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RESUMO 

 

O objetivo dessa dissertação é analisar como as ideias sobre a juventude, representadas 

pelos discursos oriundos de diferentes materiais empíricos – documentos 

governamentais e de organizações da sociedade civil e entrevistas não-estruturadas – e a 

forma pela qual os jovens são reconhecidos como sujeitos de direitos influenciaram o 

processo de formação das políticas de juventude no Brasil e institucionalização do tema 

em âmbito federal, assim como a escolha pelas estratégias administrativas que 

constituem as principais formas de ação e de gestão governamental no tema.  

Para isso, adotamos como ponto de partida a reflexão sobre o uso da retórica, por meio 

de metáforas e narrativas na formação e trajetória das políticas, a existência de coalizões 

discursivas em seu desenvolvimento e a utilização de frames (enquadramentos 

interpretativos) no exame dos pontos de inflexão das ações para a juventude no Brasil. 

Em seguida, identificamos as principais ideias sobre as juventudes presentes no campo e 

analisamos como elas alimentaram o reconhecimento dos jovens enquanto segmento 

social diferenciado dos demais em função da sua “condição juvenil” e enquanto sujeitos 

de direitos integrais. Com base nessas concepções, examinamos a criação e a definição 

das principais funções da Secretaria Nacional de Juventude, a partir de um debate sobre 

o conceito de transversalidade, e a formulação e trajetória do Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens (PROJOVEM), adentrando o debate sobre a intersetorialidade nas 

políticas públicas. 

A principal contribuição dessa pesquisa foi relacionar como as ideias e discursos 

influem não apenas na formação de políticas, mas também como as construções sociais 

que emergem do campo, balizadas pelo reconhecimento dos sujeitos de direitos, 

também impactam nas estratégias de gestão. Conclui-se, ainda, que apesar da crescente 

importância atribuída à gestão transversal e à articulação intersetorial na gestão das 

políticas de juventude no Brasil, são as próprias concepções que orientam sua escolha 

como estratégias administrativas das quais decorrem os principais limites para a sua 

operacionalização cotidiana pela administração pública brasileira em nível federal. 

Palavras-chave: ideias e discursos; reconhecimento; políticas públicas de juventude(s); 

transversalidade; intersetorialidade. 



ABSTRACT 

 

This dissertation aims to analyze how the ideas and discourses on youth and the way in 

which young people are recognized as subjects having rights influenced the constitution 

of youth policies in Brazil. We investigate how the issue is institutionalized at the 

federal level, as well as how the choice for certain management strategies, which 

constitute the main forms of action and public administration in the subject, are made. 

Government and civil society organization documents and non-structured interviews 

were the main empirical material used to structure the analysis, in order to identify the 

“ideas of youth” in the field. 

As our starting point we consider the use of rhetoric (metaphors and narratives 

implicated in the formation and history of the public policies for youth), the existence of 

discursive coalitions and the use of interpretative frames by actors in examining the 

inflection points of initiatives for youth in Brazil. Afterwards we identify the main ideas 

of “youth” and analyze how they oriented the recognition of young people as a different 

social segment related to their “youthful condition” and rights as citizens. Based on 

these concepts, we examine the creation and definition of the main functions of the 

National Youth Secretariat, using the concept of mainstreaming, and taking into account 

the formulation and the history of the National Program for Youth Inclusion 

(PROJOVEM), we discuss intersectoral public policies. 

The main contribution of this research is not only to demonstrate how ideas and 

discourses influence the formation of policies, but also how social constructs that 

emerge from the field, sustained by recognizing young people as being citizens with 

rights, impact public management strategies. We conclude that despite the increasing 

importance attached to transversal management and intersectoral articulation in youth 

policy administration in Brazil, these concepts are the ones that guide the public 

management strategies and constitute the main limits for the daily operation of these 

policy choices by Brazilian public administration at the federal level. 

Keywords: ideas and discourses; recognition; public policies for youth; mainstreaming; 

intersectorial articulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Especialmente a partir de meados da década de 1980 e início da década de 1990, os 

estudos do campo das políticas públicas sofreram uma importante inflexão teórica ao 

reconhecer o papel das ideias e das visões de mundo dos atores envolvidos no processo 

de formação das políticas, o que introduziu novas dimensões de análise no debate 

teórico dessa área do conhecimento (HAELEY, 1993). 

Segundo Fisher e Forester (1993), esses estudos partem do pressuposto analítico de que 

a argumentação é central em todos os estágios do processo das políticas públicas. O 

exame dos discursos – representados pelos textos presentes em documentos oficiais e 

pelas narrativas dos atores do governo e da sociedade civil que constituem um “campo 

social” (BOURDIEU, 1989) - torna-se indispensável para a definição dos problemas a 

serem enfrentados pelo poder público e para a elaboração das políticas que enfrentariam 

tais problemas. Nessa perspectiva, os processos de formação de uma política, assim 

como a sua trajetória institucional, se encontram submersos em constantes conflitos 

discursivos resultantes da interpretação intersubjetiva de experiências, do 

enquadramento (frame) conceitual dos problemas e da construção de ideias sobre 

determinado tema. Esses elementos, segundo os autores, geram impactos significativos 

no processo, guiando os significados compartilhados que motivam a ação 

governamental para a solução de problemas públicos, orientando a seleção de 

alternativas, o desenho institucional das políticas e as estratégias administrativas de 

intervenção, assim como o entendimento público das questões que estão presentes em 

determinado campo das políticas públicas. 

Uma das ideias que influencia o processo é a concepção ou o reconhecimento que se faz 

dos problemas ou dos grupos sociais que constituem o público-alvo das políticas a 

serem elaboradas. O debate sobre o reconhecimento, nessa perspectiva, tem orientado 

uma série de reflexões sobre as políticas públicas. Como categoria de investigação, ele 

tem apoiado discussões sobre a constituição de identidades, sobre formas de 

reconhecimento simbólico das especificidades de segmentos sociais, especialmente de 

minorias, e sobre as dimensões da cidadania em sociedades contemporâneas, bem como 

o impacto que algumas políticas públicas podem gerar em seu público-alvo (TAYLOR, 

1994; HONNETH, 2003; FRASER, 2006; 2007). Dessa forma, a discussão sobre o 
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reconhecimento é entendida, nessa pesquisa, como um importante elemento do mundo 

das ideias que conduzem a construção social das concepções presentes no processo de 

formulação e nas inflexões de políticas públicas direcionadas a minorias políticas1, 

como as políticas para a juventude, para as mulheres, para os negros, entre outras. 

É a partir desse arcabouço conceitual que pretendemos analisar a formação do campo de 

políticas de juventude no Brasil e como as concepções sobre a juventude e o 

reconhecimento dos jovens enquanto sujeitos de direitos orientaram a 

institucionalização do tema em âmbito federal e as escolhas administrativas que têm 

guiado a intervenção estatal no tema. 

No Brasil, as políticas de juventude passaram a conformar uma crescente preocupação 

dos governos especialmente em meados da década de 1990, ainda de forma tímida, e 

ganharam um caráter de prioridade no governo federal sobretudo no início dos anos 

2000, por meio da constituição de um campo no qual participam diferentes atores 

sociais e políticos que contribuíram para a emergência de um projeto – ainda que não 

consensual –, para que o Estado reconhecesse a juventude no sistema nacional de 

políticas sociais. Segundo Abramo (2007), durante a maior parte do século XX, a 

orientação das ações governamentais para a infância e para a juventude era 

indiferenciada, sendo referenciada especialmente pela promoção da educação formal e 

pelo desenvolvimento de ações para os grupos populacionais “menores de idade” 

segundo a legislação nacional. 

Até a década de 1990, as iniciativas dos governos para os jovens além do tema da 

educação estavam vinculadas à prescrição de medidas educativas de uso do tempo livre 

e de privação da liberdade, vinculadas a regulamentações de assistência ao menor. 

Nesse período, a ideia vigente sobre a juventude a enxergava como um problema, um 

desvio da normalidade social, remontando às concepções tradicionais constituintes da 

sociologia funcionalista da juventude (ABRAMO, 2007; KRAUSKOPF, 2000; 2006; 

SPOSITO, 2005; 2007). 

                                                 
1 Adotamos o conceito de minorias políticas a partir do entendimento de que existem grupos que, em 

função dos modos peculiares através dos quais se integram à sociedade – caracterizados por processos de 

discriminação social e de negação da condição de sujeitos de direitos –, enfrentam dificuldades em 

incorporar suas demandas e necessidades de forma legítima na agenda pública, o que resulta em menores 

oportunidades de inclusão social e maiores possibilidades de violações de seus direitos (IPEA, 2009). 
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Ainda durante a década de 1980, foi observado no Brasil um crescimento nos 

movimentos sociais que lutavam pelo reconhecimento e pela defesa dos direitos da 

criança e do adolescente, o que resultou no abandono do paradigma da “situação 

irregular” para a introdução da concepção de “proteção integral” nos direitos da infância 

e da adolescência e na criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

publicado em 1990 (FERRAREZI, 1995; ABRAMO, 2005; SPOSITO, 2005; 2007). 

Entretanto, a faixa etária compreendida pela nova legislação e pela atuação dos órgãos 

de proteção e promoção dos direitos desse grupo populacional era de zero a 18 anos, 

ainda excluindo a parcela da juventude maior de idade (ABRAMO, 2005; SPOSITO, 

2007; 2007). 

Durante a década de 1990, a exposição midiática dos problemas relacionados à 

violência presente na vivência juvenil, assim como a situação de vulnerabilidade social 

a qual os jovens estavam submetidos – caracterizada pela grande dificuldade de se 

inserir no mercado de trabalho apesar do ligeiro aumento nas estatísticas sobre o seu 

alcance educacional – levaram ao progressivo interesse de diversos atores em discutir a 

condição juvenil no Brasil, resultando no entendimento da importância de reconhecer a 

juventude como um grupo com características e necessidades específicas e da 

necessidade de promover ações para fomentar sua integração social e desenvolvimento 

integral como sujeitos de direitos (Ibidem; op. cit.; SECRETARIA NACIONAL DE 

JUVENTUDE, 2006; CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE, 2007). 

Especialmente no final da década de 1990 e no início dos anos 2000, passou a se 

constituir um diverso campo de atores, com participação de partidos políticos, 

movimentos estudantis e grupos juvenis, grupos religiosos, organismos internacionais, 

universidades e organizações não-governamentais, cujas análises e propostas 

manifestavam a importância da formulação de políticas de juventude em âmbito 

nacional, da institucionalização do tema por meio da criação de órgãos específicos e 

ações específicas direcionadas aos jovens. 

Esse movimento, respaldado pelo novo governo do Partido dos Trabalhadores (PT) com 

a eleição de Luís Inácio Lula da Silva, em 2002, acabou culminando na criação, em 

2005, da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), do Conselho Nacional de Juventude 

(CONJUVE) e do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM). Além 

disso, foram desenvolvidas diversas iniciativas no âmbito legislativo como forma de 
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garantir a inserção do tema na legislação nacional, por meio das propostas de um 

Estatuto de Direitos da Juventude, de um Plano Nacional de Juventude e pela inserção 

do termo “jovem” na Constituição Federal de 1988. Entendemos que essa 

institucionalização do tema, no âmbito federal, indica o reconhecimento dos jovens pela 

sociedade e pelo Estado brasileiro como um novo sujeito de direitos no Brasil. 

Paralelamente, a literatura sobre políticas públicas identifica o surgimento de novas 

concepções sobre os problemas sociais enfrentados pela sociedade brasileira e de vários 

desafios para que o sistema de políticas sociais enfrente questões como a pobreza, a 

exclusão e a vulnerabilidade social, além de promover direitos. Entre essas concepções, 

destaca-se o reconhecimento de uma realidade social complexa e da 

multidimensionalidade dos problemas sociais, que exerceriam diferentes pressões sobre 

as decisões políticas e sobre a estrutura da administração pública, gerando implicações 

do ponto de vista do desenho institucional, da capacidade institucional exigida e das 

estratégias de implementação das iniciativas (BRONZO; COSTA, 2012).  

Novas abordagens passam a ser incorporadas pelas políticas públicas, sendo um 

importante indicador desse fato a sua multiplicação em documentos oficiais dos 

governos em todos os níveis da federação, assim como em pesquisas e estudos de caso 

de natureza acadêmica. Nesse sentido, os conceitos de intersetorialidade e 

transversalidade passam a ser aplicados especialmente em iniciativas de enfrentamento 

à pobreza, dado o reconhecimento de que ela é um fenômeno social multidimensional, 

assim como de integração de minorias políticas, especialmente em políticas de equidade 

de gênero e promoção da igualdade racial.  

O mesmo ocorreu no campo das políticas de juventude, cujos documentos e discursos 

oficiais e de atores da sociedade civil passaram a disseminar a importância da gestão 

transversal e do desenvolvimento de iniciativas intersetoriais como formas de promover 

a inclusão das juventudes. A criação da Secretaria Nacional de Juventude, como órgão 

transversal, e do PROJOVEM Original, posteriormente reestruturado no PROJOVEM 

Integrado, como ação intersetorial, representam escolhas administrativas do governo 

federal para a institucionalização das políticas de juventude em âmbito nacional. 

Nesse contexto, pretendemos analisar como as ideias sobre a juventude, representadas 

pelos discursos oriundos de diferentes materiais empíricos, e a forma pela qual os 
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jovens são reconhecidos, influenciaram o processo de formação das políticas de 

juventude no Brasil e a escolha das estratégias administrativas que orientaram a 

institucionalização da Secretaria Nacional de Juventude e a formulação do 

PROJOVEM, primeiro programa governamental criado no executivo federal pelo novo 

governo, muitas vezes referenciado como “carro-chefe” das políticas de juventude em 

âmbito nacional. Para cumprir com esse objetivo, o trabalho procura responder as 

seguintes perguntas: 

a) Qual foi o papel das ideias e dos discursos sobre os jovens na constituição do 

campo e na formulação das políticas de juventude no Brasil? 

b) Quais são as principais concepções que orientam o reconhecimento dos jovens 

nesse campo? 

c) Como tais concepções influenciaram na escolha pelas estratégias administrativas 

de gestão das políticas de juventude? 

Para responder à terceira pergunta, além do papel das ideias, discursos e interpretações 

dos atores do campo sobre as políticas para os jovens, trabalharemos especificamente 

com o conceito de transversalidade para analisar a criação e a definição das principais 

funções da Secretaria Nacional de Juventude que, como veremos, reúne características 

de um órgão transversal; e com o conceito de intersetorialidade para examinar a 

trajetória do Programa PROJOVEM, que consistiu em uma iniciativa intersetorial. 

A forma como o estudo foi desenhado pretende viabilizar a reflexão sobre a trajetória 

das políticas de juventude a partir do papel das ideias e discursos em seu 

desenvolvimento ao longo dos últimos anos, especialmente no período que compreende 

o final do segundo governo Fernando Henrique Cardoso (1999-2002) e os dois 

governos de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006 e 2007-2010). No entanto, são feitas 

referências a períodos anteriores e posteriores, especialmente devido às reflexões 

trazidas pelos atores do campo. 

No segundo capítulo, que segue essa introdução, apresentamos os principais estudos de 

políticas públicas que analisam a importância das ideias no processo das políticas, 

dando especial atenção às dimensões interpretativas e discursivas presentes na formação 

das políticas tanto nos aspectos pré-decisórios, que conformam a definição da agenda, 
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quanto na tomada de decisão e nas possibilidades de mudanças em suas trajetórias 

(FISHER; FORESTER, 1993). Segundo Fuks (2000), o enfoque nos processos 

argumentativos e nos discursos presentes nos debates e discussões públicas em um 

campo das políticas permite a mobilização de diversos conceitos e ferramentas 

analíticas para o desenvolvimento de pesquisas sobre as políticas públicas. É nessa 

perspectiva que adotamos, como meios para refletir sobre as políticas de juventude: a) o 

uso da retórica pelos atores sociais, através de metáforas e narrativas, na construção da 

trajetória das políticas (THROGMORTON, 1993; FUKS, 2000); b) a análise da 

existência de coalizões discursivas (HAJER, 1993; THROGMORTON, 1993) 

materializadas em consensos e discursos institucionalizados sobre as juventudes e as 

políticas; e c) o papel dos frames (enquadramentos interpretativos) no entendimento das 

políticas e os processos de reframing (reenquadramentos) em pontos de inflexão de suas 

trajetórias (SNOW; BENFORD, 2000; REIN; SCHÖN, 1993). 

Em função da conexão entre a abordagem teórica e a abordagem metodológica 

escolhidas, apresentamos, ainda no capítulo 2, o percurso metodológico da dissertação, 

expondo as abordagens e técnicas de pesquisa utilizadas, a seleção de documentos e de 

entrevistados. Acreditamos que a utilização dos conceitos selecionados como 

mecanismos analíticos desse estudo permite o entendimento de diversas nuances do 

campo, uma vez que os diferentes atores têm distintas interpretações sobre as 

necessidades das juventudes e disseminam discursos cacofônicos e muitas vezes 

contraditórios. 

No capítulo 3, analisamos a constituição histórica da juventude como categoria social, 

fazendo uma incursão na literatura da sociologia da juventude. Isso permite a 

identificação de diversas concepções sobre as juventudes que foram socialmente 

construídas ao longo do desenvolvimento das sociedades contemporâneas e que balizam 

a reflexão sobre os jovens como uma condição experimentada por um segmento social 

devido à proximidade etária e como uma construção social alimentada por critérios 

históricos e culturais (PERALVA, 2007; PAIS, 1990). Também são apresentadas 

estatísticas que ilustram a condição socioeconômica dos jovens brasileiros nos últimos 

anos. Dessa forma, o capítulo faz uma análise geral das representações sociais sobre a 

juventude, o que possibilita o entendimento das concepções que estavam em jogo 

durante a formação das políticas brasileiras a ela direcionadas. 
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No capítulo 4, analisamos a constituição do campo de políticas de juventude no Brasil, 

procurando identificar as interpretações conflitantes sobre o sujeito juvenil e os 

processos de acomodação de ideias que influenciaram a trajetória da política de 

juventude no nível federal. Para isso, é apresentado o conceito de “campo social” de 

Bourdieu (1989), definido como um espaço relativamente autônomo no qual ocorrem 

interações entre atores mediadas pela concorrência por recursos materiais e simbólicos e 

pela determinação dos sentidos legítimos sobre determinado assunto. Em seguida, são 

apresentados os antecedentes históricos das políticas que incidiam sobre os jovens 

brasileiros e as principais iniciativas de atores governamentais e da sociedade civil que 

orientaram a institucionalização do tema da juventude no governo federal e a criação da 

Secretaria Nacional de Juventude, do Conselho Nacional de Juventude e do Programa 

PROJOVEM. A linha histórica construída com base nas referências oficias é 

problematizada a partir dos olhares dos atores do campo, com o objetivo de relevar as 

tensões e disputas na formulação da política. 

Como são diversas as concepções que aparecem na constituição das políticas de 

juventude apresentadas no capítulo 4, no capítulo 5 nos detemos na análise de como 

essas concepções orientam o reconhecimento da juventude pelo Estado brasileiro. Para 

isso, realizamos um balanço das principais contribuições teóricas sobre o 

reconhecimento e sobre as políticas de reconhecimento encontradas nas obras de Taylor 

(1994), Honneth (2003) e Fraser (2006; 2007). Em seguida, examinamos o caso 

específico brasileiro por meio da identificação das principais formas de reconhecer o 

jovem como sujeito de direitos presentes nos documentos governamentais e nos 

discursos do campo. São identificadas duas formas de reconhecimento que levantam 

indícios que permitem relacionar esses tipos de reconhecimento com as estratégias 

administrativas escolhidas pelo Estado brasileiro e caracterizam as políticas para os 

jovens formuladas e implementadas pelo governo federal. 

A partir dos indícios levantados pela análise do reconhecimento dos jovens realizada no 

capítulo 5, são estruturados os próximos dois capítulos dessa dissertação. No capítulo 6, 

trabalhamos com o primeiro modo identificado de reconhecimento dos jovens no Brasil, 

cuja concepção central é que a juventude é um segmento social diferente dos demais, 

que possui necessidades específicas enquanto grupo, mas que também é internamente 

constituído por distintos grupos juvenis. Relacionamos essa concepção com a 

emergência do tema da transversalidade nas políticas de juventude, especialmente 
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devido à criação da Secretaria Nacional de Juventude, que possui, como veremos, 

características de um órgão transversal para a sua atuação. Para entender esse entrelace 

entre as ideias presentes no reconhecimento dos jovens a partir de suas particularidades 

e a gestão transversal, é realizado um exame do conceito de transversalidade, 

mobilizando trabalhos como os de Serra (2005), IPEA (2009), Papa (2011), Sandim 

(2012) e, em seguida, é reconstruída, a partir das entrevistas realizadas com os atores do 

campo, a escolha por essa estratégia administrativa e as principais características de sua 

gestão na atuação da Secretaria.  

A segunda forma de reconhecimento dos jovens identificada no capítulo 5, orientada 

pela concepção de que são sujeitos de direitos integrais, é apresentada no capítulo 7. 

Essa concepção parte do entendimento de que os cidadãos vivenciam realidades 

multifacetadas e, assim, as intervenções estatais deveriam ser planejadas a partir da 

integralidade dos sujeitos de direitos (BRONZO, 2007; BRONZO; COSTA, 2012; 

VEIGA; BRONZO, 2014; CUNILL-GRAU, 2014). No caso das políticas de juventude, 

apostou-se na formulação e na implementação do Programa PROJOVEM como 

exercício da intersetorialidade em nível federal, que procurava incidir sobre diferentes 

dimensões da vivência juvenil. É nesse capítulo que chegamos mais próximos de uma 

análise de caso. Para realizá-la, apresentamos o conceito de intersetorialidade e 

examinamos a formulação e o desenho intersetorial do programa PROJOVEM em sua 

versão original e em sua reestruturação no PROJOVEM Integrado, levando em 

consideração as ideias propagadas pelo campo das políticas de juventude. A partir das 

entrevistas, também é realizada uma análise comparativa preliminar entre as duas 

versões, procurando demonstrar quais as concepções sobre a política de juventude que 

constituíram o pano de fundo para a criação de cada uma das versões do programa. 

Nas considerações finais desse estudo, procura-se realizar uma síntese do argumento 

que permeia a dissertação, ilustrando como os aspectos trabalhados em cada capítulo 

podem contribuir com a reflexão sobre o desenvolvimento das políticas de juventude no 

Brasil a partir de um olhar sobre a experiência do governo federal no período estudado. 
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2. AS IDEIAS E OS ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Historicamente, a análise de políticas públicas se constituiu como disciplina a partir da 

reflexão sobre o Estado e seu relacionamento com a sociedade civil. Por um lado, na 

tradição europeia, surge como desdobramento de estudos teóricos cuja principal 

característica era a análise do papel do Estado na produção de políticas públicas, 

enquanto nos Estados Unidos o foco era enfaticamente na ação mais concreta dos 

governos (SOUZA, 2006). 

O campo de estudos sobre as políticas públicas procura explicar, assim, como são 

realizadas as decisões políticas em sua estreita relação com o aparato estatal e outras 

instituições políticas, e como tais decisões causam impactos para além do sistema 

político, procurando analisar como a ação pública funciona, por que sua formulação e 

execução varia entre diferentes sociedades e quais os elementos que distinguem seus 

resultados e produtos em distintos arranjos sociais e localidades (JOHN, 2012). A 

assunção é de que a ação ou inércia dos governos pode ser cientificamente analisada por 

pesquisadores independentes (SOUZA, 2006) por meio de distintas abordagens 

multidisciplinares engajadas em contribuir para a explicação da intervenção pública e 

suas possibilidades de impacto na sociedade (JOHN, 2012). 

Segundo Faria (2003), após um longo caminho em que a reflexão sobre políticas 

públicas se concentrava prioritariamente em mecanismos de intermediação de interesses 

na formulação de políticas, surgiram diversos estudos de caráter teórico-conceitual 

afirmando a limitação desse tipo de enfoque na explicação de processos político-sociais 

com complexidade ascendente. Nesse cenário, o papel das ideias e do conhecimento 

passou a assumir um caráter central como fator explicativo do processo das políticas 

públicas (Ibidem). 

John (2012) apresenta uma interessante classificação sobre as distintas abordagens de 

análise de políticas públicas: a) abordagens institucionais, em que as organizações 

políticas – como parlamentos, sistemas jurídicos e burocracias – estruturam as decisões 

públicas e os resultados das políticas públicas, examinando os constrangimentos, 

normas e práticas do processo de tomada de decisão em distintos sistemas e subsistemas 

políticos; b) abordagens de grupos e redes, nas quais decisões e resultados seriam 
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moldados por relacionamentos dentro e fora das instituições políticas, abordados pela 

análise da construção de alianças, de redes de atores e da mobilização durante a decisão 

pública; c) abordagens exógenas, cujo pressuposto é de que são fatores ou choques 

externos de caráter socioeconômico que constrangem tanto ações quanto ideologias, que 

por sua vez impactariam o sistema político e determinariam as dimensões e elementos 

da política pública; d) abordagens do ator racional, comumente chamadas de “teoria da 

escolha racional”, em que as preferências e as barganhas entre atores explicariam a ação 

pública; e finalmente, e) abordagens baseadas em ideias, que afirmam a importância 

das ideias como variável independente na explicação do processo das políticas, focando 

nas crenças e concepções dos atores políticos e sociais em torno de uma política 

pública. 

É no escopo dessas últimas abordagens – as baseadas em ideias – que nos deteremos 

nesse trabalho. Conforme destaca Faria (2003), as ideias – e o conhecimento – são, 

muitas vezes, cruciais para a compreensão dos processos decisórios; são vistas como 

independentes quando reconhecemos que os discursos têm suas regras próprias, e 

estruturam diversos entendimentos dos atores em determinado campo da policy. Fuks 

(2000) acrescenta que, ao resgatar a argumentação, tais perspectivas conferem 

legitimidade ao debate público como campo de investigação; os modelos investigativos, 

por sua vez, assumem uma diversidade de elementos inter-relacionados: “Aqui, todo o 

universo de estratégias argumentativas – constituído por metáforas, frases de efeito, 

imagens, ressonâncias culturais, esquemas interpretativos – entra em ação” (Ibidem, p. 

85). 

São diversos os estudos que reconheceram a importância das ideias, da cognição e do 

discurso na interpretação do processo de políticas públicas. Dessa forma, faremos um 

breve balanço sobre a incorporação das ideias em importantes modelos teóricos 

disponíveis na literatura e, a seguir, apresentaremos alguns estudos cujo foco não está 

apenas no papel das ideias, mas também nos meios de produção de discursos na 

formação e trajetória de um campo da política pública.  
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2.1. O uso das “ideias” em modelos explicativos 

Uma primeira aproximação que podemos realizar com relação à utilização das ideias na 

análise das policies remete às contribuições de Cobb e Elder (1995) em sua reflexão 

sobre as características da entrada de um tema na agenda de políticas públicas, que 

dependeria de uma atenção generalizada e de preocupações e percepções 

compartilhadas a partir de avaliações culturais e da construção de legitimidade de um 

tema como um problema público. Os autores diferenciam a agenda sistêmica, na qual 

estão inseridos “todos os temas que são comumente percebidos pelos membros da 

comunidade política como tendo mérito da atenção pública” da agenda institucional, 

governamental ou formal, mais restrita que a primeira, consistindo em um “arranjo de 

itens explicitamente ativos e sob séria consideração da autoridade governamental” 

(Ibidem, pp. 98-99). 

No mesmo campo de reflexão, o modelo de multiple streams (ou múltiplas correntes), 

de John Kingdon (1995), faz uma análise sistêmica do processo de formação da agenda 

governamental e da seleção de alternativas para a intervenção em um problema público 

por meio da análise de três dinâmicas de processos: a) a dinâmica dos problemas, em 

que temas são definidos como problemas em função de valores, comparação com outros 

contextos, entre outros; b) a dinâmica das políticas públicas, em que são apresentadas 

alternativas e soluções de problemas2 por atores invisíveis3; e c) a dinâmica da política, 

na qual os atores visíveis4 podem definir problemas públicos e escolher alternativas 

apresentadas pelo stream das políticas públicas. Quando são abertas “janelas de 

oportunidade” devido a mudanças na dinâmica dos problemas ou da política, são criadas 

conexões entre esses processos e, nesses momentos – que o autor afirma serem de curto 

escopo temporal –, empreendedores de políticas públicas procuram convencer 

autoridades sobre suas concepções e seu olhar no reconhecimento de problemas 

públicos e de suas soluções (Ibidem). 

                                                 
2 O modelo garbage can – ou da “lata de lixo” – de Cohen, March e Olsen (1972), argumenta que existem 

várias alternativas para as políticas públicas em uma “lata de lixo” e que, conforme vão aparecendo 

problemas, os participantes do debate em torno da elaboração de políticas vão realizando as suas escolhas 

conforme a disponibilidade de soluções. 
3 Kingdon (1995) define como “participantes invisíveis” os acadêmicos, burocratas de carreira, 

funcionários dos governos ou de congressos, entre outros, que atuam na especificação das alternativas. 
4 Os “participantes visíveis”, segundo Kingdon (1995) atuam na definição da agenda, sendo representados 

pelo presidente, assessores do alto escalão, congresso, mídia e partidos políticos. 
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No modelo de Kingdon, duas dimensões são especialmente importantes para a reflexão 

sobre o papel das ideias no processo das políticas públicas. Em primeiro lugar, por 

chamar a atenção para a diversidade de interpretações possíveis de um problema em 

determinado campo que conta com a presença de diferentes comunidades de atores. Em 

segundo lugar, por demonstrar como decisores e empreendedores políticos se utilizam 

de classificações e símbolos que mobilizam referenciais cognitivos e elementos 

emocionais específicos em torno de um problema, articulando a construção e a 

intepretação de ideias por meio da manipulação de informações (ZAHARIADIS, 2003). 

O modelo de coalizão de defesa (advocacy coalition), desenvolvido por Sabatier e 

Jenkings-Smith (1993) e por Sabatier e Weible (2007), também considera que ideias, 

valores e interpretações sobre o mundo são importantes elementos na formação e nas 

mudanças das políticas públicas. Segundo os autores, seu framework está baseado em 

três dimensões básicas: a) no nível macro, defendem que a formulação de políticas é 

realizada por especialistas presentes em um subsistema da policy, sendo influenciados 

pelo sistema socioeconômico e político mais amplo; b) no nível micro, apresentam um 

“modelo individual” desenhado a partir de contribuições da psicologia social, cujo foco 

está na formação de ideias e preferências dos atores; e c) no nível meso, afirmam que a 

multiplicidade de atores do subsistema os leva a agregarem-se em “coalizões de defesa” 

(SABATIER; WEIBLE, 2007)5. 

No modelo, argumentam que as crenças e comportamentos dos atores estão imersos em 

redes informais nas quais a formação de uma política é estruturada (Ibidem). É 

importante destacar, portanto, que assim como no modelo de Kingdon (1995) no qual há 

constante interação entre atores nos streams, também nas coalizões de defesa há uma 

diversidade de participantes que, por meio de valores compartilhados, intercâmbio de 

informações e construção interativa de interpretações sobre problemas públicos – 

elementos que emergem intra e intercoalizões –  procura incidir sobre a formação e a 

mudança de políticas públicas.  

                                                 
5 Tais dimensões, por sua vez, afetam as crenças e a mudança de uma política por meio de dois 

elementos: o aprendizado orientado pela política (policy-oriented learning) e as perturbações externas. Os 

autores definem o policy-oriented learning como “categorias relativamente duráveis de pensamentos ou 

intenções de comportamento como resultado da experiência e/ou de novas informações disponíveis para a 

realização ou para a revisão dos objetivos da política” (SABATIER; WEIBLE, 2007, p. 198).  Já as 

perturbações ou choques externos são constituídos por mudanças socioeconômicas, mudanças de regime, 

entre outras (Ibidem). 
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O modelo do “Equilíbrio Interrompido” de Baumgartner e Jones (1993) e True, Jones e 

Baumgartner (2007) é mais um dos importantes frameworks da literatura de políticas 

públicas a se utilizar das ideias como importante variável na formação e na mudança de 

políticas públicas. Segundo os autores, os subsistemas de políticas (policy subsystems) 

são uma espécie de arranjo institucional que ajuda a explicar a estabilidade de uma 

política pública a partir de sua capacidade de se insular de novas ideias lançadas por 

atores políticos; por outro lado, a instabilidade – e, logo, a mudança – ocorreria quando 

ideias de fora do subsistema que sustenta uma política o desafiassem. Nesse contexto, 

True, Jones e Baumgartner (2007) sustentam que é possível que ocorram dois tipos de 

mudanças em uma política pública: a) a incremental, em que existe um feedback 

negativo no subsistema, ou seja, quando uma ideia colocada por atores externos consiste 

em uma crítica incapaz de alterar o status quo e b) a não-incremental, na qual existe um 

feedback positivo dentro do subsistema da política pública, que altera a posição de 

atores devido a uma ideia que reverte os termos do debate e coloca a política em um 

novo curso de ação. O elemento mais importante desse modelo é que o confronto entre 

ideias tem o potencial de alterar a “imagem da política” (policy image6), rompendo o 

monopólio de interpretação de um problema e suas soluções. Desse modo, é primordial 

tanto para a formulação e continuidade, quanto para a mudança de uma política pública, 

que seus defensores mobilizem ideias que moldem uma “imagem” aceitável da política 

e de suas características primordiais. 

Esses estudos, portanto, ao analisarem a forma de definição de problemas para as 

políticas públicas, demonstram o importante papel que as ideias têm no processo de 

formação de políticas, tanto nos aspectos pré-decisórios (definição de agenda), na 

tomada de decisão e na formulação, quanto nas possibilidades de mudança em suas 

trajetórias. Ainda assim, tais abordagens não se debruçam sobre a análise, de fato, da 

construção da interpretação de problemas a partir do processo argumentativo entre os 

atores envolvidos e em como eles enquadram as situações sociais e suas visões de 

mundo no processo de formação e reorientação de uma política pública. O que 

queremos dizer, mais especificamente, é que o foco da atenção não é em como são 

produzidos os discursos e as interpretações dos atores e em como tais interpretações se 

constituem como variável independente no processo, mas sim em como as ideias – que 

                                                 
6 Imagens da política – ou policy images – são uma mistura de informação empírica e apelações emotivas, 

traduzidas em informações (BAUMGARTNER; JONES, 2007) 
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parecem atributos dos atores – impactam, junto a outros fatores, em alinhamentos e 

realinhamentos em torno de um campo da policy. 

Por sua vez, uma literatura que aborda linguagens, argumentos e formas de expressão 

procura ir além ao refletir sobre a própria construção das interpretações dos atores, em 

um processo interativo e retórico de enquadramento de problemas públicos e suas 

soluções. Nesse sentido, são abertos caminhos para a análise não somente das ideias, 

mas também de sua construção. 

  

2.2. Os discursos na análise e no planejamento de políticas públicas 

Em meados da década de 1980 e início da década de 1990, concepções alternativas 

sobre os propósitos e práticas na formulação das políticas públicas passaram a 

introduzir novas dimensões analíticas no debate teórico desse campo de conhecimento 

(HEALEY, 1993). O principal objetivo da “virada argumentativa”, nesse cenário, era 

“perturbar o objetivismo e as noções instrumentais de julgamento e ação em nome do 

raciocínio prático” e defender que, na verdade, as políticas públicas dependiam de “um 

processo de deliberação influenciado por crenças, princípios e ações sob condições de 

múltiplos enquadramentos para a interpretação e avaliação do mundo” (DRYZEK, 

1993, p. 214).  

A comum percepção sobre a necessidade dessas novas abordagens levou à publicação, 

dentre outras obras, do trabalho coletivo materializado no livro “The argumentative turn 

in policy analysis and planning”, de 1993, organizado por Fisher e Forester. Para esses 

autores, a virada linguística ocorrida na filosofia do século XX possibilitou um foco na 

argumentação, por meio do qual é possível “evitar a separação radical entre 

preocupações epistemológicas – as reivindicações realizadas dentro do argumento – e 

preocupações institucionais e performáticas – sobre como, de fato, o argumento é 

construído” (FISHER; FORESTER, 1993, p. 05). A lógica argumentativa incide, nesse 

contexto, sobre várias dimensões das abordagens mais tradicionais calcadas na 

racionalidade e nas bases positivistas. Para Haeley,  

Ela é desconstrutiva, no sentido de questionar e estabelecer uma distância 

cética das crenças convencionais e, de forma mais ativa, de tentar tanto 

indagar quanto deslocar a derivação de valores de uma afirmação de 

autoridade; antifundamentalista [antifoundationalist, relativa a fundamentos], 
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por dissipar bases universais da verdade; e não-dualista, por recusar a 

separação entre subjetividade e objetividade e outros dualismos que dela 

decorrem como as divisões entre verdade e opinião, fato e valor, assim, 

encorajando a pluralidade e a diferença (1993, pp. 235-236). 

 

O pressuposto analítico é de que, seja no formato oral ou em documentos, a 

argumentação é central em todos os estágios do processo de políticas públicas. A 

definição dos problemas e a elaboração das políticas, nessa perspectiva, estão submersas 

em um constante conflito discursivo por meio de interpretações intersubjetivas de 

experiências comuns, do enquadramento (frame) conceitual de problemas e da 

construção de ideias que guiam os significados compartilhados que motivam a ação, 

incidindo tanto sobre a seleção quanto sobre a análise de problemas, na identidade 

organizacional assim como nas estratégias administrativas e no acesso e entendimento 

público das questões presentes na policy (FISHER; FORESTER, 1993). 

