
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área de trabalho e educação) voltados para a juventude – Agente Jovem, 

Projovem, Saberes da Terra, Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 

Emprego (Consórcio Social da Juventude Cidadã) e Escola de Fábrica – em 

um único Programa, o PROJOVEM. 

  O PROJOVEM é destinado aos jovens de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) 

anos, com o objetivo de promover sua reintegração ao processo educacional, 

sua qualificação profissional e seu desenvolvimento humano que será realizado 

por meio das seguintes modalidades Projovem Urbano; Projovem Campo – 

Saberes da Terra; Projovem Trabalhador; e Projovem Adolescente. A gestão 

do Projovem é compartilhada entre a Secretária-Geral da Presidência da 

República, por meio da Secretaria Nacional de Juventude e os Ministérios do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Educação e do Trabalho e 

Emprego. 

O CONJUVE é um órgão deliberativo, fiscalizador e não paritário. É 

composto por 2/3 de representantes da sociedade civil, possui 60 (sessenta) 

membros, 40 (quarenta) representando a sociedade civil e 20 (vinte) 

representando o poder governamental. Durante esses 5 (cinco) anos de gestão 

realizou duas eleições para escolher seus membros, a última eleição foi 

realizada no ano passado e os membros foram empossado em 2010. 

As ações desenvolvidas pelo CONJUVE foram: a construção da Política 

Nacional de Juventude que propõem diretrizes e parâmetros para construção 

da política pública; a parceria com diversas entidades para realizar estudos e 

pesquisa sobre perfil das juventudes para subsidiar a elaboração da política; o 

incentivo aos estados e municípios para a criação de conselho de direito da 

juventude; a realização da I Conferência; a campanha do Pacto Nacional da 

Juventude; a luta constante pela aprovação do PL 4.529, e PL 4.530 e da PEC 

da Juventude. 

Faz-se mister, destacar a parceria do CONJUVE com órgãos de 

juventudes de outros países, principalmente, a parceria com a Secretaria 

Nacional de Juventude, que tem permitido o fortalecimento da luta para a 

construção da política de juventude. Podemos atribuir como fatores que 
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contribuem para essa interação alguns dos membros da Secretaria ser 

militantes dos movimentos juvenis e esses movimentos são ou já fizeram parte 

da gestão do CONJUVE, além disso, a maioria dos movimentos que compõem 

o CONJUVE e tem uma identidade política com a atual gestão do Governo 

Federal, (Luis Inácio Lula da Silva) 

O Governo Federal elaborou diversos programas para juventude tais 

como: Pro - jovem, bolsa atleta, escola de fábrica, expansão do ensino médio e 

universitário, o PROEJA (programa, de educação profissional integrada ao 

ensino médio para jovens e adultos), pontos de cultura, PROUNI (programa 

universidade para todos), soldado cidadão, segundo tempo, programa nacional 

de estímulo ao primeiro emprego, projeto Rondon, juventude e meio ambiente; 

e alguns programas específicos para jovem rural como; pronaf-jovem e a nossa 

primeira terra, além de manter outros programas já existentes como agente 

jovem e consórcio jovem que, atualmente, foi incorporado ao PROJOVEM. 

 

4.3 A Política de Juventude em Sergipe. 

Essa pesquisa buscou analisar a construção da Política de Juventude no 

Estado de Sergipe, no período que corresponde de 2007 a 2010. Mas, 

inicialmente, apresentaremos um breve histórico sobre o processo da 

construção da política de juventude que antecedeu esse período, aqui 

classificado como primeiro momento. 

Nesse período, podemos identificar algumas demandas das Juventudes 

Sergipanas e algumas de suas lutas como: redução da tarifa de ônibus e 

gratuidade da passagem para os estudantes; melhoria do ensino público, 

especialmente ensino médio, acesso ao ensino superior; a criação de uma 

universidade pública e estadual; cumprimento da legislação que garante a meia 

entrada para os estudantes em estabelecimentos culturais e esportivos; criação 

de empregos, participação na gestão pública, entre outras. 

A principal forma de publicização de suas demandas foram à realização 

de passeatas, greves estudantis, ocupações de órgãos públicos, manifestações 
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de repúdio em eventos oficiais do Governo Estadual, estabeleceu diálogo com 

os vereadores da capital (Aracaju) e os parlamentares estaduais e federais 

para a intermediação de suas pautas com o gestor municipal (Aracaju) e 

estadual. 

Os principais sujeitos que impulsionaram essas lutas foram os 

estudantes, os grupos estudantis, as entidades estudantis como a USES 

(União Secundarista dos Estudantes Sergipanos), os DCE (diretórios centrais 

dos Estudantes) as Universidades UNIT e UFS, Centros Acadêmicos, 

juventudes partidárias PT, PCdoB, PSB, PMDB, PSTU e PSOL, juventude do 

MST (Movimento Sem Terra) e o movimento do passe livre. 

Os documentos referentes à Gestão dos Democratas de 2002 a 2006, 

são escassos, mas podemos aqui resgatar algumas das ações destinadas à 

juventude: a construção da coordenadoria de juventude, órgão vinculado à 

Secretaria de Estado de Combate à Pobreza e do Trabalho13; a realização do 

convênio da Secretaria com a UNESCO que possibilitou a construção do 

Fórum Permanente da Juventude; a realização da pesquisa -  Juventudes 

Sergipanas publicada em 200614; e a implantação do Programa Abrindo 

Espaço nas escolas da rede estadual, qual ofertava atividades sócio 

educativas,  que teve continuidade na gestão seguinte. 

Além desses programas e ações, o Governo criou os cursos pré-

universitários, transformou a escola estadual Atheneu, sediada na capital, em 

centro de excelência de ensino médio, estabeleceu parceria com a UNIT 

(Universidade Tiradentes) para ampliar o acesso dos jovens ao ensino 

superior, por meio da oferta de cursos de licenciaturas, na modalidade de 

ensino semipresencial. 

Podemos caracterizar a construção desses programas, projetos e 

dessas ações como as principais respostas do Estado às demandas das 

juventudes sergipanas nessa época. 

                                                                 
13

  Essa coordenadoria não foi oficialmente instituída por decreto ou projeto de lei. 
14

  O único documento existente do Governo do Estado, até 2010, sobre a condição juvenil. 
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Nesse período, ainda, pode-se destacar também a participação dos 

jovens na construção do Plano Nacional de Juventude, por meio da 

participação destes na Semana Nacional da Juventude, no encontro municipal 

e regional que foram construídos no estado com o intuito de discutir o plano. A 

realização desses dois fóruns em Sergipe contou com a participação da 

Assembléia Legislativa, mediada pelos deputados estaduais (Pastor 

Mardoqueu do PL e Ana Lucia do PT), que estavam responsáveis por estimular 

e acompanhar essa discussão em Sergipe. 

Essas ações revelam que o estado de Sergipe estava sintonizado com o 

debate nacional sobre a Política Nacional de Juventude. Porém, esse processo 

esteve permeado por contradições e distinções da discussão nacional: O 

governo Federal instituiu o FUNDEB com o objetivo de melhorar os 

investimentos na educação; O Governo Estadual criou centro de excelência de 

ensino médio e cursinhos pré-vestibulares, ambos sediados na capital, uma 

ação que responde, parcialmente, à demanda das juventudes pela melhoria no 

ensino médio; O Governo Federal ampliou o número de vagas no ensino 

superior, mediante criação de novos cursos, campus e universidades; o 

Governo Estadual estabeleceu parceria com uma instituição privada para 

atender a reivindicação dos jovens ao acesso ao ensino superior. O Governo 

Estadual atendeu de forma parcial, fragmentada as demandas das juventudes 

e não criou canais de diálogo com os movimentos juvenis e sociais. 

 O segundo momento, aqui caracterizado como período que vai de 2006 

a 2010, vamos procurar analisar a Política de Juventude na perspectiva de 

compreender quais são as demandas, lutas, os espaços de negociações e 

outorgamento do Estado.  

Em 2006 foi eleito o Governador Marcelo Dedá do PT, com o “slogan” de 

mudança. Durante o seu processo de campanha, o Governador incluiu na sua 

plataforma eleitoral proposta para a construção da política de juventude. O 

programa de governo relacionado a juventude expressa-se como a 

publicização das demandas. 
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 O trecho do documento, abaixo reintroduzido, expressa o conceito de 

juventude e apresenta as diretrizes para construção da política, especificando 

cada setor da política pública. 

Acreditamos que os jovens têm que ser 
protagonistas da sua luta enquanto sujeito portador de 
direitos, que necessitam de políticas públicas especificas 
para desenvolver suas potencialidades e superar a 
opressão que está submetido pela sociedade capitalista. 

A proposta da Frente Democrática e 
Popular para Sergipe, sintetizada nas palavras de 
Marcelo Deda é, fundamentalmente, promover a 
igualdade social a partir de inclusão pelos direitos e pela 
geração de emprego e renda. (Programa de Governo 
Frente democrática e popular, 2006) 

A concepção de jovens, como sujeito de direito, implica que, para sua 

concretização é necessário que o Estado garanta a elaboração de políticas 

públicas especificas. As PPJ´s são instrumentos para diminuir as 

desigualdades sociais e promover a cidadania. Entende-se que esse processo 

só será possível com a participação das juventudes, pois os jovens são 

protagonistas da sua própria história. 

As diretrizes contemplam as seguintes áreas das políticas públicas 

participação, trabalho, educação, cultura, tempo livre, violência, juventude rural, 

opressões específicas, saúde, segue abaixo: 

a) Participação, Diretriz: “Abrir canais de 
participação que estimulem, incentivem, e garantam a 
divisão do poder de estado com a juventude”. 

Percebe-se a necessidade dos jovens intervirem na construção da 

política pública, da participação na construção da política governamental, 

exercendo o controle social sobre o Estado. A necessidade de democratização 

do Estado e da sociedade, pois só dessa forma os jovens poderão ser 

protagonistas no debate das PPJ´s 

b) Trabalho: Diretriz “Garantir através do estado 
a inclusão da juventude no mercado formal de trabalho, 
bem como o retardamento deste processo, permitindo 
desenvolver melhor as potencialidades, e incentivando 
formas alternativas de geração de renda”. 
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c) Educação: Diretriz: “Garantir à juventude o 
acesso pleno à educação formal, potencializar o 
desenvolvimento científico e tecnológico, e o 
protagonismo juvenil na construção da nova escola”. 

As diretrizes da política de trabalho e de educação demonstram a 

compreensão dos jovens, de que estas políticas devem ser elaboradas de 

forma integrada. A inserção do jovem ao mercado de trabalho está relacionada 

ao processo de qualificação. Além disso, reforça a política de retardamento do 

jovem no mercado de trabalho garantindo um tempo maior de formação, 

política adotada nos países desenvolvidos. 