Segundo Fisher e Forester (1993), há pelos menos cinco fatores que confirmam a 

importância da argumentação no policy process, apresentados a seguir: 

1. A solução de problemas públicos depende, primeiramente, de um esforço 

anterior de construção e reconstrução de seu significado; 

2. A visão argumentativa busca entender não somente a análise política, mas 

também quando e como ela ocorre, em quais linguagens e estilos, e quais 

lealdades invoca, favorecendo a reflexão sobre suas características 

redistributivas; 

3. Ao reconhecer o processo argumentativo, é possível entender como é complexo 

o exercício de poder em uma definição de agenda e como, em alguns casos, o 

que não é dito e argumentado guarda elementos de importância crucial; 

4. O foco na argumentação habilita o acesso às redes organizacionais, às 

barganhas, à construção de relações e ao alargamento de fronteiras entre os 

atores, tarefa essencial para os estudos de políticas públicas; 

5. Através dela, é possível perceber e desvendar a diversa representação de 

problemas, manifestada em distintas linguagens, discursos e frames, o que 

potencializa o caráter pedagógico dos estudos de políticas públicas. 



29 

 

 

Conforme já exposto, existe uma infinidade de estratégias discursivas mobilizadas pelos 

atores que participam de um debate público e, assim, são diversas as ferramentas 

analíticas utilizadas pelas abordagens argumentativas (FUKS, 2000). Partindo desse 

cenário, apresentaremos a seguir alguns dos elementos que consideramos mais 

importantes para a análise empírica do caso escolhido para exame nessa dissertação. 

Todos os elementos possuem estreita interligação e conformam diversas nuances do 

processo argumentativo presente na formação de uma política pública e em sua 

trajetória institucional. 

 

2.2.1. Linguagem, retórica e narrativas 

A retórica, enquanto importante recurso argumentativo, costuma utilizar meios 

sedutores de linguagem e abranger valores, crenças e comportamentos dos atores que 

participam de embates políticos. Entre os principais dispositivos da retórica, estão as 

metáforas, que envolvem o uso de determinadas palavras em um contexto diferente do 

qual elas seriam usadas. Segundo Throgmorton (1993), os recursos retóricos, 

especialmente a utilização de metáforas, não são simplesmente persuasivos, mas 

também constitutivos da realidade social. Nesse sentido, a linguagem e a retórica 

estariam intimamente conectadas com as narrativas sobre determinado evento ou 

assunto; essas narrativas teriam o potencial de estabelecer contextos nos quais as 

metáforas ganham significado e poder, contando, em detalhes, quais são os planos e as 

análises que atores fazem de uma situação, assim como a análise que fazem dos outros 

atores engajados em uma discussão pública. Conforme argumenta Fuks, em análise 

sobre a questão ambiental: 

Essas versões são alimentadas por esquemas argumentativos, os quais 

fornecem amplos repertórios de recursos retóricos para a elaboração de 

relatos a respeito de eventos significativos. Organizados a partir de um 

universo constituído por ideias-chave, metáforas, exemplos históricos, 

imagens visuais e referências a princípios morais, os esquemas 

argumentativos servem como guias gerais de como pensar e o que fazer a 

respeito do problema ambiental (FUKS, 2000, p. 80) 

Nesse sentido, a própria política – politics – pode ser pensada como o controle de 

significados compartilhados, configurando-se como uma arena na qual há um conflito 

de conceitos no enquadramento (framing) e no julgamento de problemas sociais, de 

políticas públicas e de líderes políticos (HOPPE, 1993). 



30 

 

 

2.2.2. Coalizões discursivas 

Assim como Throgmorton (1993), Hajer (1993) afirma que a linguagem consiste em um 

sistema de significação por meio do qual os atores criam seu mundo, e não somente o 

descrevem. Dessa forma, identifica que o verdadeiro desafio para uma análise 

argumentativa é combinar a análise de produção de discursos e narrativas com a análise 

de práticas sociais extradiscursivas. 

Ao definir o discurso como “conjunto de ideias, conceitos e categorias por meio das 

quais significados são atribuídos a fenômenos”, Hajer (1993) pondera que a 

institucionalização de determinados discursos, ou seja, a sua utilização como “verdade”, 

favorece a sua reprodução social. Nesse contexto, diversos atores passam a girar em 

torno de um tipo de discurso enquadrando-o como um discurso institucionalizado e 

compartilhado como forma de convencimento e construção de consensos, formando 

“coalizações discursivas” que seriam a chave para a combinação entre a produção de 

discursos e as práticas sociais em torno deles. Para o autor,  

A abordagem da coalização discursiva sugere que a política é um processo no 

qual diferentes atores de distintos lugares formam coalizões específicas em 

torno de específicas narrativas. Narrativas são o médium pelo qual atores 

tentam impor sua visão sobre a realidade para outros, sugerindo certas 

posições e práticas sociais, e criticando arranjos sociais alternativos (Ibidem, 

p. 47). 

É importante notar que tal abordagem guarda importantes aproximações com o modelo 

de coalizões de defesa (ou advocatórias) desenvolvido por Sabatier e Jenkings-Smith 

(1993). De fato, esse modelo também resolveria o desafio que Hajer (1993) coloca para 

a análise de discurso, mas não entra nos detalhes específicos sobre a produção de 

narrativas e interpretações por meio dos distintos usos da linguagem, pressuposto básico 

dos estudos fundamentados na “virada argumentativa”. 

 

2.2.3. Frames e interpretação do mundo 

O conceito de frames (ou enquadramentos interpretativos) tem sido aplicado em 

diversas disciplinas, especialmente em estudos da sociologia política e na teoria dos 

movimentos sociais, como forma de explicar como valores e crenças individuais podem 
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ser transformados em convergências cognitivas e em dispositivos coletivos de ação a 

partir de um processo complexo de avaliação/interpretação do mundo. 

Esse conceito parte do importante trabalho de Erving Goffman (1974)7, no qual o autor 

desenvolve a ideia de frame (schemata of interpretation) como meio de atribuir sentidos 

que habilitam os indivíduos a localizar, perceber, identificar e rotular ocorrências da 

vida social; seriam, então, modelos mentais compartilhados, simplificariam a cognição 

por meio de tipificações que orientam a percepção, a interpretação, o planejamento e a 

própria ação. 

Segundo Snow e Benford (2000) e Rein e Schön (1993), os frames: a) simplificam e 

condensam o mundo exterior; b) destacam, codificam e selecionam objetos, situações, 

acontecimentos, experiências e sequências de ação política, atuando como c) redutores 

da complexidade social a níveis manejáveis pelos participantes de debate público, d) 

sinalizando a injustiça de determinada situação, vinculando-a a símbolos e 

apresentando-a como um problema que requer mobilização. Dessa forma, organizaria a 

experiência cotidiana, permitindo aos indivíduos interpretarem o mundo definindo o que 

existe (dimensão ontológica), o que acontece (dimensão prática) e o que importa 

(dimensão normativa). 

Para Rein e Schön (1993), a força conceitual do frame é derivada do fato de se tratar de 

uma perspectiva através da qual situações problemáticas, amorfas e mal definidas 

podem ser entendidas, possibilitando uma ação social. Os frames são elementos 

presentes nos discursos e nas deliberações dos diversos atores que participam da análise 

e planejamento de políticas públicas e, dessa forma, constituem um importante conceito 

analítico. 

Os autores sustentam que os enquadramentos interpretativos sobre determinadas 

questões das policies aparecem por meio das narrativas nas quais os diferentes 

participantes estão dispostos a contar a sua visão sobre situações de uma política 

                                                 
7 Trata-se da obra "Frame Analysis. An Essay of the organization of experience", uma das principais 

representantes da produção acadêmica da escola do interacionismo simbólico. Essa tradição, da qual 

Goffman é referência, enfatizava as pequenas relações sociais contingentes, as capacidades cognitivas e 

interpretativas de atores sociais em interações conflituosas e os processos de construção e negociação de 

significados, em que os padrões de interação social são caracterizados pela capacidade dos agentes de 

entender a realidade em que vivem, independentemente da sua realidade social (negando a dualidade real 

marxista) ou as estruturas totalizantes parsonianas, atuando, assim, no nível microssociológico de análise 

social. 
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pública, sendo tais histórias usualmente baseadas em metáforas gerais (Ibidem). 

Conforme ponderam Fuks (2000) e Snow e Benford (2000), nem todos os frames 

oferecidos pelos atores políticos e sociais em um processo argumentativo têm um 

mesmo impacto sobre o público, afirmando que a ressonância das ideias neles contidas 

depende de dimensões culturais mais abrangentes e consolidadas. 

A análise do processo de políticas públicas por meio dessa abordagem tem o potencial 

de auxiliar no entendimento dos discursos na formação de uma política como um todo, 

mas também em sua trajetória e alterações ao longo do tempo, por meio do processo que 

Rein e Schön (1993) chamam de reframing. Os autores analisam o reenquadramento 

interpretativo de problemas e soluções – desenho das políticas e instrumentos 

organizativos – analisando as possibilidades de que ocorram em situações de desacordo 

ou de controvérsia em torno de uma política. No caso do desacordo, os frames são 

mantidos e um novo acordo pode ser alcançado por meio do exame de dispositivos 

institucionais e fatos cuja interpretação é a mesma. Por outro lado, no caso de 

controvérsias, a situação é caracterizada por frames conflitivos e o mesmo corpo de 

evidências pode ser utilizado por diferentes posições diante de uma política pública e 

uma das posições acaba direcionando os novos rumos da política. 

Mas não é necessário, entretanto, que ocorram controvérsias para que uma política seja 

cognitivamente reenquadrada pelos atores presentes em um campo da policy. Muitas 

vezes, as políticas vão se adaptando a novas situações e o efeito cumulativo dessas 

adaptações pode levar ao reframing, alterando como se pensa e como se deve agir. 

Essas alterações de rumo são mediadas por discursos e por suas características (Ibidem). 

No caso de mudanças nas políticas, um discurso tende a ser reflexivo sobre as 

interpretações (frame-reflective discourse), situação na qual o reflexo de um discurso 

“consiste, primeiramente, no reconhecimento de frames conflitantes, identificando suas 

fontes e consequências e, então, traduzindo, reestruturando, integrando, transformando 

ou escolhendo” novas possibilidades de ação (Ibidem, p. 164). 

Os dispositivos analíticos disponibilizados pelas abordagens discursivas das políticas 

públicas são importantes ferramentas para a reflexão sobre o campo das políticas de 

juventude no Brasil. Os diversos atores sociais e políticos que participaram e participam 

nesse campo enunciam diferentes interpretações sobre as necessidades das juventudes, 

conformando discursos cacofônicos e, em muitas ocasiões, conflitantes. As diferentes 
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origens e histórias de vida desses atores – provenientes de movimentos culturais, 

sociedade civil organizada, movimentos juvenis não-institucionalizados, gestores 

públicos, especialistas e acadêmicos e juventudes partidárias – favorecem o 

aparecimento de distintos frames imersos em diferentes narrativas: são diversas as 

interpretações sobre as mesmas situações e eventos que marcam a formação e evolução 

das políticas de juventude no contexto brasileiro. Sem dúvida, esse referencial parece 

ser relevante para analisar a constituição desse campo, as mudanças na trajetória das 

políticas, os diversos tipos de reconhecimento que cada grupo de atores atribui às 

juventudes e às políticas para os jovens, assim como os meios que acabaram sendo 

escolhidos para a institucionalização da Secretaria Nacional de Juventude e das práticas 

organizacionais imersas nesse complexo processo. 

 

2.3. Percurso Metodológico 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa foi mobilizado como referencial teórico do 

campo de “análise de políticas públicas” o papel das ideias e, mais especificamente, da 

linguagem como elemento constitutivo da realidade social – e não como mera descrição 

dela –, enfatizando a importância do discurso e a relação entre práticas discursivas, 

percepções dos atores e construção social dos “problemas e soluções” no processo das 

políticas públicas. 

Para realizar a análise do material empírico, é imprescindível dar materialidade aos 

discursos dos atores entrevistados (ORLANDI, 1994; FOUCAULT, 1972; 

MAINGUENEAU, 2006), relacionando-os aos eventos e aos tipos de interpretação que 

cada sujeito da pesquisa atribui ao campo das políticas de juventude, levando em 

consideração o seu “local de fala”.  

Duas opções poderiam ser mobilizadas. A primeira significaria realizar uma profunda 

incursão na análise do discurso enquanto disciplina ou área do conhecimento8. A 

                                                 
8 A análise do discurso é situada por diversos autores como uma escola crítica surgida na França, na 

década de 60, a partir da reflexão de Michel Pêcheux sobre a linguística e o discurso. Como disciplina, ela 

interliga contribuições do materialismo histórico althusseriano, por meio do conceito de ideologia; da 

linguística, por meio dos mecanismos sintáticos dos processos de enunciação e do deslocamento da fala 

neutra para o discurso; e da psicanálise, através da noção do inconsciente e do descentramento do sujeito 

(ORLANDI, 1994; MAINGUENEAU, 2006; ALVES, 2006). 
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segunda significaria utilizar alguns dos recursos e ferramentas analíticas disponíveis 

para refletir sobre as entrevistas e documentos mobilizados. 

Se optássemos pela primeira opção, o discurso seria o objeto primordial dessa 

dissertação, o que não é o caso. A pretensão aqui não é realizar um estudo exaustivo 

sobre todas as modalidades de discurso, mapeadas através do material empírico, sobre 

as juventudes nas políticas públicas e sobre as próprias políticas; mas sim examinar 

algumas das estratégias discursivas utilizadas pelos atores através de ferramentas 

analíticas que permitam enquadrar quais são as distintas posições dos informantes – ou 

os potenciais consensos – sobre eventos e pontos de inflexão considerados relevantes na 

trajetória das políticas de juventude. 

Dessa forma, ao longo desse estudo, procuraremos identificar: 

a) O uso da retórica pelos atores sociais, através de metáforas e narrativas, na 

construção da trajetória das políticas (THROGMORTON, 1993; FUKS, 2000); 

b) A existência de coalizões discursivas (HAJER, 1993; THROGMORTON, 1993) 

materializadas em consensos e discursos institucionalizados sobre as juventudes 

e as políticas; 

c) O papel dos frames no entendimento das políticas e os processos de reframing 

em pontos de inflexão de suas trajetórias (SNOW; BENFORD, 2000; REIN; 

SCHÖN, 1993). 

 

2.3.1. Tipo de estudo e técnicas de pesquisa 

O presente trabalho consiste em um estudo qualitativo exploratório, descritivo e 

interpretativo. Como técnicas de pesquisa, foram utilizadas: pesquisa bibliográfica, 

pesquisa e análise documental, realização de entrevistas não-estruturadas e observação 

participante. 

2.3.2. Pesquisa bibliográfica 

A revisão da literatura procurou levantar as principais contribuições teóricas, 

conceituais e empíricas sobre o objeto de estudo e suas dimensões. A bibliografia 

utilizada compreendeu estudos do campo da sociologia (política, da juventude e da ação 
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coletiva), da ciência política, da administração pública e do processo de políticas 

públicas, sendo complementada por obras historiográficas e filosóficas. 

2.3.3. Pesquisa documental 

A pesquisa documental envolveu o levantamento e a análise de documentos e relatórios 

publicados por organizações da sociedade civil, organismos internacionais, institutos de 

pesquisa e pelo poder público, com base em mapeamento realizado a partir da revisão 

bibliográfica e da indicação dos entrevistados. Os principais documentos estão listados 

na tabela a seguir: 

Tabela 01. Principais documentos utilizados na pesquisa. 

DOCUMENTO ANO FONTE INSTITUCIONAL 

RELATÓRIO FINAL DO GRUPO INTERMINISTERIAL 

DE POLÍTICAS DE JUVENTUDE 
2004 Secretaria-Geral da Presidência da República 

DOCUMENTO DE CONCLUSÃO DO PROJETO 

JUVENTUDE 
2004 Instituto Cidadania 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE/PARA/COM JUVENTUDES 2004 UNESCO 

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL 

DESTINADA A ACOMPANHAR E ESTUDAR 

PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 

JUVENTUDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

2004 Câmara dos Deputados 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

NACIONAL DE JUVENTUDE - 10 E 11 DE NOVEMBRO 

DE 2005 

2005 Conselho Nacional de Juventude 

POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUDE: DIRETRIZES 

E PERSPECTIVAS 
2006 Conselho Nacional de Juventude 

GUIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE 2006 Secretaria Nacional de Juventude 

CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE: 

NATUREZA, COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO 
2007 Conselho Nacional de Juventude 

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANO DE REFERÊNCIA: 

2008 
2009 Secretaria Nacional de Juventude 

(continua) 
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(continuação) 

DOCUMENTO ANO FONTE INSTITUCIONAL 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE 2010 

Câmara dos Deputados - 

Comissão de Direitos Humanos 

e Minorias 

RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE 

JUVENTUDE AO GOVERNO FEDERAL 
2010 

Conselho Nacional de 

Juventude 

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011 2012 
Secretaria Nacional de 

Juventude 

PLANO MAIS BRASIL PPA 2012-2015: AGENDAS 

TRANSVERSAIS – MONITORAMENTO PARTICIPATIVO 
2013 

Secretaria-Geral da Presidência 

da República 

Fonte: elaboração própria. 

 

2.3.4. Realização das entrevistas 

As políticas públicas de juventude constituem, atualmente, um campo em formação. As 

principais iniciativas oriundas do poder público, da sociedade civil e de organizações 

internacionais que contribuíram significativamente para a evolução das discussões sobre 

a integração das juventudes na formulação e implementação de iniciativas 

governamentais são fruto da interação entre indivíduos e instituições que, pelos mais 

diversos motivos, têm interesse na discussão sobre as juventudes e sobre o 

reconhecimento conferido pela sociedade e pelo Estado brasileiro a essa fase da vida. 

Dessa forma, é necessário levar em consideração diversas posições dos atores sociais e 

políticos presentes nesse campo. 

Consideramos importante, então, realizar entrevistas em profundidade com atores de 

diferentes filiações institucionais, como forma de incluir no estudo a diversidade de 

posições expressas no campo, o que não significa, contudo, que exista uma 

correspondência automática entre as filiações institucionais e as posições e discursos 

encontrados em suas narrativas. Como é possível visualizar no quadro abaixo, todos os 

entrevistados possuem ou possuíram filiações plurais em organizações governamentais, 

movimentos sociais, organizações não-governamentais, partidos políticos ou academia.  
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Tabela 02. Perfil dos entrevistados 

IDENTIFICAÇÃO FILIAÇÕES INSTITUCIONAIS DATA 

ENTREVISTA 1 

Gestor (a) Nacional de Juventude 

Conselheiro (a) Nacional de Juventude 

Militante Partidário 

18/11/2015 

ENTREVISTA 2 

Gestor (a) Nacional de Juventude 

Gestor (a) Nacional de Igualdade Racial 

Militante Juventude Cristã 

05/11/2015 

ENTREVISTA 3 

Gestor (a) Nacional de Juventude 

Gestor (a) Nacional de Mulheres 

Especialista Sociedade Civil 

04/11/2015 

ENTREVISTA 4 
Gestor (a) Nacional de Juventude 

Especialista Sociedade Civil 
06/11/2015 

ENTREVISTA 5 
Gestor (a) Nacional Assistência Social 

Conselheiro (a) Nacional de Juventude 
05/11/2015 

ENTREVISTA 6 
Gestor (a) Nacional Assistência Social 

Conselheiro (a) Nacional de Juventude 
05/11/2015 

ENTREVISTA 7 

Gestor (a) Nacional Trabalho 

Conselheiro (a) Nacional de Juventude 

Membro Legislativo Estadual 

05/11/2015 

ENTREVISTA 8 
Gestor (a) Nacional Trabalho 

Conselheiro (a) Nacional de Juventude 
05/11/2015 

ENTREVISTA 9 
Gestor (a) Nacional Educação 

Conselheiro (a) Nacional de Juventude 
17/12/2015 

ENTREVISTA 10 
Gestor (a) Nacional de Mulheres 

Militante Movimento Agrário 
06/11/2015 

ENTREVISTA 11 
Gestor (a) Nacional de Mulheres 

Militante Partidário 
05/11/2015 

ENTREVISTA 12 Membro Legislativo Federal 01/12/2015 

ENTREVISTA 13 

Gestor (a) Nacional de Juventude 

Gestor (a) Nacional de Igualdade Racial 

Militante Juventude Negra 

30/11/2015 

ENTREVISTA 14 
Especialista Academia 

Especialista Sociedade Civil 
07/01/2016 

ENTREVISTA 15 
Especialista Sociedade Civil 

Conselheiro (a) Nacional de Juventude 
18/01/2016 

ENTREVISTA 16 

Gestor (a) Nacional de Juventude 

Conselheiro (a) Nacional de Juventude 

Especialista Academia 

15/01/2016 

Fonte: elaboração própria. 
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As entrevistas foram realizadas sem roteiro pré-definido e, conforme foram aparecendo 

questões relacionadas à pesquisa, de interesse do pesquisador ou de explícito interesse 

da ou do entrevistado, os pontos foram aprofundados. Dessa forma, há entrevistas que 

não chegaram a tratar, por exemplo, dos temas da intersetorialidade e da 

transversalidade; por outro lado, há outras nas quais os entrevistados puderam, 

inclusive, expor seu ponto de vista sobre a abordagem do pesquisador. 

Das 16 entrevistas, 12 foram realizadas em Brasília, no Distrito Federal, três foram 

realizadas a distância por skype e uma por telefone, em função do tempo disponível e da 

facilidade para que os entrevistados inserissem a conversa em sua agenda. Apesar da 

diferença entre a realização de entrevistas pessoalmente e de maneira remota, 

consideramos que não houve prejuízo para o desenvolvimento da pesquisa e para a 

análise dos dados. Adicionalmente, no início de cada entrevista o pesquisador pediu 

autorização para gravar o conteúdo e se comprometeu e a tratá-lo anonimamente nessa 

dissertação. 

Cabe ressaltar, ainda, que após a transcrição das entrevistas, seu conteúdo foi analisado 

com o auxílio de uma matriz que buscou distribuir as falas dos informantes em temas e 

subtemas recorrentes nas falas dos entrevistados. 

 

2.3.5. Observação participante 

Por indicação de uma das pessoas entrevistadas, o pesquisador participou do evento 

“PROJOVEM Urbano: Avanços e Perspectivas no Ministério da Educação”, realizado 

nos dias 5 e 6 de novembro de 2015 em Brasília, Distrito Federal. 
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3. A CONSTITUIÇÃO DA JUVENTUDE COMO CATEGORIA SOCIAL 

 

Para utilizar o termo “juventude” como categoria analítica nas ciências sociais, é 

pressuposto levar em conta que a juventude é tanto uma condição experimentada por 

um grupo populacional que vivenciou os mesmos acontecimentos históricos com 

relativa proximidade etária, quanto uma representação social baseada em critérios 

históricos e culturais, o que determina grandes variações no tempo e no espaço 

conforme variam as estruturas institucionais, socioeconômicas, políticas e culturais das 

sociedades (PERALVA, 2007; PAIS, 1990). 

Para Bourdieu (1983), falar da juventude como se ela fosse uma unidade social com 

interesses comuns advindos dos mesmos tipos de experiência social constitui uma 

manipulação evidente, pois, para o autor, a idade constituiria um dado social 

manipulável que pode ser utilizado como instrumento de diferenciação social para 

garantir a estruturação hierárquica de distribuição de recursos materiais e simbólicos. 

Nesse sentido, a sua análise deve partir da distinção de, pelo menos, duas juventudes de 

um mesmo período histórico: o jovem oriundo das classes trabalhadoras e os jovens das 

camadas médias e altas. 

Pais (1990) argumenta que a tarefa primordial da sociologia da juventude é explorar as 

diferenças sociais que existem entre os diferentes grupos de jovens, e não apenas as suas 

semelhanças potenciais, reforçando o seu caráter dialético. Em sua reflexão, o autor 

critica as visões que tratam a juventude analiticamente como uma categoria estritamente 

paradoxal: por um lado, ela é explicada como um conjunto social constituído por 

indivíduos que dividem aspectos uniformes e homogêneos relacionados a uma fase da 

vida e a uma cultura juvenil determinada por aspectos etários, definida enquanto 

geração. Por outro lado, há uma tendência que trata das diversas culturas juvenis, 

necessariamente diferenciadas pelos distintos pertencimentos de classe, raça e gênero, 

bem como portadoras de universos sociais que não teriam nada em comum entre si. 

Segundo o autor, é necessário explorar ambas as perspectivas em conjunto (PAIS, 

1990). 

É no intuito de explorar as semelhanças e as diferenças constitutivas da juventude 

contemporânea que as análises sociológicas têm utilizado a noção de “juventudes” 
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como forma de demonstrar a sua condição geracional e problematizar as diferentes 

situações impressas por sua heterogeneidade interna (ABRAMO, 2005), enfatizando a 

dupla dimensão dessa categoria “que expressa simultaneamente um momento do ciclo 

de vida e determinadas contingências de inserção na estrutura social (...) em 

diversidades e desigualdades, objetivas e subjetivas” (RIBEIRO; LANES; CARRANO, 

2006, p. 77). 

A emergência da juventude como categoria científica e como referência social a um 

grupo etário passou por distintas construções ao longo do tempo. Há um longo percurso 

entre a cristalização da infância e da juventude enquanto fase específica do ciclo de vida 

e as considerações acadêmicas ou sociais sobre sua diferenciação interna, que exigiria 

diferentes esforços de integração social. Assim, buscaremos apresentar, em seguida, a 

gênese e a trajetória das ideias sobre os jovens analisadas em diversos estudos sobre o 

tema da juventude. 

 

3.1. O surgimento histórico da infância e da juventude 

Em uma interessante análise sobre a racionalidade moderna e a segmentação etária das 

sociedades, Weber (2001) pondera que o Estado moderno institucionalizou o ciclo de 

vida em fases específicas relacionando-as a um ordenamento funcional que integraria as 

idades a fases de integração social por meio do sistema educacional, do mercado de 

trabalho, do processo de constituição de novas famílias, da aposentadoria, entre outros. 

O surgimento de categorias como a infância, a adolescência e a juventude pode ser 

pensado, então, como um desdobramento de acontecimentos históricos e de dispositivos 

econômicos, sociais e culturais que passaram a reforçar a diferenciação entre o mundo 

adulto e o não-adulto, tradicionalmente pensado como uma preparação para a inserção 

definitiva no tecido social. 

Peralva (2007) afirma que, ainda na Idade Média, a separação entre crianças e adultos 

era quase reduzida à dimensão biológica: a relação entre os grupos “biológicos” se 

baseava no aprendizado em que as crianças, frequentemente, circulavam pelos mesmos 

espaços que os mais velhos, e por meio das interações no âmbito privado, “aprendiam” 

a ser adultas. 
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Philippe Ariès (1978), em sua história social sobre as famílias, faz uma reflexão sobre o 

momento em que a noção de infância enquanto fase separada da vida adulta é 

construída, situando-a no direcionamento das crianças a espaços próprios de 

socialização – nesse caso, no sistema de ensino moderno. A partir do século XIX, 

quando a escola passa a ser obrigatória e universal, é que “a cristalização social das 

idades se especifica como elemento da consciência moderna” (PERALVA, 2007, p. 14). 

É nesse momento, então, que nasce a divisão clássica que irá ecoar definitivamente nas 

reflexões sobre a infância e a juventude: a separação institucional entre os indivíduos já 

prontos para viver o mundo moderno e os indivíduos em formação9. 

Peralva (2007) acrescenta, ainda, que essa cristalização etária, por ação do Estado 

moderno, reforçou as separações ao torná-la, também, categoria administrativa, que ora 

reforça seu caráter autônomo, ora reforça sua interdependência ou mesmo seu 

relacionamento hierárquico (PERALVA, 2007; BOURDIEU, 1983). Nesse sentido, 

defende que o sistema educativo, como forma de controle social, teria a especificidade 

de ser “intrinsecamente conservador” (Ibidem; op. cit.). Acrescenta, ainda, que é a partir 

dessa concepção que uma grande linhagem de sociólogos, especialmente os da 

juventude, utilizará o conceito de socialização (e desvio) para suas análises sobre a 

juventude moderna e contemporânea. 

 

3.2. A unidade da juventude como “transição” 

Para além da cristalização da chamada “infância”, a juventude passa a ser objeto das 

reflexões sociológicas especialmente em função das transformações sociais resultantes 

da universalização do ensino, que foi iniciada durante o século XIX, e a partir da 

                                                 
9 Essa nova configuração do lugar da criança no mundo, que sai da vivência quase exclusiva do âmbito 

familiar privado da aprendizagem para se tornar partícipe do sistema escolar se caracteriza, segundo Ariès 

(1978, p. 11-12), como um “enclausuramento etário”: "A escola substituiu a aprendizagem como meio de 

educação. Isso quer dizer que a criança deixou de ser misturada aos adultos e de aprender a vida 

diretamente, através do contato com eles (...) a criança foi separada dos adultos e mantida à distância 

numa espécie de quarentena, antes de ser solta no mundo. Essa quarentena foi a escola, o colégio. 

Começou então um longo processo de enclausuramento das crianças (...) que se estenderia até nossos 

dias, e ao qual se dá o nome de escolarização". O historiador relata, ainda, que com o crescimento 

demográfico das crianças e a ascensão de problemas e lutas sociais que passam a envolvê-las – 

especialmente, o trabalho infantil e as demandas sindicais por sua proibição, respectivamente – ajudam a 

consolidar a infância como uma etapa de vida efetivamente distinta e única.  
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emergência da produção fordista10, na metade do século XX, em sociedades de 

desenvolvimento capitalista originário11. Historicamente, a separação entre o mundo 

adulto e o mundo de “preparação” para a efetiva integração social reservada aos mais 

velhos havia marcado dois polos: os adultos formados e os não-adultos. Essa segunda 

categoria de pertencimento ainda não havia sido suficientemente diferenciada 

internamente, e a juventude estava em algum lugar ainda não bem definido entre a 

infância e a maturidade, sendo por vezes confundida com o desenvolvimento biológico 

característico da puberdade (ARIÈS, 1978). 

A juventude passa a ser referenciada como uma fase da vida na qual se vivencia a busca 

pela autonomização de status perante a sociedade, vista como uma etapa preparatória 

para a entrada no mundo adulto, caracterizada pela conclusão da escola formal, pela 

inserção produtiva, pela saída da casa dos pais, pela constituição de novas famílias e 

pela fruição dos direitos da cidadania, servindo como motor da reprodução social. O 

percurso etário era, assim, definido institucionalmente, sendo altamente normatizado e 

de forte previsibilidade (PERALVA, 2007).  

Dessa forma, a juventude era interpretada como uma transição funcional que se 

relacionava com uma simples interligação entre o término da escola formal e a inserção 

produtiva (RIBEIRO; LANES; CARRANO, 2006), o que ordenava o percurso etário 

“em três tempos sucessivos com funções bem distintas: a juventude se forma, a idade 

adulta trabalha e a velhice tem direito ao repouso” (PERALVA, 2007, p. 22). A unidade 

do jovem enquanto grupo social etário, portanto, estava em sua característica de 

transição, e não na exposição de suas especificidades enquanto fase de vida. 

 

                                                 
10 O período posterior à Segunda Guerra Mundial, que se convencionou chamar de Fordismo, foi 

caracterizado pela produção em massa, homogênea e vertical, na qual a organização da produção contava 

com alta especialização na divisão do trabalho produtivo e com grande rigidez na linha de produção 

(HARVEY, 1992). 
11 Denominamos como “sociedades de desenvolvimento capitalista originário” aquelas que passaram pelo 

período de acumulação primitiva mercantil e pelas primeiras ondas de industrialização entre a idade 

moderna e a contemporânea (GUIMARÃES, 2009). 
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3.3. Da unidade da juventude como “problema social” às diferentes vivências 

juvenis 

O desenvolvimento do capitalismo no período pós Segunda Guerra Mundial garantiu 

para as classes médias dos países desenvolvidos certa linearidade na autonomização de 

status de seus jovens perante a sociedade. A expansão do sistema de ensino e a 

incorporação da mão-de-obra determinada pelo crescimento econômico, contudo, não 

integrava todos os grupos sociais de forma homogênea. É a partir dessa reflexão que 

diversos estudos passam a examinar a especificidade da juventude enquanto fase de vida 

e não apenas enquanto transição – ou não-fase –, caracterizando-a como uma etapa 

representativa dos problemas sociais. Essa integração social não homogênea dos jovens 

ao mercado de trabalho passou a aumentar o tempo de preparação para o primeiro 

emprego e outras formas de inserção social, prolongando a sua transição para o mundo 

adulto e a sua convivência no ambiente privado familiar.  

Dentre as correntes que analisam a juventude a partir desse contexto e enquanto 

categoria analítica, Pais (1990) sugere agrupar a teoria da socialização funcionalista e a 

teoria das gerações como a “corrente geracional” da sociologia da juventude. Segundo 

o autor, de acordo com a corrente geracional,  

admite-se a existência de uma cultura juvenil, que, de certa maneira, se 

oporia à cultura de outras gerações (das gerações “adultas”, mais 

concretamente). Essa oposição poderá assumir diferentes tipos de 

descontinuidades intergeracionais, falando-se ora de socialização contínua 

ora de rupturas, conflitos ou crises intergeracionais (Ibidem, p. 153). 

Dentre os expoentes dessa corrente, encontram-se Merton (1949) e Parsons (1964), 

representantes das teorias da socialização da sociologia funcionalista norte-americana. 

Para esses autores, a quebra na linearidade temporal da entrada e saída dos jovens das 

instituições sociais – escola, família e mercado – produzia indivíduos não-integrados 

socialmente, indivíduos desviantes, abrindo caminho para a delinquência, para a 

violência e para o enfrentamento do mundo adulto como um produto da quebra do 

tecido social funcional. A juventude – e suas manifestações – passa a ser representada 

como uma fase da vida específica devido aos problemas sociais a ela relacionados. São 

seus problemas que lhe conferem a unidade. 

Mannheim (1982), expoente da teoria das gerações, ainda que reconhecesse as 

diferentes vivências – especialmente relativas às classes sociais – às quais um 



44 

 

 

determinado grupo de indivíduos com relativa proximidade etária está submetido, 

afirma que existe uma posição social derivada de uma conexão geracional caracterizada 

pela vivência de semelhantes experiências econômicas, sociais e culturais; o que levaria, 

potencialmente, a uma disposição de agir e pensar (MANNHEIM, 1982; WELLER, 

2010). Essa disposição das gerações estaria ligada a uma maior receptividade de uma 

“influência condutora”, no tempo presente, ou a uma continuidade da mesma influência, 

no tempo futuro, de formas de agir e pensar no âmbito cultural ou em contextos 

políticos e sociais, sendo assim um importante ponto de partida para a análise de 

conflitos intergeracionais12. 

Nesse mesmo sentido, ainda que não identificado com a corrente geracional proposta 

por Pais (1990), Bourdieu (1983) reflete sobre potenciais conflitos geracionais 

procedentes de sucessivas aspirações das gerações, aspirações essas constituídas por 

oportunidades de acesso a bens materiais e simbólicos: o que seria um privilégio para a 

geração anterior pode se tornar banal para a próxima geração, e vice-versa. As crises de 

emprego dos anos de 1970, por exemplo, ilustrariam como a expectativa de inserção 

laboral não se concretizou para a geração que vivenciou a juventude nessa época, ainda 

que com maior escolaridade que seus pais. Essa quebra de expectativa, portanto, pode 

ser a fonte de conflitos entre gerações (Ibidem; op. cit.). 

Groppo (2015) chama a atenção para o fato de que Mannheim enfatiza um potencial 

transformador da juventude na emergência de conflitos geracionais, reservando a ela um 

papel de catalisadora de transformações sociais importantes13. O funcionalismo, por sua 

vez, usa como ponto de partida uma “sociologia do desvio” para examinar a juventude, 

sendo o jovem “aquilo ou aquele que se integra mal, que resiste à ação socializadora, 

que se desvia em relação a um certo padrão normativo” (PERALVA, 2007, p. 19). 

Pais (1990) identifica também uma “corrente classista” como alternativa analítica para o 

estudo da juventude. Nessa vertente teórica, a autonomização de status dos jovens 

estaria sempre determinada por mecanismos de reprodução das classes sociais, e as 

                                                 
12 Em sua formulação teórica, Mannheim também trabalha com o conceito de unidade geracional, que se 

relaciona com as diferentes formas que os grupos vivem um determinado momento histórico. Nesse 

sentido, afirma a existência de diferentes polaridades entre essas unidades, que seriam responsáveis, por 

exemplo, pelas alterações nos polos de poder entre os períodos históricos (WELLER, 2010). 
13 Da mesma forma, Braungart e Braungart (1996) defendem que conflitos intergeracionais são motores 

de transformações sociais importantes e podem ocorrer quando determinado grupo de atores cuja faixa 

etária é relativamente comum percebe os limites de instituições tradicionais para lidar com os problemas 

que vivencia e que são percebidos como comuns a ele. 
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culturas juvenis – materializadas em práticas de consumo, no vestuário e nas formas de 

linguagem, entre outros – de enfrentamento à cultura dominante conformariam 

“soluções de classe” para problemas compartilhados por jovens oriundos de uma mesma 

posição de classe. 

Uma primeira contribuição de grande importância para os estudos da “corrente 

classista” da sociologia da juventude consiste na produção do Centro de Estudos 

Culturais Contemporâneos da Universidade de Birmingham, na Inglaterra (PAIS, 1990; 

GROPPO, 2015). Hall e Jefferson (1976) realizaram diversos estudos sobre os jovens 

filhos da classe trabalhadora inglesa e sua posição de enfrentamento às instituições de 

ensino. Em seus estudos, afirmam que não existe uma cultura universal juvenil, mas sim 

que existem “subculturas” como respostas de jovens pertencentes a determinada classe 

social, levando em conta sua especificidade etária e geracional (Ibidem; op. cit.). 

É importante recuperar que Bourdieu (1983) e Bourdieu e Passeron (1982) também 

enfatizam a diferente condição juvenil à qual estão expostos os filhos das classes 

trabalhadoras e das classes mais altas em suas análises sobre o sistema de ensino e sobre 

as possibilidades de acesso a ocupações não-manuais no mercado de trabalho. Para os 

autores, a escola reforçaria o capital cultural incorporado transmitido pelas famílias, 

diferenciado em função de posições de classe, e incentivaria o aumento do capital 

cultural institucionalizado por meio de qualificações acadêmicas e diplomas para os 

filhos das classes altas; a escola funcionaria, assim, como desestímulo aos jovens das 

classes trabalhadoras, ao selecionar simbolicamente os percursos nas transições 

escolares. Essa diferenciação na construção da trajetória educacional originaria distintas 

oportunidades de inserção produtiva e, dessa forma, de autonomização. 

 

3.4. O conceito de moratória social 

Para analisar o prolongamento de tempo para o alcance da autonomização de status 

social da juventude, Margulis e Urresti (1996) utilizam o conceito de moratória social, 

que consistiria em um período de tempo adicional em que a sociedade daria à juventude 

tolerância especial para sua preparação para a vida adulta, mas também para viver e 

explorar diferentes experiências sociais e culturais. 



46 

 

 

Muitos estudos identificam que essa moratória social tende a uniformizar o discurso 

sobre a juventude como uma etapa de usufruto do tempo livre, no qual o atributo etário 

se confunde com uma prerrogativa de divertimento, experimentação e consumo cultural. 

Segundo Margulis e Urresti (1996), a juventude das classes médias e altas, que tem 

acesso a essa moratória, é diretamente associada a imagens sociais tidas como 

caraterísticas ímpares da juventude, estetizadas como o “paradigma do desejável”14. 

Entretanto, afirmam que esse enquadramento simbólico, presente em diversos estudos 

culturais, enxerga a juventude como mero signo, quando, na verdade, a juventude  

como toda categoria socialmente constituída, que alude a fenômenos 

existentes, tem uma dimensão simbólica, mas também deve ser analisada a 

partir de outras dimensões: é necessário atender aos aspectos fáticos, 

materiais, históricos e políticos nos quais toda produção social se desenvolve 

(Ibidem, p. 02) 

Para os autores, é necessário enxergar que não existe apenas uma juventude, mas sim 

juventudes plurais que vivenciam diferentemente as estruturas sociais de produção e 

reprodução material e simbólica. Os jovens de classes populares, nesse sentido, não 

participariam da moratória social devido à obrigatoriedade de se inserir precocemente 

no mercado de trabalho por necessidades econômicas; por outro lado, em tempos de 

crise em que não há oportunidades de desenvolver atividades remuneradas, esses 

mesmos jovens não podem participar do signo estético juvenil de consumo – por não 

terem condições materiais de acessá-lo – e acabam enfrentando uma moratória social 

indesejada, na qual o tempo livre é constituído por frustrações e aflição (Ibidem). 

Sob diferentes óticas, os estudos apresentados interpretam a juventude como uma 

unidade ligada a problemas sociais relacionados à sua condição, mas também refletem 

divisões internas à própria juventude. Os desvios, as posições antagônicas frente às 

instituições socializadoras tradicionais ou as dificuldades de inserção laboral são 

analisados a partir das próprias diferenciações internas a essa fase de vida: por um lado, 

fala-se de uma juventude integrada e de uma juventude não-integrada; por outro, 

                                                 
14 Margulis e Urresti (1996) e Peralva (2007), dentre outros autores, identificam um processo de 

“juvenilização” do mundo adulto: “o envelhecimento postergado transforma o jovem, de promessa de 

futuro que era em modelo cultural do presente. A característica marcante desse processo é a valorização 

da juventude que é associada a valores e a estilos de vida e não propriamente a um grupo etário 

específico. Mais do que isso, “a promessa da eterna juventude é um mecanismo fundamental de 

constituição de mercados de consumo” (PERALVA, 2007, p. 25). Dessa forma, o estilo de vida e a 

estética difundida pela indústria cultural transformam o jovem em um “modelo cultural” a ser consumido 

pelas demais fases do ciclo de vida (Ibidem). 
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diferencia-se o posicionamento de jovens de diferentes classes em sua relação com a 

escola, com a família e com as suas oportunidades de integração social. 

Nesse contexto, conforme coloca Pais (1990, p. 149), ainda que de diferentes maneiras, 

a juventude costuma ser teorizada como uma “aparente unidade – quando referida a 

uma fase de vida – e como diversidade – quando estão em jogo diferentes atributos 

sociais que fazem distinguir os jovens uns dos outros”. 

Do ponto de vista das análises da juventude como uma fase de vida não simplificada a 

uma categoria dada ou a um estado determinado por características sociais a ela 

atribuída, devem ser levadas em conta dimensões distintas, mas relativamente 

dependentes: acontecimentos históricos, relacionados com a evolução das estruturas 

sociais, e acontecimento individuais, que constituem as trajetórias de vida, mas que de 

algum forma podem constituir regularidades históricas que refletem as estruturas sociais 

em evolução (Ibidem). 

 

3.5. Culturas juvenis, diversidade e novas formas de socialização 

Especialmente a partir de meados da década de 1980, os estudos sobre a juventude 

passam a sofrer diversas influências da sociologia da cultura e dos estudos culturais 

oriundos da antropologia. Conforme aponta Peralva (2007), a juventude passa a ser 

vista não exclusivamente como fenômeno histórico-social, mas também cultural. Ao 

contrário dos estudos da vertente funcionalista que enxergavam as subculturas juvenis 

como desvio, ou dos estudos que as identificavam como respostas de classe à cultura 

adulta dominante, as noções sobre as diversas culturas juvenis passam a dar lugar a 

representações da sociedade como espetáculo, por meio de diversos estilos e gêneros 

emergentes, sobretudo, nas classes populares e nas periferias urbanas (ABRAMO, 

1994).  

Nesse contexto, diversos autores como Feixa (2006) passam a adotar, no lugar do termo 

“subculturas”, o conceito de “culturas juvenis” como forma de aludir à pluralidade e 

heterogeneidade interna das culturas expressadas pela juventude, afastando também os 

usos do prefixo “sub”, tradicionalmente utilizado por interpretações que relacionam os 

jovens à rebeldia ou ao desvio das normas sociais. 
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Reguillo (2003) enfatiza a tendência contemporânea dos estudos sobre a juventude a 

adotar um marco compreensivo-interpretativo alicerçado em três dimensões: a) a 

capacidade ativa dos sujeitos; b) o uso da linguagem juvenil como construção de 

realidades ímpares; e c) e a problematização dos próprios pressupostos dos 

investigadores do tema, dando enfoque à capacidade de negociação dos jovens com as 

instituições tradicionais e à ambiguidade em suas relações com sistemas dominantes. É 

a partir desses novos recortes que Groppo (2004) afirma que o percurso das juventudes 

modernas é dialético e se encontra entre a sua institucionalização e suas possibilidades 

de autonomia, ou seja, entre o controle social exercido por diversas instituições sociais e 

a construção autônoma das suas trajetórias de vida. 

Um aspecto importante ao se tratar da diversidade de culturas juvenis está também na 

possibilidade da juventude contemporânea em contar com novos espaços para a sua 

expressão e para a construção de diferentes formas de socialização.  

Segundo Dubet (2010), o programa institucional da modernidade tem sofrido profundas 

mutações devido ao seu esgotamento socializador. A família, o sistema escolar, a igreja 

e outras instituições tradicionais perderam a capacidade de “institucionalizar” valores e 

símbolos e de formar um tipo de sujeito moldado a certo sistema normativo, alterando o 

ordenamento simbólico da socialização. Esse reordenamento, para o autor, ocorre 

devido à diferenciação de fontes de valores, consolidando o que denomina como 

“poliarquia valorativa” (Ibidem, p. 20). A juventude contemporânea, dessa forma, passa 

a encontrar outros mecanismos de socialização, incorporando diferentes práticas e 

experimentando universos sociais plurais, muitas vezes contraditórios (LAHIRE, 2002), 

e acaba formando identidades culturais híbridas, passíveis de transformação, 

vivenciando distintos processos de identificação (HALL, 2004). 

São múltiplas as alterações nas dinâmicas econômicas, sociais e culturais que têm 

marcado a vivência das juventudes contemporâneas, dentre as quais podemos citar: a) a 

multiplicação de novas formas de família; b) o esgotamento da ilusão de mobilidade e 

ascensão social em função de novas formas de produção e circulação de bens materiais; 

c) a emergência massificada, plural e intensa de novos atores sociais e de movimentos 

juvenis distanciados dos tradicionais formatos institucionais; d) a dissolução das 

identidades uniformes ou intimamente ligadas às ideias de nação ou território, devido à 
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globalização; e e) as novas formas de reconhecimento e valorização das diversidades e 

das identidades de grupo (ABAD, 2002; DAYRELL, 2007). 

Essas novas dinâmicas impactam diretamente na “desinstitucionalização do social” 

(ABAD, 2002; DAYRELL, 2007; DUBET, 2010), transformando o trânsito linear e 

ordenado da juventude pelo circuito “família, escola, trabalho”. São abertos novos 

percursos e itinerários que tendem ora a contradizer, ora a substituir as instituições 

tradicionais de socialização e transição entre as fases de vida. A partir dessa 

“desinstitucionalização” da condição juvenil, emergem possibilidades de viver a fase 

juvenil de uma forma distinta: ao contrário de ser uma fase de privação da integração 

social definitiva no mundo adulto, emergem chances de experimentar essa integração 

por meio de “aproximações sucessivas e intermitentes” (ABAD, 2002, p. 130). 

Para Abad (2002), essa reconfiguração da vivência juvenil junto às estruturas sociais 

tem levado a uma ampliação e enriquecimento do conceito de “moratória social”, 

colocando novos desafios para a investigação empírica sobre as juventudes. Esse tempo 

de preparação para o mundo adulto, especialmente para as classes populares, deixa de 

ser legitimado e valorizado socialmente pelas famílias, convivendo com as crescentes 

necessidades de qualificação para a inserção profissional esperada pelos jovens e com a 

falta de um destino econômico assegurado pela educação; isso reafirma a necessidade 

de maior preparação para a inserção social e, assim, revela um paradoxo do presente 

juvenil. 

A virada para o século XXI trouxe consigo a abertura de um leque de oportunidades de 

experimentação e tornou as trajetórias juvenis ainda mais diversas. A globalização 

econômica e cultural e a revolução das tecnologias da comunicação e da informação 

alteraram a condição juvenil. Soma-se a isso o surgimento de novas formas de 

sociabilidade alicerçadas na desterritorialização da cultura, de processos de 

identificação mais fluidos, e a afirmação das especificidades de raça, gênero e, 

inclusive, da própria condição juvenil, chamando a atenção para a necessidade do 

reconhecimento da diversidade representada pelas juventudes contemporâneas.  

Em vista dessas novas dinâmicas, retomamos Pais (1990) para reforçar a importância de 

realizar investigações que pensem os jovens em dois campos semânticos: “a juventude 

como unidade, quando se refere a uma fase de vida; e como uma diversidade, atribuída 
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de distintas origens sociais, relações com o mercado de trabalho, escolaridade, gênero, 

origem territorial e diversidade sexual” (Ibidem, p. 321), entre outros marcadores da 

diversidade juvenil.  

Como forma de ilustrar o perfil socioeconômico diverso da juventude brasileira, na 

próxima seção apresentaremos alguns dados estatísticos que têm caracterizado esse 

segmento social nos últimos anos. 

 

3.6. Características socioeconômicas da juventude brasileira 

Conforme os dados dos Censos de 2000 e 2010, no início da década passada os jovens 

de 15 a 29 anos15 representavam 30% da população brasileira, passando a 27,7% após 

uma década. Quando as políticas de juventude passaram a se fazer efetivamente 

presentes na agenda governamental em âmbito nacional no Brasil, um dos principais 

argumentos para a sua necessidade, ainda no início dos anos 2000, era o seu grande 

contingente populacional. A queda percentual de 1,3% nesse contingente, contudo, é um 

dos indicativos da inversão populacional que caracteriza o envelhecimento demográfico 

no país. A redistribuição que ocorreu entre as subfaixas também ajuda a demonstrar as 

quedas nas taxas da fecundidade da população: há um aumento na faixa dos 25 aos 29 

anos, de 4,55% para  4,95% relativamente à faixa de 15 a 19 anos, que diminuiu de 

5,15% para 4,2%. 

 

 

 

 

                                                 
15 Como será visto adiante, no Brasil a faixa etária atualmente adotada para a formulação de políticas de 

juventude é dos 15 aos 29 anos, a mesma utilizada pelos demógrafos e censos populacionais nacionais 

para o levantamento e análise estatística de dados. São adotadas, ainda, três subdivisões para o censo: 15 

a 19, 20 a 24, e 25 a 29 anos. Essa subdivisão, contudo, já não é a mesma adotada pelas políticas públicas 

brasileiras para essa faixa etária, que têm utilizado as seguintes: a) 15 a 17 anos, que representam os 

jovens-adolescentes; b) 18 a 24 anos, que representariam a primeira parcela da juventude maior de idade; 

e c) 25 a 29 anos, o grupo dos jovens-adultos. Essa divisão faz parte de um movimento nacional e 

internacional de estudos e identificação das idades que poderiam melhor representar a condição juvenil e 

as contingências e transições características da autonomização de status e integração social (CONSELHO 

NACIONAL DE JUVENTUDE, 2006; 2010; SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE, 2012). 



51 

 

 

Figura 01. Pirâmide etária brasileira, por sexo: 2000 

 

Fonte: LOBATO (2012, p. 05). Levantamento realizado para a Secretaria Nacional de Juventude e para a 

ONU/Mulheres, com base nos microdados do Censo/IBGE de 2010. 

 

Figura 02. Pirâmide etária brasileira, por sexo: 2010 

 

Fonte: LOBATO (2012, p. 05). Levantamento realizado para a Secretaria Nacional de Juventude e para a 

ONU/Mulheres, com base nos microdados do Censo/IBGE de 2010. 

 

A distribuição entre homens e mulheres jovens continua basicamente a mesma, variando 

0,2% para ambos os sexos e obedecendo à distribuição geral da população do país. Já 

com relação ao local de domicílio, houve um pequeno aumento no número de jovens 

residentes em áreas urbanas, o que tem reforçado a importância de ações para a 

juventude em grandes centros urbanos.  
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Tabela 03. Distribuição da juventude conforme situação de domicílio e sexo: 2000 - 

2010 

SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO 2000 2010 

URBANO 82,0% 84,8% 

RURAL 18,0% 15,2% 

SEXO 2000 2010 

HOMEM 49,8% 50,0% 

MULHER 50,2% 50,0% 

Fonte: LOBATO (2012, p. 05). Levantamento realizado para a Secretaria Nacional de Juventude e para a 

ONU/Mulheres, com base nos microdados do Censo/IBGE de 2010. 

 

Em relação à autodeclaração de cor/raça, houve uma inversão no percentual de jovens 

que se declaravam brancos (de 51,52% para 44,70%), sendo que no fim da década a 

maioria dos jovens passou a se declarar parda (de 40,52% para 45,90%). Observa-se, 

ainda, aumento no percentual cuja declaração é “preta” e “amarela”. 

 

Figura 03. Distribuição da autodeclaração de cor/raça da juventude: 2000 – 2010. 

 

Fonte: LOBATO (2012). Levantamento realizado para a Secretaria Nacional de Juventude e para a 

ONU/Mulheres, com base nos microdados do Censo/IBGE de 2010. 
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Figura 04. Evolução comparativa das taxas de alfabetização e da frequência escolar da 

juventude: 2004 – 2011. 

 

Fonte: adaptado de BRASIL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTO 

ESTRATÉGICO (2013). Levantamento realizado pela Secretaria de Planejamento e Investimento 

Estratégico do Ministério do Planejamento (SPI/MPOGOG), com base nos microdados da PNAD/IBGE 

de 2012. 

 

Entre 2004 e 2011, a taxa de analfabetismo dos jovens caiu de 4,0% para 2,0%, 

acompanhando a tendência de queda observada para a população em geral. A taxa de 

frequência na escola aumentou 1,8% na faixa dos 15 aos 17 anos e caiu 3,4% para a 

faixa de 18 a 24 anos. Essa queda na frequência dos jovens maiores de idade é 

verificada por, nessa idade, já terem completado o ensino regular, e não devido ao 

aumento da evasão escolar, uma vez que a cobertura do ensino, especialmente do 

médio, tem crescido significativamente desde o final da década de 90. Isso também 

pode ser observado no aumento dos anos de estudo, que chegaram a uma média de 9,5 e 

9,6 anos para as faixas de 18 a 24 e 25 a 29 anos, respectivamente. A entrada de jovens 

no ensino superior tem ajudado a puxar essas estatísticas para cima, ainda mais se 

compararmos com os números relativos à população em geral, cujos anos de estudo 

estão na média dos 7,7 anos.  
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Figura 05. Evolução comparativa do número de anos de estudo da juventude: 2004 – 

2011. 

 

Fonte: adaptado de BRASIL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTO 

ESTRATÉGICO (2013). Levantamento realizado pela Secretaria de Planejamento e Investimento 

Estratégico do Ministério do Planejamento (SPI/MPOG), com base nos microdados da PNAD/IBGE de 

2012. 

 

Figura 06. Evolução comparativa das taxas de desocupação dos jovens: 2004 - 2011 

 

Fonte: adaptado de BRASIL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTO 

ESTRATÉGICO (2013). Levantamento realizado pela Secretaria de Planejamento e Investimento 

Estratégico do Ministério do Planejamento (SPI/MPOG), com base nos microdados da PNAD/IBGE de 

2012. 

 

É possível perceber, entretanto, que o aumento da escolaridade da juventude brasileira 

não tem facilitado a sua entrada no mundo do trabalho, ainda mais se comparamos sua 

taxa de desocupação com a da população em geral. Apesar da queda geral nesses 

indicadores, os jovens têm quase duas vezes menos chances de encontrar emprego 

(12,1% de taxa de desocupação frente aos 6,6% para a população em geral) ao mesmo 

tempo em que possuem uma remuneração mais baixa, especialmente para as faixas 
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entre os 16 e 17 anos e entre os 18 e os 24, apontando para uma condição de dificuldade 

de inserção e de sub-remuneração; isso indica, ainda, a persistência de uma inserção 

desqualificada – apesar dos anos de estudo – e em condições mais precárias. Essa 

precariedade pode ser vista na figura 08, que demonstra uma taxa de formalidade do 

emprego bastante baixa para os jovens-adolescentes, evidenciando a ainda falha 

aplicação das medidas protetivas dos contratos de aprendizagem e de estágio. 

 

Figura 07. Evolução comparativa da remuneração dos jovens: 2004 - 2011 

 

Fonte: adaptado BRASIL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO 

(2013). Levantamento realizado pela Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégico do Ministério 

do Planejamento (SPI/MPOG), com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2012. 
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Figura 08. Evolução comparativa da taxa de formalidade dos jovens: 2004 - 2011 

 

Fonte: adaptado de BRASIL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTO 

ESTRATÉGICO (2013). Levantamento realizado pela Secretaria de Planejamento e Investimento 

Estratégico do Ministério do Planejamento (SPI/MPOG), com base nos microdados da PNAD/IBGE de 

2012. 

 

Os números relativos aos jovens que não estudam e não trabalham são bastante 

preocupantes e atingem mais de 15% da juventude brasileira nas faixas entre os 18 e 24 

anos e 25 a 29 anos. Nessas situações, a incidência da gravidez precoce, do 

envolvimento com a violência ou com o crime organizado é bastante maior em relação 

aos jovens que trabalham e/ou estudam (HASENBALG, 2003; RIBEIRO, 2008). Dessa 

forma, são esses os jovens que constituem o grupo juvenil mais vulnerável que 

conforma o público-alvo prioritário de ações públicas de caráter mais emergencial. 

 

Figura 09. Evolução comparativa da taxa de jovens que não estudam nem trabalham: 

2004 – 2011. 

 

Fonte: adaptado de BRASIL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTO 

ESTRATÉGICO (2013). Levantamento realizado pela Secretaria de Planejamento e Investimento 

Estratégico do Ministério do Planejamento (SPI/MPOG), com base nos microdados da PNAD/IBGE de 

2012. 
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As taxas de homicídios entre os jovens também são bastante preocupantes, sobretudo 

quando as comparamos com as que representam todas as idades (em que há uma 

diferença de mais de 30 homicídios por 100 mil habitantes) e quando é analisada a 

participação de homens negros nessas taxas: elas indicam que a mortalidade em função 

da violência é maior de que a da população em geral e a dos jovens brancos, marcando a 

realidade violenta a que esses jovens – homens e negros – estão expostos. 

 

Figura 10. Evolução comparativa das taxas de homicídios que acometem a juventude: 

2004 – 2011. 

 

Fonte: adaptado de BRASIL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTO 

ESTRATÉGICO (2013). Levantamento realizado pela Secretaria de Planejamento e Investimento 

Estratégico do Ministério do Planejamento (SPI/MPOG), com base nos microdados da PNAD/IBGE de 

2012. 

 

Entre os dados rapidamente apresentados, é possível perceber que a juventude brasileira 

enfrenta, pelo menos, dois problemas estatisticamente relevantes: a dificuldade de 

integrar-se ao mercado de trabalho, apesar do ligeiro aumento em seu nível de 

escolaridade, e o convívio com a violência, aspectos intimamente ligados à 

vulnerabilidade social. Nos últimos anos, o governo federal formulou iniciativas que 

tentaram responder especificamente a esses problemas: enquanto o Programa 

PROJOVEM buscou facilitar a integração e inclusão social dos jovens por meio da 

qualificação educacional e da preparação inicial para o mundo do trabalho, o Programa 

Juventude Viva, mais recente, tem procurado conscientizar a sociedade e a 
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administração pública sobre o racismo estrutural e a fomentar a integração de ações nos 

territórios em que se identificou o maior nível de vulnerabilidade e violência. 
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4. A CONSTITUIÇÃO E A TRAJETÓRIA DO CAMPO DE POLÍTICAS DE 

JUVENTUDE NO BRASIL 

  

A análise da formação e do desenvolvimento das políticas de juventude no Brasil 

constitui uma tarefa dupla. Em primeiro lugar, trata-se de iluminar as principais 

iniciativas oriundas tanto do poder público quanto da sociedade civil e de organizações 

internacionais que contribuíram para a evolução das discussões sobre a integração das 

juventudes enquanto sujeitos de direitos na formulação e implementação de iniciativas 

governamentais e que, assim, tiveram impacto catalisador na trajetória dessas políticas. 

Em segundo lugar, é importante entender que os marcos16 dessa política não foram 

construídos unilateralmente pelos atores participantes do processo; ao contrário, são 

resultado da interação entre indivíduos e instituições que, pelos mais diversos motivos, 

têm interesse na discussão sobre os direitos dos jovens e o reconhecimento que, por 

meio de políticas públicas, o Estado brasileiro pode direcionar a essa fase da vida.  

Dessa forma, examinar os marcos da política de juventude é também examinar a 

constituição de seu campo e as diversas posições dos atores sociais e políticos na 

identificação de problemas e soluções e na produção de sentidos e discursos sobre as 

políticas e as juventudes. 

Segundo Bourdieu (1989), o campo é um espaço relativamente autônomo de práticas 

específicas, estruturado pelas relações objetivas entre as posições dos atores sociais e 

instituições. A sua estrutura determina as formas de interação, mediadas pela 

concorrência e por interesses específicos situados em cada posição, real ou potencial, 

ocupada pelos atores que a constituem. Cada campo define o seu universo de 

problemas, tem uma história própria; nele são estruturadas posições dominantes e 

dominadas conforme a distribuição de capital simbólico, cultural e econômico de cada 

ator:  

Compreender a gênese social de um campo e apreender aquilo que faz a 

necessidade específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que 

                                                 
16 No dicionário, dois dos significados da palavra “marco” são: “sinal de demarcação” e “baliza de pedra 

que os romanos colocavam nas estradas de mil em mil passos”. É nesse sentido que utilizamos o termo ao 

longo da dissertação e desse capítulo, como forma de indicar os eventos de referência na constituição e no 

desenvolvimento do campo de políticas de juventude no Brasil. São, assim, as iniciativas que simbolizam, 

tanto no discurso oficial quanto nas palavras dos atores do campo, os episódios que mais influenciaram a 

trajetória da política em estudo.  
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nele se joga, das coisas materiais e simbólicas em jogo que nele se geram, é 

explicar, tornar necessário, subtrair ao absurdo do arbitrário e do não 

motivado os atos dos produtores e as obras por eles produzidas (BOURDIEU, 

1989, p. 69). 

Em cada campo são definidas as suas “regras do jogo”, conhecidas e reconhecidas por 

seus participantes, e mediadas pelas disposições relacionais de ação e representação de 

cada um deles. As posições dominantes determinam as formas de linguagem e 

significação, ou seja, elas têm o monopólio da produção do senso comum, da autoridade 

de nomeação, da produção do discurso legítimo dos objetos e referências em disputa 

(BOURDIEU, 1989).  

A partir da interação entre os atores de um determinado campo, são produzidos 

discursos e ideias sobre um tema que contribuem para a construção social de problemas 

públicos que devem ser enfrentados. Nos estudos das políticas públicas, a noção de 

“campo” nos ajuda a entender a gênese dos problemas, das suas soluções e a seleção das 

alternativas de intervenção. A diversidade de atores que constitui o campo das políticas 

de juventude disputa pelos significados “do que é a juventude” e pelas referências sobre 

“qual juventude se fala”, impactando diretamente a concepção de direitos por trás das 

políticas (CASTRO, 2011, p. 288). Carrano (2011, p. 235) reforça a ideia sobre disputas 

entre os agentes: “Há atravessamentos políticos e sociais – contradições – que não nos 

permitem ser ingênuos a ponto de pensar que todos os atores políticos presentes no 

campo compreendem da mesma maneira os ‘direitos da juventude’”. 

Dessa forma, é imprescindível identificar os processos de acomodação de ideias e de 

convencimento que tenham influenciado a trajetória das políticas de juventude e que 

reverberaram no discurso sobre os jovens e na emergência de um “significado legítimo” 

difundido a partir das posições dominantes do campo. Para empreender essa análise, 

apresentaremos um panorama geral sobre a experiência brasileira até o início dos anos 

2000; em seguida, apresentaremos os principais marcos e atores na formação das 

políticas de juventude no Brasil, e procuraremos problematizar o discurso oficial – 

encontrado especialmente em documentos governamentais – a partir das percepções dos 

atores que participaram da construção e da trajetória das políticas. 
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4.1. As primeiras experiências 

 

No Brasil, diferentemente de outros países da América Latina, as políticas de juventude 

passaram a constituir uma crescente preocupação dos governos somente a partir de 

meados da década de 1990, ganhando respaldo e caráter de prioridade no governo 

federal apenas no início dos anos 2000. Durante a maioria do século XX, a orientação 

de políticas para a infância e para a juventude era indiferenciada – em geral ligada à 

universalização da educação formal, que atingia a ambos (ABRAMO, 2007) – e o 

desenvolvimento das ações para os grupos populacionais “menores de idade” ainda era 

norteado por regulamentações da primeira metade do século.  

Segundo Kerbauy (2005), o Código de Menores de 1927, vigente até a década de 1970, 

o Serviço de Atendimento ao Menor, de 1941, e a Fundação do Bem-Estar do Menor, 

gestora nacional da Política Nacional de Bem-Estar do Menor, de 1964, direcionavam à 

infância e à juventude uma ação tutelar de proteção contra os potenciais desvios do 

trabalho e da ordem, e de cristalização social da noção dos jovens como “potenciais 

infratores” dos modelos tradicionais de integração social. Dessa forma, até a década de 

1990, a juventude esteve tematizada na sociedade brasileira como um problema social, 

nos moldes da tradicional sociologia funcionalista da juventude (ABRAMO, 2007; 

KRAUSKOPF, 2000; 2006).  

Durante a década de 1950, o problema social relacionado com a juventude esteve ligado 

às ações de transgressão que figuravam nas classes populares e também nas classes 

médias, e transgrediam o limite “aceitável”, caracterizado pelo extravasamento de 

situações de violência dos setores “socialmente anômalos”, representados pelos 

marginalizados, pelos imigrantes, entre outros (Ibidem). As ações do poder público, 

nesse momento, eram de prescrição de medidas educativas, de uso do tempo livre e de 

privação de liberdade, conforme a política de assistência ao menor, coincidindo com a 

realidade de outros países latino-americanos (ABAD, 2002). 

Nas décadas de 1960 e 1970, a maioria das medidas estatais dirigidas à juventude eram 

de controle social de setores juvenis mobilizados (ABAD, 2002) e, no Brasil, associava-

se aos jovens a ameaça de ruptura da ordem social nos planos cultural e político, devido 

à eclosão de movimentos pacifistas e de contracultura, bem como movimentos 
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estudantis de oposição ao regime autoritário civil-militar (op. cit.).  

Já na década de 1980, a região latino-americana viveu a crise da dívida externa, a 

redução dos gastos públicos e o aumento exponencial dos índices de pobreza e 

desemprego que passaram a atingir principalmente as populações mais jovens, 

intensificando seus efeitos durante a década de 1990. Nesse período, as principais 

iniciativas governamentais na região conformavam políticas focalizadas de combate à 

pobreza e de integração juvenil ao mundo do trabalho, realidade que se estende até o 

final da década de 1990 (ABAD, 2002). 

A partir de meados da década de 1980, a discussão sobre políticas específicas para a 

juventude passa a vigorar na região latino-americana especialmente pelo estímulo de 

organismos internacionais como a Comissão Econômica para a América Latino e o 

Caribe (CEPAL) e a Organização das Nações Unidas. Inclusive, é em 1985 que se 

estabelece o Ano Internacional da Juventude das Nações Unidas. Entretanto, as 

repercussões das iniciativas no Brasil foram poucas, uma vez que o foco de atenção 

estava na garantia de direitos de crianças e adolescentes, especialmente da infância em 

condições de marginalização e abandono (op. cit., 2007). 

No Brasil, durante as décadas de 1970 e 1980, cresceram as mobilizações da sociedade 

civil pela defesa dos direitos da criança e do adolescente, culminando na aprovação e 

publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, que refletiu uma 

nova concepção de direitos ao abandonar o paradigma da “situação irregular” para a 

introdução da “proteção integral” da faixa etária compreendida entre os zero e os 18 

anos, mas ainda excluindo os “jovens adultos” maiores de idade (ABRAMO, 2005; 

SPOSITO, 2005; 2007; FERRAREZI, 1995)17.  

A crise conjuntural enfrentada desde a década de 1980 e que ganhou força com o 

avanço das políticas neoliberais na década seguinte levou ao centro da agenda do 

governo federal a questão do desemprego, que no fim dos anos 1990 já atingia a maioria 

dos jovens brasileiros entre 16 e 24 anos, representando quase 45% dos 7,7 milhões de 

desempregados do país (CARDOSO, 2008). A falta de oportunidades de inserção na 

                                                 
17 A juventude acima dos 18 anos já tem adquirido o status de cidadania, sendo julgada como adulta 

perante a lei, mas, por outro lado, compartilha com a população menor de idade uma condição 

sociojurídica; assim, os indivíduos acima dos 18 anos encaram uma ambiguidade de sujeito 

(KRAUSKOPF, 2000). 
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estrutura produtiva, a crescente exposição midiática dos “problemas juvenis” ligados à 

segurança pública, e o desenvolvimento e consolidação da agenda internacional sobre o 

tema levaram ao progressivo interesse pela sua discussão, manifestado em programas 

partidários, sindicatos, ONGs, grupos religiosos e poder público (Ibidem; op. cit.). O 

que estava em voga era a necessidade de integração social e de emancipação dos jovens 

como sujeitos de direitos.  

Ainda que a maioria das pesquisas sobre políticas públicas para a juventude se debruce 

sobre as medidas do governo federal, há alguns achados importantes que fornecem 

pistas sobre a formulação e a implementação de iniciativas nos governos subnacionais, 

especialmente nos municípios. Com enfoque nesses últimos, Haddad (2007) analisa os 

movimentos contraditórios entre 1988 e 2003 em que, por um lado, houve uma 

conquista formal do avanço dos serviços sociais nos municípios, e por outro, limites à 

sua expansão condicionados por restrições financeiras; identificando ainda a 

preponderância de programas e projetos no campo da educação que se renovavam a 

cada gestão municipal e dependiam das contingências locais.  

Diversos atores do campo de políticas de juventude consideram que o processo de 

iniciativas para as juventudes esteve presente, inicialmente, no nível local: 

Entre o final da década de 1990 e primeiros anos de 2000, observamos um 

crescimento de mecanismos institucionais – coordenadorias, assessorias, 

secretarias – municipais destinadas à juventude, assim como a criação de 

mecanismos de diálogo entre gestão pública e setores organizados da 

juventude (experiências inaugurais desse tipo são verificadas em Santo André 

e Porto Alegre) (CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE, 2006, p. 14) 

Um dos estudos mais completos sobre o tema foi desenvolvido por Sposito, Silva e 

Souza (2007), que identificou 796 programas para a juventude desenvolvidos 

especificamente por municípios18, com a criação de órgãos especialmente para a 

implantação dessas ações – Assessorias ou Coordenadorias de Juventude ligadas aos 

gabinetes dos prefeitos – a partir do início dos anos 1990, ganhando maior força entre 

os anos 2001-2004, período que reuniu quase dois terços das iniciativas mapeadas. 

                                                 
18 Em sua grande maioria, nas gestões do Partido dos Trabalhadores (PT) ou em coalizões entre partidos 

de esquerda. 
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Como será visto adiante, esse período é o mesmo em que são catalisadas diversas ações 

federais que constituíram os marcos da política de juventude atual19. 

Já no nível federal, o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) promoveu as 

primeiras iniciativas, orientadas por diretrizes do Banco Mundial inseridas na “New 

Poverty Agenda”20, cujas principais características eram de focalização do ensino 

fundamental, empoderamento juvenil por meio do envolvimento dos jovens em ações 

comunitárias e adequação dos conteúdos didáticos de seu aprendizado às demandas do 

mercado de trabalho, corresponsabilidade familiar nos investimentos educacionais, 

fomento ao envolvimento de organizações da sociedade civil em projetos educacionais e 

de assistência, entre outros (Ibidem; op. cit.). 

Um levantamento realizado por Sposito e Carrano (2003) identifica que, no primeiro 

mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 1998, foram criados seis 

programas que atingiam a juventude, e entre 1999 e 2002 foram lançados outros 18. A 

análise realizada pelos autores revela que, do total de 24 programas, cinco se dirigiam à 

população jovem de modo não-intencional, dez tinham foco difuso em crianças e 

adolescentes ou em jovens e adultos e 18 tinham foco explícito em adolescentes e/ou 

jovens. Apesar do número significativo de programas criados, especialmente no 

segundo mandato, que sinaliza crescente preocupação da União com o tema, a análise 

demonstra “a falta de consenso, no âmbito federal, sobre a necessidade da definição de 

políticas específicas e coordenadas para a juventude (...) num quadro de grande 

fragmentação setorial e pouca consistência conceitual e programática” (Ibidem, p. 09). 

Sposito e Carrano (2003) ponderam que, diferentemente do processo que resultou na 

garantia de direitos e planos de ação para a infância e a adolescência, com a presença de 

um amplo movimento social, as políticas de juventude careceram, até meados dos anos 

2000, da ação de projetos políticos claros e atores coletivos estruturados em nível 

nacional. A iniciativa para esse público, segundo os autores, começa a emergir do local 

                                                 
19 Tal coincidência temporal parece apontar que o tema tenha se originado no nível local e, 

posteriormente, introduzido à agenda nacional por movimentos e iniciativas municipais e estaduais; 

entretanto, não foi achado um estudo que explorasse esse processo de disseminação da política pública 

para as juventudes. 
20 Segundo Molyneux (2006), políticas sociais inseridas na Nova Agenda para a Pobreza passam a contar 

com três elementos centrais: a) a participação da sociedade civil; b) mecanismos de empoderamento 

como aquisição de capacidades e mudanças na subjetividade, que aumentam a agência/autonomia dos 

indivíduos para lidar com a sua situação [financeira]; e c) a corresponsabilidade, que incorpora o conceito 

de “gestão do risco social” para “lidar, mitigar ou reduzir” os próprios riscos sociais dos beneficiários da 

política em cooperação com as próprias políticas sociais. 
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por meio de práticas diversas e heterogêneas: 

Essa diversidade se, de um lado, recobre a possibilidade de experimentação e 

de inventividade social, elemento importante para a constituição da 

democracia, de outro, pode resultar em experiências fragmentadas, com fraco 

poder de impacto e de disseminação não favorável à criação de elementos 

consistentes de uma nova cultura política na formulação de ações para a 

juventude (Ibidem, p. 208) 

 

4.2. Os marcos da constituição do campo de políticas de juventude no Brasil: o 

discurso oficial 

No início da década passada, quando o Partido dos Trabalhadores assumiu o governo 

federal, diversas iniciativas de diferentes atores já formavam um conglomerado de 

proposições de ação para que fossem implementadas políticas de juventude. Como 

veremos, é a partir dos anos 2000 que o tema das políticas de juventude chega, de fato, a 

constituir uma prioridade no governo federal, por meio da constituição de um campo 

diverso de atores sociais e institucionais que contribuíram para a emergência de um 

projeto político, ainda que não consensual, para a inserção das juventudes nos desenhos 

da política social: 

No decorrer deste processo de conhecimento e reconhecimento da juventude 

brasileira, registraram-se várias iniciativas da sociedade civil, de partidos 

políticos, da UNESCO, de ONGs, como a precursora Ação Educativa, dos 

bancos de desenvolvimento, de centros de pesquisa e laboratórios ligados a 

universidades públicas e privadas (NOVAES, 2007, p. 253). 