 A inserção da juventude ao mercado de trabalho passa primeiro pela 

sua inclusão à política educacional, no qual o Estado deve promover o 

desenvolvimento de uma educação de qualidade. Portanto, a política de 

educação deve ser priorizada na construção da política pública de juventude  

d) Cultura: Diretriz: “Construir uma política 
cultural capaz de incentivar a produção, democratizar o 
acesso, permitir uma formação cultural mais democrática 
para a constituição de uma identidade própria da 
juventude”. 
e) Tempo livre: Diretriz: “Aumentar o acesso ao 
tempo livre, bem como qualificar os espaços coletivos 
que dispõe a juventude, de socialização de experiências 
e práticas para uma cultura de não violência”. 
f)           Violência: Diretriz: “Ampliar os gastos sociais, 
em todas as áreas a fim de evitar que a juventude tenha 
que recorrer a mecanismos de violência, e estimular uma 
cultura de não violência, pelo padrão de consumo 
imposto pela sociedade. Reesocializando os jovens em 
conflito com a lei”. 

Verifica-se a importância que os jovens atribuem à elaboração de 

políticas públicas que possam promover, valorizar e contribuir para a 

construção de uma cultura juvenil, respeitando a diversidade, compreendendo 

que há várias juventudes, assim como da necessidade de desconstruir os 

conceitos, mitos, e imagens juvenis predominantes nessa sociedade do 

consumo, a exemplo da relação juventude/violência. 

g) Juventude Rural: Diretriz: “Garantir 
investimento público, para a retomada da Reforma 
Agrária, o fortalecimento da agricultura familiar, e a infra-
estrutura necessária para a permanência da juventude 
no campo”. 
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h) Opressões específicas, Diretriz: “Estimular o 
reconhecimento das diferenças culturais e objetivas, de 
gênero, de raça, de expressão sexual, de credo, para o 
respeito mútuo e uma cultura de não preconceito entre a 
juventude”. 

A juventude expressa uma compreensão de sua imagem baseada na 

heterogeneidade, no respeito às diferenças e às diversidades. As políticas 

públicas precisam contemplar essa diversidade, incluir o jovem do 

campo/cidade, branco, negro, homossexual, mulheres entre outros. 

            Saúde: Diretriz: “Aprovar e estimular uma política 

de redução de danos a usuários de drogas, e mulheres 

que pretendem realizar aborto, bem como construir 

políticas de saúde pública, socialmente referenciadas e 

específicas de juventude”. 

A diretriz da política de saúde revela a necessidade dos jovens em 

debater tanto  com o Estado quanto com a sociedade temas polêmicos como o 

uso de drogas e a legalização do aborto compreendendo como uma questão 

de saúde pública. 

Observa-se que a concepção de política pública para juventude é 

fundamentada na transversalidade e na diversidade, uma temática transversal 

a todas as políticas. A compreensão da existência de várias juventudes exige 

que a política pública contemple essa diversidade na elaboração de programas 

e projetos. 

Órgãos gestores:(...) Queremos defender a seguinte 
idéia: faz-se necessário um órgão de governo que tenha 
a tarefa de Formular, Articular e Executar as políticas de 
juventude, em função de garantir a transversalidade, e a 
articulação do conjunto da ação de governo. E com 
dotação orçamentária própria. De preferência ligado ao 
chefe do executivo, para garantir a intersetorialidade 
necessária às políticas de juventude. Sem um organismo 
que dirija a Política Estadual de Juventude, temos 
grande probabilidade de ficar reféns das vontades e 
disputas das secretarias, o que não só enfraqueceria a 
capacidade de execução, como poria em risco a 
coerência da ação geral de governo sobre a juventude. 
(Programa de Governo da Frente Democrática e 
Popular. 2006) 

Como a política pública de juventude é uma temática transversal a 

demais política para ser executada o Estado precisa garantir a 
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intersetorialidade. Neste sentido, faz-se necessária a criação de um órgão 

gestor especifico, a exemplo de uma coordenadoria ou secretaria de juventude, 

para coordenar todos os programas e projetos destinados aos jovens. 

Este órgão seria responsável entre outras coisas, de 
criar e coordenar um GT sobre Juventude no governo, 
coordenar a realização da Primeira Conferência, ou 
Congresso Estadual da Juventude, assim como 
realizar conferencias municipais de juventude e 
construir outros espaços, como realizações de 
oficinas por eixos temáticos, semana do jovem, 
seminários e palestras. Propor junto ao parlamento a 
criação/reestruturação do Conselho Estadual de 
Juventude, bem como ser o interlocutor do GDP, com 
os movimentos e organizações juvenis do estado, além 
de inúmeras outras tarefas. O que é importante aqui é 
afirmarmos, que sem o mínimo de estrutura, toda esta 
política pode não sair do papel. (Programa de Governo 
da Frente Democrática e Popular, 2006) 

O programa de governo ressalta a importância da descentralização, da  

participação e do controle social dos jovens sobre o Estado. A tese defendida é 

que os jovens são sujeitos de direito e, para exercer tal condição, é necessário 

que o Estado elabore políticas públicas específicas que estabeleça em suas 

diretrizes a participação das juventudes neste processo. 

O processo de construção desse programa teve a participação de vários 

sujeitos sociais e sua elaboração pode ser dividida em duas fases: na primeira 

fase, a JPT elaborou sua proposta de programa de Governo em um Encontro 

estadual da Juventude, evento que contou com a participação de 

representações da JPT de todos os municípios. Estavam presentes também, 

os jovens do MST, do movimento estudantil, tanto universitário como 

secundarista, jovens de organizações ambientalista, ambos filiados ao PT, 

jovens simpatizantes da JPT dentre outros. Essa proposta foi entregue ao 

Governo, no seu primeiro ato de campanha.  

Na segunda fase, a proposta foi discutida com as demais juventudes 

partidárias, da coligação Muda Sergipe, (PT, PCdoB, PDT, PSB, PMDB, PL), e 

dos movimentos juvenis, sociais e as ONG´s, podendo ainda citar o MST, 

REJUMA (Rede de Jovem do Meio Ambiente), RJN (Rede Jovem do 

Nordeste), representantes do Movimento Negro e de Mulheres, representantes 
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estudantis da UNE, UBES, USES, DCE´s UNIT e UFS, Centros acadêmicos, 

executivas de cursos, assim como os jovens da Igreja católica, representantes 

da pastoral da juventude,  no qual validaram e construíram o programa de 

juventude da campanha do candidato Marcelo Déda da coligação Frente 

Democrática e Popular. 

Esse programa reforça a concepção dos jovens como sujeitos 

portadores de direitos, a construção da política de juventude de forma 

transversal, o respeito à diversidade juvenil e a garantia da participação e do 

controle social dos jovens. Pode-se considerar esse programa, como o primeiro 

documento que expressa as demandas de uma parcela dos jovens Sergipanos. 

Além disso, serviu de guia para iniciar a construção da política de juventude 

durante a gestão do Governo Déda. 

Convém salientar, que o engajamento de várias organizações juvenis, 

dos jovens na campanha eleitoral foi o principal mecanismo de luta, neste 

período, para dar visibilidade as suas demandas. 

 

4.3.1  Outorgamento: A resposta do Estado Sergipano às demandas das 

juventudes 

As ações realizadas no âmbito do Governo Estadual durante o período de 2007 

a 2010 foram: á criação da CEJU (coordenadoria estadual de juventude), a 

realização da I conferência Estadual de Juventude, no qual se concretizou com 

espaço de negociação entre as juventudes e o Governo e de publicização das 

demandas consolidadas e de novas demandas, a execução dos programas 

Nacionais e a criação de programas estaduais destinados aos jovens com 

intuito de responder as suas demandas. 

Ao iniciar a gestão, o Governo desmembrou a Secretaria do Estado do 

Combate à Pobreza e do Trabalho, criando em fevereiro de 2007, a Secretaria 

de Estado do Trabalho, da Juventude e da Promoção da Igualdade Social. Na 

primeira reforma administrativa do Governo, nesse período, as juventudes 

partidárias foram convocadas pelo Secretário para dialogar sobre a construção 

e a composição da CEJU. Na ocasião, as juventudes partidárias entregaram 
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suas propostas de programa de governo para a implantação da política de 

juventude no Estado. 

Foram entregues as propostas das juventudes do PSB, PMDB, PT, 

PCdoB, e do PSDB (o PSDB, mesmo não fazendo parte da coligação que 

elegeu o Governador, durante a gestão se tornou aliado). Ambas as propostas 

possuíam algumas similaridades, como os seus conteúdos estavam 

fundamentados no programa nacional das juventudes destes partidos, e 

apontava como ações principais a criação de um órgão de juventude, 

programas na área de educação, cultura, esporte, e, a inserção no mercado de 

trabalho. Somente o programa de Juventude do PT e do PMDB trazia 

discussão sobre conceito de juventude e políticas públicas de juventude. 

Foram realizadas algumas reuniões para tratar da construção e 

composição da CEJU, que foi implantada em Julho de 2007, e os seus 

membros foram empossados durante o evento de lançamento da I Conferência 

Estadual de Juventude, em setembro do mesmo ano.  A CEJU foi composta 

apenas por militantes da juventude do PT, sua estrutura era composta por um 

coordenador geral e três assessores executivos  

Convém destacar, que a CEJU nunca existiu formalmente, ou seja, esta 

não foi regulamentada pelo Governo, pois, este não assinou o termo de 

criação. A coordenadoria era apenas um órgão político legitimado pelo 

Governo e pela sociedade. 

 O papel da CEJU era de coordenar e articular as políticas públicas de 

juventude no Estado. A definição de juventude adotada pela coordenadoria era 

a mesma do Governo Federal 

                                                 A juventude é compreendida como segmento 
populacional que se encontra na faixa etária que 
corresponde de 15 a 29 anos de idade, a juventude 
urbana, a juventude rural estende até 35 anos de 
idade, mas a considerava apenas 29 anos de idade. 
Essa definição segue os parâmetros do Governo 
Federal e da organização Ibera Americana da 
Juventude – OIJ (M. L

15
. 2010) 

                                                                 
15

 Essas as letras iniciais são utilizadas para denominar o nome da ex-assessora da Coordenadoria 
Estadual – CEJU, que foi entrevistada. 
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A compreensão de políticas públicas de Juventude da CEJU, 

                                                A política pública é uma política de estado voltado 
para assistência da população, Já a política Pública de 
juventude primeiro problema teoricamente a juventude 
não existe, está lutando para que a juventude seja 
inserida na constituição, assim como outros 
segmentos, os idosos e criança, que têm o estatuto do 
idoso, da criança. Hoje, temos varias juventudes, jovem 
adolescente, jovem - jovem e o jovem adulto, a 
juventude, a gente precisa de políticas. Neste sentido é 
necessário criar marcos legais, como estatuto e plano, 
tanto a nível nacional como estadual. A CEJU tinha 
esse papel aqui no Estado de criar esses marcos 
legais. A juventude é um segmento da população que 
perpassa por todas as políticas, como de trabalho, 
educação. A CEJU estava ali para tentar garantir 
transversalidade destas políticas e sai daquela lógica 
que os adultos fariam a política de juventude A CEJU 
era formada por jovem para fazer política com os 
jovens e para os jovens, era a juventude fazendo 
política para a juventude (M. L. 2010) 

As definições do papel da CEJU, do que é juventude e políticas públicas 

de juventude demonstram uma sintonia com o debate nacional de compreender 

o jovem como sujeito de direitos e como o principal agente da construção da 

política de juventude no Estado e no Brasil, além de entender que a política só 

será efetivada a partir da elaboração de marcos regulatórios.  