Nesse período de constituição do campo das políticas de juventude, os atores 

enquadravam diferentes problemas e soluções que deveriam ser pensados pelo poder 

público; e o consenso existente era apenas que elas eram efetivamente necessárias: 

A diversidade de atores e das questões levantadas e, ao mesmo tempo, a 

dispersão dos atores se movendo neste campo é um dos elementos deste 

quadro, não só porque as posições e perspectivas são diferentes, mas também 

os modos de aproximação e abordagem são distintos (...) Aqui se fala sobre a 

multiplicidade de atores e diferenças, que faziam com que, na época, não 

houvesse uma articulação nacional e consensual em torno do todo, e sim 

várias bandeiras e proposições/necessidades percebidas e colocadas no pacote 

"necessidade da juventude" (CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE, 

2007, p. 16) 

Entre 1998 e 2002, foram realizados estudos de escopo nacional, seminários com a 

participação de indivíduos de diversas filiações institucionais e também de grupos 
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juvenis. Nas seções a seguir, apresentaremos as principais contribuições de cada um 

desses eventos na formação das políticas brasileiras para os jovens. 

 

4.2.1. Iniciativas no campo da sociedade civil e dos organismos internacionais 

São de reconhecida importância para o campo de políticas de juventude as ações da 

UNESCO-Brasil que, desde a criação de seu Departamento de Pesquisa em Juventude, 

em 1997, colaborou com ONGs, institutos de pesquisa e o poder público na realização 

de estudos e seminários. As principais iniciativas que protagonizou foram: a publicação 

dos livros “Juventude, violência e cidadania: os jovens de Brasília” e “Mapa da 

violência: os jovens do Brasil”, assim como a realização do seminário “Jovens 

acontecendo na trilha das Políticas Públicas” em parceria com a Comissão Nacional de 

População e Desenvolvimento (CNPD), todas em 1998. Esse seminário gerou uma 

publicação com o mesmo nome e veiculou uma diversidade de artigos das e dos 

especialistas e acadêmicos que delinearam a reflexão sobre as juventudes brasileiras nos 

anos posteriores. 

Em 2002, o Grupo de Institutos e Fundações e Empresas (GIFE), a Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e o Instituto Ayrton Senna produziram, com 

apoio da UNESCO, o documento “Por uma política de juventude para o Brasil”. O 

documento foi entregue aos então candidatos ao governo federal, que se 

comprometeram a implementar ações direcionadas ao público juvenil (BADARÓ, 

2013). 

No mesmo ano, é realizado o seminário “Políticas públicas no Brasil: juventude em 

pauta”, em uma parceria entre a Fundação Freidrich Ebert Stiftung (FES) e a ONG 

Ação Educativa, em que foram apresentadas experiências brasileiras e de outros países 

direcionadas à juventude. É importante salientar que esse seminário marca uma 

importante parceria no campo das políticas de juventude no Brasil, que resultou na 

realização de uma segunda edição do evento, em 2010, para avaliar as ações 

desenvolvidas durante os dois governos Lula.  

Em 2003, é publicada a “Carta proposta da Juventude do Movimento Sindical”, com 

proposições de ações levantadas pelas juventudes das Comissões Municipais, Estaduais 
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e Nacional de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, com apoio da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e da Agência de 

Cooperação Técnica do Governo da Alemanha (GTZ) (Ibidem) 

No mesmo ano, o Instituto Cidadania – que constitui um think tank ligado ao Partido 

dos Trabalhadores (PT) – inicia o Projeto Juventude, dando continuidade a outros 

projetos de pesquisa que objetivavam traçar diagnósticos e subsidiar o debate sobre 

políticas públicas de juventude, e se multiplicavam em diversas instituições pelo país. O 

objetivo do Projeto era: 

propiciar mudanças e avanços na maneira de os poderes públicos 

compreenderem as demandas da juventude brasileira nas múltiplas dimensões 

envolvidas: trabalho, educação, saúde, cultura, lazer, esportes, vida artística, 

sexualidade, direitos, participação, segurança e várias outras (ABRAMO; 

BRANCO, 2005, p. 11).  

Como resultado do processo realizado entre agosto de 2003 e maio de 2004, que incluiu 

a realização de pesquisas, discussões e seminários, foi gerado o Documento de 

Conclusão do Projeto Juventude, apresentado ao Presidente Lula em junho de 2004, e 

posteriormente divulgado para a Câmara dos Deputados, governadores, prefeitos, 

autoridades do judiciário, organizações da sociedade civil e imprensa. Em sua estrutura, 

o documento apresenta: 

a) um diagnóstico geral sobre a juventude brasileira hoje, que focaliza os 

dados econômicos e sociais; 

b) um conjunto de diretrizes e orientações estratégicas que despontaram 

como forte consenso nos estudos e seminários do Projeto Juventude; 

c) uma agenda detalhada de avaliações, recomendações e propostas 

específicas a serem consideradas em cada uma das áreas setoriais da ação 

governamental (INSTITUTO CIDADANIA, 2004, p. 08). 

Segundo o documento, até aquele momento as ações para os jovens reproduziam 

desigualdades pré-existentes: de um lado estavam as políticas educacionais, cujo acesso 

era possível apenas para a juventude das classes médias e altas; e do outro as políticas 

de assistência, que focalizavam os jovens em situação de risco, notadamente das 

camadas populares.   

As políticas públicas para os jovens no Brasil foram desenvolvidas, até pouco 

tempo atrás, com uma dualidade que reproduzia desigualdades pré-existentes. 

De um lado, políticas de educação, ainda longe de se concretizarem como 

universais, que se tornaram acessíveis, nos seus graus mais avançados, 
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apenas aos jovens de classes médias e altas. De outro, políticas de assistência, 

para jovens em situações especiais de “abandono”, desvio e marginalidade, 

quase sempre das classes populares (INSTITUTO CIDADANIA, 2004, p. 

16-17) 

Entre as principais propostas para a formulação de uma política nacional para os jovens, 

o Projeto Juventude apontou necessidades, consideradas urgentes, de: a) criar uma 

estratégia política que levasse em conta a integração, a transversalidade e um enfoque 

geracional para as políticas; b) desenvolver políticas focalizadas, complementares às 

universais, para segmentos populacionais mais vulneráveis, com mecanismos de 

transferência de renda; c) criar um programa nacional abrangente, direcionado aos 

jovens de 18 a 24 mais vulneráveis, unindo educação, trabalho, cultura e participação; e 

d) criar um novo órgão gestor e coordenador de políticas de juventude, em âmbito 

federal, vinculado diretamente às instâncias centrais de governo para o alcance da 

estratégia política intersetorial e transversal. 

 

4.2.2. Iniciativas governamentais do Executivo e do Legislativo 

Em 2004, foi criado o Grupo de Trabalho Interministerial de Políticas para a Juventude, 

contando com a participação de 18 órgãos do Poder Executivo federal: a) Casa Civil e 

Secretaria-Geral da Presidência da República; b) Ministérios da Cultura, Defesa, 

Desenvolvimento Agrário, Educação, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

Esportes, Fazenda, Justiça, Meio Ambiente, Planejamento, Orçamento e Gestão, Saúde, 

Turismo, Trabalho e Emprego); c) Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Secretaria Especial de Políticas 

para as Mulheres; e d) Gabinete de Segurança Institucional (UNESCO, 2004; IPEA, 

2009). Participaram da Secretaria Executiva do Grupo, além dos órgãos da presidência, 

o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) e o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (Ibidem, op. cit.). 

O objetivo do grupo era mapear os programas federais direta ou indiretamente voltados 

para a população juvenil. Foram mapeadas 135 ações, vinculadas a 45 programas e 

implementadas por 18 ministérios, dos quais apenas 19 eram efetivamente direcionadas 

à faixa etária de 15 a 24 anos. As demais iniciativas, 122 no total, incidiam 

indiretamente sobre os jovens. Foi identificada a fragmentação, a superposição e a frágil 
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institucionalidade das políticas para a juventude em âmbito federal. O relatório final do 

grupo, entregue ao presidente Lula, propunha, entre outras ações, a necessidade de criar, 

com urgência, uma instância de coordenação e articulação para as iniciativas federais 

direcionadas à juventude (IPEA, 2009).  

Além disso, foi recomendada a criação de um programa nacional, de caráter 

emergencial, que contemplasse os jovens com menores oportunidades de inserção 

social, contemplando ações nas áreas da educação e do emprego (Ibidem), o que viria a 

resultar no lançamento, em 2005, do Programa Nacional para a Inclusão de Jovens – 

PROJOVEM. 

O Grupo Interministerial também elencou nove prioridades que deveriam orientar a 

construção de uma política nacional de juventude: 

I - Ampliar o acesso e a permanência na escola de qualidade. 

II - Erradicar o analfabetismo entre os jovens. 

III - Preparar para o mundo do trabalho. 

IV - Gerar trabalho e renda. 

V - Promover vida saudável. 

VI - Democratizar o acesso ao esporte, ao lazer, à cultura e à tecnologia da 

informação. 

VII - Promover os direitos humanos e as políticas afirmativas. 

VIII - Estimular a cidadania e a participação social. 

IX - Melhorar a qualidade de vida dos jovens no meio rural e nas 

comunidades tradicionais (Ibidem, 2009, p. 52). 

A Comissão Especial destinada a acompanhar e a estudar propostas de Políticas 

Públicas para a Juventude (CEJUVENT) foi criada, por Ato da Presidência da Câmara 

dos Deputados, em 07 de abril de 2003. A comissão conduziu uma série de audiências 

públicas em que foram ouvidas diversas críticas, proposições e pontos de vista de um 

amplo espectro de organizações e movimentos juvenis, além de realizar consultas com 

atores locais em quase todo o território nacional (UNESCO, 2004; CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2004). 

A partir do início de suas atividades, foram constituídos seis grupos de trabalho com o 

intuito de analisar as principais necessidades e demandas dos jovens nas áreas de 

educação, cultura, trabalho e renda, desporto e lazer, saúde e sexualidade, e cidadania. 

Foram realizadas viagens de estudo a Portugal, à Espanha e à França para que os 
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parlamentares entendessem o funcionamento de órgãos de representação institucional e, 

dentro das circunstâncias brasileiras, refletissem sobre as possibilidades de incorporação 

de mecanismos e programas de ação.   

Entre março e abril de 2004, foram realizados encontros estaduais21, na forma de 

conferências, em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal22, com o objetivo de 

apresentar às juventudes locais o relatório preliminar da comissão. Adicionalmente, 

foram realizadas dez audiências temáticas sobre a juventude23, sendo uma delas em 

comemoração ao Dia Mundial da Juventude. As percepções e avalições dos jovens nos 

encontros estaduais e dos participantes das audiências públicas foram integradas ao 

relatório preliminar e, com a realização da 1ª Conferência Nacional de Juventude24, 

entre 16 e 18 de junho de 2004, a Comissão consolidou as propostas que resultaram no 

relatório final da CEJUVENT (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2004). 

Finalmente, no mesmo ano a comissão realizou uma audiência pública com o Presidente 

Lula, a fim de apresentar as atividades realizadas e entregar as propostas resultantes do 

processo, que foram divididas em duas frentes. Como propostas gerais, sugeriu-se a 

criação dos seguintes órgãos: a) Conselho Nacional de Juventude, como instituição 

participativa; b) Instituto Brasileiro de Juventude, como órgão de assessoria e pesquisa; 

e c) Secretaria Especial de Políticas de Juventude, como órgão gestor e coordenador das 

políticas de juventude no âmbito federal; adicionalmente, foi proposta a realização de 

periódicas Conferências Nacionais de Juventude. 

                                                 
21 As conferências foram organizadas com apoio da Frente Parlamentar da Juventude da Câmara, criada 

com o objetivo de catalisar as ações e as energias presentes na Comissão Especial. 
22 Em função de dificuldades com a conciliação de datas com diversas organizações e representantes da 

diferentes públicos juvenis, não foram realizados os encontros no Piauí e em Alagoas (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2004). 
23 Os temas das audiências foram: i) características do jovem brasileiro; ii) o jovem, o desporto e o lazer; 

iii) o jovem e o trabalho; iv) o jovem e a educação; v) o jovem e a saúde; vi) o jovem e a cultura; vii) o 

jovem: família, cidadania, consciência religiosa, exclusão social e violência; viii) o jovem e a 

dependência química; ix) o jovem como minoria; e x) a comemoração do Dia Mundial do Jovem. 
24 Além dos três principais painéis da conferência, que discutiram uma estratégia nacional de políticas 

para a juventude, seus pressupostos e as contribuições estaduais, foram organizados 17 grupos de 

discussão temática, a saber: 1) Educação Superior, 2) Educação Profissional, 3) Educação Básica, 4) 

Trabalho, Emprego, Renda e Empreendedorismo, 5) Saúde, Sexualidade e Dependência Química, 6) 

Cultura e Arte, 7) Esporte e Lazer, 8) Comunicação, 9) Afirmação de identidades (homossexuais e 

negros), 10) Juventude e Meio Rural, 11) Cidadania, Mobilização Social e auto-organização da juventude, 

12) Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Pós-Graduação, 13) Desenho Institucional (Plano Nacional e Estatuto 

da Juventude), 14) Cultura de Paz, 15) Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 16) Juventude e 

Políticas para Mulheres e 17) Educação Não formal (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2004). 
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Ademais, como propostas específicas da atividade legislativa, originaram-se iniciativas 

de criação de três dispositivos jurídicos: a) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 

138-A/2005) que inclui a expressão "jovem" na denominação do Capítulo VII e oferece 

nova redação ao Art.227 da Constituição, aprovada e promulgada em 2010; b) o 

Estatuto de Direitos da Juventude (PL 27/2007), aprovado e publicado no segundo 

semestre de 2013; e c) o Plano Nacional de Juventude (PL 4530/2004), que estabelece 

objetivos e metas a serem alcançadas pelos três níveis da administração pública 

brasileira25. 

Para a construção do Estatuto de Direitos da Juventude e do Plano Nacional de 

Juventude, que passariam a representar dispositivos a partir dos quais deveriam ser 

formulados os programas e ações públicas para os jovens, houve a preocupação de 

definir uma faixa etária que pudesse servir como referência para as iniciativas, que 

acabou sendo definida como a idade entre os 15 e os 29 anos. Segundo o Relatório Final 

da Comissão Especial, diversos atores foram ouvidos de forma a orientar essa escolha, e 

é marcante no documento que essa faixa etária seria apenas uma referência, passível de 

modificações: 

Sempre que provocamos os diferentes atores da vida pública, ou do mundo 

acadêmico, ou dos representantes juvenis sobre a conceituação de juventude 

ou do que se entende por ser jovem, obtivemos a tendência de definir uma 

faixa etária para bem situar o grupo em questão. Sempre as ressalvas 

demonstraram a necessidade de compreender que existem várias juventudes e 

que não há uma precisão nos limites de faixa etária. Os sentimentos juvenis, 

ou o sentir-se jovem, ou o ser jovem, envolvem diferentes aspectos físicos, 

psíquicos, sociológicos, espaciais e outros. Assim, concluímos por situar a 

juventude na faixa entre os 15 e os 29 anos. Todavia esses são limites de 

referência, que poderão ser ampliados ou restringidos, dependendo do 

objetivo (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2004, p. 37) 

De fato, como se verá nas próximas seções, nesse momento havia uma preocupação em 

integrar às políticas de juventude os adolescentes menores de 18 anos que teriam uma 

vivência próxima dos maiores de idade. Da mesma forma, em função do prolongamento 

do período da moratória social para que os jovens se preparem para se integrar 

definitivamente ao “mundo adulto” – tradicionalmente referenciado pela saída da 

escola, entrada no mercado de trabalho, mudança da casa dos pais, entre outros – foram 

                                                 
25 Atualmente, o Plano Nacional de Juventude encontra-se em construção pelo Comitê Interministerial da 

Política de Juventude (COIJUV), órgão permanente de gestão, articulação e monitoramento das políticas 

de juventude criado em 2013, que surge devido à necessidade de regulamentação do recém-aprovado 

Estatuto. 
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incluídos os jovens-adultos nessa faixa etária de referência, formalizando a “condição 

juvenil” até os 29 anos de idade. 

A partir das propostas advindas dos atores que participaram de cada um dos marcos 

expostos anteriormente, foram criados, em 2005, a Secretaria Nacional de Juventude 

(SNJ), o Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE) e o Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens (PROJOVEM), em sua primeira versão, por meio da Lei nº 

11.129/2005. Tais iniciativas representaram esforços para institucionalizar as políticas 

públicas de juventude, transformando-as em políticas de Estado, presentes na legislação 

nacional. Da mesma forma, essa institucionalização indica o reconhecimento da 

juventude, tanto pela sociedade quanto pelo Estado brasileiro, como um grupo diferente 

dos demais que deve ser tratado de acordo com suas particularidades, como um novo 

sujeito de direitos na sociedade brasileira. 

O Conselho Nacional de Juventude, como instância participativa, tem como finalidade: 

a) formular e propor diretrizes da ação governamental voltadas à promoção de políticas 

públicas de juventude; b) fomentar estudos e pesquisas acerca da realidade 

socioeconômica juvenil; e c) realizar o intercâmbio entre as organizações juvenis 

nacionais e internacionais. O conselho é composto por um terço de representantes do 

poder público e dois terços da sociedade civil (BRASIL, 2005) 

À Secretaria Nacional de Juventude, por sua vez, compete: a) a formulação, supervisão, 

coordenação, integração e articulação de políticas públicas para a juventude; b) a 

articulação, promoção e execução de programas de cooperação com organismos 

nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação de políticas 

de juventude (BRASIL, 2005); e c) desempenhar as atividades da Secretaria Executiva 

do Conselho Nacional de Juventude (IPEA, 2009).  

A Secretaria Nacional de Juventude foi situada na Secretaria-Geral da Presidência da 

República. Dois aspectos importantes da sua incorporação na presidência devem ser 

ressaltados: em primeiro lugar, a opção por não criar o órgão gestor da juventude em um 

dos ministérios contribui para que as políticas possam enxergar os jovens em sua 

integralidade, não os reduzindo a um enquadramento característico das políticas 

setoriais; e, em segundo lugar, dá visibilidade ao tema, uma vez que o coloca próximo 

da chefia do Executivo federal. Uma vez mais, encontramos estreita conexão entre as 
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escolhas políticas e as recomendações do Projeto Juventude, reforçando a sua 

importância enquanto catalisador na constituição do campo das políticas de juventude: 

as discussões e estudos desenvolvidos no Projeto Juventude apontaram um 

claro consenso em torno da proposta de vincular os organismos gestores o 

mais diretamente possível ao chefe de cada Executivo, evitando-se a 

incorporação do tema juventude a quaisquer outras áreas de governo, por 

mais diretos que sejam os nexos com elas, como é o caso de Educação, 

Esportes, Cultura, Trabalho, Desenvolvimento Social e outras (...) é 

preferível conceber, como ponto de partida, um organismo central ágil, que 

se apoie na autoridade política do chefe do Executivo em questão e utilize ao 

máximo os equipamentos, o pessoal, os centros de comunicação e os 

institutos de pesquisa já existentes na estrutura governamental de cada nível 

federado. (INSTITUTO CIDADANIA, 2004, p. 24) 

A Secretaria Nacional de Juventude e o Conselho Nacional de Juventude deveriam 

atuar, assim, na promoção de políticas que tivessem os jovens como beneficiários 

diretos por meio da integração de diferentes ações públicas que integrassem iniciativas 

universais, de caráter mais estrutural, e iniciativas mais focalizadas em contingências 

específicas identificadas no cotidiano das juventudes brasileiras. Um dos documentos de 

referência nessa questão, o “Guia de Políticas de Juventude” (2006), faz clara menção à 

tal “missão” do Estado brasileiro, que deveria integrar: a) políticas estruturais, “que são 

políticas continuadas, relacionadas à garantia de direitos fundamentais”, como as 

políticas sociais setoriais da educação, do trabalho, da assistência social, entre outros; b) 

programas governamentais, “subordinados ou não às políticas estruturais, que em geral 

têm prazo definido de existência e têm o objetivo de atuar sobre uma realidade mais 

específica ou circunscrita”, cujo exemplo já mencionado seria o Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens (PROJOVEM); e c) ações específicas, “de curto prazo ou restritas a 

um público determinado” que “articulam-se ou não com as políticas estruturais ou 

programas”, sendo representadas, por exemplo, pela construção do livro “Diversidade 

Sexual nas Escolas” como parte do Programa Brasil sem Homofobia, lançado em 2004, 

em parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. 

É pertinente relembrar, conforme mencionado anteriormente, que a construção de 

determinados problemas públicos e a seleção entre alternativas de intervenção sobre 

eles é informada por ideias sobre tais problemas e, no caso das políticas de juventude, as 

percepções e discursos sobre os jovens enquadram esse grupo populacional como 

sujeitos que necessitariam de um olhar específico, dentro de políticas estruturais ou de 

um programa focalizado em algumas das características atribuídas a tal grupo, pelos 

atores que participam da formulação das políticas. Dessa forma, na próxima seção, além 
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de procurar problematizar essa linha do tempo que acabamos de traçar a partir da 

“história oficial” das políticas de juventude, também será necessário realizar o esforço 

de identificar quais são as ideias e concepção sobre jovens para entender a constituição 

do campo, a criação da Secretaria Nacional de Juventude e a formulação do Programa 

PROJOVEM e suas transformações, discussões que serão apresentadas nos próximos 

capítulos. 

4.3. Os marcos da constituição do campo de políticas de juventude no Brasil: o 

discurso dos atores do campo 

Na seção anterior, chama a atenção a recorrência com que os documentos 

governamentais e inclusive alguns estudos se referem ao início dos anos 2000 como 

período em que as políticas de juventude passam a constituir, de fato, uma prioridade no 

âmbito federal, coincidindo com o início do governo do Partido dos Trabalhadores. A 

maioria dos entrevistados que expuseram sua participação na constituição do campo 

tende a reforçar essa ideia em comparação com períodos anteriores. Sustentam também 

que diversos eventos constituíram a emergência das políticas para os jovens como 

necessidade do momento histórico brasileiro, além de afirmar que foram pioneiras as 

iniciativas em nível local, e representaram um “laboratório de experiências e práticas” 

(Entrevista  14) que foram disseminadas para a esfera nacional. 

Em uma das entrevistas, afirmou-se que os movimentos sociais que afloraram na década 

de 1980 a partir da redemocratização brasileira são considerados especialmente 

importantes por “prepararem o terreno” para que os jovens fossem reconhecidos como 

sujeitos de direitos. As demandas desses movimentos, para a pessoa entrevistada, 

pressionaram o Estado para que desse respostas a um mundo que não era mais 

constituído 

(...) por um sujeito uniforme, masculino, branco, adulto e dominante. Então 

quando o movimento de mulheres, de negros e da juventude passa a se 

organizar, quando os trabalhadores passam a se organizar também de maneira 

muito forte no Brasil, os distintos setores vão se organizando, pois o Estado 

tem que responder às demandas da sociedade (Entrevista 11). 

Em 2001, os jovens entre 16 e 24 anos representavam 47% dos desempregados 

brasileiros, mais da metade não frequentava a escola e apenas 42% havia chegado ao 

ensino médio, situação que havia se desenhado e se intensificado em meados da década 

de 90 (PROJETO JUVENTUDE, 2004). Esses números demonstravam como a situação 
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da juventude era alarmante, representando um setor com alto índice de pobreza e 

problemas de exclusão social, escolar e, mesmo quando escolarizada, do mundo do 

trabalho. Nesse contexto, as políticas de juventude eram consideradas necessidade 

histórica: "Então nós temos aí questões que são questões do nosso tempo. Então 

ninguém tirou as PPJs, as políticas públicas de juventude, da cartola. Isso é uma 

necessidade histórica que foi sendo colocada” (Entrevista 16). 

Essas caraterísticas de exclusão social, por sua vez, alimentavam um dos 

enquadramentos interpretativos – ou frames (REIN; SCHÖN, 1993; SNOW; 

BENFORD, 2000) – que historicamente tem sido atrelado à juventude: a ideia do 

“jovem-problema”. Segundo Kingdon (1995), Cobb e Elder (1995) e Fuks (2000), a 

mídia é um dos atores mais importantes na definição de problemas públicos, 

especialmente para a sua entrada na agenda governamental, representando um dos 

atores “visíveis”26 do processo. Na segunda metade da década de 90, um dos eventos 

amplamente divulgados pela mídia e que ajudou a colocar o tema da juventude como 

“problema” no debate público foi o homicídio do índio Galdino, que dormia em um 

ponto de ônibus na cidade de Brasília, cometido por jovens de classe média. Segundo 

Abramo (2005) e Sposito (2007), esse fato fez com que os ricos associados à condição 

juvenil se estendessem além do que comumente era associado às periferias no 

imaginário social e no discurso de diversos atores sociais e políticos, catalisando um 

entendimento de que a delinquência, mais do que nunca, estava intimamente ligada ao 

mundo juvenil. 

Ilustra essa intepretação, durante a década de 1990, a preocupação dos gestores públicos 

que estava essencialmente ligada aos “problemas da juventude”, especialmente devido 

às diversas imagens negativas que a mídia passou a veicular sobre os jovens, 

relacionando-os à gravidez precoce, à questão da drogadição, das doenças sexualmente 

transmissíveis, da AIDS, entre outros: “normalmente eram questões relacionadas à ideia 

de que o jovem tem um comportamento que o coloca em risco” (Entrevista 04). Ainda 

que fossem esboçadas iniciativas “bacanas” (Entrevista 14) ou “bem-intencionadas de 

entender e pensar soluções” (Entrevista 04), a maioria das ações públicas estava voltada 

para a prevenção do risco iminente. 

Por outro lado, apareceram, na passagem da década de 1990 para os anos 2000, diversas 

                                                 
26 Cf. Kingdon (1995). 
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iniciativas no âmbito local de governo que propunham um outro olhar para a juventude, 

em função da participação de grupos juvenis e  atores da sociedade civil via processos 

participativos impulsionados pelos municípios. Diversos casos foram mencionados 

pelos atores do campo, como ações nos municípios de Diadema, São Bernardo do 

Campo e Embu das Artes, mas é a iniciativa na cidade de Santo André27 que mais teria 

mercado as experiências locais: 

Eles montaram [a ação para os jovens] na forma de uma assessoria, que tinha 

tido muito envolvimento de grupos juvenis durante a campanha. Juventude 

do PT. A juventude do hip hop, o pessoal do hip hop. E os movimentos 

estudantis, que às vezes se confundiam muito com a juventude do PT. E, eles 

tinham... Estavam demandando como, digamos, um espaço para eles no 

governo. E naquele momento Santo André resolveu montar na forma de 

assessoria. Então assessoria da mulher, assessoria de juventude (Entrevista 

04). 

Para os entrevistados, as forças políticas mais progressistas estavam, naquele momento, 

concentradas nas cidades, fomentando a criação de Assessorias de Juventude e de 

Centros de Referência de Juventude que contavam com a participação política ativa de 

jovens, gerando a proposição de propostas de trabalho junto a jovens das periferias, a 

produção de cultura e de informação, entre outros. Essa fase de experimentação, 

contudo, teria se esvaziado com os resultados das eleições de 2002 que elegeram o ex-

presidente Lula e deslocaram as forças – e suas propostas e experiências – para o nível 

nacional: 

Isso foi uma coisa nova em termos de democratização das relações do poder 

municipal com a cidade e, no caso, com os jovens das cidades (...) Era um 

momento até... Eu acho que final dos anos 1990 até 2004... Em que havia um 

debate no nível do município mesmo. Aí com a possibilidade do governo 

federal, as energias foram canalizadas, acho que das lideranças e de 

segmentos de jovens mais organizados, para o poder federal (Entrevista 

14). 

Para os atores, o caminho percorrido pelo Brasil para a formação das políticas públicas 

de juventude é interessante por ter ocorrido mais “de baixo para cima” em relação à 

maioria dos países da América Latina. Nesses países, a juventude entrou antes na 

agenda governamental, em particular devido à agenda internacional que se desenhou 

durante meados da década de 1980, mas também contou com menos participação da 

sociedade civil e de governos subnacionais:  

                                                 
27 Todos os municípios citados nesse trecho estão localizados na região metropolitana de São Paulo. Em 

diversos documentos, encontram-se menções também às experiências nos processos de construção de 

orçamentos participativos ocorridos em Recife, Pernambuco, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.  
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Acho que o Brasil criou um caminho bastante interessante, até por entrar 

depois nas políticas de juventude, que o processo de construção se fez 

muito com participação. Apesar de todos os limites. Antes, tivemos as 

experiências locais. Em 2003, a Câmara Federal fez lá o que eles chamaram 

também de I Conferência de Juventude que era para a discussão... Para 

alimentar o processo da comissão de deputados, né? Comissão Especial de 

Construção de Políticas Públicas para Juventude, já foi feito com 

participação. Enquanto que em vários outros países da América Latina o 

processo de construção das políticas, os planos nacionais de juventude, 

fizeram muito mais a partir das consultorias. Consultorias por meio dos 

organismos internacionais, via UNESCO, o BID. Foram caminhos muito 

mais de cima para baixo e com menos participação. Acho que neste ponto o 

Brasil inovou (Entrevista 15). 

Esse tipo de iniciativas com participação e, conforme colocam alguns atores, de 

protagonismo juvenil, era apenas um dos modos de conceber as ações para os jovens.  A 

noção de protagonismo entrava em constante conflito com os discursos que associavam 

os jovens a problemas, bem como  outros que, “de modo menos pessimista mas também 

redutor de complexidades” (Entrevista 16), enxergavam o jovem apenas como 

estudante, reduzindo-o à dimensão educativa. Segundo Snow e Benford (2000) e Rein e 

Schön (1993), a mobilização de frames nos debates públicos possibilita que a 

complexidade de determinados assuntos seja reduzida a algumas de suas dimensões, 

ganhando força conforme a ressonância social de ideias neles contidas. Como exposto 

em seções anteriores, o enquadramento simbolizado pelo jovem-estudante está 

alicerçado nas dimensões culturais e históricas do tratamento direcionado à adolescência 

e à juventude, que aborda a educação como recurso imprescindível para a inserção no 

mundo adulto.  

Isso já era antes, mas depois da Segunda Guerra Mundial isso ganha... A 

partir de 1945 isso ganha uma força, e na reconstrução dos Estados... E na 

ideia de que o Estado tem que promover a escola pública e promover uma 

moratória social para os jovens que devem se formar e se preparar para o 

futuro, para assumir a industrialização que estava em curso. Assumir papéis, 

assumir inclusive até tecnicamente a necessidade destes movimentos. Então a 

política pública era educação e educação resumia a política pública para 

o jovem, embora a gente soubesse que tinham outros elementos 
(Entrevista 16). 

Com a diversificação de atores pensando no tema da juventude, essa bandeira que 

associa a juventude à educação vai se misturando com outras, inclusive pela ação 

deliberada de indivíduos que acreditavam na importância de encarar essa fase de vida a 

partir de um olhar múltiplo. O trecho abaixo, de entrevista realizada com um dos 

indivíduos importantes na construção desses novos olhares, evidencia a sua posição ao 

exprimir que, dentre os vários posicionamentos, havia quem falasse “só da educação”, 
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apesar de, no momento, contar uma história de diversificação de bandeiras: 

No final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, ele [o jovem] vem ao 

espaço público e é impressionante porque embora você tenha várias 

concepções do que seria política pública, em várias concepções do que seria 

o conteúdo, tem muita gente que vai falar só educação e outras pessoas que 

já vão colocar educação e trabalho. Outros que vão colocar educação, 

trabalho e cultura. Outros educação, trabalho, cultura e participação. Você 

vai tendo assim diferentes atores que vão dar ênfases diferentes. Todos os 

atores que vão ao espaço público no começo dos anos 2000, né? (Entrevista 

16). 

A relação do jovem com o mundo do trabalho também era uma preocupação, 

evidenciada a partir da análise das estatísticas sobre a condição juvenil. Outra das ideias 

mais presentes na constituição do campo de políticas de juventude, naquele momento, 

era a necessidade de criar possibilidades de inserção no trabalho: 

Outras das ideias? Trabalho principalmente... Que são programas para jovens 

para garantir a sua inserção produtiva. Então, desde cursos de requalificação 

até possibilidade de outros... Preparação para o mundo do trabalho, formação 

para o mundo do trabalho. Toda uma ideia de evitar o desemprego juvenil 

e também evitar que os jovens não tivessem aonde... Que não tivessem 

possibilidade de inserção produtiva (Entrevista 16). 

A maioria dos entrevistados, ao narrar a sua participação naquele momento, enfatiza o 

caráter inclusivo do campo temático da juventude, identificando outros atores, mas 

também situando a si mesmos no cenário narrado (entrevista 13). É interessante notar 

que, por vezes, são citados especialistas e outros agentes de reconhecida importância no 

campo para denotar a importância da própria participação nas discussões e na 

construção da política, o que reforça, na narrativa, o comprometimento pessoal que 

tiveram com a inclusão do tema da juventude na agenda governamental (entrevista 1): 

Sempre com a preocupação de fazer essa articulação entre os estados e 

municípios e de, com o conjunto, do que nós chamamos, né? De campo 

temático da juventude. Que é traduzido pelos movimentos e organizações 

nacionais, estaduais e locais de juventude. Pelos pesquisadores e 

pesquisadoras. Pelo gestores e gestoras também nos âmbitos estaduais e 

municipais. E por aí ela vai (...) O que eu acho que não pode faltar é dar 

conta dessa diversidade que é composta no campo temático da juventude, 

entendeu? Não é um campo exclusivamente de esquerda. Não é um 

campo exclusivamente de direita e nem de centro. É um campo que cabe 

todo mundo. Não é um campo exclusivamente de quem acha que faz parte 

dos entre aspas movimentos tradicionais ou dos, entre aspas, novos 

movimentos. É um campo que conflui todo mundo. É um campo que desde o 

cara que está produzindo literatura na periferia, né? Nos saraus, até na 

academia da USP, ambos contribuem para esse campo (Entrevista 13). 

Falando das pessoas que estavam próximas, acho que as principais 

referências que você tem, acadêmicas e políticas. Foi quase um ano de estudo 
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e pesquisa, ouvindo pessoas e tal. Então, a Regina Novaes que é referência 

acadêmica. A Helena Abramo como referência acadêmica. Participavam 

lideranças de juventude do movimento estudantil e do MST. Lideranças 

sindicais. Parlamentares identificados com o tema, por exemplo, Lindberg 

Farias. Lideranças institucionais também, como Orlando, Ministro Orlando 

Silva, que também tem uma trajetória ligada à juventude. Então ali montou 

um caldeirão de produção (Entrevista 1). 

Entre os marcos das políticas que foram selecionados na discussão da sessão anterior, 

três foram reiteradamente citados durantes as entrevistas: o seminário “Políticas 

Públicas no Brasil: Juventude em Pauta”, de 2002, o Projeto Juventude e a Comissão 

Especial da Câmara dos Deputados. O seminário, apesar de não ter resultado em 

proposições específicas de políticas públicas, é tido como um dos primeiros eventos nos 

quais se efetivou uma coalizão discursiva (HAJER, 1993) em torno da necessidade de 

uma política nacional de juventude. A pessoa que concedeu a terceira entrevista 

enumerou alguns dos participantes de quem mais se aproximou e que marcaram sua 

atuação no campo, como “o pessoal de Santo André”, “o pessoal da São Francisco da 

USP”, o Instituto Sou da Paz, a Ação Educativa, as juventudes da CUT e do PT, a 

Unicef, entre outros: 

Foi em 2002, né? Aí, nisso a gente trouxe um pouco de experiências 

internacionais. E o que a gente tinha interessante de experiência nacional. 

Santo André, Belém.... Todo mundo veio para esse Seminário. Imagina 

assim, todo mundo que estava fazendo políticas públicas para juventude, que 

estava ainda neste meio do caminho em relação ao ECA porque tinha certa 

disputa, né? Adolescente... O que é específico de jovem, o que não é 

adolescência... Um debate mais teórico e prático também (...) E aí, o 

Seminário acabou reunindo todo esse povo e todo esse povo assim: 

“Olha, precisa de uma política nacional de Juventude” (Entrevista 3). 

Os documentos da sociedade civil e de governos que mais são utilizados nas análises 

sobre a constituição e a trajetória das políticas para os jovens, como o Relatório Final do 

Projeto Juventude, são bastante enfáticos em dizer que as iniciativas anteriores ao início 

da década passada não eram “de juventude” por não reconhecerem a “real condição e 

diversidade juvenil”, enfatizando especialmente o governo federal. No entanto, não 

tocam nos assuntos sobre iniciativas locais que talvez pudessem ser reconhecidas como 

experiências importantes, ainda que não fossem protagonizadas por governos de 

esquerda. 

Nesse contexto, é interessante notar que, embora alguns dos participantes daquele 

momento histórico mencionem iniciativas no campo como ações essencialmente do 

campo da esquerda, o nascimento da comunidade discursiva que disseminava a 
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importância de constituir uma institucionalização em nível federal também contou com 

a participação de grupos e partidos políticos considerados do espectro da direita na 

política brasileira. As evidências dessa participação aparecem implicitamente em 

algumas das entrevistas realizadas, especialmente nas falas dos atores que estavam 

envolvidos com o tema desde a década de 1990, mas ela é explicitada especialmente 

através das vozes de indivíduos mais novos no campo, que defendem que a coalização 

em torno dos direitos da juventude era ampla o suficiente para abarcar diferentes 

posicionamentos políticos. Isso não significava, no entanto, que se falasse dos mesmos 

direitos juvenis: 

E quando você vai para esse campo tem gestão do DEM com gestor de 

juventude. Tem gestão do PSDB. Tem gestão do PSC. Tem gestão do 

PMDB. E na verdade eles até tinham mais experiências e, algumas vezes, 

experiências mais sólidas. A esquerda, digamos assim, por que como também 

não era comum a gente estar em muitos governos e tudo mais, a gente chegou 

um pouco depois. Entendo que são campos teóricos e ideológicos diferentes. 

Mas assim, a gente conseguiu construir uma unidade mínima entre esse 

campo temático de juventude. Isso aqui para gente tem sido “Então vamos 

todo mundo junto” (...) Então a gente conseguia fazer pactos. Mesmo diante 

de toda a diversidade presente, a possibilidade de fazer pactos e de 

marcharmos unidos em torno de pautas e temas (...) mas existia um limite 

claro quando a discussão entrava em quais eram os direitos da juventude 

a serem efetivados (Entrevista 13). 

Ao contrário do seminário de 2002, o Projeto Juventude tinha um claro objetivo de criar 

propostas mais específicas para a construção de uma política de juventude no âmbito 

federal, inclusive por ser iniciativa do Instituto Cidadania, o atual Instituto Lula. A 

iniciativa de realizar um levantamento nacional sobre os jovens brasileiros e vários 

seminários para discutir os resultados da pesquisa contou com o esforço de distintos 

atores, mas a orientação específica do novo presidente da República foi decisiva. O 

Projeto Juventude, dessa forma, tinha uma agenda política e deveria produzir um 

documento com orientações que incidissem diretamente na criação de órgãos gestores 

de políticas de juventude no governo nacional: 

Um documento que deveria orientar as políticas públicas, deveria orientar a 

política pública, em nível nacional, porque já existiam muitas iniciativas em 

nível municipal e até algumas em nível estadual. Esse documento deveria 

orientar uma, na verdade, uma elaboração, uma estruturação da questão da 

juventude em nível federal (Entrevista 16). 

E aí o Projeto Juventude que resulta nessa proposta... É uma das coisas que 

contribuiu para a conformação dessa proposta de criação da Secretaria 

Nacional de Juventude. Não é a única. Acho que ela é bastante importante. 

Não sei se alguém te contou essa história, mas foi assim: quando o Lula foi 

eleito... O Instituto Cidadania tinha sido o espaço, a incubadora de 
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preparação de vários dos projetos que depois vieram se tornar programa de 

governo. Quando o Lula foi eleito, a ideia era: “então acaba o Instituto 

Cidadania?” e ele falou: “Não, ainda tem um tema que a gente ainda não 

enfrentou, que é o tema da juventude” (Entrevista 4). 

Influenciados pelos estudos sobre as “culturas juvenis” que ganharam força durante a 

década de 90 (REGUILLO, 2003; GROPPO, 2004; ABRAMO, 2007; DAYRELL, 

2007), as três iniciativas se caracterizaram por convidar movimentos culturais juvenis, 

geralmente oriundos dos bairros mais afastados das grandes cidades, para participar dos 

debates e expor suas demandas e expectativas perante o poder público. Nesses 

contextos, foram relatadas algumas tensões entre a juventude institucionalizada dos 

movimentos estudantis e dos partidos políticos e aquelas juventudes não 

institucionalizadas. Os dois depoimentos transcritos abaixo ilustram essa situação e 

constituem um tipo de olhar para as experiências e um tipo de consideração sobre a 

representação legítima das juventudes brasileiras naquele momento: 

Então foi um dos primeiros momentos em que ficou o pessoal do movimento 

estudantil, da juventude partidária com um espanto muito grande, por um 

lado de sentir o seu espaço de certo modo, invadido, e esses grupos meio 

assim também...  Até um pouco agressivos no sentido de que... Se sentindo 

desqualificados porque também não dominam, não dominavam as mesmas 

formas de linguagem. As mesmas técnicas de Assembleia. Teve alguns 

momentos meio tensos, mas foi bacana por que pela primeira vez se viu que 

tinha ali várias representações (Entrevista 4). 

(...) trouxe para essa plenária aqueles segmentos já mais tradicionalmente 

organizados e reconhecidos - UNE, UBES - que inclusive participavam de 

eventos internacionais representando a juventude brasileira e outros 

segmentos nessa plenária, tinha gente do hip hop, da pastoral da juventude, 

anarco-punks. Foi uma grande diversidade de coletivos e de organizações 

juvenis. E, num debate sobre políticas e ali inclusive já aparecendo essa 

tensão sobre como é que certo segmento, que era o movimento 

estudantil, poderia representar a juventude brasileira que é muito mais 

diversa do que isso (Entrevista 15). 

É recorrente, nas entrevistas, a menção à participação desses jovens não 

institucionalizados nas mais importantes iniciativas do início dos anos 2000. Por outro 

lado, ainda que os jovens religiosos tenham atuado com grande força e de forma 

propositiva na constituição do campo, eles ainda não são reconhecidos como 

protagonistas desse espaço para quem não participa desse campo; um indicador é que 

são poucos os estudos que fazem essa reflexão, como os de Nigri (2010) e Novaes 

(2012). Entretanto, as pastorais da juventude e também os jovens evangélicos foram 

amplamente citados nas entrevistas. Feitas de forma deliberada ou não, as falas que 

identificam esse ator nos discursos dão materialidade a esse não-reconhecimento. 
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Durante diversos momentos, os atores “internos” ao campo pareciam querer reforçar ao 

pesquisador “externo” – ainda que essa diferenciação possa ser superficial – essa 

invisibilidade acadêmica: 

Aí o Projeto Juventude teve muitos momentos. Muitas oficinas. Teve um 

Seminário internacional que foi a agenda do milênio da ONU em Belo 

Horizonte. Então foi, ia aumentando assim... E era sempre um grupo de 

militantes, de pessoas que tinham alguma trajetória. Tinha Pastoral da 

Juventude, muito forte a galera da PJ. A juventude do PT, naquele 

momento, era muito permeada, naquele momento, por vários movimentos 

sociais. Então não era só o movimento estudantil, as Pastorais estavam 

muito fortes. A juventude dos movimentos culturais e tal (...) (Entrevista 3). 

A Pastoral da Juventude teve um papel, papel muito decisivo na montagem 

das políticas de juventude no Brasil. Na verdade, os jovens religiosos, 

inicialmente os jovens católicos, depois os jovens evangélicos entram nessa 

arena e paralelamente à entrada do jovem evangélico nós temos também 

jovens de religião africana. E eu acho que é sempre... E eu acho que a gente 

tem pouco reconhecimento disso por parte da academia, por parte dos 

estudos que se faz sobre o tema. (Entrevista 2). 

Um dos entrevistados, fazendo referência ainda aos jovens religiosos, afirma que o 

campo das políticas de juventude assimilou parcialmente as diversidades que nele 

estavam e continuam presentes por não dar conta de desvelar a complexidade das 

pactuações e articulações quando são tratados alguns dos temas, como o direito ao 

aborto: 

Por exemplo: se criou uma polarização, como na maioria dos debates até 

hoje, sobre a questão do aborto. Se isso entrava ou não entrava nos 

documentos finais e como entrava. E uma parcela dos jovens católicos e 

evangélicos tensionava contrariamente, mas também uma parcela das 

lideranças rompia com a sua tradição religiosa para defender posturas no 

campo da moral e dos costumes diferente daquilo que o seu pertencimento 

religioso indicava. Isso a academia e os próprios participantes do nosso 

campo pouco veem (Entrevista 02). 

É grande, também, importância atribuída à iniciativa legislativa para a constituição do 

campo de políticas de juventude no Brasil, considerada como imprescindível para o seu 

desenvolvimento. Embora essa interpretação esteja presente na totalidade das 

entrevistas realizadas, a Comissão Especial de Políticas de Juventude da Câmara dos 

Deputados é considerada de maior importância, relativamente, pelos sujeitos que se 

inseriram no campo por meio da participação em conferências estaduais e nacionais de 

juventude. Foi a Comissão que organizou os encontros regionais que culminaram na 

realização da 1ª Conferência Nacional de Juventude, em 2004. O trecho de uma das 

entrevistas apresentado abaixo demonstra um crescente na narrativa de acontecimentos, 
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“até que se chegou” ao produto dos trabalhos da iniciativa legislativa, que entre as 

recomendações sugeriu a criação do Conselho Nacional de Juventude e da Secretaria 

Nacional de Juventude. A criação dos órgãos é considerada, pelo informante da 

pesquisa, como o nascimento da política nacional de juventude. A utilização da 

metáfora do “embrião” reforça o significado especial desse evento, termo utilizado 

também em documentos de referência de outras conferências. 

Desde 2002, 2003, começou o engajamento neste campo temático das 

políticas de juventude, que começou a se constituir enquanto campo temático 

e com perspectiva de gestão e de espaço de participação, que até 

anteriormente não havia. Então, uma série de seminários nacionais. Debates, 

grupos de discussão. Semana Nacional em relação aos jovens. Até que se 

chegou numa Conferência, que a Câmara dos Deputados realizou no ano 

de 2003, ano de 2004. Foi no ano de 2004, aqui em Brasília. Com jovens do 

Brasil inteiro que foi antecedido por um processo nos estados em 2003. Foi 

ali que surgiu o que nós chamamos do embrião da Política Nacional de 

Juventude. Por que ali você teve essa Conferência que foi o resultado dos 

trabalhos de uma Comissão Especial de Juventude da Câmara. Você teve 

também uma pesquisa nacional formada... Produzida pelo Instituto da 

Cidadania do Projeto Juventude, que pela primeira vez fez o mapeamento 

nacional, né? Sobre os desafios, demandas e opiniões da juventude. E em 

seguida isso resultou, todo esse processo, né? De muito trabalho e de muita 

demanda (Entrevista 13).. 

Na mesma entrevista, encontramos mais referências à importância da Comissão, 

especialmente devido às iniciativas legislativas de inclusão do termo “jovem” na 

Constituição Federal e às propostas do Estatuto de Direitos da Juventude e do Plano 

Nacional de Juventude: 

Tanto que as principais ações que se tornaram bandeiras no movimento de 

juventude, dos gestores e dos conselheiros, foram resultados desta Comissão 

Especial de Juventude de 2003.  Então o Estatuto da Juventude é aprovado 

em 2013, mas é proposição desta Comissão lá de 2003. A PEC da Juventude 

é aprovada em 2010, mas é proposição lá atrás. O Plano Nacional de 

Juventude que está hoje em tramitação, é proposição de 2003. Então foi um 

trabalho profícuo dentro dessa diversidade que compunha a comissão 

(Entrevista 13). 

Apesar da importância associada à Comissão da Câmara dos Deputados nas entrevistas 

e na literatura em geral, são poucas as falas que realmente problematizam o processo de 

construção das propostas oriundas da comissão. Em algumas das atas de reuniões do 

Conselho Nacional de Juventude, mais especificamente na Ata da 2ª Reunião Ordinária 

dos dias 10 e 11 de novembro de 2005, os conselheiros, de diversas filiações 

institucionais, demonstram desconforto com algumas proposições presentes e com o 

teor do texto do Plano Nacional de Juventude. Foi necessário, inclusive, que se 
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acordasse entre os deputados que participavam da Comissão e do Conselho que, antes 

da redação do relatório final do Plano, o texto fosse apresentado e debatido para 

avaliação de seu conteúdo pelos conselheiros: 

Entre as críticas e sugestões dos/as Conselheiros, podemos destacar: a) 

preocupações com a imprecisão de informações estatísticas e com o viés de 

certos (pré) conceitos, nos diagnósticos que introduzem cada capítulo do 

Plano; b) preocupações com a qualidade e representatividade das audiências 

que estão sendo feitas nos estados, pois estas muitas vezes não favorecem a 

participação de diferentes segmentos juvenis; e c) preocupações com a 

ausência de definições mais claras sobre objetivos, metas e previsões 

orçamentárias para a realização do Plano Nacional da Juventude. Em suas 

respostas, os Deputados reconheceram certas imperfeições do processo, 

porém procuraram demonstrar que uma interrupção no processo em curso 

poderia resultar na impossibilidade de aprovar o Plano Nacional de Juventude 

na atual legislatura sendo, hoje, impossível prever os ônus futuros de 

adiamentos. Desta maneira, por sugestão do Deputado Vignatti, houve um 

acordo de que – após as audiências estaduais e o seminário nacional – os/as 

Conselheiros/as receberão uma primeira versão do relatório final do Plano 

Nacional de Juventude para ser mais uma vez debatido no Conselho 

(CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE, 2005, p. 03). 

Na linha do tempo oficial dos documentos sobre a política de juventude, demonstra-se 

grande importância tanto às iniciativas do Executivo quanto do Legislativo. Embora os 

atores do campo concordem que o leque de proposições resultantes de cada poder é 

indissociável e que, sem as ações de um dos poderes, as ações do outro ficariam 

inviabilizadas, há uma divisão marcante sobre o que seria “mais essencial”: por um 

lado, há quem afirme que constituição da Secretaria Nacional de Juventude, do 

Conselho Nacional de Juventude e do PROJOVEM represente os pilares das políticas 

públicas para os jovens, enquanto outras posições sinalizam que a inserção dos jovens 

na legislação evitaria futuros retrocessos em alternâncias de poder no Executivo: 

Então tem uma coisa aí que é fato histórico que a gente chamava na época 

dos três pilares da Política de Juventude. Quando criou, constituiu em 2005, 

qual eram os três pilares? O PROJOVEM, que era um programa grande de 

inclusão social para segmentos de jovens em situação de vulnerabilidade 

social, isso era um pilar. O segundo pilar, a própria Secretaria que deu a 

institucionalidade. E o terceiro, um canal de participação social que foi o 

Conselho Nacional de Juventude (Entrevista 01). 

As iniciativas da PEC, do Estatuto e do Plano, assim, se destacam. Por quê? 

Elas atendem a um reclame da juventude no sentido de a gente implementar 

uma política de Estado para juventude. Por que a gente lá no comecinho, a 

gente tinha a visão: “Bom, esse governo aqui é novo e recente. É o primeiro, 

ele não vai estar sempre no poder”. A gente pode transitar para outras 

concepções e outros vieses de compreensão do Estado e da relação do Estado 

com a juventude. Agora nós precisamos nos apegar a algo que amarre os 

compromissos institucionais e legais do Estado com a juventude e com a 

política como consequência (Entrevista 13). 
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Por fim, com a constituição da Secretaria Nacional de Juventude, no ano de 2005, uma 

das discussões que mais gerou embates e disputas no campo foi a escolha do primeiro 

Secretário Nacional de Juventude, que acabou sendo um adulto, Beto Cury, escolhido 

por ter sido o secretário do Grupo Interministerial formado para a formulação do 

Programa PROJOVEM, em sua primeira versão. Nas vozes dos entrevistados, é 

possível identificar três principais polarizações sobre esse assunto, bastante imbricadas 

entre si, que se manifestavam em dúvidas sobre representatividade do jovem enquanto 

um grupo social diferente do adulto e das diversas juventudes, formadas por grupos e 

vivências diversas. Abaixo apresentamos as três principais dimensões que apareceram 

nas entrevistas e três trechos das falas que, nas diversas falas, mais simbolizaram essas 

dimensões: 

a) A escolha de um jovem ou um adulto: do ponto de vista representativo e do 

reconhecimento da juventude enquanto sujeito de direitos com capacidades 

políticas efetivas, a opção ideal era por um jovem; por outro lado, qual seria a 

representatividade de um jovem oriundo de um grupo juvenil que não fosse 

conversar com a diversidade interna da juventude? 

Depois que a gente montou o processo, ficou uma dúvida muito grande. 

Aquelas dúvidas, a Secretaria tem que ser feita... Coordenada, comandada, 

constituída principalmente por jovens ou não? Essa era uma das polêmicas 

(...). Qual que é o papel da Secretaria e qual é, digamos assim, a definição do 

coordenador, do assessor ou secretário? E, portanto, qual teria que ser o perfil 

dele. Essa é uma discussão que não é muito fácil de resolver, até hoje ela não 

está muito fácil. A gente discutiu muito na época. E naquela época assim, o 

que... Claro, a ideia de que, de preferência, jovem. O próprio sujeito, nada 

melhor do que o próprio para poder falar das questões. No entanto, essa era 

uma das análises... (...) Mas, era assim... As lideranças eram lideranças 

desse processo. Então o diretor da UNE, o Secretário da Juventude desse 

partido ou daquele partido. UJS, a Juventude do PT e não sei o que lá. (...) 

Mas que não necessariamente tinham interlocução com a juventude para além 

dessa... E também, não necessariamente estavam antenados com o que 

poderiam ser as questões. Então já tinha, naquela época, uma contradição 

que permanece em todos os organismos de juventude (Entrevista 4). 

b) Quem simbolizava a juventude: por um lado, poderia se tornar gestor da 

juventude um representante do movimento estudantil ou das juventudes 

partidárias que pouco representavam os novos grupos juvenis emergentes 

ligados à raça/etnia, ao gênero e às culturas populares: 

Quem é melhor para a Secretaria? Para mim, obviamente, seria uma mulher 

jovem, muito mais interessante do que um dos meninos que operam 

movimento estudantil há 500 anos naquela lógica que eu acho que não é boa 

para a política de juventude. Pode ser para a política estudantil, mas não 
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para política de juventude, por que tem mais jovens além dos estudantes, 

né? E você... Aí, se instalou uma disputa bem feia em relação à Secretaria 

(Entrevista 03). 

c) A secretaria marcada como etapa de carreiras políticas: caso se optasse por 

uma liderança das juventudes partidárias logo na primeira gestão, o novo órgão 

gestor de políticas poderia ser visto como um espaço para a preparação de 

quadros e carreiras políticas: 

Antes de a Secretaria ser constituída, tinha esse grupo interministerial que 

estava discutindo principalmente a formulação do PROJOVEM. Então foi o 

Beto Cury que coordenava essa Comissão nomeado Secretário. Eu não 

participei desta escolha, mas eu lembro que naquela época eu ajudei a 

ponderar a dificuldade que seria nomear um desses jovens como Secretário 

com medo que isso marcasse a Secretaria como um espaço já destinado 

às lideranças das juventudes partidárias. Enfim, e ficasse aparecendo 

como a antessala de um processo de (risos) carreira política, sabe? Que em 

muitos lugares é assim. Então, não sei se foi à melhor escolha ou não 

(Entrevista 4). 

Como vimos, a constituição do campo de políticas para os jovens, no Brasil, contou 

com uma ampla diversidade de atores sociais e políticos. Há diferentes concepções 

sobre a juventude presentes nos discursos mobilizados pelos atores e nos documentos 

oficiais. Como forma de explorar com mais profundidade os discursos sobre a juventude 

disseminados no campo, no próximo capítulo analisaremos como as ideias e concepções 

sobre os jovens constroem o modo pelo qual eles são reconhecidos pela sociedade e 

pelo Estado brasileiro. 
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5. RECONHECIMENTO E POLÍTICAS DE JUVENTUDE NO BRASIL 

 

O debate sobre o “reconhecimento” tem configurado uma importante agenda de 

pesquisa tanto na área da filosofia política quanto na teoria social. Como categoria de 

investigação, o reconhecimento tem apoiado reflexões sobre a constituição de 

identidades e sua relação com o multiculturalismo (TAYLOR, 1994), sobre formas de 

reconhecimento cujo “desrespeito” pode eclodir em conflitos sociais (HONNETH, 

2003), sobre a construção da cidadania (Ibidem, op. cit., FRASER, 2006; 2007) e sobre 

impactos que as políticas públicas podem gerar em seu público-alvo (FRASER, 2006; 

2007). Além disso, o debate tem referenciado discussões sobre a justiça social e a 

interligação entre as injustiças de cunho simbólico e as fundamentadas na economia 

política, assim como nas possibilidades de formulação de políticas públicas 

direcionadas a minorias, como a juventude, as mulheres, os negros, entre outros. Nesse 

capítulo, apresentaremos as principais contribuições teóricas sobre o reconhecimento e 

políticas de reconhecimento, para em seguida analisarmos como as ideias e discursos 

sobre o reconhecimento das e dos jovens têm se configurado nas políticas públicas de 

juventude formuladas pelo Estado brasileiro. 

 

5.1. O debate teórico sobre o Reconhecimento 

5.1.1. Taylor: identidades, reconhecimento e multiculturalismo 

Charles Taylor (1994) é um dos primeiros filósofos políticos preocupados com a 

questão do reconhecimento em suas dinâmicas individuais e societais. Segundo ele, a 

contemporânea demanda por reconhecimento reside em sua estreita relação com a 

identidade, que ele define como “o entendimento das pessoas sobre quem elas são, de 

suas características fundamentais que as definem como ser humano” (TAYLOR, 1994, 

p. 25).  A tese do autor é que a identidade é moldada pela presença ou ausência do 

reconhecimento; o mal ou não-reconhecimento, em termos identitários, poderia levar 

indivíduos ou grupos sociais a sofrer danos e distorções reais em função de interações 

sociais nas quais tais indivíduos ou grupos são enquadrados como disfuncionais ou têm 

sua imagem desrespeitada ou negativamente significada: “o não e o mal reconhecimento 
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pode gerar danos, pode ser uma forma de opressão, aprisionando seres em um falso, 

distorcido ou reduzido modo de ser” (Ibidem, p. 25). 

Em sua exposição sobre as “políticas de reconhecimento”, Taylor cita a condição 

enunciada pelo movimento feminista e pelo movimento negro, dentre outros, na qual a 

negação do reconhecimento – e, dessa forma, de sua identidade – geraria a 

autodepreciação como um dos principais instrumentos de sua própria opressão (Ibidem).  

O autor distingue duas mudanças que, conjuntamente, colocaram como inevitáveis as 

preocupações com a identidade e o reconhecimento. Em primeiro lugar, cita o colapso 

das hierarquias sociais baseadas na noção de “honra”, que teria sido substituída pela 

noção moderna de “dignidade” dos cidadãos ou dos seres humanos – utilizada em 

termos universalistas e igualitários – e cuja premissa é que esse atributo seria 

compartilhado pela totalidade social. A noção de dignidade, nesse sentido, está 

imbricada nos ideais democráticos contemporâneos, ao contrário da “honra”, que seria 

claramente incompatível com a cultura democrática. Em um segundo momento, a 

importância do reconhecimento teria sido modificada e intensificada pela emergência, 

no século XVIII, da identidade individual: no lugar da honra estamental reificada pelas 

relações religiosas e de suserania e vassalagem da nobreza medieval, a “identidade 

individualizada” assumiu o locus social na nova ordem burguesa. A “identidade 

individualizada”, assim como a “dignidade”, para Taylor, teve sua crescente 

importância fundamentada na erosão da sociedade hierárquica ocidental e na ascensão 

das relações sociais codificadas pelos princípios da “autenticidade”, revelada na 

máxima de que “cada uma de nossas vozes tem algo único a dizer” (Ibidem). 

O foco da reflexão de Taylor está na esfera pública e nas políticas de reconhecimento, 

no que podem significar e no que já significam para os indivíduos e grupos sociais. 

Segundo o autor, apesar das diversas diferenças interpretativas, o princípio de cidadania 

igualitária se tornou universal e passou a definir as identidades como expressão 

fundamental da vida humana, na qual a capacidade de autoentendimento por meio das 

interativas “linguagens da expressão” (Ibidem, p. 32) levaria à definição dessas 

identidades. Aí repousa a estreita ligação entre identidade e reconhecimento: no nível 

íntimo, uma identidade original precisa do reconhecimento de seu significado atribuído 

por outros; no nível social, emerge o entendimento de que identidades não são pré-

definidas por um script social, senão pelo diálogo interpessoal e aberto. Para o autor, 
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isso tornou as políticas contemporâneas de reconhecimento mais centrais e controversas 

(Ibidem). 

Partindo do diagnóstico de que todas as sociedade hodiernas estão adquirindo traços 

cada vez mais multiculturais e, ao mesmo tempo, mais permeáveis, configurando 

desenvolvimentos que caminham paralelamente, Taylor identifica dois caminhos 

distintos pelos quais o ideal de igual reconhecimento tem figurado na esfera pública: a) 

as políticas universais – politics of egual dignity – ou de dignidade igualitária, que 

reconhecem a equalização de todos os direitos e prerrogativas dos indivíduos, que 

devem ser tratados universalmente por meio do reconhecimento de sua comum 

cidadania e humanidade; e b) as políticas da diferença – politics of difference – nas 

quais a singularidade de cada indivíduo ou grupo é reconhecida: “a ideia é precisamente 

que essa distinção foi ignorada, encoberta, e assimilada por uma identidade dominante 

ou majoritária” (Ibidem, p. 38). 

Apesar de ambas estarem fundamentadas na noção de igual respeito, esses dois tipos de 

política entram em conflito: 

Onde as políticas de dignidade universal pensaram em formas de não-

discriminação que eram consideravelmente “cegas” nos modos em que os 

cidadãos se diferenciam, as políticas da diferença frequentemente redefinem 

a não-discriminação requerendo que façamos dessas distinções a base para 

um tratamento diferencial (Ibidem, p. 39). 

Nesse sentido, a primeira abordagem sugere que as políticas da diferença violam o 

princípio universal da não-discriminação, enquanto a segunda afirma que as políticas da 

dignidade universal negam as identidades, “forçando as pessoas a um padrão 

homogêneo que é falso para elas”28 (Ibidem, p. 43).  

A partir dessas reflexões, o autor pondera, normativamente, que é necessário reconhecer 

igualmente as diferentes culturas, afirmando, ainda, seu valor único. Finalmente, 

defende que a novidade enunciada pela contemporaneidade é que a demanda por 

reconhecimento se tornou explícita e, adicionalmente, que se espalhou a ideia de que o 

ser humano é formado pelo reconhecimento (Ibidem).  

                                                 
28 É importante notar que, segundo Taylor (1994, p. 39), as políticas da diferença também seriam 

fundamentadas em um viés universal, uma vez que todas as pessoas teriam a prerrogativa de terem suas 

identidades reconhecidas: “nós damos o devido reconhecimento para o que é universalmente presente – 

todos têm uma identidade – por meio de reconhecer o que é peculiar em cada um. A demanda universal 

empodera o reconhecimento da especificidade”. 
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5.1.2. Honneth: intersubjetividade, identidade e as formas de reconhecimento 

Axel Honneth, filósofo e sociólogo político, é um dos representantes da Escola de 

Frankfurt que se debruçou sobre o tema do reconhecimento. A sua obra “Luta por 

reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais” (2003) é uma reflexão extensa 

sobre os mecanismos intersubjetivos hegelianos que fundamentam o reconhecimento, 

além de um esforço notável para a explicação de seu papel no entendimento da 

emergência de movimentos sociais e sua justificação.  Honneth (2003) parte dos 

fundamentos da Teoria Crítica para compreender o funcionamento da sociedade através 

de uma lente que abrange as possibilidades de emancipação individual e coletiva que, 

dialeticamente, é bloqueada pela própria organização social vigente (NOBRE, 2003)29. 

A perspectiva de Honneth parte de uma análise da limitação da Filosofia Política 

Moderna, que estaria ancorada profundamente no conceito da luta pela autoconservação 

em que o fim supremo da práxis política seria impedir reiteradamente o conflito 

iminente. O autor enxerga nos escritos de Maquiavel e de Hobbes uma concepção na 

qual a competição entre indivíduos por seus interesses caracterizaria as dinâmicas 

sociais, inclusive como fundamentação para o conceito de soberania do Estado e do 

contrato social fundante das sociedades modernas no combate ao potencial Leviatã 

(HONNETH, 2003). 

Para desconstruir esse paradigma filosófico em direção a um entendimento da sociedade 

contemporânea, Honneth recorre a Hegel para elucidar os meios para a formação de 

uma organização social ancorada na coesão, na ética e no reconhecimento solidário das 

identidades intersubjetivas. O autor se utiliza da noção da eticidade hegeliana – 

conjunto de valores e práticas institucionais fundamentados na ética – que conformaria 

uma estrutura intersubjetiva de reconhecimento por meio de um duplo caminho. 

Inicialmente, os indivíduos reconheceriam intersubjetivamente suas capacidades e 

propriedades de maneira solidária, mas em um segundo momento abandonariam a 

                                                 
29 Segundo Nobre (2003), a Teoria Crítica preocupa-se com a compreensão da realidade social orientada 

para a emancipação da dominação como forma de entender a sociedade em seu conjunto, não se limitando 

a descrever o seu funcionamento. Nesse sentido, as teorias mais tradicionais, preocupadas apenas com a 

“descrição” do que existe, chegariam apenas a uma compreensão limitada por excluir de suas análises as 

possibilidades emancipatórias inscritas na realidade social, o que as encobriria. Para ele, ao centrar suas 

reflexões na construção social das identidades pessoais e coletivas, Honneth traz elementos anteriormente 

negligenciados para uma renovação da Teoria Crítica, e demonstra como a gramática dos “processos de 

luta pela construção da identidade” pode ser entendida como uma “luta pelo reconhecimento” (Ibidem, 

2003, p. 11). 
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eticidade ao reconhecer que, neles mesmos, haveria uma identidade inconfundível, o 

que poderia configurar um potencial conflito identitário em um formato de 

reconhecimento “mais exigente de individualidade”: nesse ponto, o reconhecimento 

seria uma relação ética intersubjetiva que abarcaria etapas de “reconciliação” e de 

“conflito” para a realização da verdadeira eticidade (Ibidem). 

Apesar da incursão na filosofia idealista de Hegel, Honneth sustenta que seria 

necessário aplicar os preceitos histórico-materialistas de seus sucessores para que a 

teoria social hegeliana pudesse ter um lugar na realidade social (Ibidem). Dessa forma, 

reconstrói as teses de Hegel por meio da psicologia social de Mead (1967), uma 

perspectiva empiricamente sustentada (HONNETH, 2003)30. Iniciando sua reflexão a 

partir da socialização primária infantil e seus desdobramentos na construção das 

identidades, Mead busca estudar a consciência a partir da ação e da interação social, 

descrevendo como a “mente” e o “self” individuais se originam no processo social, no 

qual a individualização é resultante de um processo no qual existe um “outro 

generalizado” com quem o indivíduo interage, entra em conflito e através do qual se 

constitui (1967). Nas palavras de Honneth, a “proposta de Mead é, aqui, falar de uma 

relação de reconhecimento mútuo” (2003, p. 136), ao teorizar sobre a gênese do “eu” e 

do “self”:  

O indivíduo possui um self apenas em relação com os selves dos outros 

membros do seu grupo social; e a estrutura de seu self expressa ou reflete o 

padrão de comportamento geral desse grupo social ao qual ele pertence, da 

mesma forma que o faz a estrutura do self de todo outro indivíduo 

pertencente a esse grupo social (MEAD, 1992, p. 164). 

 

5.1.2.1. Padrões de reconhecimento intersubjetivo: amor, direitos e solidariedade 

Segundo Honneth (2003), há três padrões de relações intersubjetivas que podem ser 

vistas como formas de reconhecimento e desenvolvimento moral. A primeira forma 

remonta ao amor, fundamentado na dedicação emotiva, e definido como relações 

primárias entre poucas pessoas que constituem fortes ligações emotivas. Essas relações 

são fundamentais para a manifestação da segurança emotiva, das carências e dos 

                                                 
30 Honneth também se utiliza de trabalhos sobre psicologia infantil de Donald Winnicott, contudo, para 

efeitos de explicação da “reorientação empírica” que faz da filosofia hegeliana, consideramos suficiente 

citar as contribuições de Mead. 
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sentimentos, constituindo o fundamento psíquico para o desenvolvimento das outras 

atitudes de autorrespeito que conformam as prerrogativas das demais formas de 

reconhecimento intersubjetivo (Ibidem). 

A segunda forma é o direito, fundamentado no respeito cognitivo. Para o autor, o 

sistema jurídico é uma expressão dos direitos universais dos cidadãos como seres livres 

e iguais, constituindo relações nas quais não há exceções nem privilégios: 

Obedecendo a mesma lei, os sujeitos de direito se reconhecem 

reciprocamente como pessoas capazes de decidir com autonomia individual 

sobre normas morais de reconhecimento recíproco como cidadão, como 

sujeito de direito (Ibidem, p. 181) 

Essa forma de reconhecimento se fundamenta, assim, no caráter público do direito e nas 

prerrogativas de reconhecimento do direito como uma forma mais exigente de 

reciprocidade (Ibidem). 

A terceira forma de reconhecimento é a solidariedade, fundamentada na estima social e 

nos valores comunitários. Segundo Honneth, a autocompreensão cultural da sociedade 

orienta a estima social dos indivíduos na medida em que cooperam na construção de 

valores por meio da orientação e da concepção comum de objetivos. Uma vez que o 

julgamento das capacidades e realizações dos grupos sociais é intersubjetivo e 

diretamente relacionado à construção de suas identidades, há uma permanente luta 

social na qual tais grupos procuram associar valores às suas formas de vida, por meio de 

forças simbólicas disponíveis em seu meio cultural: “por isso, sob as condições das 

sociedades modernas, a solidariedade está ligada ao pressuposto de relações sociais de 

estima simétrica entre sujeitos individualizados” (2003, p. 210). 

Cada forma de reconhecimento remonta a uma potencial situação de desrespeito às 

identidades pessoais socialmente construídas. Assim como Taylor (1994), Honneth 

acredita que o não-reconhecimento pode levar a formas diversas de opressão ou, em 

suas palavras, a formas de desrespeito referenciadas pela “ofensa” ou pelo 

“rebaixamento” moral. Os padrões de reconhecimento, assim, ajudariam a diferenciar os 

diversos modos de desrespeito implicados em possibilidades de privação do 

reconhecimento de certas pretensões identitárias ao abalar as “autorrelações práticas” de 

uma pessoa (HONNETH, 2003, p. 214). 
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Nesse contexto, o autor identifica três formas de desrespeito: a) maus-tratos corporais e 

violação, que afetam a autoconfiança individual anteriormente enunciada pelas relações 

de amor e amizade; b) privação de direitos e exclusão, que geram experiências negativas 

ao autorrespeito quando uma pessoa é estruturalmente excluída das relações jurídicas 

universais que caracterizariam uma sociedade; e c) degradação e ofensas dirigidas a um 

valor social ou modos de viver de um grupo ou indivíduos, afetando a autoestima social 

e configurando o último tipo rebaixamento (Ibidem). É importante observar que, ainda 

quando se refere à degradação da autoestima social de um grupo ou comunidade, 

Honneth afirma que a opressão se individualiza em função de padrões constituídos 

histórica e institucionalmente por se referirem mais a capacidades individuais de que a 

propriedades coletivas (Ibidem). Nesse sentido, aproxima-se da noção de “identidade 

individualizada” apresentada por Taylor (1994). 

Toda a extensiva construção teórica de Honneth, conforme aludido anteriormente, 

resulta em uma possível explicação do papel da gramática moral do reconhecimento no 

entendimento da emergência e justificação do conflito social. O autor realiza um 

balanço da filosofia social de Marx, Sorel e de Sartre, sustentando que, apesar de 

representarem uma reação à filosofia política moderna de Maquiavel e Hobbes na qual 

as exigências do reconhecimento pautavam conflitos sociais, não teriam conseguido 

penetrar nos elementos constitutivos de sua infraestrutura moral (Ibidem)31. 

Honneth relaciona, ainda, as formas de reconhecimento às formas de desrespeito que 

justificariam a emergência de movimentos sociais e demandas por reconhecimento. Em 

primeiro lugar, reflete sobre o amor que, sendo a forma mais elementar de 

reconhecimento, não poderia levar à eclosão de conflitos sociais, ao contrário do direito 

e da solidariedade que, enquanto submersos em categorias socialmente generalizadas e 

diretamente relacionados com questões identitárias, poderiam representar um quadro 

moral de conflitos, aqui definidos como um: 

                                                 
31 Honneth se refere a Marx como o primeiro teórico do “reconhecimento” no momento inicial de sua 

trajetória histórico-materialista quando refuta o idealismo hegeliano e afirma que os trabalhadores se 

reconheciam reciprocamente no cotidiano social de relações laborais, ideia que abandona posteriormente 

ao concentrar-se na reflexão sobre a luta de classes. Sorel, por sua vez, associou à luta de classes a 

fundamentação de distintas concepções morais atribuídas às classes, afirmando que o conflito por 

reconhecimento se fundamentava em sentimentos coletivos de rebaixamento, ainda que materialmente 

orientado. Finalmente, Sartre, para Honneth, também teorizou o reconhecimento mas sem aprofundar-se 

em seu componente de reciprocidade, uma vez que enxergava um gargalo comunicativo pautado em uma 

relação assimétrica entre grupos sociais, o que tenderia a aumentar com a complexificação das sociedades 

contemporâneas (HONNETH, 2003). 
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(...) processo prático no qual experiências individuais de desrespeito são 

interpretadas como experiências cruciais típicas de um grupo inteiro, de 

forma que elas podem influir, como motivos diretores da ação, na exigência 

coletiva por relações ampliadas de reconhecimento (Ibidem, p. 257). 

No caso da exclusão ou privação de direitos, que afetariam a integridade social dos 

indivíduos, e da degradação e ofensas, que abalariam a sua dignidade autoatribuída, há 

possibilidades de engajamento individual na luta política. Às demonstrações públicas da 

injustiça experimentada por um grupo de sujeitos na mesma situação social, Honneth 

atribui a negação do reconhecimento jurídico ou social (Ibidem). Dessa forma, o autor 

trabalha paralelamente com a construção de uma teoria baseada nas possibilidades de 

emancipação e no estabelecimento de experiências individuais iguais que podem 

desenvolver tais conflitos. 