Segundo a análise dos documentos e da entrevista de uma das 

assessoras executivas da CEJU foi possível identificar as seguintes ações 

realizadas pela coordenadoria no período de 2007 a 2009. 

 A realização do I Seminário de Políticas Públicas de Juventude, 

em Agosto de 2007.  O objetivo era discutir com as juventudes partidárias e 

dos movimentos juvenis e sociais, a plataforma da política de juventude, na 

qual a sistematização dessa discussão seria utilizada como subsídio para a 

construção do plano plurianual. Foi uma estratégia encontrada pela CEJU para 

que as juventudes pudessem participar da elaboração do plano plurianual. 
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 A realização da I Conferência Estadual de juventude, que 

começou a ser organizada em Agosto de 2007 e foi realizada em março de 

200816.  

Essas duas ações demonstram a sintonia com a proposta do programa 

de campanha eleitoral do Governo, quando afirma a necessidade da juventude 

participar e intervir na construção das políticas e da elaboração de canais de 

participação e controle social, como Grupos de Trabalho –GT´s, seminários, 

congresso ou conferência de juventude. 

 A participação na elaboração do programa Mídia Jovem, 

coordenado pela Secretaria de Comunicação e o programa Conte Comigo 

coordenado pela Secretaria de Educação em parceria com a Secretaria de 

Saúde. 

 A construção da campanha do Pacto Nacional pela Juventude 

realizada em parceria com a Rede Jovem do Nordeste. Esse movimento juvenil 

na ocasião fazia parte do CONJUVE e o seu representante era militante de 

Sergipe. Nesse sentido, trouxe a campanha para Sergipe e realizou em 

parceria com a CEJU.  A campanha foi avaliada de forma positiva. 

A campanha foi uma ação muito positiva porque nos 
possibilitou dialogar com vários candidatos a vereadores 
e prefeitos, inclusive com gestores e todos se 
comprometeram com a implantação da política de 
Juventude nos seus municípios. Após a eleição, alguns 
municípios implantaram órgãos de juventude e conselho 
como Umbaúba, Carmopólis. (M. L. 2010) 

 A participação na implantação do Projovem (Adolescente, 

trabalhador, urbano e Saberes da terra). A princípio, todos os PROJOVEM, 

exceto o Projovem adolescente, seriam coordenados e executados pela CEJU, 

em parceria com outras secretarias como estabelecem as normas do programa 

a nível nacional. Todavia, diante da falta de recursos humanos da CEJU e da 

estrutura deficitária da SETRAPIS, em relação a recursos humanos e 

financeiros, estes foram alocados para outras secretarias que eram parceiras. 

O Projovem urbano e saberes da terra foram designados para a secretaria de 

                                                                 
16

  Esse tema será abordado com mais profundidade no próximo item. 
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Educação e o Projovem trabalhador permaneceu na SETRAPIS, no entanto, 

sob a responsabilidade de uma coordenação especifica, o Projovem 

adolescente ficou sobre a coordenação da SEIDS. (M. L 2010). 

A participação na implantação do PROJOVEM foi a última ação 

realizada pela CEJU, que ocorreu no final de 2008 e início do ano de 2009. No 

início de 2009, a CEJU acabou sendo extinta, e, entre os fatores que 

contribuíram para sua extinção, estão:  

1).  As dificuldades enfrentadas pela coordenadoria, como a falta de 

estrutura física, financeira e humana. Dificuldades  oriundas da própria 

estrutura organizacional deficitária da SETRAPIS que não conseguia dar o 

suporte necessário para a realização das atividades da CEJU;  

2). A dificuldade de inserção da pauta de juventude no Governo, pois 

segundo, L. M. (2010), nem todos que faziam parte do governo tinham 

sensibilidade para construir e efetivar a política pública de juventude;  e os 

órgãos, que tinham essa sensibilidade, ficavam apenas no discurso. Destaca-

se como parceiros as Secretarias de Educação, Planejamento, Meio Ambiente, 

a de Assistência Social (grifo nosso, de acordo com as leituras). Estes 

obstáculos devem-se ao fato da política de juventude ser transversal e de exigir 

que o Estado consiga implementar a intersetorialidade entre as políticas 

públicas. 

3). O período de extinção coincidiu com a mudança de gestão da 

SETRAPIS, posto que, a nova gestão priorizou a implantação do PROJOVEM 

trabalhador e nomeou para sua execução uma coordenação, sem buscar o 

diálogo com a CEJU, fato que pode ter contribuído para o processo de extinção 

da mesma. Nesse período, dois assessores solicitaram exoneração e o 

coordenador e outro assessor foi transferido para outra Secretaria. 

4) Acrescento a essas dificuldades mais uma relacionada à questão 

política partidária. A construção da CEJU partiu da premissa de um debate 

democrático que pudesse contemplar os anseios das juventudes partidárias de 

participarem da coordenadoria, mas isso não aconteceu, pois foi composta 
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somente pela juventude do PT, sem ter critérios definidos para tal ação senão o 

critério político.  

Os jovens representantes das juventudes partidárias são militantes dos 

movimentos juvenis, especialmente do movimento estudantil, que disputam no 

seio da sociedade civil a organização dos jovens e a direção das entidades 

estudantis. Esta disputa se refletiu no processo de construção e composição e 

atuação da coordenadoria  

Salienta-se, a CEJU mesmo tendo sido composta por apenas um partido 

políticos, o PT, este, na sua organização interna, é dividido em tendências 

políticas que possuem divergências de método e concepções teóricas a 

respeito do Estado, da política, da direção do Governo, do arco de alianças e, 

disputam a direção do partido, a hegemonia da direção dos movimentos dos 

trabalhadores, dos movimentos sociais e juvenis. Portanto, essa disputa se 

refletiu no processo de condução da CEJU, 

O fator político, aliado à falta de estrutura física, humana e financeira, da 

falta de sensibilização do Governo de efetivar a política de juventude, junto com 

os limites do Estado, o qual carrega uma herança de fragmentação, 

setorialização das políticas públicas, contribuiu para extinguir a CEJU. 

 

4.3.2 Espaços de Negociação: I Conferência Estadual de 

Juventude 

 

O lançamento da I Conferência Estadual de Juventude ocorreu 

juntamente com a posse dos membros da CEJU em setembro de 2007. Logo 

após o lançamento, foi regulamentada a comissão organizadora estadual - 

COE e elaborado o acordo de convivência da comissão. 

A organização da Conferência Estadual seguiu todos os parâmetros; 

metodologia e etapas estabelecidas pela Comissão Organizadora Nacional. No 

primeiro momento, aconteceu a formação da COE, depois, a sensibilização dos 
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movimentos sociais e juvenis e o poder governamental, para explicar a 

necessidade de realizar as Conferências Livres e Municipais. 

A primeira etapa de organização foi a realização das Conferências 

Livres, e, a primeira a ser realizada foi a do município de Poço Verde em 

janeiro de 2008, pelos jovens. Em seguida, os jovens que participavam das 

atividades do ECOS (espaço de convivência social e cultural da SEIDS) em 

Santo Amaro realizaram uma Conferência Livre. 

A segunda etapa seria a organização das Conferências Municipais 

ocorreu no período de fevereiro a março de 2008. Poucos foram os municípios, 

dos 75 existentes no estado que, realizaram a conferência municipal, apesar de 

todo trabalho de sensibilização realizado pela COE e a CEJU, a adesão foi 

muito baixa ao debate da política de juventude.  

Podemos atribuir essa baixa adesão à falta de debate da política de 

juventude nestes municípios, pelo poder público, aos seguintes fatores: poucos 

são os municípios que possuem órgão de juventude; na maioria dos 

municípios, a organização dos jovens em movimentos juvenis é muito 

incipiente, assim como de movimentos sociais que tratam sobre o assunto; 

além do tempo limitado, para cumprir os prazos, o que dificultou o processo de 

negociação entre a sociedade civil, os jovens, e a administração a fim de 

garantir a convocação da Conferência Municipal. 

Diante desta situação, a COE e a CEJU estimularam os movimentos 

sociais e juvenis a realizarem Conferências Livres, já que o poder público não 

convocou a Conferência Municipal. Vale ressaltar que a COE é composta por 

representantes de movimentos sociais, juvenis e partidários, e estes 

incentivaram as suas organizações a realizar as conferências livres nos 

municípios onde tinham atuação política. Além disso, a COE e a CEJU 

procuraram diretores, professores, lideranças comunitárias, partidárias, e o 

SINTESE (Sindicato dos trabalhadores da Educação em Sergipe) que tem 

atuação em todos os municípios, para convocar os jovens a participar das 

Conferências Livres. 
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.  A terceira etapa seria a realização das Conferências Territoriais que 

culminaria com a realização da Conferência Estadual, no entanto, por falta de 

recursos financeiros, foram suspensas. 

Pode-se observar que o processo de construção da Conferência 

Estadual de Sergipe foi fruto da mobilização e organização dos jovens. Estes, 

por meio de suas organizações juvenis, sociais partidários construíram as 

Conferências Livres, proporcionado aos jovens de todo o estado participar e 

debater as suas necessidades, transformando estas em demandas, 

publicizando-as, e mostrando a necessidade do poder público municipal e 

estadual de elaborar respostas para atender as suas reivindicações. 

A Conferência revelou-se como um espaço de luta e negociação dos 

jovens, tanto na esfera institucional, como no âmbito da sociedade de 

reivindicar do Estado, a construção das conferências; de transformar suas 

necessidades em demandas, de publicizá – las, ou seja; os jovens emergem na 

sociedade civil, trazendo suas pautas, lutando por reconhecimento social da 

sociedade e do Estado. 

A Conferência Estadual é a síntese deste processo de mobilização dos 

jovens, do qual participaram 9.510 (nove mil e quinhentos e dez) pessoas entre 

as Conferências Municipais e Livres. Já a Conferência Estadual contou com a 

participação de 536 participantes entre ouvintes e delegados, que durante dois 

dias elaboraram deliberações que sintetizam suas necessidades, suas 

reivindicações. 

A metodologia utilizada na Conferência Estadual foi a estabelecida pela 

comissão organizadora nacional, que sugeriu a discussão do texto base 

(documento norteador sobre o debate do que é ser jovem e o que é política 

pública de juventude) e a formação de grupos de discussões. Essa discussão, 

tomava como base, os seguintes eixos temáticos: família, educação, trabalho, 

cultura, cidades e territórios, tempo livre, drogas, diversidades, sexualidade, 

cidadania LGBT, mídia, participação, liberdades democráticas  e meio 

ambiente. Esses eixos foram agrupados nos grupos de discussões para facilitar 

o debate. 
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Tomando-se por base as discussões dos 15 eixos temáticos, foram 

construídas 60 (sessenta) deliberações e, destas, foram eleitas como 

prioritárias 21 (vinte e uma). 

Além da construção das deliberações a Conferência tinha o objetivo, 

também de eleger 24 (vinte e quatro) delegados para participar da Conferência 

Nacional. Estes tinham a incumbência de representar Sergipe, apresentar e 

defender as propostas deliberadas, assim como dialogar com os demais jovens 

para construir demandas para a Política Nacional de Juventude. 

De acordo com a relatoria da I Conferência Estadual, o processo de 

eleição dos delegados foi extremamente tumultuado e exigiu da COE muita 

habilidade para diluir os problemas e não comprometer as discussões políticas, 

já que o principal objetivo era a elaboração das deliberações. 

Como a lista de delegados credenciados foi 
questionada, os serviços de impressão de listas para a 
eleição de delegados dentro dos grupos temáticos foi 
abortado, visto a dificuldade de organizar politicamente 
os acordos entre participantes com interesse em se 
candidatar. Este, certamente foi o maior problema para a 
logística e equipe de facilitadores que mesmo prevendo 
atrasos e conflitos políticos, não aguardavam pela 
demora e indecisão da equipe de coordenadores do 
evento.  (Relatoria da I Conferência da Juventude, 2008) 

Os problemas relacionados à tiragem de delegados aconteceu por dois 

fatores: a dificuldade da COE na organização das listas dos nomes dos 

delegados, fruto da inexperiência da comissão na sistematização das 

Conferências Municipais e Livres, e do questionamento de alguns movimentos 

sociais sobre a metodologia da eleição dos delegados. Esta previa que apenas 

os participantes das conferências municipais e livres, que fizessem parte dos 

grupos de trabalho, poderiam durante a participação no grupo se candidatar e 

na plenária final, seriam eleitos os mais bem votados, 23 (vinte três) delegados. 

Esses movimentos, todavia, queriam modificar a metodologia. Queriam 

que a eleição fosse realizada apenas na plenária final e que a candidatura não 

fosse individual, mas apenas os movimentos, sociais e juvenis se 

candidatassem. A decisão da COE foi garantir o regimento interno construído 

seguindo as diretrizes nacionais. 
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A Conferência é um espaço construído por sujeitos políticos, que muitas 

vezes tem interesses divergentes, expressos na disputa da elaboração do 

regimento interno, o qual decide a metodologia, das deliberações e da eleição 

dos delegados. Um processo normal já que é um espaço político, portanto 

permeado por correlação de forças e pelo jogo político. 

Como espaço, eminentemente, político caracteriza-se como momento de 

negociação entre os sujeitos presentes os quais representam suas 

coletividades, que mesmo diante de suas divergências buscam a construção de 

uma plataforma política, comum para elaboração da política pública de 

juventude em Sergipe. 

Deve-se considerar a Conferência como principal instrumento de 

participação e espaço de negociação entre o Estado e as juventudes em 

Sergipe, no que se refere à política destinada à juventude, durante os 

Governos no período que corresponde de 2003 a 2010, assim como, ação mais 

importante realizada pela CEJU. 

A conferência foi ação mais importante realizada 
pela CEJU, assumimos em agosto, em setembro 
começou a organização, formou a COE, depois o 
lançamento que foi junto com a posse dos membros da 
CEJU, no centro criatividade, que foi muito bom, depois 
encaminhou todas as etapas que tinham prazo. Primeiro, 
a realização da Conferência livre, no mês de janeiro, que 
a primeira foi de Poço Verde, A maioria foram 
conferências livres estimuladas pela CEJU e a COE, 
como as conferências realizadas nos quilombolos, sem 
muita estrutura com o apoio dos movimentos sociais e 
juvenis. No final de março, foi realizada a conferência 
estadual, retirando as demandas e os delegados. A 
SEMEAR (Sociedade de Estudos Múltiplos Ecológica e 
de Artes) foi contratada para ajudar na conferência 
estadual; foram eleitos 23 delegados mais o coordenador 
da CEJU, que totalizam 24 delegados. No processo 
participaram 9.510 pessoas e Sergipe foi considerado o 
estado de maior mobilização em termos proporcionais, 
por ser um estado pequeno, e o terceiro em termos 
absolutos. (M. L. 2010)  

Nesse processo é importante identificar quais eram os sujeitos que 

estavam presentes. Segundo a lista de presença, os relatórios e a lista de 

membros da COE, podemos caracterizá-lo em três categorias: Primeiro, o 

jovem que não pertence a nenhuma organização, movimento social, juvenil e 
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partidário; Segundo, os jovens que pertencem aos movimentos sociais, juvenis, 

partidários e entidades políticas; Terceiro, os que mantêm alguma relação 

política com estas organizações políticas; Quarto aos jovens que estavam 

representando o poder público, as Secretarias Estaduais, Mandatos de 

Parlamentares Estaduais  e Federal. 

É preciso, nesse contexto, especificar quais os movimentos sociais e 

juvenis, as juventudes partidárias e quais órgãos públicos. 

           1. As organizações e movimentos sociais, juvenis que constam na lista 

são: USES (União Sergipana dos estudantes secundaristas), CJE, Instituto 

arvore MCS, RESEA, REDE JOVEM DO NORDESTE RJN, DCE UNIT 

(diretório central dos estudantes da universidade Tiradentes), UNE (União 

Nacional dos Estudantes), SASAC, ASA (ARTICULAÇÃO SEMI ARIDO DO 

NORDESTE), ACNH, OMOLAYÈ, REJUMA (Rede Jovem de Meio Ambiente), 

UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas), movimentos de mulher 

rosas negras, movimento da Anemia Falciforme, ADESOCUPANO,  FECESE, 

CJC (centro de juventude e cidadania), ASTRA - Direitos Humanos e Cidadania 

LGBT. 

           2. Os movimentos juvenis partidários que participaram, a JPT 

(Juventude do Partido dos trabalhadores), UJS (União da Juventude 

Socialista), Ligada ao PCdoB, FUG (Fundação Ulisses Guimarães) fundação 

dirigida pelo PMDB, JPSB (Juventude do Partido Socialista Brasileiro). 

        3. Os órgãos institucionais, SES (Secretaria de Saúde), Assessoria de 

Juventude da Prefeitura Municipal de Aracaju, representante do mandato da 

deputada Estadual, Tânia Soares PCdoB, representante dos mandatos dos 

deputados Federais Iran Barbosa – PT, Jackson Barreto – PMDB, Valadares 

Filho –PSB, 

 Vale destacar, que muitos representantes das organizações políticas, 

dos movimentos sociais e das entidades estudantis são filiados a partidos 

políticos, o que evidencia a grande participação e compromisso das juventudes 

partidárias nesse processo.  É importante frisar que muitas das organizações e 

dos movimentos sociais,assim como os partidos são entidades políticas que 
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congregam todos os grupos etários, e a pauta da juventude não é a principal 

bandeira de luta, portanto, a participação destas entidades não significa que 

estejam compromissados com a política de juventude, mas os jovens os quais 

compõem-na, trava essa luta dentro das entidades, na sociedade e no Estado. 

A conferência de Juventude é um instrumento de participação. Em 

Sergipe, é o único canal institucionalizado de participação e controle social 

sobre Estado, que os jovens dispõem. Segundo os documentos e relatos da 

entrevista, afirma-se que não havia canais de participação institucionalizados, 

mas a CEJU sempre procurou estabelecer o diálogo com os movimentos 

sociais, juvenis e trabalhar em parceria e, um dos instrumentos que a CEJU 

tentou construir foi o Conselho Estadual de Juventude (M. L., 2010) 

A primeira proposta de criação do Conselho Estadual de Juventude foi 

em 2008, por meio do envio do Projeto de Lei, solicitando sua instituição pela 

Deputada Estadual Tânia Soares do PCdoB. Esse projeto ainda não foi votado 

pela assembléia legislativa. Os membros da CEJU procuraram, depois, do 

envio do projeto conversar com a deputada e com os demais parlamentares, 

para apresentar suas emendas e sensibilizá-los para colocar o projeto em 

votação, contudo, tal ação não obteve êxito uma vez que os parlamentares não 

priorizaram a pauta. 

Dentre as propostas de emendas da CEJU, está o aprimoramento da 

justificação do projeto, aprofundado conceitos como de juventude, políticas 

públicas de juventude e a função do conselho. 

O Conselho Estadual de juventude é um espaço 
de diálogo institucional entre a juventude e o governo 
numa perspectiva de tomar os jovens sujeitos de direitos 
garantidos pelo Estado, contribuindo assim para o 
fortalecimento da democracia, para o desenvolvimento 
social desse segmento e para a pactuação de metas 
entre Estado e sociedade que levem ao bem-estar social 
da juventude sergipana. (proposta da CEJU do PL, 2009) 

O texto demonstra o compromisso da CEJU com os princípios 

democráticos e a compreensão de que para a construção da política pública de 

juventude necessita-se que os jovens sejam os sujeitos deste ato participando, 

intervindo e controlando as ações do Estado. 
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 4.3.3 Demandas: A explicitação das demandas das juventudes 

Sergipanas na I Conferência Estadual. 

 

A Conferência pode ser caracterizada, não somente como maior e mais 

importante canal institucionalizado de negociação entre os jovens e o Governo, 

mas também um dos maiores espaços estaduais de debate e publicização das 

demandas das juventudes. Espaço rico de discussão, de conflito de interesses, 

de negociação entre os diversos segmentos juvenis, e entre os jovens e o 

Governo. 

Observa-se que nesse processo de construção da Política Estadual de 

Juventude que algumas demandas já foram outorgadas pelo Estado como a 

Coordenadoria Estadual de Juventude e a realização da I Conferência Estadual 

de Juventude, que essas políticas, a exemplo das deliberações da I 

Conferência Estadual, geraram novas demandas, assim como ratificaram as 

demandas existentes. 

Foram construídas 60 (sessenta) deliberações e destas foram eleitas  21 

(vinte e uma) deliberações prioritárias, das 21 (vinte e uma) deliberações 

prioritárias buscamos classificá-las como política específica para a juventude, 

demanda para política pública Nacional, a não implantação da política pública 

no Estado, política pública a ser implementada pelo Estado, mediante 

programas e projetos, e novas demandas. Esta classificação permite 

compreender melhor as necessidades dos jovens, os tipos de demandas, como 

novas demandas que ainda não foram atendidas pelo Estado, demandas que 

já foram outorgadas como política pública, mas não são implantadas 

integralmente, pois são os órgãos públicos responsáveis por implementá-las. 

Deliberações: 

1. Política específica de Juventude: 

Essa demanda pode ser caracterizada como uma política na qual tem 

apenas como público alvo, os jovens do grupo etário de 15 a 29 anos de idade. 
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                                             Construções de centros de juventude nos territórios 
seguindo o critério de descentralização dos municípios 
pólos, dotados de infra-estrutura de esporte, lazer, 
cultura, capacitação profissional e acesso aos meios 
tecnológicos para sanar a falta de áreas para os jovens. 

(deliberação 04) 

Essa deliberação reflete a falta de equipamentos sociais nos municípios 

que possam proporcionar aos jovens o acesso a práticas esportivas e culturais, 

assim como a necessidade de capacitação profissional e inclusão 

digital,desmitificando  a tese de que a principal necessidade da juventude é a  

inserção no mercado de trabalho. Na verdade, os jovens das classes 

trabalhadoras reivindicam o direito de ter o direito de viver a juventude, como 

tempo de formação e preparação para a vida adulta, da mesma forma que os 

jovens das classes médias e altas vivenciam. 