 

Tabela 04. Estrutura das relações sociais de reconhecimento em Honneth. 

FORMAS DE 

RECONHECIMENTO 

AMOR, AMIZADE 

(RELAÇÕES 

PRIMÁRIAS) 

DIREITOS 

(RELAÇÕES 

JURÍDICAS) 

SOLIDARIEDADE 

(COMUNIDADE DE 

VALORES) 

MODOS DE 

RECONHECIMENTO 

Dedicação emotiva Respeito cognitivo Estima social 

DIMENSÕES DA 

PERSONALIDADE 

Natureza carencial e 

afetiva 

Imputabilidade 

moral 

Capacidades e propriedades 

AUTO RELAÇÃO PRÁTICA Autoconfiança Autorrespeito Autoestima 

FORMAS DE DESRESPEITO Maus-tratos e violação Privação de direitos 

e exclusão 

Degradação e ofensas 

COMPONENTES 

AMEAÇADOS DA 

PERSONALIDADE 

Integridade física Integridade social Dignidade 

Fonte: Honneth (2003), adaptado. 

 

Finalmente, à guisa de concluir suas reflexões em torno da luta pelo reconhecimento, 

Honneth volta à noção hegeliana de eticidade, recobrindo-a de suas noções sobre as 

formas de reconhecimento. Confere à possibilidade de uma vida bem-sucedida a 

ampliação da moralidade a partir do reconhecimento jurídico e moral, além do 

reconhecimento ético e particular da autorrealização: 
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As formas de reconhecimento do amor, do direito e da solidariedade formam 

dispositivos de proteção intersubjetivos que asseguram as condições da 

liberdade externa e interna, das quais depende o processo de uma articulação 

e de uma realização espontânea de metas individuais de vida (Ibidem, p. 274) 

 

5.1.3. Fraser: reconhecimento e redistribuição como elementos indissociáveis da 

justiça social 

Diferentemente de Taylor (1994) e Honneth (2003), Nancy Fraser (2006; 2007) entra no 

debate sobre reconhecimento com o objetivo de ressignificar o paradoxo entre 

redistribuição e reconhecimento. Segundo a autora, há algum tempo teóricos 

progressistas e movimentos sociais se dividiram em dois campos: o da política da 

igualdade, cujo intuito é redistribuir riqueza dos proprietários aos trabalhadores, do 

hemisfério norte ao hemisfério sul, pelo viés da política social; e o da política da 

diferença, que busca o reconhecimento de identidades minoritárias – ou, como ela 

defenderá, do status – relacionadas com a desigualdade de gênero, raça, diversidade 

sexual, entre outros, dando especial atenção à política cultural em função de injustiças 

definidas por padrões sociais de representação, interpretação e comunicação (FRASER, 

2006). 

Ela defende que essas são falsas antíteses, e propõe algumas reflexões para desconstruí-

las e jogar luz sobre a necessidade de encarar a emancipação e a justiça social de modo 

amplo (FRASER, 2007) como dependente tanto do reconhecimento quanto da 

redistribuição, apresentando o conceito de “paridade participativa”. 

A primeira antítese que Fraser objetiva desconstruir é a relação entre “a moralidade e a 

ética, entre o correto e o bem, entre a justiça e a boa vida” (Ibidem, p. 105). Nesse 

sentido, afirma que a redistribuição está relacionada com o lado da moralidade, 

enquanto o reconhecimento, mesmo que inicialmente pareça se relacionar com a ética, 

exige um julgamento sobre as diversas identidades, suas características e sobre os 

valores atribuídos às suas práticas. 

Sua releitura sobre o campo da ética parte do pressuposto de que a utilização da noção 

de identidade é equivocada e problemática, e por isso deveria dar lugar à noção de 

status. Nesse sentido, ainda que admita a negação do reconhecimento como um dano à 

identidade, ela sustenta que tal conceito enfatiza as estruturas psíquicas e 



96 

 

 

intersubjetivas, deixando no segundo plano as instituições e a interação social; além 

disso, observa que há heterogeneidade dentro de diversas identidades minoritárias, o 

que levaria à ocultação de disputas por representação e poder. Propõe, então, tratar o 

reconhecimento a partir de uma noção weberiana de status, tratando atores sociais como 

parceiros cujo reconhecimento recíproco lhes confere igualdade de status na luta contra 

situações de subordinação social e privação de participar com equidade na sociedade 

(Ibidem). 

Fraser afirma que no modelo de status são os padrões institucionalizados estruturantes 

da interação social que, quando impedem a paridade de participação, resultam no não-

reconhecimento e na subordinação. Um dos caminhos para o alcance da justiça social 

seria, então, a desinstitucionalização dos impeditivos a uma participação efetiva nos 

espaços de poder. A abordagem da temática do reconhecimento, dessa forma, deve ser 

deontológica, defende Fraser, liberando “a força normativa das reivindicações por 

reconhecimento da dependência direta a um específico e substantivo horizonte de 

valor”, ao recusar “o alinhamento tradicional do reconhecimento à ética” (2007, pp. 

109-110), e assim fazendo com que o modelo de status proposto possa interligar 

reconhecimento e redistribuição. 

A partir dessa proposta teórico-analítica, Fraser (2007) analisa quatro proposições ou 

problemas que considera recorrentes na Filosofia Política e na Teoria Social e que 

tradicionalmente opõem reconhecimento e redistribuição, articulando a noção de 

“paridade participativa” a uma concepção ampla de justiça, que procura romper com tal 

oposição para demonstrar a necessidade de encarar esses elementos como 

indissociáveis. 

Em primeiro lugar, ela se contrapõe às noções de Taylor (1994) e Honneth (2003)  de 

que o não-reconhecimento implica em desrespeito em termos éticos, ao prejudicar a 

subjetividade e as identidades, impossibilitando as capacidades individuais de usufruto 

do bem-viver. Ao conceber o reconhecimento como uma questão de justiça, Fraser 

afirma que a injustiça na verdade deriva do impedimento de participação de indivíduos 

e grupos em condição de igualdade na sociedade, em função de padrões 

institucionalizados de valores culturais nos quais certas coletividades não tiveram voz 

em sua construção, e que ademais desrespeitam seus modos de vida ou características 

distintivas a elas atribuídas (FRASER, 2007). 
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Em segundo lugar, afirma que os teóricos da distribuição e do reconhecimento não 

foram capazes de integrar suas visões normativas. Conforme exposto, ela utiliza o 

conceito de “paridade participativa”, dividindo-o em dois elementos complementares: a 

condição subjetiva da paridade participativa, pela qual seja expresso igual respeito e 

oportunidade para o alcance da estima social; e a condição objetiva, que envolve a 

distribuição de recursos materiais para possibilitar a independência e a voz de todos os 

participantes numa ordem social (Ibidem). 

Em terceiro lugar, e em diálogo mais direto com Taylor (1994) quando o autor 

problematiza as diferenciações entre as políticas da igualdade universal e as políticas da 

diferença, Fraser aponta para a necessidade de analisar o reconhecimento “no espírito de 

um pragmatismo informado pelas compreensões da teoria social” (2007, p. 120). Assim, 

divide os “remédios” do reconhecimento a partir de duas situações distintas: quando o 

não-reconhecimento se relaciona com a negação de direitos ou estima comuns a grupos 

sociais ou indivíduos, o remédio seria o reconhecimento universalista; por outro lado, o 

reconhecimento da especificidade seria necessário nos casos em que a negação envolve 

o que é diverso nos participantes de uma ordem social. Segundo ela, ao evitar voltar-se 

para a ética, ela teria escapado da “esquizofrenia filosófica” que não leva em conta tal 

abordagem pragmatista (Ibidem, pp. 120-124).  

Entretanto, há elementos dialéticos que não se concretizam somente na divisão de dois 

remédios de reconhecimento para o desrespeito. Fraser (2006) identifica o dilema 

redistribuição-reconhecimento quando a reflexão se desloca para coletividades 

bivalentes. Nesses casos, há uma mescla de eixos de subordinação e opressão, tanto pela 

estrutura econômica e política quanto pela estrutura cultural-valorativa, como pode ser 

ilustrado pela condição de desigualdade de gênero em que tais eixos “se entrelaçam para 

se reforçarem entre si dialeticamente porque as normas culturais sexistas e 

androcêntricas estão institucionalizadas no Estado e na economia” (Ibidem, p. 234). 

Dessa forma, ao introduzirmos os problemas das coletividades bivalentes, é necessário 

aumentar o número de “remédios” que devem ser direcionados aos grupos excluídos e 

não-reconhecidos, em função da dupla dimensão “injustiça cultural-injustiça 

econômica” associada ao potencial de cada intervenção segundo abordagens 

“afirmativas” ou “transformativas” (FRASER, 2006; 2007). Essa abordagem, sem 
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dúvida, nos auxilia a refletir sobre o impacto que determinadas políticas públicas 

exercem sobre os diferentes grupos populacionais aos quais elas se direcionam. 

No caso de injustiças culturais e simbólicas, os remédios afirmativos podem revalorizar 

identidades ou status subalternos perante valores hegemônicos, sem contudo alterar o 

conteúdo e a natureza subjacente às diferenciações. Também poderia reforçar a 

autoridade de um subgrupo majoritário que socialmente representa uma coletividade. Já 

no caso de remédios transformativos, poderia levar à desconstrução fundante do não-

reconhecimento ao desestabilizar suas estruturas valorativas institucionalizadas, 

elevando a autoestima de coletividades desrespeitadas (Ibidem, op. cit.). 

No caso das injustiças relacionadas à economia política, remédios transformativos, 

historicamente associados ao socialismo, tenderiam a redistribuir a riqueza, 

possibilitando independência e maiores meios de participação na construção social ao 

promover a solidariedade e compensar algumas formas de não-reconhecimento. Por 

outro lado, a redistribuição afirmativa tem o potencial de criar estigmas sociais, 

acentuando o desrespeito direcionado às minorias (Ibidem, op. cit.). 

Finalmente, seria por meio da compreensão das reivindicações por reconhecimento que 

promovem a paridade de participação que se justificariam moralmente as demandas dos 

reivindicantes, pois as necessidades de atores dominantes e subordinados seriam 

essencialmente distintas. Portanto, é necessário examinar se os arranjos institucionais 

vigentes de fato impedem que os grupos reivindicantes, de reconhecimento ou 

redistribuição, participem em condição de igualdade na vida social. Dessa forma,  

os reivindicantes da redistribuição devem mostrar que os arranjos 

econômicos existentes lhes negam as necessárias condições objetivas para a 

paridade participativa. Os reivindicantes do reconhecimento devem mostrar 

que os padrões institucionalizados de valoração cultural lhes negam as 

condições intersubjetivas necessárias. Em ambos os casos, portanto, a norma 

da paridade participativa é o padrão para justificar a reivindicação (Ibidem, 

p.135). 
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5.2. O reconhecimento dos jovens no campo das políticas de juventude 

Há uma diferença fundamental entre o modelo monístico de Taylor (1994) e Honneth 

(2003), no qual o reconhecimento é a principal categoria de análise, e o modelo 

dualístico de Fraser (2006; 2007), cuja intersecção entre formas de injustiça é 

indissociável e no qual as desigualdades sociais e o não-reconhecimento simbólico não 

podem configurar unilateralmente uma teoria da justiça social. Nesse sentido, de acordo 

com Fraser, o reconhecimento pode ser compreendido tanto como um problema da 

justiça, relacionado ao conceito de prerrogativa universal, como entende a autora, 

quanto como um problema de autorrealização, relacionado com o desenvolvimento 

histórico das identidades e da cultura ocidental no bojo da ética e do bem-viver, no 

entendimento de Honneth e Taylor (FRASER; HONNETH, 2003). 

Apesar de termos exposto diversas nuances das teorias de reconhecimento defendidas 

por esses autores, a análise dos documentos e falas dos atores do campo sobre a 

juventude e as ações governamentais para esse grupo ressaltam a importância tanto do 

reconhecimento simbólico quanto da redistribuição em sociedades em desenvolvimento, 

como é o caso da região latino-americana e do Brasil. As peculiaridades encontradas no 

material empírico apontam, assim, para diferentes interpretações sobre o 

reconhecimento, sobretudo devido à constituição do campo de políticas de juventude, 

que é heterogêneo e dissemina discursos muitas vezes contraditórios e difusos sobre a 

juventude, as juventudes e as políticas brasileiras para os jovens. 

Conforme sustentam Fisher e Forester (1993), o percurso de definição de problemas e 

de formação de uma política pública está submerso em uma arena de conflitos 

discursivos entre atores. Nesse contexto, a vivência de experiências distintas desses 

atores leva a enquadramentos distintos dos problemas que devem ser enfrentados; 

mesmo experiências comuns são interpretadas de modo diverso, originando 

compreensões também diversas sobre como um problema deve ser solucionado. O 

reconhecimento de determinado grupo social, dessa forma, é mais um dos elementos 

que alimentam os discursos e ideias em jogo na formulação de uma política, incidindo 

na análise e seleção dos problemas e estratégias administrativas desenvolvidas pelo 

aparato estatal para orientar as intervenções governamentais (FISHER; FORESTER, 

1993; REIN; SCHÖN, 1993; FRASER, 2006; 2007). 
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Nesse trabalho, adotamos a reflexão de que o reconhecimento dos jovens acontece a 

partir de duas perspectivas diferentes. Por um lado, a juventude é reconhecida como um 

grupo social que guarda semelhanças internas que o torna diferente dos demais grupos, 

de forma que as pessoas que se encontram nessa fase de vida enfrentam problemas 

específicos e têm necessidades específicas às quais a sociedade e o Estado devem 

responder. Nesse sentido, reconhece-se a juventude a partir da sua condição – da sua 

diferença –, o que exige um olhar específico da administração pública para o 

planejamento e implementação de ações (CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE, 

2006; 2007; SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE, 2006; NOVAES, 2007). 

Por outro lado, a condição juvenil é permeada por distintas situações, interseccionando 

categorias de pertencimento ligadas a gênero, raça e etnia, diversidade sexual, religião, 

classe social, entre outros (ABRAMO, 2005; 2007; GROPPO, 2004; NOVAES, 2007; 

DAYRELL, 2007). Nesse sentido, a juventude também é reconhecida em sua 

diversidade interna, nas diferentes situações e nas exclusões multidimensionais às quais 

está submetida. Um dos indicadores do reconhecimento dessa diversidade é a adoção do 

termo “juventudes” em documentos governamentais e na linguagem dos movimentos 

juvenis, de gestores de políticas de juventude e da própria literatura. Não existe “um 

jovem estudante”, “um jovem trabalhador”, “um jovem em situação de maus tratos”, 

“um jovem negro”, “um jovem empreendedor”, isoladamente, mas sim “um jovem” que 

reúne diversas dimensões que o caracterizam como sujeito. 

O reconhecimento dos jovens, interligado à concepção da diferença em relação a outros 

grupos populacionais, assim como da sua diversidade enquanto grupo, guarda grande 

proximidade com o conceito de transversalidade, que orienta a ação pública por meio da 

transversalização ou atravessamento de um tema em todos os setores das políticas, nesse 

caso, do “pensar na juventude” (CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE, 2006; 

2007; SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE, 2006). 

Por outro lado, a concepção que reconhece os jovens como sujeito de direitos integrais, 

vivencia realidades multifacetadas e possui identidades múltiplas exige a integralidade 

nas formas de intervenção social. Essa concepção de sujeito integral, mediada pelo 

reconhecimento da realidade complexa das vivências dos indivíduos, se relaciona com 

as iniciativas intersetoriais, que são aquelas nas quais diferentes setores governamentais 

intervêm conjuntamente para a solução de determinado problema social, já que uma 
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ação unilateral não poderia dar conta de uma realidade multidimensional (BRONZO; 

COSTA, 2012; CUNILL-GRAU, 2014; BRONZO, 2007; VEIGA; BRONZO, 2014; 

INOJOSA, 1998). 

É importante salientar que, segundo nosso entendimento, não há concorrência entre 

essas concepções, mas sim elas se complementam no entendimento do “ser” jovem, da 

sua vivência enquanto juventude – grupo identificado por sua diferença em relação aos 

demais –, e enquanto sujeito individual, integral. Quando nos referimos à palavra 

“diversidade”, dessa forma, a entendemos a partir de duas dimensões: em primeiro 

lugar, em relação às situações diversas manifestadas na vida dos diferentes grupos 

juvenis que pertencem ao coletivo juventude, e em segundo lugar, em relação às 

identidades diversas ou múltiplas que se manifestam no jovem enquanto indivíduo. 

Partindo dessas reflexões, nessa seção buscaremos examinar nuances presentes em 

documentos governamentais e discursos dos atores do campo das políticas de juventude, 

com o objetivo de explorar a relação entre as ideias sobre os jovens e as formas ou tipos 

de reconhecimento sobre eles. Isso possibilitará que, no próximo capítulo, tenhamos 

insumos e indícios empíricos para o exame das estratégias de intervenção que orientam 

as políticas públicas para os jovens, notadamente a gestão transversal e a 

intersetorialidade nas políticas. 

 

5.2.1. Reconhecimento e juventude: concepções disseminadas pelos discursos 

Os diversos documentos e relatórios sobre as políticas públicas de juventude, de âmbito 

federal, se referem à juventude como um grupo diferente dos demais que deve ser 

reconhecido pelo direito, constituindo sujeitos de direitos difusos e integrais. A 

juventude também é vista através de uma lente cujo foco é em sua diversidade interna, 

caracterizada por múltiplas vulnerabilidades e por enfrentar exclusões 

multidimensionais, problemas que as políticas direcionadas a esse segmento social 

devem enfrentar de modo a permitir o seu efetivo desenvolvimento e autonomia. 

Conforme defendem Taylor (1994) e Honneth (2003), o não-reconhecimento dos grupos 

sociais e minorias pode resultar em formas de opressão ou desrespeito que geram 

situações de rebaixamento social e moral. Fraser (2007) acrescenta que, além do 



102 

 

 

desrespeito a modos de vida ou características distintivas atribuídas a esses grupos, a 

ausência do que denomina “paridade participativa” impede que participem da 

construção dos valores culturais e, em um ciclo vicioso, os padrões culturais 

institucionalizados de forma não-participativa pelos grupos dominantes acabam 

fomentando e reforçando situações de desrespeito. 

Para os entrevistados, o sinal mais claro que o Estado brasileiro deu à sociedade de que 

os jovens passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos foi a criação da 

Secretaria Nacional de Juventude e do Conselho Nacional de Juventude, em 2005. A 

importância da Secretaria, para os atores do campo, não é só por constituir o primeiro 

órgão gestor de políticas de juventude em nível nacional, mas também por simbolizar a 

existência da juventude no governo federal, ligada à Presidência da República por meio 

de sua Secretaria-Geral – no seio do poder político federal. Já o Conselho significou a 

própria participação dos jovens na formação da política, seja por meio das 

possibilidades de propor ações, seja pelo papel de controle social que os conselheiros 

jovens poderiam exercer junto ao governo, representando uma redistribuição de poder e, 

inclusive, um fomento à “paridade participativa” de Fraser (2007). Dessa forma, a 

criação dessa institucionalidade é o primeiro indicador do reconhecimento da juventude: 

Era a ideia de que a gente, ao criar uma Secretaria Nacional de Juventude, o 

Conselho Nacional de Juventude... A ideia de uma institucionalidade que 

levasse adiante as questões de juventude, tivesse um programa que 

sinalizasse essa nova maneira do Estado ver os jovens. E ver e incluí-los... 

(Entrevista 4). 

Um dos documentos produzidos pelo Conselho Nacional de Juventude faz referência ao 

reconhecimento da juventude por meio do direito, uma das formas de reconhecimento 

elencadas por Honneth (2003) como primordial, por possibilitar um tratamento 

universal destinado, formalmente, a seres livres e iguais. Segundo o documento, o 

direito é um tipo de ferramenta pública que funciona por meio de uma “ação discursiva” 

que, historicamente, tem auxiliado na legitimação de lutas sociais sucessivas e 

complementares (CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE, 2007, p. 07). O 

surgimento da juventude como sujeito de direitos, nesse contexto, estaria intimamente 

ligado à busca pela igualdade e, contemporaneamente, pela valorização da diferença: 

A primeira geração [de direitos] foi a que consagrou os direitos civis e 

políticos, depois veio a segunda, marcando a emergência dos direitos sociais 

e, por último, a terceira caracterizada pela consagração dos direitos difusos. 

Seus titulares são grupos sociais como negros, mulheres, homossexuais. Sua 
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finalidade é garantir que tais grupos se desenvolvam integralmente, sem 

serem subjugados ou discriminados. (...) Com a consagração dos direitos 

difusos, modifica-se a configuração do espaço público. Se os tempos 

modernos se caracterizaram pela busca da igualdade e dos direitos 

individuais, no mundo contemporâneo reivindica-se também o 

reconhecimento e valorização da diferença e das identidades coletivas. 

Da combinação dessas dimensões, surge a noção de “jovens como sujeitos de 

direitos” (CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE, 2007, p. 07)32. 

Em uma das entrevistas, o reconhecimento da juventude pela via dos direitos (do 

arcabouço jurídico) também aparece como fundamental: 

Na verdade, mais o reconhecimento legal do ponto de vista do arcabouço 

jurídico (...)  Por que na verdade o Brasil tinha... Ele tem uma Constituição 

cidadã, que os constituintes erraram por que não reconheceram o jovem como 

um sujeito de direitos. E essa ausência jurídica de reconhecimento de 

personalidade, de sujeito mesmo, levou o Brasil a ficar sem uma política 

específica para os jovens. Porque o Estado brasileiro se dedicou ao 

reconhecimento da criança e do adolescente, mas não reconheceu o jovem. O 

jovem era algo meramente como uma transição para a vida adulta e não como 

uma fase do desenvolvimento humano (Entrevista 12). 

O caminho para o reconhecimento dos jovens como “sujeitos de direitos”, no Brasil, 

enfrentou diversas resistências sociais e políticas. Por um lado, o protagonismo dos 

movimentos sociais pelos direitos das crianças e adolescentes invisibilizou, durante 

anos, as especificidades da juventude. Adicionalmente, na política institucional, os 

jovens tradicionalmente têm sido tratados pelos partidos como força de mobilização ou 

instrumentalmente na formação de quadros. Nesse sentido, os caminhos para o seu 

reconhecimento tiveram que envolver lutas sociais e políticas para que se chegasse à 

institucionalização do tema da juventude no Estado, conforme salientam alguns dos 

entrevistados: 

Foi, digamos assim, uma batalha paralela porque a gente tinha isso... 

Fortalecimento... O surgimento com uma força muito grande da luta pelos 

direitos das crianças e adolescentes. Importantíssimo e fundamental na nossa 

história. Mas, nesse... Às vezes a coisa da juventude ficava muito 

invisibilizada. (...) Então uma dificuldade muito grande para entender que 

esse era um segmento diferente tanto dos adultos como das crianças e 

adolescentes. Sempre foi, digamos assim, toda uma tarefa de construção, né? 

Uma coisa de papel de quem vai... De quem faz a mobilização. Quem tem a 

energia para fazer mobilização. Ir à frente das passeatas, mas não 

necessariamente, para colocar questões significativas. Então, assim... Uma 

preocupação com a juventude, claro, como renovação, formação de quadros. 

Temos que formar jovens que vão ser [os políticos] depois, né? Mas, muito 

                                                 
32 Esse trecho faz referência às gerações dos direitos constituídos historicamente nas sociedades 

ocidentais, conforme apresentado no importante estudo de Marshall (1977): Cidadania, classe social e 

status.  
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pouca abertura para entender suas questões como questões que tinham que 

se incorporar à pauta das demandas, às bandeiras (Entrevista 04). 

A constituição da Secretaria Nacional de Juventude e do Conselho Nacional de 

Juventude, considerada indicador de uma política nacional de reconhecimento, teve 

como contribuição os efeitos positivos resultantes do reconhecimento de “outras 

minorias políticas” (Entrevista 11). Para três dos entrevistados, a criação da Secretaria 

de Políticas para as Mulheres (SPM) e da Secretaria de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPPIR), no primeiro ano do governo Lula, em 2003, foi 

fundamental para facilitar a criação dos organismos de juventude, dando materialidade 

ao reconhecimento dos jovens no Brasil: 

Na época no Projeto Juventude, assim, a gente debatia muito... Assim, tinham 

duas questões principais, certo? Eu acho que era a necessidade de uma 

política de reconhecimento da juventude. Quer dizer, não existia juventude 

nas políticas públicas. Por si só já seria uma grande vitória, independente do 

conteúdo da política. O reconhecimento já teria um simbolismo grande. E 

viria na esteira de reconhecimento de outras identidades e segmentos 

sociais que... Já havia o reconhecimento de mulheres. Política para mulheres. 

De negros, com a Secretaria de Igualdade Racial. E a gente achava um déficit 

não ter juventude. Então o reconhecimento na questão política era essencial 

(Entrevista 1). 

Ainda que se admita que convivem, até hoje, distintos discursos sobre os jovens, as 

entrevistas também realçaram a necessidade de ação contínua dos movimentos juvenis e 

de defesa de direitos da juventude para que uma concepção mais positiva sobre os 

jovens pudesse se fazer presente na sociedade e nas organizações públicas, 

simbolizando uma transição entre o paradigma do jovem-problema para uma visão 

positiva das capacidades e potencialidades dos jovens: 

Depois você transita para uma concepção, e eu estou dizendo assim, transita, 

porque não é um virar de página em um abrir de um livro. É luta política. 

Jovem na rua, ocupando praça, fazendo passeata, ocupando o MEC, fazendo 

programa de rádio na comunidade. É Movimento Hip Hop. É Marcha dos 

Trabalhadores. É mulheres fazendo Marcha das Vadias. É essa confusão 

toda. Quando eu falo assim, transita, fica parecendo que é uma linha 

evolutiva e natural. Não é nada disso. É como diz a Valesca Popozuda (risos) 

e é isso que eu quero dizer: conforme ‘Popozuda, Valesca’, é: ‘Tiro, porrada 

e bomba!’” (Entrevista 13). 

Em continuação à entrevista acima, a informante da pesquisa avalia que, apesar da 

enunciada transição entre paradigmas de reconhecimento dos jovens, a realidade é 

bastante diferente do discurso oficial do qual ela mesma faz parte, pois há contradições 
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e tensões que ganham mais força longe dos centros políticos e caracterizam a vida das 

juventudes das periferias: 

Então agora todos e todas precisamos responder ao Estatuto da Juventude que 

ele coloca lá atribuições dos governos, responsabilidades e direitos. Pela 

primeira vez reconhece que o jovem brasileiro tem... Precisa ter garantido 

aquele conjunto de direitos, então eu diria que desse ponto de vista da relação 

com o Estado se transitou de um paradigma do jovem problema para o 

jovem sujeito de direitos. Não sem tensões! Por que quando você olha para 

as periferias do Brasil, aquele jovem negro, pobre, de favela e periferia, ele 

não é considerado esse jovem aqui sujeito de direitos. Ele é considerado um 

ser descartável! (...) Então eu diria que é, sim, uma transição de paradigma, 

mas com suas contradições internas ainda. Há um reconhecimento do 

Estado, porém esse reconhecimento não se efetiva na ponta na hora da 

garantia dos direitos a vida. Deveria ser o direito mais elementar e óbvio. 

Então eu diria que é uma transição de paradigmas com contradições 

(Entrevista 13). 

Outro dos documentos analisados, no qual o Conselho Nacional de Juventude analisa as 

perspectivas das políticas públicas de juventude no Brasil, também enfatiza que o 

reconhecimento dos direitos dos jovens deve partir do entrelace entre a igualdade e a 

diferença. Para Taylor (1994), as políticas de reconhecimento têm seguido dois ideais 

diferentes e complementares na esfera pública: aquele que reconhece a equalização 

universal de todos os direitos e prerrogativas dos indivíduos, e aquele em que são 

realçadas as suas identidades e singularidades. A interligação entre essas perspectivas a 

partir da noção de direitos difusos, contudo, é um desafio colocado para o Estado em 

função da estruturação setorial de seu aparato e das representações sobre a condição 

juvenil. Essa é uma das preocupações recorrentes presentes em atas de reuniões e 

relatórios do Conselho Nacional de Juventude: 

Em termos políticos e sociais, os e as jovens são sujeito de direitos coletivos. 

Sua autonomia deve ser respeitada, suas identidades, formas de agir, viver e 

se expressar valorizadas. Os desafios no reconhecimento dos direitos dos 

jovens são muitos. O mais difícil de ser superado é a própria dubiedade 

advinda das contraditórias representações sociais sobre a condição juvenil. 

No caso das juventudes, a necessidade de articular a busca da igualdade 

individual de condições com a valorização da diferença é atributo 

essencial para a afirmação de direitos e, consequentemente, para a elaboração 

e implementação de políticas públicas (CONSELHO NACIONAL DE 

JUVENTUDE, 2006, pp. 05-06). 

O Conselho Nacional de Juventude, durante a sua primeira gestão – época do 

documento ao qual nos referenciamos acima –, contava com uma ampla participação de 

atores que estiveram presentes no campo desde as primeiras iniciativas, inclusive 

aquelas do nível local, dos municípios. Em entrevista com um dos conselheiros, foi 
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comentado que diversos dos termos utilizados nas publicações do conselho e em outros 

documentos governamentais foram contribuições, consideradas essenciais, dos diversos 

atores que participaram da formação do campo de políticas de juventude no Brasil, e os 

diversos debates entre as diferentes perspectivas possibilitaram a construção de uma 

referência aos jovens como “sujeitos de direitos”:  

Eu acho que os atores, de alguma forma, a maneira como eles vão 

encaminhando, os diferentes atores, vão encaminhando as demandas, vão 

fazer surgir no espaço público outra formulação que não é nem “ser jovem é 

ser estudante”, nem mais “jovem em situação de risco”. Vai surgir a ideia 

de jovem como “sujeito de direitos”. Direitos no plural, né? Então essas 

outras denominações, “jovem estudante” e “jovem em situação de risco”, 

ainda continuam aparecendo. Claro que elas estão aparecendo... Elas são 

utilizadas nos espaços públicos, são usadas nas formulações dos projetos e 

programas das ações governamentais, das políticas públicas. Mas também 

você tem outra categoria que entra com força e que, embora não haja 

consenso do que quer dizer isso, ela começa a ser usada em diferentes 

programas e ações governamentais e não-governamentais. Que é jovem 

sujeito de direitos. Essa ideia de que a política pública tem que olhar para 

o jovem a partir das suas diferentes demandas, né? E que os projetos têm 

que ser concebidos nesta ótica (Entrevista 16). 

As diversas interpretações e representações sobre a juventude também são um elemento 

presente na quase totalidade das referências que documentos oficiais fazem sobre os 

jovens e sobre campo de políticas de juventude, reforçando o conteúdo do trecho 

transcrito acima. Entre as percepções de que a juventude é “uma fase instável”, uma 

“construção histórica, social e cultural”, uma força de “criatividade destrutiva”, uma 

“categoria representante das transformações” ou dos “simbolismos modernos”, é sempre 

reiterado que se trata de um grupo heterogêneo e multicultural. O Relatório Final da 

Comissão de Políticas de Juventude da Câmara dos Deputados, assim como outros 

atores do campo, reforça a ideia da diversidade, afirmando que é importante entender a 

multiplicidade de dimensões dos jovens, como forma de planejar adequadamente as 

ações públicas destinadas a eles: 

Vamos insistir na expressão juventude brasileira. Queremos identificá-la no 

seu conjunto e com todas as suas peculiaridades, e propor políticas 

públicas que satisfaçam e contemplem as diferenças, que ampliem as 

oportunidades, que incluam a todos. A juventude brasileira é multicultural, 

portanto, não é homogênea, é representativa de cada período da nossa história 

com as suas diferentes influências, rica nas suas manifestações e nos seus 

apelos, porém, ainda, excluída do cenário das decisões políticas, mas, 

tomando consciência da sua força e da sua capacidade de influir nos rumos 

do país (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2004, p. 39). 
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Não existe um todo homogêneo. Existe um todo formado por partes. Então a 

política pública pode ser universalista, mas ela tem que considerar uma 

diversidade interna (Entrevista 1). 

É interessante notar que diversos dos entrevistados encaram o reconhecimento da 

diversidade juvenil como uma verdadeira vitória do movimento social pelos direitos da 

juventude e dos movimentos juvenis33. Em muitas das falas se faz referência ao 

aparecimento de identidades múltiplas na esfera pública como uma “grande 

transformação” (Entrevista 1) ou como uma “revolução” (Entrevista 2; Entrevista 13). O 

trecho a seguir é um dos que melhor ilustra as questões de diversidade e identidades, 

coletivas e individuais, que passam a ser reconhecidas e disseminadas nos discursos 

oficiais e narrativas diversas dos atores: 

A pauta da questão da identidade de gênero, por exemplo. Antigamente tinha 

muito aquela coisa do armário. Hoje não. Você vai no Congresso da UBES, 

dos estudantes secundaristas, tinha lá o que? Dez mil meninos e meninas, tipo 

assim, 70% se assumia LGBT. Gratuitamente. Não tinha mais aquele padrão 

moral que você não pode: “aqui na frente da sua família é uma coisa e, no 

espaço público...”, não! É isso aí. Então outras questões também. Essa coisa 

da mobilidade urbana. Juventude não se contenta mais com o “sou da 

periferia, minha família está ali. O meu lazer é aquele grupo ali do bairro, o 

bar do bairro ou o namoro também ali”. Não! A galera quer transitar na 

cidade toda. Quer ter direito a circular na cidade. Então novas questões de 

fato vão... Como a questão do feminismo. As meninas cada vez mais novas 

estão se declarando feministas. Isso é uma revolução. Não tem mais volta, 

gente. Sinto muito Bolsonaro, sinto muito Feliciano, sinto muito cada um de 

vocês. Mas não tem mais volta. Entendeu? E para mim o Estado também já 

está entendendo isso (Entrevista 13). 

Apesar do reconhecimento da diversidade e do destaque à importância de sua 

valorização, é ponderado que ela pode, potencialmente, ser convertida em “elementos 

que ajudam a reforçar preconceitos e tratamentos discriminatórios” (SECRETARIA 

NACIONAL DE JUVENTUDE, 2006, p. 78). Isso ocorreria, por exemplo, quando uma 

política não considerasse o histórico de opressão de mulheres e negros, quando a escola 

não considerasse as práticas culturais e condições materiais de jovens indígenas ou 

quilombolas, entre outros (Ibidem). Uma condição para formulação de políticas para a 

juventude passa a ser, segundo uma das falas, reconhecer essas diversidades para incidir 

positivamente sobre o seu público-alvo: 

                                                 
33 Em diversas entrevistas, quando o tema da diversidade juvenil e das diferentes bandeiras juvenis 

aparecia, os entrevistados ficavam mais interessados em contar a sua participação no campo, 

especialmente quando eram jovens conselheiros ou gestores de juventude que participaram ativamente em 

movimentos identitários, como o de mulheres, negros, LGBTTT, religiosos, entre outros. 
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Acho que as políticas de juventude e a juventude têm um grande, uma grande 

importância de trazer para o centro mais do que qualquer outro segmento, a 

questão da diversidade, né? Acho que a dimensão de raça, gênero, chegam 

muito mais forte nas políticas por meio da juventude. Acho que essas são 

questões que são... Eu diria que hoje os desafios colocados na política que 

não podem ficar de fora são essas dimensões de raça, gênero... E o 

território (Entrevista 15). 

Nesse cenário, é considerada missão do Estado intervir de modo a enfrentar a 

vulnerabilidade de jovens por meio de iniciativas que considerem que a juventude está 

submetida a exclusões multidimensionais, muitas vezes relacionadas à noção 

interseccional de pertencimento: 

Essa exclusão é de natureza multidimensional – jovens afrodescendentes, 

mulheres, índios, portadores de deficiência, homossexuais e jovens rurais 

têm, no seio de uma juventude já tão sem perspectivas, uma condição ainda 

mais grave (...) não só a pobreza caracteriza exclusão. Essa é gestada nas 

esferas do econômico, do político e do social, mas tem seus desdobramentos 

específicos na cultura, na educação, no trabalho, nas políticas sociais, na 

etnia (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2004, p. 84). 

Assim, de modo geral, são dois os principais elementos que configuram o 

reconhecimento da juventude pelo Estado: ela é um grupo diferente dos demais, com 

necessidades específicas e internamente heterogêneo, e é constituída por sujeitos 

integrais, que manifestam carências e privações multidimensionais. Essas concepções, 

em constante evolução, parecem ter alimentado as principais escolhas do governo 

federal quanto à constituição e trajetória das políticas de juventude. É com base nelas 

que vamos analisar, nos próximos capítulos, a institucionalização do tema em âmbito 

nacional, especialmente por meio da criação da Secretaria Nacional de Juventude e da 

formulação do Programa PROJOVEM, primeira iniciativa governamental de grande 

escala para os jovens brasileiros após a criação da Secretaria e do Conselho. 
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6. A TRANSVERSALIDADE NAS POLÍTICAS DE JUVENTUDE 

 

No capítulo anterior, por meio da análise dos discursos oficiais sobre a juventude 

presentes em documentos governamentais, assim como nas falas dos atores do campo 

de políticas de juventude, identificamos dois modos através dos quais os jovens têm 

sido reconhecidos pela sociedade e pelo Estado brasileiro: como um grupo populacional 

diferente dos demais segmentos sociais e internamente heterogêneo; e como um grupo 

constituído por sujeitos de direitos integrais que têm múltiplas identidades e vivenciam 

realidades multifacetadas. Nessa seção, trabalharemos especificamente com o primeiro 

aspecto identificado, ou seja, com uma das ideias sobre a juventude que a reconhece 

como um segmento social que guarda semelhanças internas, em função da proximidade 

etária que a diferencia de outros grupos; e por sua diversidade interna, revelada na 

existência de diferentes juventudes. Essa relação dialética a caracterizaria como um 

segmento com necessidades específicas.  