2. Política Pública a ser implantada pelo Governo Federal 

São políticas que têm como principal órgão responsável para sua 

implantação, o Governo Federal, por meio da criação de leis, que regulem seu 

funcionamento e investimentos financeiros. 

                                              Políticas de assistência estudantil, alimentação, 
transporte, residência e Bolsas de estudos. (deliberação 

01) 

                                             Construção e/ou implantação de escolas técnicas para 
aumentar o acesso e melhorar a qualidade do ensino 
profissionalizante público e privado para preparar melhor 
a juventude para o mercado de trabalho e para formar 
cidadãos para reivindicar seus direitos ( deliberação 02) 

                                             Inserir disciplina no Ensino Médio e Fundamental (política). 
(deliberação 05) 

                                             Criação de cursos de capacitação voltados para os 
educadores buscando eliminar nas escolas a falta de 
aceitação da diversidade étnico-racial, social, cultural, 
etc. entre alunos e corpo docente e vice-
versa.(deliberação 15) 

                                            Melhoria do ensino básico. (deliberação 17) 

Essas deliberações já estão contempladas nas diretrizes da política 

educacional, mediante a LDB (Lei de Diretrizes de Base) e de leis 

complementares. O que os jovens estão reivindicando é o cumprimento destas 

diretrizes, a implantação da política de forma eficaz. 
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A política pública de educação já contempla a diretriz da educação 

profissionalizante, pois já estão sendo construídas escolas técnicas em vários 

estados e municípios, por meio de parceria com os gestores estaduais e 

municipais. Com relação à política de assistência estudantil, é garantida por lei. 

Porém, o que falta é mais recursos para, que de fato, possa atender de forma 

satisfatória todas as demandas dos estudantes.  

Os cursos de capacitação que tratem das temáticas referente as 

questões étnicas, sociais, políticas, culturais, gênero que, também estão 

assegurados nas diretrizes da política educacional, no entanto, é preciso 

aumentá-los e, adaptá-los as necessidades do mercado e vocação dos papeis, 

realizar mudança dos conteúdos didáticos, por meio da reforma pedagógica, 

para incluir essas temáticas  

Deliberação: 

                                             Cumprimento das leis já existentes, com fiscalização e 
punições mais rígidas para a discriminação da 
diversidade sexual. (deliberação 18) 

A política de diversidade sexual está em construção no país e algumas 

ações já foram realizadas, com a criação do Programa o Brasil sem Homofobia, 

a criação de leis que punem a discriminação. Como é algo que está em 

construção, acabam surgindo muitas dificuldades em implantar, mas só o fato 

dos jovens, que representam as novas gerações, estarem cobrando a 

implantação dessa política, demonstra que o Brasil está no rumo certo na 

construção de uma nação sem homofobia.  

Na verdade, essas demandas revelam que o Estado outorga as 

demandas dos jovens por melhoria na educação e pela construção de leis que 

possibilitem punir a opressão sexual, mas as incorporou de forma parcial. 

Portanto, tais demandas, ainda, se configuram como bandeiras de lutas dos 

jovens. 

3. A não implantação da política pública no Estado. 



114 

 

Esse item aborda a necessidade do Estado de Sergipe de implantar 

algumas políticas públicas que já foram instituídas na esfera federal e precisam 

que os estados as cumpram. 

                                                   Políticas de assistência estudantil, alimentação, 
transporte, residência e Bolsas de estudos. (deliberação 
01) 

                                                 Incentivo de parcerias entre as escolas, universidades e 
empresas para proporcionar aos jovens estudantes 
oportunidades de estágio e acesso ao primeiro emprego 
(deliberação 08) 

                                                 Levantar estudos para implantação de um bom 
saneamento básico e incentivar a coleta seletiva e 
associações de catadores de materiais recicláveis, 
através de um consórcio entre os municípios para um 
aterro sanitário para sanar o problema existente. 
(deliberação 09). 

A política educacional no país é dividida por níveis, educação básica, 

ensino médio, superior e para cada um destes níveis existe um ente federativo 

responsável pelo financiamento e execução. O ensino médio é de 

responsabilidade do Governo Estadual. É neste sentido, que os jovens cobram 

do poder público mais investimento para a área, assim como a criação de 

programas específicos que possam garantir a permanência dos jovens na 

escola, como a instituição do programa de bolsas de estudo. 

A elaboração de programas que unifique a política educacional com a de 

trabalho é uma prática antiga nas políticas públicas do Estado Brasileiro. A tese 

que predomina é a de que a educação tem como finalidade preparar e 

qualificar a mão de obra para o mercado de trabalho. Além disso, a política 

sempre teve uma lógica dualista, educação formal (acesso ao ensino médio e 

superior) para os jovens de classe média e alta e educação profissionalizante 

para os jovens das classes trabalhadoras. 

Observa-se, portanto, que as demandas dos jovens incorporam a lógica 

do Estado Capitalista da educação como espaço de formação de mão-de-obra, 

quando reivindicam a política de estágio, o acesso ao primeiro emprego, a 

construção de escolas técnicas, confirmando a tese de que a função da 

educação é apenas qualificar para o mercado de trabalho. 
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Faz-se necessário salientar, a importância da construção de leis que 

disponham sobre o estágio para delimitar as funções, carga horária, ou seja; 

para proteger esse jovem trabalhador. Assim como é importante programas 

que, além de qualificar, consiga inserir o jovem no mercado de trabalho. 

Sabemos da dificuldade do jovem conseguir o seu primeiro emprego por ser 

considerada pessoa sem experiência profissional. Neste sentido, o Governo 

Estadual deve instituir esses programas no Estado e seguir a diretriz nacional 

de inclusão da juventude no mercado de trabalho. 

A implantação da política ambiental tem sido um dos maiores desafios 

da atualidade. A degradação ambiental aumentou nas últimas décadas, devido 

ao desenvolvimento das forças produtivas e ao modo de produção capitalista, e 

se tornou uma ameaça para continuidade da humanidade. No entanto, mesmo 

diante de tal problema, a sociedade e o Governo têm se omitido e não têm 

priorizado a política ambiental. 

 O interesse das juventudes pela temática é de suma importância, já que 

estes representam a continuidade das demais gerações e sinalizam a 

preocupação com a questão ambiental. Caso a sociedade não comece a 

resolvê-la  agora, os impactos serão muitos mais desastrosos no futuro. 

4. Política estadual - reivindicação da construção de programas e 

projetos 

Esse item aborda as reivindicações dos jovens por programas e projetos 

que promovam melhoria da qualidade de vida, tanto do jovem como da sua 

família, tendo o Governo Estadual como responsável pela elaboração e 

execução. 

Deliberações: 

Construções de centros de juventude nos 
territórios, seguindo o critério de descentralização dos 
municípios pólos, dotados de infra-estrutura de esporte, 
lazer, cultura, capacitação profissional e acesso aos 
meios tecnológicos para sanar a falta de áreas para os 
jovens. (deliberação 03) 

Reutilização de espaços abandonados para a 
criação de casas de cultura, onde seriam realizadas 
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práticas artístico-culturais, com objetivo de solucionar a 
falta de espaços para o desenvolvimento de atividades 
culturais e artísticas (dança, música, canto, pintura, 
artesanato, bordado etc.) (deliberação 06) 

Convênios entre Estado e Municípios para 
criação de complexos poli esportivos pleiteando a prática 
de vários esportes e a realização de eventos. 
(deliberação 07) 

Dada a escassez de espaços públicos 
destinados à produção e à apresentação da cultura local, 
se faz necessária a construção e ou manutenção de tais 
espaços com a gestão formada por representações da 
sociedade civil e poder publico. (deliberação 20). 

 Essas deliberações expressam a necessidade dos jovens de terem 

acesso à política de cultura, esporte, lazer, especialmente os que residem no 

interior do Estado.  A política cultural deve ser democratizada; investir mais 

recursos financeiros, na construção de cursos e de espaços culturais que 

possam valorizar as culturas juvenis e os jovens artistas. 

Desse modo, evidencia-se que não há só no estado uma carência de 

equipamentos sociais culturais, esportivos e de lazer, mas também uma 

ausência da ampliação da construção da política cultural e esportiva. 

Oferta de cursos profissionalizantes para os pais 
com estágios após os términos dos cursos, tentando 
minimizar desta forma o desemprego e a 
desestruturação familiar (violência, abuso sexual, 
alcoolismo e gravidez precoce) (deliberação 04) 

Conscientizar as famílias através de palestras 
ministradas por profissionais qualificados (Assistentes 
Sociais, Pedagogos, Psicólogos) para que possam 
perceber a importância dos Programas. Desta forma, 
elas podem acompanhar e fiscalizar as verbas 
destinadas aos Programas que beneficiam as famílias 
(deliberação 12). 

Os jovens sinalizam para a necessidade da família participar da sua vida 

social, e do Estado elaborar programas que proporcionem o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários, assim como possa romper com ciclo de 

pobreza intergeracional, inserindo os seus pais no mercado de trabalho. 

Essa demanda está prevista na Política Nacional de Assistência Social, 

através do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e do Plano Nacional da 
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Política que prevê a capacitação dos usuários objetivando sua inserção no 

mercado de trabalho. 

 Criação de centros de reabilitação territorial 
públicos com a inclusão de programas de reabilitação 
dos usuários. (deliberação 11). 

Essa deliberação expressa a preocupação dos jovens com a 

problemática da dependência química, que tem afetado tanto os jovens como 

outros grupos etários, nos quais têm crescido o número de dependentes 

químicos, nos últimos anos, e o Estado não tem conseguido solucionar o 

problema. É necessário maior investimento na política pública de saúde e 

democratizar o acesso do tratamento para a população que reside no interior, 

bem como melhorar o tratamento. 

Melhoria das condições físicas nas escolas. 
(deliberação 13) 

Reativação do PROERD em escolas públicas e 
privadas no combate à falta de campanhas educativas 
(deliberação 14). 

As deliberações construídas pelas juventudes revelam a necessidade de 

investimentos financeiros e de transformação na política educacional no 

Estado. Essa mudança vai desde a melhoria do espaço físico da escola até a 

implantação de práticas esportivas, culturais e de alteração da grade curricular, 

proporcionando uma educação contextualizada, que possa formar cidadãos 

críticos e comprometidos com o desenvolvimento social. 

Desenvolvimento de projetos junto às 
comunidades tradicionais (ribeirinhas, quilombolas, 
indígenas, terreiros e ciganos) e outras de forma a 
melhorar as condições de produção agricultura familiar; 
revitalização dos manguezais; rios, riachos, nascentes e 
matas ciliares. (deliberação 19) 

A compreensão de que não há apenas uma juventude, mas várias 

juventudes, expressas em suas demandas e nas suas diversidades, quando 

apresentam reivindicações que permitem romper com a invisibilidade dos 

jovens do campo e de comunidades tradicionais, solicitando do Estado 

Sergipano  que desenvolva programas e projetos para melhorar a qualidade de 

vida destes segmentos da sociedade. 



118 

 

Para aumentar a transparência e a democracia, 
é imprescindível a diminuição da democracia para o 
acesso aos recursos, bem como, facilitar as informações 
dos editais, criando cursos que capacitem os agentes 
culturais a produzirem projetos. (deliberação 21) 

A sintonia dos jovens com temas atuais como democracia, participação 

e controle social evidencia que a juventude não é apática às coisas que 

acontecem no país, reivindicando da sociedade e do Estado a construção de 

canais de participação que permitam o controle social sobre as políticas, 

públicas, reforçando os princípios da Constituição Federal descentralização, 

participação e controle social. 

A demanda por participação e controle social é uma reivindicação 

presente nas lutas dos jovens sergipanos, vale ressaltar que esta demanda já 

estava presente no programa de Governo da Frente Democrática e Popular em 

2006. 

5. Novas demandas 

Esse item é o último da classificação das demandas. Podemos 

caracterizar como novas demandas, por apresentar novos elementos que 

devem ser incluídos na política de juventude no Estado, como; a 

territorialização do atendimento, a preocupação com a família, ou seja, a 

política precisa não só contemplar o jovem, mas o meio social a que está 

inserido e a necessidade da democratização da relação Estado e juventude, 

da criação de novos canais de diálogos. 

Deliberações: 

Construções de centros de juventude nos 
territórios seguindo o critério de descentralização dos 
municípios pólos, dotados de infra-estrutura de esporte, 
lazer, cultura, capacitação profissional e acesso aos 
meios tecnológicos para sanar a falta de áreas para os 
jovens. (deliberação 03) 

Reutilização de espaços abandonados para a 
criação de casas de cultura, onde seriam realizadas 
práticas artístico-culturais, com objetivo de solucionar a 
falta de espaços para o desenvolvimento de atividades 
culturais e artísticas (dança, música, canto, pintura, 
artesanato, bordado etc.). (deliberação 06) 



119 

 

Convênios entre Estado e Municípios para 
criação de complexos poli esportivos pleiteando a prática 
de vários esportes e a realização de eventos. 
(deliberação 07) 

Os jovens Sergipanos inovam quando apresentam demandas que ainda 

não estão contempladas nos programas existentes, como a criação de centros 

das juventudes, que significa a construção de equipamentos sociais e do 

acesso a práticas esportivas, culturais e de lazer que irá beneficiar não só as 

juventudes, mas também a toda comunidade. 

Oferta de cursos profissionalizantes para os pais 
com estágios após os términos dos cursos, tentando 
minimizar, desta forma, o desemprego e a 
desestruturação familiar (violência, abuso sexual, 
alcoolismo e gravidez precoce). (deliberação 04). 

Revelam preocupação com o fortalecimento dos vínculos familiares, por 

entender que muitas das causas dos problemas que as juventudes passam, 

estão relacionadas, muitas das vezes, a problemas familiares, como a entrada 

precoce no mundo do trabalho, uso de drogas, a marginalidade, que às vezes, 

são determinadas pela falta de condições socioeconômicas das famílias. A 

elaboração de programas, que, de fato, provoquem mudanças na estrutura 

socioeconômica das famílias dos jovens é de suma importância para que os 

jovens das classes trabalhadoras possam ter o direito de viver a juventude. 

Inserir disciplina no Ensino Médio e Fundamental 
(política) (deliberação 05). 

Dada à escassez de espaços públicos 
destinados à produção e a apresentação da cultura local, 
se faz necessário a construção e/ou manutenção de tais 
espaços com a gestão formada por representações da 
sociedade civil e poder publico. (deliberação 20) 

Para aumentar a transparência e a democracia, 
é imprescindível a diminuição da democracia para o 
acesso aos recursos, bem como, facilitar as informações 
dos editais, criando cursos que capacitem os agentes 
culturais a produzirem projetos. (deliberação 21). 

As juventudes têm reivindicado participação política; um dos exemplos, é 

quando  reivindica a inclusão da disciplina política na grade curricular e a 

necessidade de democratizar a relação Estado e Sociedade civil, mediante o 

fortalecimento dos mecanismos de participação existente e da elaboração de 
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novos instrumentos que permita às classes trabalhadoras exercer o controle 

social sobre o Estado. 

As deliberações construídas na I Conferência Estadual de Juventude 

afirmam a construção de uma política de juventude em que os jovens sejam os 

protagonistas de sua elaboração e execução. Reafirma as lutas pela 

implementação de políticas públicas, como a de educação, cobram do Estado 

Sergipano a construção de programas e projetos os quais promovam a 

inclusão social do jovem e de sua família, inovam quando apresentam novos 

elementos, para serem incorporados pelo Estado na elaboração da política de 

juventude. 

É importante frisar, que a Conferência se configura como espaço de 

planejamento coletivo e participativo para discutir, propor e avaliar a política de 

juventude no Estado. A execução do planejamento depende das lutas dos 

sujeitos demandatários para pressionar o Governo a cumprir com as 

resoluções deliberadas. 

4.3.4 Outorgamento do Estado: Os Programas e Projetos 

desenvolvidos pelo Estado de Sergipe. 

Durante esses 3 (três) anos e cinco meses de gestão do Governador 

Marcelo Déda – PT, foram executados vários programas e projetos destinados 

aos jovens. Muitos dos programas implantados são elaborados pelo Governo 

Federal e executados, em parceria, com o Governo Estadual. 

Os programas e projetos são desenvolvidos nas diversas áreas sociais, 

como educação, saúde, meio ambiente, comunicação, cultura, esporte e lazer, 

assistência social, trabalho, agricultura, e muitos destes abrangem mais que 

uma política pública, ou seja; são programas que, para serem executados, é 

preciso efetivar a intersetorialidade entre as políticas. 

Apresentaremos alguns programas e os projetos que existem no 

Governo que direta e indiretamente tem os jovens como público alvo, se 

configurando como outorgamento das demandas das juventudes pelo Estado. 

Não temos a pretensão de esgotar esse assunto com essa apresentação, 
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podem existir no Estado outros programas e projetos que não tivemos acesso 

às informações, assim como não é objeto de estudo deste trabalho analisar a 

implementação desses programas e projetos. 

Classificaremos os programas e projetos de acordo com as áreas sociais  

a que pertencem, como juventude rural, saúde, comunicação, meio 

ambiente,assistência social, esporte e lazer, cultura, educação e trabalho, Vale 

salientar, que muitos destes já existiam antes da  realização da I Conferência 

Estadual de Juventude e que, alguns estavam iniciando o processo de 

implantação e outros foram implantados depois.   

1) Juventude Rural 

Programa Pronaf Jovem: Linha de financiamento para filhos de 

agricultores familiares, com idade entre16 e 25 anos. Os participantes devem 

ter concluído ou estar cursando formação em centros de alternância, ou 

escolas técnicas agrícolas, ou curso ou estágio de formação profissional. 

Pacto Sergipano para a Criança e o Adolescente do Semi-árido: 

Criação de um Comitê, que apoia políticas municipais, organizando eventos de 

capacitação, estabelecendo órgãos e fundos específicos para a região do semi-

árido, direcionando políticas, fortalecendo parcerias em processos de 

desenvolvimento local. 

Programa Nossa Primeira Terra: Linha de financiamento do Programa de 

Crédito Fundiário para aquisição de imóveis e investimentos em infra-estrutura 

básica. Voltado a jovens do meio rural com idade entre 18 a 28 anos. Visa à 

estimulação à permanência dos jovens e suas famílias no campo e possibilitam 

a qualificação técnica.  

 

2) Saúde  

Conte Comigo: O programa atua na promoção, prevenção à saúde e 

redução de danos com jovens, desenvolvendo a abordagem de temas como 

drogas, sexualidade e gênero, DST/AIDS, gravidez na adolescência, violência 

e cultura de paz, meio-ambiente e corporeidade dando por meio de ações de 

educação em saúde, propiciando encontros e trocas de vivências e 

http://www.casacivil.se.gov.br/programas/pacto-sergipano-para-a-crianca-e-o-adolescente-do-semiarido
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experiências entre os jovens. Esse programa é desenvolvido em parceria com 

a Secretaria de Educação, as atividades são realizadas nas. 

3) Comunicação 

Mídia Jovem: tem como objetivo atuar com estratégias que promovam 

uma comunicação social participativa, buscando a integração da sociedade na 

construção de uma política pública de comunicação. O projeto promove a 

realização de oficinas para jovens sergipanos na área do audiovisual, 

abrangendo a discussão de temas relevantes para formação da cidadania. Que 

seja; por meio de recursos audiovisuais, as oficinas temáticas funcionam como 

um espaço para reflexão sobre meio ambiente, etnia, diversidade, violência, 

drogas, sexualidade, saúde, família, cidade, ECA, direitos humanos, gênero e 

comunicação, gerando assim produtos de mídia 

 

4) Meio ambiente 

 

Juventude e meio ambiente: Formação e fortalecimento de lideranças 

ambientalistas jovens em cinco eixos: educação ambiental, fortalecimento 

organizacional, educomunicação, empreendedorismo e participação política. A 

capacitação é feita na forma presencial e à distância. 

 

5)  Assistência Social 

 

Programa Abrindo Espaço: Fomentar a cultura de paz. Esse é o maior 

objetivo do programa Abrindo Espaços. Essa é uma estratégia de inclusão 

social, fazendo a comunidade participar da vida da escola, despertando o 

sentimento de participação de cuidado com o bem público e com o outro. 

Durante o final de semana, toda a comunidade vai à escola para participar de 

diversas atividades e oficinas, como dança, teatro, capoeira, surfe, artesanato, 

brinquedos populares, pintura, confecção. 

Projovem Adolescente: criado pela Lei nº 11.692, de 10 de Junho de 

2008, dispõe sobre o Projovem. Entre as modalidades do programa, está o 
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Projovem Adolescente que visa atender jovens na faixa etária de 15 a 17 anos, 

que façam parte do CADÚNICO, pertencentes a famílias beneficiárias do 

programa Bolsa Família, egressos de medidas socioeducativas de internação 

ou em cumprimento de outras medidas socioeducativas, em cumprimento ou 

egressos  de medida de proteção social,  do PETI (Programa de Erradicação 

do trabalho infantil)  e os egressos ou vinculados aos programas e serviços de 

combate ao abuso e à exploração sexual. 

Esse programa é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social, e desenvolvido por meio de parcerias com os Estados e municípios, 

cabendo ao Estado a função de acompanhar e assessorar os municípios na 

implantação e execução. 

Atualmente, todos os municípios das 8 (oito) regiões que compõem o 

estado de Sergipe, aderiram ao Projovem adolescente. Existem 337 (trezentos 

e trinta sete) coletivos que atendem a 8.425 (oito mil quatrocentos e vinte 

cinco) adolescentes. (SEIDS, março de 2010). Essa é a única modalidade do 

Projovem que existe em todos os municípios sergipanos. 