Trabalhamos com a ideia, então, de que ela é reconhecida devido à diferença, à 

“condição juvenil” que vivencia. Essa concepção, que guia o seu reconhecimento, é um 

dos aspectos mais importantes para a formulação de iniciativas governamentais e 

estratégias de gestão praticadas pelo aparato estatal para atuar no tema. Em uma análise 

sobre a formação e a trajetória das políticas para os jovens, entendemos que tal 

concepção se relaciona com a transversalidade nas políticas públicas, conceito que 

orienta a ação governamental a partir do atravessamento de um tema em todos os órgãos 

de governo para que planejem intervenções que levem em consideração suas 

especificidades (SERRA, 2005; IPEA, 2009; PAPA, 2011; SANDIM, 2012). 

Para entender como se dá o entrelace entre as ideias sobre a juventude a partir das suas 

particularidades e a gestão transversal, na próxima seção exporemos, conceitualmente, 

do que se trata a transversalidade, para então analisar a relação entre esse conceito e a 

estruturação das políticas de juventude em âmbito federal a partir do material empírico 

mobilizado pela pesquisa. 
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6.1. Políticas públicas e transversalidade: explorando o conceito 

A recente e rápida incorporação do conceito de transversalidade nas políticas sociais 

brasileiras, especialmente em programas oriundos do Executivo federal, demonstra o 

crescimento da preocupação do poder público com modos alternativos de gerenciar as 

políticas públicas, seja por meio de novas visões e conteúdos, seja por meio de 

inovações institucionais. Para Sandim (2012, pp. 45-46): 

O que se percebe é que vários modelos têm sido propostos para balizar as 

formas de intervenção da Administração Pública na sociedade complexa e em 

crescente diversificação como a atual. Esses vários modelos têm apontado 

para estruturas de gestão compartilhada, ao mesmo tempo em que colocam 

em xeque a própria estrutura organizacional setorializada e preparada para 

trabalhar de forma isolada. O que se observa é que temas como 

intersetorialidade, transversalidade, gestão em rede são vocalizados e ganham 

força em espaços de discussão institucionais, inclusive, pautando novas 

agendas de reformas. 

Exemplo dessas reformas são a criação, em 2003, de secretarias especiais no Executivo 

nacional com o fim explícito de coordenar iniciativas voltadas para segmentos 

populacionais específicos: a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial (SEPPIR), a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) e a 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH), e em 2005, a Secretaria Nacional de 

Juventude (SNJ)(IPEA, 2009). 

Na reflexão de Bandeira (2005) sobre a transversalidade de gênero nas políticas 

públicas, a autora enumera diversos fatores estruturais que intervêm na reprodução e 

ampliação de assimetrias de gênero – e que podem ser replicados para as políticas 

relacionadas à raça, faixas etárias e deficiência – podendo repercutir negativamente nas 

possibilidades de intervenção de políticas públicas, mas reforçando o papel e a 

importância de que elas sejam eficazes e efetivas. Trata-se de:  

Mudanças sociodemográficas que interferem no perfil do emprego; as 

mudanças do papel do Estado no mundo globalizado; os desafios colocados 

pela diversidade racial/étnica; as alterações que vêm ocorrendo na estrutura 

da família com os múltiplos arranjos familiares; e ainda, as mudanças no 

tradicional padrão da divisão sexual do trabalho e nos padrões da 

sexualidade, entre outros. 

O conceito de transversalidade guarda diversas dimensões que o assemelham à 

intersetorialidade; entretanto, a característica primordial da gestão transversal seria o 

transbordamento de um tema ou conteúdo aos vários setores da política social (PAPA, 
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2011; SANDIM, 2012; SERRA, 2005; IPEA, 2009). É importante ter em conta que, 

muitas vezes, esses conceitos são tratados de forma intercambiável, o que reforça a 

importância de analisar suas principais aproximações e distinções. 

 

6.1.1. Intersetorialidade e transversalidade como conceitos intercambiáveis 

Importantes trabalhos, como os de Bronzo e Costa (2012), Bronzo (2007) e Veiga e 

Bronzo (2014), tratam a intersetorialidade e a transversalidade como conceitos 

intercambiáveis na análise de iniciativas governamentais, partindo do pressuposto de 

que consistem em possíveis princípios e instrumentos de gestão de uma “visão 

poliédrica da sociedade”, como importantes adaptações das organizações públicas para 

intervir positivamente sobre a solução de problemas multidimensionais, baseando-se no 

conceito de problemas perversos, ou wicked problems. (BRONZO, 2007; SERRA, 

2005; BRONZO; COSTA, 2012; VEIGA; BRONZO, 2014). Nesse sentido, a 

intersetorialidade e a transversalidade poderiam ser constituídas com critérios de eixos 

temáticos (pobreza e gênero), de faixas etárias (infância, juventude e terceira idade) ou 

de determinados coletivos (famílias monoparentais, deficientes, grupos étnicos), entre 

outros (BRONZO; COSTA, 2012). 

Nesse contexto, essas perspectivas são sobrepostas aos modelos governamentais de 

atuação, e enfatizam novas lógicas de participação e novas dinâmicas e instrumentos de 

gestão (BRONZO, 2007), com foco nas possibilidades de cooperação e colaboração 

interorganizacional. Uma forma bastante interessante de encarar a relação entre os 

conceitos é proposta por Bronzo (2007), que apresenta, como hipótese de trabalho, a 

incorporação da transversalidade em um espectro que abrangeria, de um lado, a gestão 

transversal, e de outro, a articulação e a coordenação de estruturas setoriais existentes. 

Formas intermediárias de expressão da intersetorialidade de baixa ou alta intensidade 

poderiam ser encontradas entre os dois extremos. O posicionamento das iniciativas e 

arranjos em tal contínuo dependeria, segundo a autora: 

(...) do grau de legitimidade e da centralidade do tema na agenda pública e no 

plano decisório; da magnitude dos arranjos e alterações institucionais 

necessárias para viabilizar a gestão horizontal das políticas; das alterações 

nas rotinas, práticas de trabalho e metodologias de entrega dos bens e 

serviços (Ibidem, p. 14). 
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É possível observar, pelo menos, duas semelhanças fundamentais entre os conceitos. 

Em primeiro lugar, podemos citar a ideia de realizar intervenções sociais mais 

integradas e condizentes com os problemas públicos (PAPA, 2011). Além disso, ambos 

os conceitos advogam a sinergia e compartilhamento de práticas (SERRA, 2005; IPEA; 

2009) e princípios da administração pública colaborativa, potencialmente criando redes 

de gestores em que predominam a reciprocidade e as relações de confiança 

(ARIZNABARRETA, 2011 apud IPEA, 2009), revelando, assim, mudanças na cultura 

organizacional:  

A transversalidade é, ao mesmo tempo, um conceito e um instrumento 

organizativo cuja função é contribuir com a capacidade de atuação das 

organizações em relação a alguns temas para os quais a organização clássica 

é inadequada. Nesse sentido, responde tanto a necessidades de desenho 

organizacional como à necessidades de gestão. A transversalidade tenta dar 

respostas organizativas à necessidade de incorporar temas, visões, enfoques, 

problemas públicos, objetivos, etc., e as tarefas da organização que não se 

encaixam em uma só estrutura das organizações verticais. Além disso, tenta 

fazer com que essas estruturas verticais compartilhem sinergicamente a 

consecução de um objetivo comum, que não é específico de uma delas 

(SERRA, 2005, p. 03). 

Entre as diferenças apontadas entre os conceitos, Cunill-Grau (2014) e Serra (2005) 

afirmam que a transversalidade constitui um instrumento intraorganizativo, afetando 

prioritariamente o desenho dos objetivos, do planejamento e da avaliação de políticas 

públicas, não incidindo diretamente na gestão operativa. A intersetorialidade, por sua 

vez, poderia ser pensada como um instrumento interorganizativo que pretende estruturar 

um arranjo de governança entre diferentes setores da política social. 

Apresentado esse balanço entre as possibilidades de intercâmbio conceitual, devemos a 

seguir realizar uma tentativa de explorar as características distintivas da transversalidade 

com o objetivo de explorar sua natureza substantiva, e avançar para além de sua 

utilização mesclada. Trata-se, assim, de buscar por um refinamento conceitual que 

oriente a sua investigação empírica, o que também potencializará a análise a ser 

realizada nos próximos capítulos.  

 

6.1.2. Transversalidade como “solução” e como “problema” 

Segundo Serra (2005), a orientação para uma perspectiva transversal parte do 

pressuposto de que é necessário integrar a estrutura orgânica da gestão pública para uma 
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incidência positiva em temas como igualdade de gênero, pobreza, participação cidadã, 

gestão da diversidade, entre outros. Nesse sentido, a transversalidade implicaria em uma 

necessidade política e organizativa que, por um lado, se relaciona com a crescente 

complexidade da realidade social e sua interação com a diversidade, e por outro lado, 

com as exigências e limitações das técnicas, tecnologias e estruturas organizacionais de 

intervenção disponíveis no aparato estatal (Ibidem).  

Para Kaleidos.Red34, a transversalidade surge tanto como solução quanto como 

problema: “uma vez apresentada a transversalidade como uma solução frente à 

complexidade crescente das sociedades atuais, a convertemos em um problema de 

gestão” (2010, p. 07). Ela aparece como solução ao propor ser uma “nova política para 

uma nova sociedade” (Ibidem, p. 08). Segundo essa fundação-rede, durante a década de 

1980 e meados da década de 1990, as posições dominantes sobre a gestão pública eram 

de que a administração estatal era muito grande e ineficiente, sendo necessário reduzi-

la; configurou-se, nesse momento, a agenda da “nova administração pública”, que 

pretendia dar maior eficiência ao Estado por meio da desregulamentação, da 

privatização e do enxugamento de seu aparato. Contudo, especialmente a partir da 

segunda metade da década de 1990, uma nova visão sobre a administração pública 

passou a emergir defendendo que não era mais necessário diminuir as suas instituições, 

mas sim transformá-las: nesse contexto, novos princípios e arranjos organizacionais, 

como a transversalidade, são enxergados como solução para a ação pública (Ibidem). 

Por outro lado, o problema estaria na dificuldade de passar da teoria para a prática, ou 

melhor, em como operacionalizar as demandas complexas que a realidade coloca para 

as intervenções públicas. Kaleidos.Red (2010) sustenta que há dois eixos que 

constituem as dificuldades de aplicar a transversalidade em projetos e programas: a) as 

razões de superfície, relativas à ausência de capacidades institucionais e ferramentas de 

gestão para a operacionalização do trabalho comum; e b) as razões de fundo, que 

estariam ligadas à cultura social dominante que não favoreceria a cooperação e a 

cumplicidade. 

 

                                                 
34 Criada em 2011 na Espanha, a Fundação Kaleidos.Red se propõe a ser uma rede aberta a quaisquer 

entidades locais, e tem como missão orientar as políticas locais de proximidade, impulsionando um rede 

em que sejam abordados programas e projetos concretos com a aproximação cidadã. 
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6.1.3. Tipos e características constitutivas da transversalidade 

Uma primeira característica geralmente ligada ao conceito de transversalidade é a sua 

relação com o conceito de interseccionalidade, que parte da ideia de que a diversidade 

da situação de distintos grupos e indivíduos é reflexo da coexistência de eixos de 

subordinação35: 

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 

consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos 

da condição de subordinação. Trata especificamente da forma pela qual o 

racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas 

discriminatórios criam desigualdades básicas, que estruturam as posições 

relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a 

interseccionalidade trata da forma como ações políticas específicas geram 

opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos 

ou ativos do desempoderamento (CRENSHAW, 2002 apud HEILBORN; 

ARAÚJO; BARRETO, 2010, p. 40). 

Podemos chamar a atenção para o fato de que, apesar de comuns, nem sempre ações 

transversais ocorrem de forma interseccional, podendo ser implementadas com uma 

preocupação específica direcionada ao gênero, à raça ou à juventude, por exemplo 

(Ibidem). 

A transversalidade como conteúdo remonta à adaptação do termo gender mainstream 

para o contexto brasileiro – e de forma mais geral, para as línguas neolatinas (PAPA, 

2011). Esse termo começa a ser adotado internacionalmente, sobretudo pelas agências 

das Nações Unidas, com a realização da IV Conferência Mundial das Mulheres em 

Beijing (1995), ainda que sua criação remonte ao contexto sueco já em meados da 

década de 80 (SERRA, 2005; PAPA, 2011; SANDIM, 2012; KALEIDOS.RED, 2010). 

O objetivo das resoluções aprovadas nessa conferência era o de garantir a incorporação 

da equidade de gênero transversalizando as instituições e a própria política pública 

enquanto concepção de intervenção social. Dessa forma, a transversalidade estaria 

relacionada à incorporação de temas e conteúdos específicos – como gênero, raça ou 

                                                 
35 Embora utilizemos, aqui, o conceito de interseccionalidade, é importante observar que a literatura 

feminista tem realizado um interessante debate sobre as categorias de pertencimento, ou de intersecção, 

originando formas diversas de interpretação ou mesmo novos conceitos, como a consubstancialidade. 

Segundo Hirata (2014, p. 63), “embora ambas partam da intersecção, ou da consubstancialidade, a mais 

visada por [Kimberlé] Crenshaw no ponto de partida da sua conceitualização é a intersecção entre sexo e 

raça, enquanto a de [Danièle] Kergoat é aquela entre sexo e classe, o que fatalmente terá implicações 

teóricas e políticas com diferenças bastante significativas”. Para um balanço sobre a discussão, ver Hirata 

(2014). 
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juventude – como a corrente principal (mainstream) de intervenção governamental na 

sociedade, devendo impactar toda a estrutura institucional das políticas públicas.  

A transversalidade como reconhecimento se relaciona à incorporação das diferenças 

entre os indivíduos e grupos sociais ao desenho das políticas públicas (PAPA, 2011). 

Nesse contexto, reconhece a diversidade de identidades coletivas e suas diferenças na 

luta pela equidade (CÔRTES, 2001), dependendo ainda da existência de estruturas 

institucionais que vocalizem as demandas dos grupos, que passam a ser reconhecidos 

pelo Estado. Nesse contexto, ao reconhecer as especificidades de grupos populacionais 

por meio da transversalidade, busca-se: 

A coerência e a coordenação das atuações separando os critérios profissionais 

e disciplinares, substituindo-os pelas referências de um coletivo populacional 

concreto. Os exemplos, também muito frequentes, são planos transversais 

para os jovens, para a infância, para os imigrantes, para as mulheres, etc. 

(KALEIDOS.RED, 2010, p. 25). 

Segundo Nobre e Rodriguez (2009), no contexto brasileiro de inserção do gênero no 

desenho da política social, as políticas de reconhecimento passaram por três fases 

distintas, até chegarem ao estágio atual que se relaciona com a transversalidade. Num 

primeiro momento, foram adotadas medidas que proibiam a discriminação; depois, 

organizaram-se projetos específicos para mulheres; por fim, adotou-se, numa terceira 

etapa, o princípio da transversalidade, que estabelece o dever de considerar a questão de 

gênero como um problema presente em todos os assuntos, não havendo tema em que a 

condição [distinta] de mulheres e de homens possa ser irrelevante (NOBRE; 

RODRIGUEZ, 2009). 

Assim como aconteceu no caso brasileiro, o foco em grupos populacionais vulneráveis 

ou minoritários acabou consolidando, em maior ou menor grau, a restrição da gestão 

transversal a esses grupos. Nesse contexto, a transversalidade, especialmente no âmbito 

federal, acabou assumindo uma certa homogeneização da questão das minorias políticas 

na ideia de “temas transversais” (IPEA, 2009). 

O entendimento da transversalidade como prática ou estratégia, por sua vez, é 

informado pela inovação institucional que ela representa. De acordo com Serra (2005), 

ela introduziu dois elementos importantes na estratégia organizacional: os desenhos e 

instrumentos múltiplos e complexos, adequados às novas demandas ao poder público; e 

a diferenciação entre os instrumentos hard (que asseguram a estabilidade e a 
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organização da ordem hierárquica nos setores) e soft (que possibilitam a gestão 

relacional e a articulação horizontal) de uma organização. 

O conceito de transversalidade se mostra como um instrumento 

intraorganizacional orientado para a gestão, no seio da organização, de um 

tema que não se contempla especificamente em sua estrutura orgânica básica 

e exige, para seu tratamento adequado, a implicação de todas as unidades 

verticais ou de várias delas (SERRA, 2005, p. 06). 

Finalmente, é importante notar a necessidade da existência de uma organização 

facilitadora em um sistema de políticas direcionado a um problema ou público-alvo, os 

denominados órgãos transversais baseados em sistemas de relacionamento e de 

conhecimento (BRONZO; COSTA, 2012). O reconhecimento de um tema e a constante 

advocacy ligada à atuação desses órgãos emprestam às organizações visões específicas 

e objetivos estratégicos de mudança social, e embora não estejam diretamente ligados 

ao processo de implementação de políticas, os órgãos transversais participam 

indiretamente do processo operativo por meio do acompanhamento e monitoramento da 

ação governamental (Ibidem). Nas palavras de Serra:  

Os órgãos transversais são, antes de tudo, sistemas de relação e de 

conhecimento que atribuem à organização uma visão específica e 

especializada e objetivos estratégicos de mudança social (igualdade entre 

mulheres e homens no âmbito laboral, por exemplo), capacitando-a para uma 

maior adaptação à realidade (SERRA, 2005, p. 06). 

Por outro lado, o autor reitera que os órgãos transversais não devem ser considerados 

mais capacitados que os verticais para a gestão dos serviços públicos, uma vez que são 

complementares aos setores (Ibidem). Assim, considera que as principais atividades 

assignadas a um órgão de gestão transversal seriam: 

Levantamento, produção e tratamento de informação, no intuito de gerar e 

difundir conhecimento e experiências bem-sucedidas aos órgãos setoriais e 

outras organizações públicas; 

Desenho e identificação de objetivos estratégicos e desenvolvimento de 

instrumentos e metodologias de trabalho; e 

Estruturação e gestão de redes relacionais internas e externas, de caráter 

multilateral e bilateral por meio do desenvolvimento de instrumentos 

relacionais formais e informais (SERRA, 2005, p. 10) 
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Figura 11. Estratégia transversal 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

6.2. A gestão transversal como “necessidade” para as políticas de juventude no 

discurso oficial 

O tema da transversalidade tem ecoado em muitos dos documentos e discursos oficiais 

sobre as políticas de juventude há pouco mais de uma década, sendo sempre tratado 

como uma necessidade. A publicação, em 2004, do documento “Políticas de/para/com 

Juventudes”, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura, argumenta que a transversalidade é uma orientação que deve repercutir 

positivamente na modernização da gestão pública, possibilitando novas formas de 

coordenação e acumulação de experiências de trabalho, especialmente no tema da 

juventude: “as políticas de juventudes se orientam em particular pela transversalidade, o 

que também orienta outros grupos específicos da população (crianças, mulheres, grupos 

étnicos, terceira idade, imigrantes e outros)” (UNESCO, 2004, p. 117). Como podemos 

ver, a UNESCO relacionava a gestão transversal à atuação do governo junto a grupos 

populacionais específicos, o que não é exclusivo desse organismo. 

No documento de conclusão do Projeto Juventude, do mesmo ano, propõe-se uma 

“política estratégia de Estado” (INSTITUTO CIDADANIA, 2004, p. 19), a partir do 

reconhecimento que as intervenções estatais, no novo governo, não poderiam se 

conformar como um somatório do que já existia para os jovens em cada ministério, mas 
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sim se constituir a partir da enunciada “necessidade de políticas específicas, articuladas 

e transversais, coordenadas por uma instância gestora do poder público, envolvendo a 

ação de diferentes setores da sociedade” (Ibidem, p. 17). Outra passagem do documento 

acrescenta que “a integração e a transversalidade devem ser assumidas e praticadas 

como elementos fundamentais de todas as políticas de juventude” (Ibidem, p. 19). 

Aparece, nesse ponto do documento, a referência a um dos elementos de 

institucionalidade requerido para as políticas de juventude: um órgão gestor transversal. 

Segundo o documento, as discussões e debates do Projeto Juventude indicaram dois 

consensos em torno do perfil de um possível organismo gestor. O primeiro se vinculava 

a um caráter de flexibilidade e centralidade do tema que, potencialmente, seria 

alcançado pelo vínculo à chefia do Executivo. Além disso, apostava-se na utilização de 

estruturas já existentes em outras organizações como forma de lograr uma performance 

mais ágil para a ação transversal: 

No lugar de se pensar em um novo ministério ou secretarias inchadas, é 

preferível conceber, como ponto de partida, um organismo central ágil, que 

se apoie na autoridade política do chefe do Executivo em questão e utilize 

ao máximo os equipamentos, o pessoal, os centros de comunicação e os 

institutos de pesquisa já existentes na estrutura governamental de cada nível 

federado (INSTITUTO CIDADANIA, 2004, p. 24). 

O segundo consenso, conforme já expusemos no capítulo 04, era de que tal órgão, em 

função de sua característica transversal e da função de representar a 

multidimensionalidade juvenil –  que não deveria ser reduzida a uma de suas dimensões 

–, não deveria ser incorporado aos setores mais tradicionais da política social:  

As discussões e estudos desenvolvidos no Projeto Juventude apontaram um 

claro consenso em torno da proposta de vincular os organismos gestores o 

mais diretamente possível ao chefe de cada Executivo, evitando-se a 

incorporação do tema juventude a quaisquer outras áreas de governo, por 

mais diretos que sejam os nexos com elas, como é o caso de Educação, 

Esportes, Cultura, Trabalho, Desenvolvimento Social e outras (Ibidem, p. 

24). 

Ao longo da constituição do campo de políticas de juventude e sua institucionalização 

na administração federal, a percepção da necessidade da transversalidade foi sendo 

consolidada no enquadramento de soluções para as ações governamentais para os 

jovens. Os discursos oficiais de membros do Executivo e do Legislativo nacionais 

reforçam essa incorporação conceitual. 
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Em uma das falas de deputado participante da Audiência Pública sobre o Estatuto da 

Juventude e as Resoluções da Conferência Nacional de Juventude, realizada pela 

Comissão de Direitos Humanos e Cidadania (CDH) da Câmara dos Deputados, em 

2010, o efetivo comprometimento do governo federal com a gestão transversal do tema 

da juventude parece ter sido incorporado ao discurso do legislador. Segundo ele, todos 

os ministérios já pensavam de forma transversal na juventude, citando como exemplo o 

Programa Universidade para Todos (PROUNI)36: 

Não é apenas a Secretaria Nacional de Juventude que pensa os programas e 

ações voltados para a área da juventude. Isso acontece de forma transversal 

em todos os Ministérios. Quando, no Ministério da Educação, se elabora um 

programa como o PROUNI, que viabiliza a educação universitária para 

nossos jovens de forma mais direta, ampliando o número de vagas para o 

ensino universitário, estamos tratando de um tema relacionado com políticas 

públicas para a juventude (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2010, p. 41). 

Em sua fala durante a audiência, o deputado cita mais iniciativas dos setores 

governamentais direcionadas aos jovens que comprovariam a perspectiva transversal 

praticada pelo governo federal. O enquadramento que faz dos programas ilustra a 

presença da “perspectiva de juventude” como recorte realizado pelos organismos do 

Executivo de modo considerar as necessidades específicas da juventude em cada uma 

das áreas da política social brasileira: 

O governo pratica essa transversalidade, que passa pela educação, pela saúde, 

pela agricultura, pelo MDA, quando desenvolve programas para o jovem 

agricultor, para o filho do agricultor também permanecer na terra. Temos o 

programa que se chama Nossa Primeira Terra, que está vinculado ao 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, com linhas de financiamento para 

aquisição de terras para os filhos dos agricultores; que passa pelo esporte, 

com o Programa Bolsa Atleta; que passa pelo Escola Aberta; que dialoga 

com a cultura, com programas voltados para a juventude; que dialoga com o 

Ministério do Trabalho, com programas voltados para o primeiro emprego. 

Ao explicar, na Audiência Pública, as funções da Secretaria Nacional de Juventude, um 

dos assessores37 desse organismo destacou que o órgão atuaria em pelo menos cinco 

dimensões diferentes. A primeira delas seria a dimensão da inclusão, “que se efetiva por 

meio da coordenação de um grande programa de juventude, o PROJOVEM, que procura 

                                                 
36 Segundo o website do PROUNI, ele é um “programa do Ministério da Educação que concede bolsas de 

estudo integrais e parciais de 50% em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação 

e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior” 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016). 
37 Na ocasião, esse assessor participou da Audiência Pública como representante do então Secretário 

Nacional de Juventude, Beto Cury, que não pode estar presente no evento promovido pela CDH da 

Câmara dos Deputados. 
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atender jovens que possuem maior grau de vulnerabilidade” (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2010, p. 19). A segunda seria a dimensão legal, que apoiaria as 

iniciativas de institucionalização do tema como política de Estado. A terceira, 

representada pela dimensão internacional, estava ligada a iniciativas como a adesão 

brasileira à Organização Internacional de Juventude (OIJ) e à participação em fóruns 

internacionais e regionais, como a Reunião Especializada de Juventude do Mercosul e a 

atuação junto à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Havia ainda a dimensão 

participativa, realizada especialmente no relacionamento do órgão com o Conselho 

Nacional de Juventude, e finalmente a dimensão institucional, que abarcava a 

construção de “vínculos com outros entes da federação, procurando estimular que sejam 

criados órgãos institucionais de juventude nas prefeituras e nos Estados e realizando 

cursos de capacitação para gestores sobre a temática juventude” (Ibidem, p. 20). 

Reparamos que, apesar da extrema importância que os participantes dessa discussão 

atribuíam à gestão transversal e à articulação realizada pela Secretaria, é justamente o 

assessor do órgão que, ao destacar os elementos da atuação na dimensão institucional, 

não menciona explicitamente o tema da transversalidade. Conforme apontam Fisher e 

Forester (1993), um dos elementos importantes ao analisar o processo argumentativo, 

especialmente em debates públicos, é a reflexão sobre o que não é dito, que poderia ter 

uma importância crucial para os atores que participam de um campo da política pública. 

Ao nosso ver, a importância dada aos temas da integração e da articulação no debate 

sobre a institucionalidade das políticas de juventude pode, potencialmente, invisibilizar 

outras das funções da Secretaria Nacional de Juventude; e talvez a escolha por iluminar 

outros aspectos da atuação do organismo, naquele momento, ilustre certo desconforto 

com o enquadramento funcional atribuído à Secretaria. Em outra fala, presente nas 

entrevistas realizadas com os atores do campo, é reconhecida a importância do tema, 

mas se afirma, categoricamente, que a gestão transversal não é única função do órgão: 

“É importante ter em conta que a Secretaria não faz só articulação. Não é só 

transversalidade” (Entrevista 13)38. 

                                                 
38 Em uma das conversas informais realizadas com dois dos atores do campo, foi notável o desconforto 

com o que chamaram de “redução do papel da SNJ” à temática da transversalidade. O argumento era de 

que, para que a gestão transversal se tornasse efetiva, seria necessária uma mudança estrutural na 

administração pública brasileira, o que lhes parecia longe de acontecer e, por isso, julgavam que havia 

muito mais na Secretaria Nacional de Juventude para iluminar do que “a tecla” da gestão transversal. 

Infelizmente, por motivo de incompatibilidade entre agendas, não foi possível realizar entrevistas com 

esses atores. No entanto, solicitamos utilizar as notas registradas no caderno de campo para abordar esse 
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Feita essa ressalva, é importante registrar que a transversalidade foi assumida 

oficialmente pela Secretaria Nacional de Juventude como “missão”, conforme fica 

explícito no Relatório de Gestão de 2011 produzido pelo órgão: 

O reconhecimento das desigualdades e da diversidade juvenil, assim como a 

classificação de subgrupos etários, tornaram-se hoje princípios orientadores 

para os formuladores das políticas de juventude em diferentes ministérios e 

secretarias. Neste sentido, a atuação da Secretaria Nacional de Juventude tem 

impulsionado a discussão transversal do tema, cumprindo assim com a 

missão de articular e validar programas de áreas voltadas para a 

juventude (SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE, 2012, p. 08). 

Vimos, nessa seção, que a transversalidade tem sido relacionada às políticas de 

juventude como uma necessidade para orientar as ações governamentais em nível 

federal. Os documentos oficiais disponíveis reforçam essa necessidade, atribuindo a 

gestão transversal como “missão” da Secretaria Nacional de Juventude. Como forma de 

aprofundar a discussão, examinaremos a seguir as percepções que os atores do campo 

têm sobre a utilização e a efetividade dessa estratégia administrativa como forma de 

atuação nas políticas públicas para os jovens no Brasil. 

 

6.3. A gestão transversal nas políticas de juventude segundo os atores do campo 

6.3.1. As visões sobre a transversalidade 

Um dos tipos de transversalidade que identificamos na revisão da literatura na primeira 

seção desse capítulo é a “transversalidade como reconhecimento”, ou seja, ela aparece 

como uma ideia ou enquadramento interpretativo do reconhecimento da juventude, que 

orienta a construção de uma solução, em forma de estratégia administrativa, para 

orientar as iniciativas governamentais no campo das políticas de juventude. Dessa 

forma, a transversalidade trataria da incorporação da diferença entre os indivíduos ou 

segmentos sociais no desenho das políticas públicas (PAPA, 2011; CÔRTES, 2001; 

NOBRE; RODRIGUEZ, 2009).  

As falas dos atores do campo recorrentemente fazem essa associação, exaltando a sua 

relação com o reconhecimento das especificidades de grupos sociais considerados 

                                                                                                                                               
assunto na pesquisa uma vez que tal percepção havia aparecido somente em uma das entrevistas, e muito 

rapidamente.  



122 

 

 

minorias políticas, uma necessidade que ainda consistiria em um desafio para a ação 

governamental: 

Continua ainda o mesmo desafio de você ter um governo que tenha 

capacidade de ter transversalidade nas políticas (...) a capacidade de você 

pensar algumas políticas que são muito específicas que necessitam de muita 

transversalidade, como a política da mulher; como a política dos direitos 

humanos. Como a política da promoção e igualdade social do negro. Como a 

política, entre aspas, das minorias. Por que você precisa necessariamente 

uma transversalidade muito grande (Entrevista 12). 

O reconhecimento das nuances que permeiam a vivência desses grupos populacionais, 

para os entrevistados, está intimamente ligado à criação das secretarias especiais no 

Executivo federal entre os anos de 2003, quando foram criados os órgãos para as 

mulheres, para os negros e dos direitos humanos, e 2005, ano da criação da Secretaria 

Nacional de Juventude: 

Acho que, entre os espaços institucionais criados pelo Presidente Lula nos 

sete anos de mandato, essa Secretaria [Nacional da Juventude] foi uma das 

decisões mais acertadas. Pela primeira vez na história institucional do país, 

um presidente resolveu criar estruturas no aparelho do Estado voltadas para 

segmentos até então marginalizados (Entrevista 1). 

Conforme defendem alguns estudos, por meio da criação desses organismos de gestão 

transversal são instituídas estruturas institucionais que focalizam as demandas de 

segmentos sociais específicos (CÔRTES, 2001; KALEIDOS.RED, 2010; PAPA, 2011; 

SERRA, 2005; IPEA, 2009). Ilustra essa ideia presente na literatura a importância da 

visibilidade e da vocalização de atores sociais que antes não eram explicitamente 

reconhecidos pelas políticas estatais: 

Quando você também cria um espaço, você joga luz no tema. Você dá 

visibilidade e tal (Entrevista 12). 

Jogar luz nessas vozes esquecidas é realmente um grande avanço e isso 

sinaliza um caminho para as políticas sociais do país (...) O local dela ter 

sido a Presidência da República, porque ela estava – não sei onde está hoje – 

na Secretaria Geral da Presidência da República, aí dá uma simbologia do 

poder muito forte. Você está ligada ao centro do poder, apesar de não ser 

primeiro escalão (Entrevista 1). 

Outra forma de operacionalização da gestão transversal que aparece nas pesquisas sobre 

o tema é a “transversalidade temática”, na qual há uma incorporação de temas ou de um 

conteúdo específico, como gênero, raça ou juventude, como corrente principal ou 
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mainstream39 no sistema de políticas estatais (SERRA, 2005; PAPA, 2011; SANDIM, 

2012; KALEIDOS.RED, 2010). Consideramos que há grande proximidade entre os 

tipos “temático” e “como reconhecimento” da transversalidade, especialmente quando 

analisamos as falas dos atores do campo de políticas para a juventude. 

Nas entrevistas, é difícil dissociar os termos que orientam as percepções dos atores, 

inclusive porque, para que um tema seja transversalizado no conjunto dos setores 

governamentais, entendemos que é necessário um reconhecimento anterior do mesmo. 

Nesse sentido, e conforme temos argumentado, o modo pelo qual é realizada a adoção 

da “perspectiva de juventude” como corrente principal nas políticas decorre do tipo de 

reconhecimento dos jovens, que por sua vez condiciona a própria “perspectiva de 

juventude” presente nos programas e ações governamentais. Os depoimentos transcritos 

abaixo refletem esse entendimento: 

Tem várias políticas transversais, quando fala de segmento populacional, né? 

Mulher, Igualdade Racial e Juventude. Ela [a Secretaria Nacional de 

Juventude] existe para quê? Para assegurar um recorte juvenil nas 

diversas políticas públicas (Entrevista 1). 

A juventude para mim é uma política transversal, né? Ela naturalmente 

também transita pelas outras, por todas essas áreas. Ela... Você vai falar de 

juventude na saúde. Você vai falar de juventude na garantia de direitos. Você 

vai falar da juventude na educação. Você vai falar na juventude na 

mobilidade urbana. Então, a juventude vai ser falada em todos... Em 

praticamente todos os ministérios ela vai ter o seu espaço para ser 

conversada. Então ela é uma política para mim que é transversalizada sim, e 

ela... Você tem aí inserções em diversas áreas (Entrevista 6). 

A análise dessas entrevistas, em que o tema da transversalidade é comumente 

relacionado às possibilidades e necessidades de atuação do governo federal para incidir 

positivamente na inclusão social e no desenvolvimento da autonomia de grupos 

populacionais, corrobora uma das conclusões realizadas por estudo do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada que afirma que, no nível federal, a transversalidade tem 

assumido um aspecto de homogeneização das questões das minorias políticas, 

alicerçado na ideia de “temas transversais”. Na visão do estudo, esse processo teria 

contribuído para uma supervalorização da gestão transversal, sem considerar de fato 

quais são as verdadeiras necessidades desses grupos, que deveriam pautar o conteúdo 

                                                 
39 Conforme exposto na primeira seção do capítulo, o termo gender mainstream foi adotado a partir da IV 

Conferência Mundial das Mulheres, cujas resoluções apontavam para a necessidade de incorporar o 

gênero como corrente principal – ou mainstream – na intervenção governamental, gerando impactos na 

totalidade das estruturas institucionais nas políticas públicas de um país. 
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específico a ser repercutido na articulação entre as áreas do governo: “como resultado, 

enfraquece-se (...) cada grupo populacional, na medida em que estes são percebidos 

como indistintos” (IPEA, 2009, p. 784). 

 

6.3.2. A Secretaria Nacional de Juventude como órgão transversal 

Ainda que as necessidades institucionais para a definição do perfil da Secretaria 

Nacional de Juventude tenham sido consenso nos debates e discussões realizadas, por 

exemplo, no Projeto Juventude, a análise das entrevistas demonstra interessantes 

questões que foram levantadas pelos atores do campo durante o período de definição do 

que viria a ser a Secretaria. De acordo com as entrevistas, a preocupação era instituir um 

órgão burocrático que não tivesse força diante dos ministérios do Executivo, o que 

originou um intenso debate sobre o tipo de institucionalidade a ser adotado e como ela 

seria eficaz e eficiente no que tange à gestão pública federal (Entrevista 14). Por outro 

lado, também havia a preocupação de que, caso a criação da Secretaria representasse um 

simples “protocolo político”, incapaz de dar uma “resposta objetiva e prática” para o 

problema que orientou a sua criação, o resultado poderia ser “uma descrença na 

sociedade, seja no próprio setor específico que receberia aquela política, seja na própria 

comunidade como um todo que acha que aquilo foi ineficiente” (Entrevista 12). 

Naquele momento, dois elementos importantes que direcionaram os debates foram: se a 

Secretaria teria um orçamento próprio para o desenvolvimento das suas funções; e se, 

entre as funções, ela teria o papel de execução de alguma ação governamental, o que 

poderia afetar significativamente sua capacidade de resposta aos problemas colocados 

para a juventude e para a efetividade das ações do organismo. O trecho de uma 

entrevista, transcrito abaixo, demonstra o paradoxo, inclusive de nível conceitual, que 

era a referência dessa discussão: 

Se esse organismo vai concorrer com os outros ou se ele vai fazer a 

transversalidade. Se ele vai fazer a transversalidade ele não vai ser 

responsável por ações. Se ele não for responsável por ações ele não alcança 

visibilidade e nem espaço político (Entrevista 14). 

De acordo com a reflexão de um dos atores, caso fosse optado que a Secretaria Nacional 

de Juventude tivesse orçamento próprio para a execução das políticas para a juventude, 

é como se a própria secretaria se tornasse mais um dos setores (Entrevista 14). Partindo 
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do mesmo entendimento, outro entrevistado afirmou que “não justificava disputar 

orçamento para execução própria tendo em vista que você poderia influenciar em todos 

os Ministérios para executar uma política específica por dentro dos Ministérios” 

(Entrevista 12). 