Serviço de proteção social especial de média e alta complexidade: o 

Estado implanta esse serviço por meio da consolidação da rede sócio 

assistencial acompanhado, assessorando e financiando esses serviços nos 

municípios, mediante implantação dos CREAS( Centros de Referência 

Especializada da Assistência Social) que têm como uma de suas atribuições 

atender às crianças e adolescentes e suas famílias vitimas de violência, abuso 

e exploração sexual, assim como prestar atendimento sócio-assistencial aos 

adolescentes em conflito com a lei, por meio de implantação do programa 

Liberdade Assistida, que são medidas socioeducativas em meio aberto. 

Além disso, o Estado é responsável por executar as medidas 

socioeducativas em meio fechado para os adolescentes em conflito com a lei, 

da criação e manutenção dos abrigos, Serviço direcionado a crianças, 

adolescentes e indivíduos, cujos vínculos com a família estão temporária ou 

definitivamente rompidos. 

 



124 

 

6) Esporte e lazer 

Programa Bolsa-Atleta: este é um programa do Governo Federal 

desenvolvido em parceria com o Governo Estadual e visa a apoiar 

financeiramente os atletas com mais de 12 anos que não possuem patrocínio. 

O benefício é dividido em quatro categorias: estudantes, nacional, internacional 

e olímpica/paraolímpica e tem duração de um ano, podendo ser prorrogado.  

Programa sou parceiro: é desenvolvido por meio de três projetos; Vida 

Alegre, adote o esporte e buscando o sonho, em parceria com as prefeituras 

municipais. O projeto Vida Alegre é um braço do programa „Sou Parceiro‟, 

idealizado pela SEEL, junto à sua diretoria de Inclusão Social e visa a atender 

45 mil adolescentes e jovens, dos 13 aos 25 anos de idade, nos 75 municípios 

sergipanos, Este projeto tem o objetivo de contribuir para alavancar a prática 

da atividade esportiva entre jovens que já concluíram o ensino médio, 

apresentando-se como uma ferramenta para a integração dos diferentes 

agentes esportivos. Propõe-se, por meio desta iniciativa, a integração entre 

professores, técnicos e praticantes, tendo o esporte como uma forma de 

ocupação para estes jovens, resgatando-os do convívio com aqueles que 

acabam causando mazelas à sociedade, livrando-os do consumo de drogas 

(SEEL, 2010). 

É notário salientar, que este é um programa estadual,  só foi implantado, 

até o presente momento,  em dois municípios. 

A secretaria de esporte e lazer desenvolve outros projetos, como o 

incentivo a campeonatos esportivos, organizados pela sociedade civil, a 

exemplo da Copa de Futebol de Sergipe sub-17, e, é um dos parceiros na 

realização dos jogos da primavera, jogos esportivos realizados nas escolas da 

rede estadual. 

7) Cultura 

Programa mais cultura: tem como objetivos, ampliar o acesso aos 

bens e serviços culturais e aos meios necessários para livre expressão 

simbólica, qualificar o meio ambiente social da cidade e do meio rural, gerar 



125 

 

oportunidades de emprego e renda para os trabalhadores, para micro, 

pequenas e médias empresas e empreendimentos de economia solidária do 

mercado cultural brasileiro, promovendo ações à auto-estima, o sentimento de 

pertencimento, de cidadania, o protagonismo social e diversidade cultural. 

(Decreto 6.226, 4 de outubro de 2007). 

Em Sergipe, o programa foi instituído em julho de 2008, a partir do 

convênio celebrado pelo Estado de Sergipe, por meio da Secretaria do Estado 

da Cultura com o Ministério da Cultura. Este vem sendo implementado no 

estado, por meio, da publicação de edital para o PROGRAMA DE 

MICROPROJETOS, o qual tem como objetivo o financiamento não 

reembolsável de microprojetos culturais.  

O exemplo é o edital publicado para inscrição de microprojetos da 

Região do Semiárido Brasileiro que visa a fomentar e incentivar artistas, grupos 

artísticos independentes e pequenos produtores culturais, no sentido de 

promover a diversidade cultural. Os projetos financiados deverão ter, como 

protagonistas ou beneficiários, jovens de 17 a 29 anos de idade. 

8) Educação. 

ProJovem Campo – Saberes da Terra : Programa voltado para 1.057 jovens 

entre 18 a 29 anos, de 24 municípios, que vivem no campo, com o objetivo de 

concluir o ensino fundamental e receber qualificação profissional em atividades 

do próprio campo. Os alunos ainda recebem um incentivo de R$ 100,00. Os 

municípios beneficiados Porto da Folha, Poço Redondo, Monte Alegre, 

Canindé, Nossa Senhora da Glória, Poço Verde, Simão Dias, Tobias Barreto, 

Frei Paulo, Propriá, Pacatuba, Japoatã, Boquim, Estância, Tomaz do Geru, 

Umbaúba, Cristinápolis, Salgado, Japaratuba, Rosário do Catete, Laranjeiras, 

Nossa Senhora do Socorro e Cumbe.  

ProJovem Urbano: O Projovem Urbano tem como finalidade geral, elevar o 

grau de escolaridade visando ao desenvolvimento humano e ao exercício da 

cidadania, por meio da conclusão do ensino fundamental, de qualificação 

profissional e do desenvolvimento de experiências de participação cidadã.  
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Em Sergipe, o programa foi implantada em 2008 e visa a atingir 7.200 

alunos  de 36 (tinta e seis) municípios, distribuídos por meio de pólos que são: 

Lagarto, Boquim, Estância, Campo do Brito, Poço Verde, Tobias Barreto, 

Simão Dias, Umbaúba, Nossa Senhora do Socorro, Carmópolis, Carira, 

Maruim, Itabaiana, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória, Porto 

da Folha, Propriá, Poço Redondo. 

O aluno matriculado no programa vai concluir o Ensino Fundamental em 

18 meses; além disso, terá aulas de informática e pode optar por uma 

qualificação profissional nas áreas de Agroextrativismo; Construção e Reparo 

IServiços Pessoais; Telemática ou Turismo e Hospitalidade. O estudante 

também receberá fardamento para identificação e alimentação escolar. Aquele 

que tiver 75% de frequência terá direito a uma bolsa- incentivo de R$ 100 por 

mês. 

Pré-SEED: programa que oferta cursinhos pré-universitários para os 

alunos que estão no ensino médio da rede pública e para aqueles que já 

concluíram. Existem 8 (oito) pólos distribuídos no território do Estado 

Ensino Profissional O Programa de Ampliação do Ensino Profissional 

está implantando 8 (oito) Centros de Educação Profissional - um em cada 

território. A meta é que 30% das matrículas do Ensino Médio sejam no Ensino 

Profissional. 

Expansão da Universidade Pública: O Governo, em parceria com a 

Universidade Federal de Sergipe – UFS, e com os municípios, vem 

estimulando a criação de campus, a exemplo de Itabaiana, Laranjeiras e 

Lagarto, promovendo a interiorização do ensino Superior 

Universidade Aberta – UAB: o Governo estadual, em parceria com as 

prefeituras e a Universidade Federal de Sergipe, vem auxiliando os municípios 

na instalações de pólos desta universidade, no interior, permitindo o acesso ao 

ensino superior de jovens e adultos. 

 Projeto Sistema de Aviso Legal por Violência e Exploração Contra 

a Criança e o Adolescente- SALVE: tem por objetivo capacitar o quadro 
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docente da rede estadual de ensino para o enfrentamento de todas as formas 

de violência, praticadas por e contra crianças e adolescentes, assim como 

fortalecer o Sistema de Garantia e Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; fornecer subsídios para o enfrentamento da violência praticada 

por e contra crianças e adolescentes; potencializar o noticiamento proposto 

pelo SALVE; capacitar mediadores de conflito para atuarem junto às Unidades 

Escolares. 

Este projeto busca fortalecer no Estado a rede de proteção aos direitos 

da criança e do adolescente, mediante parceria dos órgãos públicos e da 

sociedade civil. 

9) Trabalho 

Programa Projovem Trabalhador: foi implantado em Sergipe em 

Abril de 2009 e tem como meta, qualificar jovens de 16 a 29 anos de idade, 

num total de 5.000 (cinco mil) jovens e garantir a inserção profissional de 1.500 

(mil e quinhentos), um percentual de 30%.  O curso tem duração de 350 

(trezentos e cinqüenta) horas, e está divida da seguinte forma: 100 (cem) horas 

para qualificação social ,com aulas de inclusão digital, valores humanos, éticos 

e cidadania, educação ambiental, higiene pessoal, promoção da qualidade de 

vida, noções de direitos trabalhistas, formação  de cooperativas, prevenção de 

acidentes de trabalho, estímulo e apoio à elevação da escolaridade; e 250 

(duzentos e cinqüenta) de qualificação profissional nas diversas áreas, como 

alimentação, arte e cultura, beleza e estética. 

Além de participar do curso, o aluno receberá uma auxilio financeiro 

no valor de 100 (cem) reais durante os seis meses de duração do curso. 

Programa Enter Jovem: este é oriundo de um convênio do 

Governo do Estado de Sergipe, mediante a da Secretaria de Estado do 

Trabalho, da Juventude e da Promoção da Igualdade Social e o Governo dos 

Estados Unidos da América, através da USAID- United States Agency for 

Internacional Develpoment, para cooperação técnica e financeira, a fim de 

promover a empregabilidade de jovens e o ensino de inglês básico, com 
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tecnologia da informação. O programa é destinado a jovens que pertencem às 

famílias com renda “per capita” de até 1 salário mínimo, que tenha de 18 a 29 

anos de idade, e esteja no 3º ano do ensino médio da escola pública ou tenha 

concluído, inscritos no NAT (Núcleo de atendimento ao trabalhador )  e/ou 

egressos de curso de qualificação da Secretaria. O curso tem duração de um 

ano. 

Vale salientar, que destes programas e projetos executados, 

atualmente pelo Governo Estadual, apenas 8 (oito) não existiam antes de 2008, 

ou seja, antes da Conferência de Juventude,  como o PROJOVEM, programa 

sou parceiro  da SEEL,  o  Conte Comigo,  Mais Cultura, o Enter Jovem e o 

SALVE. 

 Os programas, que já existiam, podemos dividir em duas 

categorias: os programas que havia pouco tempo de implantação, como mídia 

jovem, juventude e meio ambiente, ensino profissional, expansão da 

universidade  pública, universidade aberta e bolsa atleta, serviço de prestação 

social especial de média e alta complexidade da assistência social; os 

programas anteriores ao Governo Déda como,  PRONAF-JOVEM, Pacto 

Sergipano em defesa da criança e do adolescente do semi-árido, programa 

Nossa Primeira Terra, Pré-SEED. 

Observa-se o grande número de programas e projetos voltados para os 

jovens no Estado de Sergipe. A maioria destes são programas elaborados pelo 

Governo Federal e, há uma sobreposição de ações, ou seja, programas que 

têm público alvo e atividades semelhantes, além disso, não conta com a 

participação dos jovens nestes programas. 

 O atual Governador, em seu programa de Governo destinado as 

juventudes, tinha como principal ação a qualificação e a inclusão dos jovens no 

mercado de trabalho por meio da geração de emprego e renda. Percebemos 

que há um grande número de programas e projetos voltados para qualificação, 

mas que a maioria destes são do Governo Federal, a exemplo do  Programa 

Projovem e depois de qualificados não se tem a garantia de inserção no 
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mercado de trabalho. O Estado reatualiza o discurso da empregabilidade de 

que o problema do desemprego é a falta de qualificação. 

  A nova proposta do Governo é retirar a nomenclatura juventude da 

Secretaria de Estado do Trabalho, da Juventude e da Promoção de Igualdade 

Social, e incluí-la na Secretaria de Estado da Articulação Política, criando uma 

superintendência de Juventude. Essa proposta avança em relação à antiga 

CEJU porque a Secretaria da Articulação tem uma relação direta com o 

Gabinete do Governador, permitindo uma maior autonomia para a 

superintendência coordenar e articular todos os programas e projetos 

destinados às juventudes. 

O governo visa com essa mudança dar visibilidade aos programas e 

projetos que vêm sendo destinados aos jovens, contudo não há uma 

percepção por parte da sociedade, por se tratar de ações pulverizadas dentro 

de cada Secretaria, objetivando demonstrar que em Sergipe há política de 

juventude e que este Governo tem compromisso com os jovens. 

Observa-se a forte contradição na política implementada pelo Estado de 

Sergipe no que se refere à juventude; primeiro, o Governo cria a Secretaria do 

Trabalho, da Juventude e da Promoção de Igualdade Social, em seguida a 

coordenadoria de juventude, mas não institui legalmente, destina recurso para 

fazer a conferência estadual, mas não o suficiente para garantir a realização 

das conferências territoriais. O Governo possui maioria política na Assembléia 

Legislativa17, portanto, pode aprovar qualquer projeto de seu interesse, e não 

aprova a criação do Conselho Estadual de Juventude, além disso, tem 

executado vários programas destinados aos jovens. 

Diante de tal postura, percebe-se que a política de juventude entrou na 

pauta do Governo, até para cumprir as promessas da campanha eleitoral, 

(foram cumpridas, como a criação da CEJU, a realização da Conferência, 

seminários e programas e projetos), mas não teve a centralidade e prioridade 

que merecia para que pudesse lograr êxito na sua implementação. Essa 

contradição pode ser explicada pelas dificuldades de execução das políticas 

                                                                 
17

  Os partidos que compõe a base aliada do Governo são PT, PSB, PSDB, PDT, PSC, PMDB, PT do B, PRB 
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públicas que garantam a intersetorialidade, transversalidade e articulação dos 

princípios da universalidade e da equidade. Além disso, o Estado é uma arena 

de conflitos, de representação de interesses, e nesse sentido, pode ser que as 

demandas das juventudes sergipanas não tenham ainda tanta visibilidade e 

reconhecimento social a fim de garantir que suas demandas sejam 

incorporadas na política pública do Estado 
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V. CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS. 

O processo de construção da política pública de juventude no país é 

permeado pelas contradições que são inerente a própria função da política 

social, assim como do modelo de proteção social que foi criado no Brasil. 

A política social como uma das formas de enfrentamento das 

expressões da questão social busca não só reduzir as desigualdades sociais, 

como também, promover o desenvolvimento do sistema capitalista, seja 

quando contribui para manutenção da força do trabalho, na condição de salário 

indireto, ou quando são elaboradas políticas sociais que beneficiam 

diretamente os capitalistas. 

Podemos afirmar que o processo da construção da política social 

envolve sujeitos sociais, pertencentes a classes sociais e seus segmentos, que 

possuem interesses divergentes, muitas das vezes conflitantes. Mediante a 

organização e mobilização de suas lutas na esfera pública, sejam nos espaços 

institucionalizados de participação como conferências, conselhos, seminários, 

sejam nos fóruns, redes, movimentos sociais, passeatas, congressos, 

encontros e etc., buscam dar visibilidade as suas demandas visando a sua 

incorporação pelo Estado, via outorgamento de políticas públicas.  

Constituindo as seguintes fases nesse processo de construção demanda 

– luta- negociação- outorgamento, fases que não são estanques, mas que 

constituem um processo inter-relacional, dialético. O que significa dizer  que  no 

processo de luta e de negociação pode surgir novas demandas e lutas, assim 

como no processo de outorgamento. 

O modelo de proteção social elaborado no Brasil a partir do século XX é 

baseado numa política de caráter dualista, fragmentada, setorializada, com 

forte teor assistencialista, clientelista antidemocrática, ou seja, a classe 

trabalhadora sempre foi excluída do processo de elaboração e execução da 

política pública, essa perspectiva só será rompida com a aprovação da 

Constituição Federal de 1988. 
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As classes dominantes, que conduziram o Estado brasileiro, buscaram 

por meio das políticas públicas desmobilizar, controlar e evitar conflitos 

sociais,através das práticas de cooptação das lideranças políticas, da 

repressão, da falta de democracia, da privatização da coisa pública.  O 

patrimonalismo, clientelismo e a corrupção são uma das principais 

características do Estado. 

 Mesmo depois do outorgamento da Constituição Federal de 1988, 

marco na construção do sistema de proteção social no país, que garante 

direitos sociais, civis e políticos as classes trabalhadoras e institui um Estado 

democrático e Social, há uma persistência de práticas antidemocráticas, 

assistencialistas e clientelista no Estado Brasileiro 

Observamos que a construção da política de juventude esteve 

intrinsecamente ligada ao modelo de proteção social do país. O princípio que 

norteou a elaboração da política de juventude, até a década de 1980, foi que a 

juventude da classe trabalhadora representa perigo à ordem social e que o 

jovem é um setor estratégico para desenvolvimento econômico do país. Essa 

visão está presente nos códigos de menores de 1927 e 1979 e só foi 

desconstruída com aprovação do ECA em 1990 

A definição do que é juventude é um tema polêmico e inconsensual na 

academia, nos movimentos sociais, nos partidos políticos, nas ONG´S, na 

esfera estatal, enfim na sociedade. Entendemos com um grupo etário criado de 

acordo com as necessidades da sociedade em um determinado período 

histórico, portanto, tem uma função e um papel que a sociedade espera que 

desempenhe. 

Neste sentido, é que percebemos por meio da construção das políticas 

de juventudes a concepção, a imagem e papel que o jovem deveria 

desempenhar.  Podemos destacar entres as diversas concepções a de 

juventude como adolescência; a noção de “menor” como ser incapaz de 

responder pelos seus atos, de opinar, que deve está tutelado pela família e o 

Estado.  A distinção entre a imagem do jovem pobre e o rico. O jovem pobre 

sinônimo de perigo, apto a ser marginal; jovem de classe média e alta atores 
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que devem ser preparado para servir ao desenvolvimento econômico do país, 

no qual suas contestações são sinônimos de rebeldia de comportamentos 

disfuncional. 

A desconstrução desta imagem inicia com a luta pela defesa da criança 

e do adolescente como sujeito direito. Tal luta culminou com a aprovação do 

ECA, em que os adolescentes passam a ser compreendidos como sujeitos de 

direitos,  tendo o Estado e a sociedade, por obrigação garantir-lhes o pleno 

desenvolvimento físico, psíquico, social, econômico por meio do acesso as 

políticas sociais. 

Neste sentido, nos anos de 1990 observa o grande crescimento de 

organizações juvenis, movimentos sociais, partidos políticos que vão lutar para 

a construção de uma política pública de juventude a qual compreenda o jovem 

não mais até os 18 anos de idade, mas que essa fase da vida termine aos 29 

anos de idade, e principalmente como sujeito de direito que possa ser 

protagonista na construção da política. 

Observamos que esta pauta ainda está em construção no país, mesmo 

com os inúmeros avanços, como o outorgamento do Estado na delimitação da 

juventude como à fase que corresponde dos 15 a 29 anos de idade, a 

elaboração de programas específicos para este público, a exemplo do 

PROJOVEM, a criação da SNJ e do CONJUVE, a Conferência. Ainda é preciso 

para que seu outorgamento seja completo a aprovação de marcos regulatórios 

da política pública que garantam na sua elaboração e execução a participação 

dos jovens. Para que isso aconteça, é necessário aprovação urgente da PEC, 

do Estatuto e do Plano Nacional de Juventude. 

No contexto de construção de um novo paradigma da política de 

juventude  procuramos compreender como esta política vem sendo construída 

em Sergipe. Neste sentido percebermos duas  questões especificas do estado 

no que se refere á política de juventude:  

Primeiramente, a escassa literatura e documentação sobre a condição 

juvenil no estado, tanto por parte da academia, dos movimentos sociais e 

partidos políticos, quanto por parte  do Governo. Isto resulta em um obstáculo á 
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construção da política pública de juventude, uma vez que não há estudos 

acerca da realidade social e econômica dos jovens sergipanos. 

 Em segundo, os principais sujeitos que tem impulsionado o debate 

sobre a necessidade da construção da política juventude são os jovens 

organizados no movimento estudantil, as juventudes partidárias, sobretudo 

aqueles filiados aos partidos da base aliada do Governo Déda ( PT, PCdoB, 

PSB, PMDB). Esta expressividade partidária resultou em conquistas e ao 

mesmo tempo em limites. 

 A presença de jovens militantes dos partidos da base aliada possibilitou, 

por um lado, a inclusão da temática juventude na agenda governamental, a 

inserção do termo juventude na Secretaria do Estado do Trabalho, da 

Juventude, da Promoção de Igualdade Social; a execução de vários programas 

voltados para jovens acima de 18 anos de idade; além da realização da I 

Conferência Estadual de Juventude. Por outro lado, a hegemonia destes 

segmentos partidários na construção da política de juventude provocou 

mudanças no que se refere às estratégias de luta dos jovens, neutralizando o 

enfrentamento com o Governo, sobretudo quanto ao debate político pela 

conquista dos instrumentos institucionais já sugeridos e conquistados na 

Política Nacional de Juventude, a exemplo da Secretaria e do Conselho 

Estadual de Juventude, até o momento inexistentes no estado. 

Diante deste redirecionamento nas estratégias de lutas e diálogos 

estabelecidos pelos segmentos que impulsionam o debate de construção da 

Política Estadual de Juventude tivemos dificuldades de identificar as lutas 

desencadeadas pelos jovens. 

Essas questões nos permitem concluir que as demandas das juventudes 

sergipanas vêm sendo incorporadas pelo Governo Dedá de forma parcial e 

fragmentada, sem contar com a ampla participação dos jovens. O processo de 

construção da política de juventude é permeado por avanços e recuos. Avança 

ao executar vários programas voltados para os jovens e inclui o termo 

juventude em uma Secretaria de Estado, mas recua quando não unifica estes 
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programas, além de não ter criado o Órgão Gestor especifico da política e nem 

o Conselho.  

O processo de construção da política de juventude em Sergipe se 

diferencia daquele nacional, em que o Governo criou a SNJ, o CONJUVE e 

unificou os programas de juventude, sem mencionar outros estados que já 

possuem instrumentos institucionais da política implantados. 

  Podemos, também, afirmar que o processo de organização e 

mobilização dos jovens sergipanos não está num patamar que possa garantir a 

incorporação de suas demandas na íntegra pela sociedade e pelo poder 

público. 
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