Em consonância com essas percepções, a escolha governamental foi a de preservar as 

características sugeridas nas pesquisas, seminários e audiências públicas realizadas 

pelas iniciativas que constituíram os marcos da constituição do campo das políticas de 

juventude no Brasil, identificadas no capítulo 04 como o Projeto Juventude: foi 

desenhado um órgão próximo do Executivo, o que lhe garantiria peso político; e sem 

orçamento próprio para a execução de ações, o que lhe garantiria flexibilidade e 

agilidade na gestão transversal. Por outro lado, como veremos no próximo capítulo, a 

Secretaria Nacional de Juventude acabou se envolvendo diretamente com a execução do 

Programa PROJOVEM, em sua versão inicial, e da modalidade “PROJOVEM Urbano”, 

quando o programa original foi reestruturado no PROJOVEM Integrado. 

Dessa forma, mesmo com ressalvas, a Secretaria Nacional de Juventude assumiu um 

desenho institucional bastante próximo daquele caracterizado como “órgão transversal” 

pela literatura sobre a transversalidade. São características de organismos transversais: 

a) se basearem em sistemas de relacionamento e conhecimento (SERRA, 2005; 

BRONZO; COSTA, 2012), atuando assim como interlocutores entre organizações e 

indutores de conhecimento sobre determinado tema da política; e b) não realizarem a 

execução direta de ações governamentais (Ibidem, op. cit, PAPA, 2011). Nesse sentido, 

tornam-se instituições complementares aos setores governamentais, atuando 

principalmente na produção de informações, na identificação de objetivos estratégicos 

para incidir no desenho de políticas setoriais, e na estruturação de redes de 

relacionamentos entre as organizações que têm ligação com o tema para o qual o órgão 

transversal foi criado (SERRA, 2005). 

Decorrentes desse desenho institucional, os atores do campo identificam algumas das 

necessidades que são colocadas para a atuação cotidiana da Secretaria Nacional de 

Juventude. O primeiro deles é o de canalizar esforços e criar relacionamentos que 

resultem em formas adequadas para empregar recursos na execução de uma política: 

Às vezes, a falta de canalizar todos os esforços em uma iniciativa, ela faz 

com que às vezes os próprios recursos não sejam bem integrados. É a minha 
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visão. Acho que a importância da SNJ, a importância de ter um departamento 

de juventude é justamente para fazer essa autoavaliação; de reunir todas as 

políticas públicas e ver a melhor forma de empregar esses recursos 

(Entrevista 8), 

O outro desafio é entender o papel de cada ministério na consecução de uma política 

que leve em consideração as demandas específicas dos jovens, criando um 

conhecimento que gere sinergia nas ações decorrentes da escolha de um dos desenhos 

possíveis para a intervenção pública: 

Nós da Secretaria da Juventude temos que ajudar a, justamente, pensar como 

a política de educação pode ser bem executada para a juventude. Assim como 

temos que ajudar o Ministério do Trabalho a pensar em como se faz uma 

política de trabalho para os jovens. Com a política de cultura. Então essa 

parceria, mas que tem dimensões distintas, é que eu acho que ela está 

também nos ajudando a entender a qual é esse desenho e que cabem papéis 

diferenciados a lugares diferenciados também no governo (Entrevista 4). 

Essas necessidades, para os entrevistados, esbarram diretamente na capacidade de 

articulação de Secretaria junto aos demais órgãos do Executivo federal. São citadas 

dificuldades enfrentadas no processo de articulação transversal, que muitas vezes 

acabam impossibilitando que a Secretaria cumpra efetivamente o seu papel de 

coordenação das políticas de juventude no âmbito federal. 

Uma primeira dificuldade enfrentada está relacionada com a impermeabilidade de 

alguns setores governamentais. São explicitados, nas entrevistas, dois aspectos que 

contribuem para o reforço da impermeabilidade do tema da juventude nas áreas do 

governo: a concepção consolidada sobre os problemas nos quais cada área deve intervir, 

o que guia a sua ação setorial; e a cultura organizacional construída em cada um dos 

ministérios, que limitaria as possibilidades de articulação interministerial. 

O primeiro aspecto estaria ligado, mais especificamente, aos setores mais tradicionais 

das políticas sociais brasileiras, como a Saúde e a Educação. Nessas áreas do governo, 

explica uma das falas, as carreiras dos funcionários públicos são mais consolidadas, 

assim como as suas percepções e as concepções sobre o seu papel na execução das 

políticas setoriais: 

Tem áreas mais permeáveis e áreas menos permeáveis.  Das menos 

permeáveis, contraditoriamente, Educação e Saúde geralmente são as menos 

permeáveis. São ministérios mais antigos e com carreiras mais consolidadas. 

Com concepções mais consolidadas, pouco abertas a assimilar as 

demandas da juventude. Mas nós continuamos insistindo. Continuamos (...) 

então tem umas que já têm mais acesso e mais permeabilidade e outros 

menos. Mas assim, o agendamento é cotidiano, entendeu? (Entrevista 13). 
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O segundo aspecto, relativo à cultura organizacional dos setores, é interpretado na fala 

de um dos atores do campo como algo que repercute individualmente sobre os gestores 

públicos, enquadrando-os como “avessos ao diálogo”: 

É lógico que essa política de fazer uma política interdisciplinar ou uma 

política interministerial é muito fácil de ser dita e difícil de ser aplicada. 

Porque esbarra nos ciúmes dos gestores em um país com pouca cultura 

de políticas transversais. Na verdade, com pouca cultura de políticas 

integradas, integral, integradas (...). Você precisa ter uma capacidade de 

interface com todas as ações do governo. Esse desafio continua acho que 

continua por uma dificuldade enorme de cooperação. Uma dificuldade 

enorme de diálogo entre os gestores (Entrevista 12). 

Uma segunda dificuldade, expressa especialmente pelos atores ligados aos ministérios 

setoriais, é a falta de expertise das novas secretarias criadas no primeiro governo Lula 

para a atuação no aparato estatal. Segundo esses atores, é necessário que instituições 

como a Secretaria Nacional de Juventude conheçam melhor o trabalho no interior do 

Estado e passem por um período de amadurecimento institucional: 

Aí tem uma instituição [ou indivíduo] “x” que trabalha no município, seja 

maior ou menor, e faz um trabalho revolucionário. Aí chega no Estado, no 

governo federal, ele tem diversas dificuldades para entender o funcionamento 

do Estado, do ponto de vista mais universal. Como o funcionamento da 

própria burocracia e das suas culturas, e etc. Como conseguir pensar para 

além das suas funcionalidades. Até da sua rede, né? É uma outra rede de 

articulação! (...) Tem um período de maturidade, institucional, que 

demanda, eu acho, um tempo para se efetivar (Entrevista 5). 

Esses dois posicionamentos são bastante interessantes por revelar duas interpretações 

opostas disseminadas por diferentes posições dos atores no campo das políticas de 

juventude, revelando uma das tensões presentes em seu cotidiano. De um lado, está um 

grupo de atores que enxerga como dificuldade para a articulação transversal do tema da 

juventude a impermeabilidade dos setores governamentais que têm uma atuação mais 

consolidada, mais imersa na cultura burocrática estatal. Do outro lado, está um grupo 

que sustenta que uma das dificuldades no trato com as novas secretarias, entre elas a da 

juventude, é exatamente o seu distanciamento do “universo do Estado” (Entrevista 06), 

e sua falta de expertise para tratar de temas e situações cotidianas da administração 

pública brasileira que vão além das suas funcionalidades. 

Em outra das falas, um entrevistado conclui, ao analisar as dificuldades enfrentadas para 

a realização da articulação transversal do tema da juventude, que “o Secretário Nacional 

de Juventude, qualquer que seja, de quem foi empossado em 2005 ao que está hoje a 

frente, ele nunca conversou de igual para igual com nenhum ministro” (Entrevista 01). 
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Corroborando essa observação, outra das pessoas ligadas ao campo se refere às 

atividades dos órgãos de juventude como uma “profissão de fé” através das diferentes 

áreas do governo, na qual é necessário “convencer, sem orçamento e sem poder político, 

que seu tema deve constar nos diagnósticos e ações de secretarias ou ministérios. 

Porque Juventude é importante, e só por isso” (ODAS, 2011). 

Conforme exposto, a gestão transversal é considerada como uma necessidade para a 

formulação e para a execução das políticas públicas de juventude no Brasil. Essa 

necessidade é indicada tanto nos documentos oficiais do governo quanto na percepção 

dos atores do campo, o que acabou configurando uma das principais funções da 

Secretaria Nacional de Juventude. Entretanto, os próprios traços institucionais 

decorrentes do perfil da Secretaria como órgão transversal acabam originando uma série 

de desafios e dificuldades, percebidos pelos atores do campo, para a operacionalização 

da transversalidade. Entre elas, a impermeabilidade dos ministérios do executivo ao 

tema da juventude, e a falta de expertise da própria Secretaria para realizar a articulação 

entre os distintos setores do governo. 
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7. A INTERSETORIALIDADE NAS POLÍTICAS DE JUVENTUDE: UMA 

ANÁLISE DA TRAJETÓRIA DO PROGRAMA PROJOVEM  

 

Para dar continuidade à análise proposta nos capítulos anteriores, procuraremos, nas 

seguintes seções, abordar como as ideias sobre a juventude, informadas pela segunda 

forma de reconhecimento que identificamos em relação aos jovens brasileiros, alimenta 

a construção e a escolha de estratégias administrativas que o Estado coloca em prática 

para intervir positivamente na inclusão social e no desenvolvimento da autonomia da 

juventude. Essa segunda forma pela qual o Estado e a sociedade brasileira reconhecem o 

jovem é aquela que, apesar de inúmeras tensões e contradições, enxerga-o como sujeito 

de direitos integrais, exigindo a integralidade nas formas de intervenção pública. A 

integralidade, por sua vez, guarda íntima relação com as políticas intersetoriais, em que 

diferentes setores da política social realizam ações conjuntas como forma de solucionar 

determinado problema social, partindo do pressuposto de que ações unilaterais não 

condizem com realidades complexas e multifacetadas que caracterizam a vivência dos 

beneficiários das políticas (BRONZO; COSTA, 2012; CUNILL-GRAU, 2014; 

BRONZO, 2007; VEIGA; BRONZO, 2014; INOJOSA, 1998). 

A partir dessa reflexão, realizaremos, a seguir, uma breve incursão na literatura que 

analisa a intersetorialidade nas políticas públicas, buscando iluminar as principais 

concepções de problemas sociais que informam a estruturação desse tipo de iniciativa. 

Posteriormente, analisaremos a formulação e o desenho do Programa PROJOVEM 

Original e sua reestruturação, que origina o Programa PROJOVEM Integrado, na 

tentativa de examinar como a intersetorialidade esteve presente na trajetória desse 

programa governamental e como os atores do campo de políticas públicas de juventude 

analisam o seu desenvolvimento. 

 

7.1. Intersetorialidade e políticas públicas: explorando o conceito 

O tema da intersetorialidade nos atuais modelos de políticas sociais tem sido abordado 

como um dos eixos centrais de inovação na gestão pública. No entanto, a sua 

problematização ainda envolve uma série de generalizações, que acabam diluindo a 

importância da reflexão teórico-conceitual sobre o seu processo de construção e seus 
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resultados sociais (CUNILL-GRAU, 2014; BRONZO, 2007; NASCIMENTO, 2010; 

TUMELERO, S/A; VEIGA; BRONZO, 2014; BRONZO; COSTA, 2012). 

Um primeiro passo para a análise do conceito seria distinguir os diversos significados 

atribuídos à ação intersetorial. Em primeiro lugar, ela pode estar relacionada a formas 

de ação coletiva com participação conjunta do setor público, do setor privado lucrativo 

ou sem fins lucrativos e das comunidades, sendo estudada sob o leque das parcerias 

público-privadas emergidas a partir de meados da década de 1980 como um potencial 

para o compartilhamento de recursos, riscos e responsabilidades na implementação de 

serviços públicos. A outra associação é realizada com a articulação entre diferentes 

setores governamentais e transborda a noção de desempenho estatal, implicando que 

“diversos setores governamentais não somente entregam a um público específico os 

serviços que são próprios de cada um, mas que de maneira articulada atendam às 

necessidades sociais ou previnam problemas que têm causas complexas e diversas 

relacionadas às suas origens”, além de “implicar em relações de colaboração, 

claramente não hierárquicas e, inclusive, não contratuais” (CUNILL-GRAU, 2014, p. 

08). 

É nessa segunda noção de intersetorialidade na gestão de políticas públicas que 

focaremos nossa reflexão, mobilizando diferentes abordagens e elementos que são a ela 

atribuídos, como cooperação, colaboração, inovação organizacional, integralidade nos 

serviços públicos, entre outros. Inicialmente, podemos adotar uma definição 

minimalista do conceito, que não revela todas as suas nuances, mas serve como ponto 

de partida para a reflexão: trata-se de uma “articulação de saberes e experiências com 

vistas ao planejamento, para a realização e a avaliação de políticas, programas e 

projetos, com o objetivo de alcançar resultados sinérgicos em situações complexas” 

(JUNQUERIA; INOJOSA; KOMATSU, 1998, p. 24). 

 

7.1.1. A lógica setorial das políticas sociais 

O debate em torno de novas concepções sobre as prioridades políticas e os meios pelos 

quais as organizações públicas podem intervir positivamente nos problemas sociais, de 

grande complexidade e em constante transformação, revela as dificuldades de romper 

com a lógica compartimentada das políticas sociais. As abordagens tradicionais sobre as 
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organizações veem na hierarquia um importante recurso de coordenação de atividades, 

partindo do modelo burocrático weberiano, em que burocracia é vista como uma forma 

organizacional, e do modelo de gestão taylorista, preocupado com formas 

organizacionais eficientes e técnicas de trabalho. Sua natureza está baseada na 

hierarquia, na divisão do trabalho e na incorporação de rotinas administrativas, 

assumindo uma lógica de competição por recursos (CHRISTENSEN, 2007), o que 

acaba tornando a intervenção estatal em um conjunto de ações não articuladas, com 

superposição de objetivos, mecanismos de ação própria e direcionamento a clientelas 

específicas (JENNINGS; EWALT, 1998; DRAIBE, 1998; FERNANDES et al., 2013), 

além da descontinuidade de programas governamentais (DRAIBE, 1998). 

Inojosa recupera a ideia de Morgan (1996 apud INOJOSA, 1998, p. 39) de que esse 

modelo vê a organização como um aglomerado de partes independentes, 

sequencialmente arranjadas em pontos de resistência e rigidez condizentes com o 

aparato setorial estatal, e compatíveis com uma ação de caráter assistencialista e 

fragmentada na prestação de serviços à sociedade. A autora acrescenta, ainda, que a 

impossibilidade de alcance de serviços públicos essenciais constitui a “linha divisória da 

exclusão social”, ao não permitir aos indivíduos “o exercício de sua condição como 

cidadão” (Ibidem, p. 39), onerando a população pela desarticulação das políticas. 

Adicionalmente, a população fica submetida a um paralelismo de ações que exige 

disponibilidade de tempo e repetição de suas histórias de vida em inúmeros 

atendimentos sequenciais (INOJOSA, 1998), recebendo diversos encaminhamentos de 

órgão em órgão, o que acaba fazendo com que os cidadãos se distanciem dos governos, 

refletindo negativamente nas possibilidades de controle social (Ibidem).  

 

7.1.2. A intersetorialidade como leitura da realidade social 

São diversos os estudos que apontam a importância de se enxergar as nuances dos 

problemas sociais e as diferentes pressões que eles exercem sobre o ciclo das políticas 

públicas e as estruturas da administração pública, mobilizando conceitos como 

multidimensionalidade, integralidade, vulnerabilidades, complexidade e exclusão social 

(BRONZO; COSTA, 2012; BRUGUÉ et. al., s/a; CUNIIL-GRAU, 2014; BRONZO, 

2007; VEIGA; BRONZO, 2014; CUNILL-GRAU; FERNÁNDEZ; MANRÍQUEZ, 
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2013; SUBIRATS; BRUGUÉ; GOMÁ, 2002; FLEURY, 2002). Nesse sentido, Bronzo 

e Costa (2012, p. 50) defendem que: 

O argumento a ser discutido é que as dimensões substantivas das 

intervenções – aspectos normativos e os supostos sobre a natureza do 

problema e as estratégias de intervenção – têm implicações do ponto de vista 

do desenho institucional, da capacidade institucional exigida e das estratégias 

de implementação. 

Segundo Brugué et. al. (s/a), a literatura tem utilizado o termo wicked problems, ou 

problemas perversos, para explicitar as situações que transbordam as capacidades de 

intervenção de políticas públicas e organizações governamentais. Para o autor, esse 

descompasso repousa no contraste entre a simplicidade das administrações públicas 

perante a complexidade da realidade social: enquanto o modus operandi clássico tende a 

“simplificar os problemas para reduzi-los aos âmbitos especializados” dos 

conhecimentos setoriais, os problemas sociais seriam multidimensionais e exigiriam 

respostas multissetoriais (Ibidem, p. 02). 

Segundo Cunill-Grau (2014), são abertas novas possibilidades de intervenção social a 

partir de um novo entendimento sobre a questão da pobreza, que substituiria a 

concepção que a restringe à renda pela concepção de que ela é multidimensional. Dessa 

forma, as políticas sociais poderiam partir de um ponto de vista mais amplo que 

considerasse a integralidade da proteção social como direitos da cidadania (CUNILL-

GRAU; FERNÁNDEZ; MÁNRIQUEZ, 2013). Nesse contexto, uma concepção mais 

ampliada da pobreza permitiria enquadrar os problemas públicos sob uma lente que 

enxerga realidades multifacetadas de carências e privações em interação, que se 

alimentam reciprocamente e geram elementos constitutivos da exclusão social 

(BRONZO, 2007). Subirats, Brugué e Gomá (2002, p. 04) assim definem a exclusão 

social: 

Conceito que engloba a pobreza mas vai além; a exclusão social é definida 

também pela impossibilidade ou dificuldade intensa de acesso a mecanismos 

de desenvolvimento pessoal e inserção sociocomunitária e aos sistemas pré-

estabelecidos de proteção. 

A concepção de multidimensionalidade dos problemas sociais, portanto, exigiria a 

intersetorialidade como forma de orientar ações que funcionem em redes, devendo ser 

desenhadas estratégias que abranjam diferentes setores, programas e iniciativas sociais 

de acordo com as particularidades e a diversidade das situações encontradas (BRONZO, 
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2007). Tais estratégias teriam o potencial de intervir, especialmente, em situações 

crônicas que estão ligadas a “processos persistentes de destituição que se reproduzem 

entre gerações e configuram quadros complexos e duradouros de iniquidades sociais” 

(VEIGA; BRONZO, 2014, p. 599). Esses processos, sem dúvida, causam sérias fraturas 

no tecido social, fazendo importante o desenvolvimento de uma variedade de formas de 

acordo, cooperação e solidariedade que reflitam objetivos de contenção e melhoria de 

conflitos sociais difusos (FLEURY, 2002). 

A solução intersetorial, portanto, não pode estar descolada da perspectiva da 

integralidade, que aparece como meio de entendimento de combinações de elementos 

que podem destituir a cidadania em função de diversos vetores de vulnerabilidades 

ligados, segundo Bronzo (2007), à faixa etária, territórios, condições de saúde, status 

social – ligado a grupos étnicos, religiosos, migrantes, etc. –, tipos de inserção no 

mercado de trabalho e outras características diversas dos indivíduos e grupos sociais, 

tais como gênero, raça, deficiência, entre outros. Nesse sentido, as políticas sociais 

devem ser dirigidas a públicos específicos para além do combate à pobreza, 

promovendo direitos de modo integral, constituindo sistemas de proteção social 

baseados na intersetorialidade e, ainda, considerar em seu desenho a promoção de 

tratamento e direitos específicos a um determinado segmento de pessoas (CUNILL-

GRAU, 2014), como é o caso das mulheres, dos negros, dos jovens, etc. 

A emergência do tema da intersetorialidade como concepção de desenho de políticas 

públicas é repleta de ambiguidades por ser atrelada a outros termos, tais como a 

transversalidade e a matricialidade, aparecendo sob diferentes óticas na literatura de 

diversas áreas das ciências humanas e da saúde, em documentos governamentais e no 

dia a dia dos gestores públicos (BRONZO, 2007; NASCIMENTO, 2010; TUMELERO, 

S/A; VEIGA; BRONZO, 2014; BRONZO; COSTA, 2012; CUNILL-GRAU, 2014). 

Dessa forma, é necessário retomar seus conceitos e explorar os distintos elementos aos 

quais ela é relacionada. 

 

7.1.3. Conceitos e elementos da intersetorialidade 

A intersetorialidade, conforme analisa Junqueira (2004), depende não somente da 

habilidade das organizações públicas envolvidas nas políticas em ler situações, mas 
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também da criação de novos conhecimentos organizacionais. A abordagem integral de 

um problema social, defendem Cunill-Grau, Fernández e Manríquez (2013), deve ser 

construída coletivamente com o objetivo de “elaborar agendas concertadas de 

desenvolvimento social ou construir um marco comum às ações” (CUNILL-GRAU, 

2014, p. 11). 

Cunill-Grau (2014) e Cunill-Grau, Fernández e Manríquez (2013) apresentam um forma 

interessante de avaliar o grau de intensidade de um arranjo intersetorial na formação de 

uma política pública por meio da articulação de três variáveis: a) grau de inclusividade 

(inclusividad) dos atores envolvidos no ciclo de formação e avaliação das políticas; b) 

grau de mancomunidade (mancomunidad) na execução das ações; e c) grau de alteração 

das formas organizacionais prévias dos setores governamentais envolvidos. 

A primeira variável, grau de inclusividade de atores, está relacionada com as formas, 

conteúdos e processos de formulação dos acordos iniciais da colaboração intersetorial, o 

que afetaria os resultados das ações conjuntas. A segunda, grau de mancomunidade na 

execução e no financiamento das ações, se refere à união entre os setores em torno de 

um objetivo comum por meio da união de pessoas, e inclusive de contribuições 

orçamentárias que sejam traduzidas em fundos compartilhados. Finalmente, o grau de 

alteração das formas organizacionais se relaciona com a emergência de novos arranjos 

cooperativos e com “a cobertura das estruturas orgânicas suprassetoriais e intersetoriais” 

e “alterações nas dinâmicas e nos processos organizacionais” (Ibidem, op. cit.). Os 

elementos a serem analisados, portanto, são: 

a) Os mecanismos de formulação das decisões e sua expressão nos processos 

de planejamento, formulação orçamentária, monitoramento e avaliação. 

b) As modalidades de execução das ações, de atribuição dos recursos para 

seu financiamento e troca de informação. 

c) Os formatos organizativos suprassetoriais e intersetoriais (os arranjos 

comuns de governança) (CUNILL-GRAU, 2014, p. 27). 

A inter-relação entre os elementos, dessa forma, é explicitada em um espectro cujos 

extremos seriam “intersetorialidade de alta intensidade” e “intersetorialidade de baixa 

intensidade”, a depender da integração entre as variáveis apresentadas. A alta integração 

de elementos consistiria em uma iniciativa de fato intersetorial e com grandes chances 

de chegar aos fins comuns adotados pela intervenção; e a baixa integração ocorreria em 
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casos, por exemplo, em que há inclusividade no desenho da iniciativa, porém não há 

mancomunidade em sua execução – e vice-versa –, ou quando a elaboração tem 

características top-down e a execução depende de atores locais cujos resultados 

dependem de uma implementação bottom-up. 

 

Tabela 05. Intensidade da ação intersetorial segundo os graus de integração dos 

mecanismos de gestão, de execução e das estruturas organizativas 

VARIÁVEIS ALTA INTEGRAÇÃO: 

INTERSETORIALIDADE DE 

ALTA INTENSIDADE 

BAIXA INTEGRAÇÃO: 

INTERSETORIALIDADE DE 

BAIXA INTENSIDADE 

INCLUSIVIDADE NO CICLO 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

São compartilhadas a formulação, o 

monitoramento e a avaliação das 

decisões 

É abarcada apenas uma parte do ciclo 

das políticas 

MANCOMUNIDADE São compartilhadas a execução das 

decisões, a informação e os recursos  

São compartilhados apenas assuntos 

operacionais 

ESTRUTURAS ORGÂNICAS 

INTERSETORIAIS DE 

GOVERNANÇA 

São produzidas alterações nas 

estruturas organizativas dos setores 

Não existem arranjos específicos de 

governança para a ação intersetorial  

Fonte: CUNILL-GRAU (2014, p. 25), adaptado. 

A diversa literatura que se debruça sobre o tema da intersetorialidade costuma enfatizar 

diferentes elementos e dimensões que teriam impacto no desenvolvimento das ações, e 

adicionalmente, que podem intervir positiva ou negativamente no interessante 

framework desenvolvido por Cunill-Grau (2014) e Cunill-Grau, Fernández e Manríquez 

(2013). Tais elementos aparecem tanto em reflexões teórico-conceituais quanto em 

estudos empíricos que orientam essas reflexões. Ainda que o objetivo aqui seja 

apresentar essa diversidade de dimensões dos estudos, foram escolhidos alguns 

elementos que mais recorrentemente são citados pela literatura. São eles: a) novo 

paradigma político; b) inovação organizacional; c) relação com a territorialidade e a 

descentralização de políticas públicas; d) relação com redes socais; e e) participação 

social. 

O novo paradigma político representa um olhar direcionado à complexidade e à 

diversidade da realidade social, em que há sinergia entre organizações da administração 

pública, visando um efeito sinérgico no desenvolvimento social (JUNQUEIRA, 1999; 

INOJOSA, 1998). Congrega a dimensão da complementariedade entre as práticas dos 

setores da política pública, significando uma ação deliberada que respeita as 
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particularidades de cada setor participante, envolvendo “espaços comunicativos, 

capacidade de negociação e intermediação de conflitos para a resolução (...) e para a 

acumulação de forças, na construção de sujeitos, na descoberta da possibilidade de agir” 

(CAMPOS, 2000 apud COMMERLATO et al., 2007, p. 268). Conforme sustentam 

Neto e Borges (2014, p. 104), o caráter intersetorial “passa pela compreensão da 

‘dimensão política de uma política pública’”, conferindo especificidade à ação 

intersetorial de modo a transformar não somente os serviços públicos, mas também uma 

mudança integral nos sujeitos sociais envolvidos nas intervenções públicas (CUNILL-

GRAU, 2014). 

Do ponto de vista da inovação organizacional, a lógica intersetorial é modelada segundo 

aportes organizacionais, teóricos e metodológicos de cada participante, em que a soma 

das contribuições mobiliza diferentes sujeitos e práticas (INOJOSA, 1998; SCHUTZ; 

MIOTO, 2010). Mecanismos informais de coordenação são facilitados por normas de 

reciprocidade; atividades formais de coordenação se retroalimentam através de canais 

informais; e atributos pessoais e afinidades entre gestores representam elementos de 

grande importância para a consecução dos objetivos traçados. Reconhece-se, assim, a 

importância da mudança da cultura organizacional que orienta a organização, o processo 

do trabalho e os incentivos simbólicos do empenho coletivo, traduzidos no 

compartilhamento do saber na construção de novas linguagens e conceitos (JENNINGS; 

EWALT, 1998; COMERLATTO et al., 2007). Além disso, trata-se de um arranjo mais 

permeável à participação dos cidadãos, abrindo novos canais para a governança 

colaborativa e participativa (op. cit.). Um novo modelo de organização consiste, 

portanto, em pressuposto para a ação pública: 

O modelo de organização é assim um elemento determinante para a 

qualidade dos serviços entregues à sociedade, bem como da oportunidade e 

equidade de sua prestação. Partindo da concepção de Estado como promotor 

do desenvolvimento social, a organização será importante para a eficiência 

das ações governamentais considerada não apenas de uma perspectiva 

quantitativa mas também qualitativa, isso significando que as políticas 

públicas devem contribuir para a melhoria efetiva da equidade, o que envolve 

considerações sobre quem devam ser seus beneficiários (MENICUCCI, 2002, 

p. 14). 

Outro dos elementos considerados importantes pela literatura é a gestão territorial da 

intersetorialidade, por meio da identificação e articulação do atendimento de grupos 

populacionais de uma região levando em conta características como faixa etária, gênero 

ou ocupação, e a dinâmica de como utilizam o espaço urbano (INOJOSA, 1998; 2001; 
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JUNQUEIRA, 1999; MONNERAT; SOUZA, 2009). Nesse sentido, a descentralização 

das políticas públicas se reveste de extrema importância, por colocar a prestação de 

serviços mais próxima da população beneficiária: “é na cidade onde se concretiza, 

principalmente, a integração das políticas sociais e, consequentemente, a ação 

intersetorial e interinstitucional” (JUNQUEIRA, 1999, p.61). 

A relação das redes sociais com a intersetorialidade é extremamente importante, e 

remete à uma noção de um “conjunto de nós sem um centro, ou sem a manifestação de 

um poder hierárquico” (MENICUCCI, 2002, p. 13). Assim, a operacionalização da 

intersetorialidade pode ser otimizada por meio do estabelecimento de redes de políticas 

setoriais (FERNANDES et al., 2013), redes de municípios (SCHUTZ; MIOTO, 2010) e 

redes de compromisso social com a participação da sociedade civil (INOJOSA, 2011; 

JUNQUEIRA, 2004). A articulação entre atores sociais e institucionais por meio de 

redes, afirma Junqueira (2004), tem o potencial de facilitar a mobilização de recursos e 

práticas dispersas nas lacunas entre os setores das políticas públicas.  

Bronzo (2007) reforça a necessidade de construção de um governo relacional que seja 

estruturado para viabilizar fluxos, visões e redes horizontais entre as políticas setoriais 

por meio de uma perspectiva que engloba o papel das diversas instituições e atores na 

formulação, no desenho e na gestão pública. Além dessas redes horizontais, aponta para 

a importância de redes de governança multinível, cuja principal implicação seria 

favorecer a interdependência entre níveis de governo, e não somente a articulação entre 

atores de um mesmo nível governamental (Ibidem). 

Finalmente, é importante notar que estruturas governamentais de características 

intersetoriais costumam ser mais permeáveis à participação cidadã no planejamento e 

avaliação das políticas públicas (INOJOSA, 1998), pois a compreensão da 

complexidade dos problemas sociais e de sua ligação com a proteção integral dos 

diferentes sujeitos de direitos depende da expressão dos cidadãos sobre suas reais 

necessidades e demandas por serviços públicos. Neto e Borges (2014) defendem, nesse 

contexto, a importância cada vez maior de elaborar e validar políticas participativas 

como forma de fortalecer instrumentos de coordenação e colaboração e, assim, 

viabilizar a convergência das múltiplas ações governamentais. 
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Bryson, Crosby e Stone (2006) chamam a atenção, ainda, para a peculiaridade das 

parcerias focadas em políticas públicas, uma vez que o ambiente institucional 

governamental está imerso em um sistema maior de relações através de arenas 

jurisdicionais que podem afetar diretamente os propósitos, a estrutura e os resultados da 

colaboração. Dessa forma, destacam três elementos importantes para avançar no 

empreendimento coletivo: a) a existência de uma organização facilitadora ou ator 

legítimo que lidere a formação das relações; b) um acordo inicial, ainda que não muito 

concertado, sobre a definição do problema alvo da intervenção; e c) o papel de 

relacionamentos anteriores ou redes existentes entre os participantes da parceria, que 

fornecem indícios sobre o tipo de trajetória institucional (path dependence) e o grau de 

imersão estrutural das agências (degree of institutional embeddedness). O grande 

desafio colocado à construção da intersetorialidade seria, portanto, “em como unir, em 

uma ação conjunta, instituições com objetivos, dinâmicas e culturas organizacionais 

distintas” e favorecer a corresponsabilização dos atores públicos, “uma vez que diversas 

instituições passam a ser responsáveis pelo alcance dos resultados ou objetivos comuns 

acordados” (BRONZO, 2007, p. 14). 

 

Figura 12. Intervenção intersetorial 

 

Fonte: elaboração própria. 
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7.2. A articulação intersetorial na trajetória do PROJOVEM 

Uma diversidade de documentos governamentais elenca como fundamental reconhecer 

a juventude brasileira como sujeito de direitos que deve ter garantido o seu direito ao 

desenvolvimento integral, sendo considerados em suas múltiplas dimensões e nas 

histórias de vida e diferentes trajetórias pessoais pelas quais passam para se integrarem 

socialmente. Dessa forma, as políticas de juventude, ainda que tenham um enfoque 

setorial, devem operar “em termos de integralidade”, observando os “efeitos mútuos 

interativos em relação a distintas dimensões” da condição juvenil (CONSELHO 

NACIONAL DE JUVENTUDE, 2006, p. 20).  

Como forma de consolidar um novo olhar sobre as políticas de juventude, o governo 

brasileiro almejou, em complemento às ações dos setores da educação, do trabalho ou 

da cultura, integrar iniciativas e desenvolver um tipo de intervenção baseado numa 

concepção que entende os problemas públicos como “multidimensionais”. É nesse 

sentido que o Estatuto dos Direitos da Juventude, aprovado em 2013, no artigo em que 

trata das diretrizes que devem orientar o desenvolvimento de ações para a juventude, 

estabelece que os atores públicos e privados devem “desenvolver a intersetorialidade 

das políticas estruturais, programa e ações” (BRASIL, 2013). 

Um dos objetivos primordiais das políticas de juventude, destacamos, é o de “contribuir 

para reverter o quadro de exclusão social verificado em grande parte dos jovens dos 

estratos marginalizados da população, considerando-os sujeitos de direitos em sua 

integralidade” (IPEA, 2014, p. 106). A escolha governamental para enfrentar esse 

problema social foi a criação do Programa PROJOVEM, e os entendimentos sobre os 

potenciais resultados da gestão intersetorial de ações governamentais. A seguir, 

especialmente a partir das vozes dos atores do campo, analisaremos os pontos positivos 

e negativos da experiência, e como as ideias sobre a juventude e o modo como os atores 

enquadravam os problemas para as políticas incidiram sobre as soluções que aportariam 

com o desenvolvimento integral dos jovens que constituíam o público-alvo da 

iniciativa. 
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7.2.1. A formulação e o desenho do PROJOVEM Original 

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM foi instituído pela Lei n. 

11.129, de 30 de junho de 2005, por meio do mesmo ato normativo que criou o 

Conselho Nacional de Juventude e a Secretaria Nacional de Juventude. 

Segundo o art. 01 da Lei 11.129/2005, que instituiu o programa, o PROJOVEM era uma 

iniciativa emergencial e experimental, constituída por ações integradas, no formato de 

curso, com o objetivo de: a) elevar a escolaridade juvenil, por meio da conclusão do 

ensino fundamental; b) qualificar profissionalmente os jovens e estimular a sua inserção 

produtiva; e c) desenvolver ações comunitárias que impactassem a sua realidade local. 

Em consonância com a regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei n. 9.344/1996), o PROJOVEM obteve, em 2005, parecer favorável do 

Conselho Nacional de Educação, através da Câmara de Educação Básica, o que 

viabilizou a certificação da conclusão do ensino fundamental e da qualificação 

profissional inicial (BRASIL, 2006), configurando uma importante conquista para os 

potenciais beneficiários do programa. 

Seus destinatários eram jovens a) com idade entre 18 e 24 anos completos no período de 

inscrição; b) que estudaram pelo menos até a 4ª série do ensino fundamental – ou que 

tenham realizado estudos equivalentes, atestados por uma coordenação municipal de 

ensino dos municípios participantes; c) que não possuíssem vínculo empregatício 

formal no ato da matrícula; e d) que morassem nas cidades conveniadas ao programa 

(CONSELHO NACIONALDE EDUCAÇÃO, 2006). 

Conforme apontam as estatísticas sobre a juventude brasileira, a parcela mais vulnerável 

de jovens no Brasil é composta por aqueles que têm mais de 18 anos e não trabalham e 

não estudam. Vários estudos, como o de Novaes (2007), afirmam que nesses casos é 

necessário romper o ciclo vicioso de exclusão social que acomete esse grupo de jovens, 

sendo necessárias “ações específicas dirigidas para segmentos juvenis com maior grau 

de vulnerabilidade social” (Ibidem, p. 272). Nas entrevistas realizadas, é revelada uma 

grande preocupação com esse grupo de jovens cuja trajetória escolar foi interrompida e 

cuja integração ao mundo do trabalho é extremamente precária, situação que era 

alarmante, no início da década passada, e continua desafiando as políticas de juventude 

nos dias atuais: 
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Então lá atrás, em 2003, 2004, quando foi feito o diagnóstico de para onde 

deveriam apontar as políticas de juventude, se viu que tinha uma 

vulnerabilidade específica. Uma interrupção da trajetória escolar. Uma 

entrada precoce e precarizada, não vou nem dizer precoce, mas eu diria uma 

entrada muito precarizada no mundo do trabalho. Aí que se formulou o 

PROJOVEM. E essa demanda continua colocada na atualidade para a 

juventude brasileira (Entrevista 13). 

A ideia que estava por trás da formulação do PROJOVEM, portanto, se relacionava com 

um modo de olhar para as estatísticas e enquadrar qual era grupo público juvenil mais 

vulnerável e, assim, preferencial para a iniciativa que era a primeira do Executivo após a 

institucionalização dos órgãos gestores e de controle social em âmbito federal. 

Conforme apontam Veiga e Bronzo (2014) e Cunill-Grau (2014), uma das tarefas das 

políticas sociais é enfrentar quadros persistentes de destituição de capacidades e 

potencialidades dos indivíduos e grupos, rompendo com ciclos viciosos geradores de 

vulnerabilidades e desigualdades sociais. 

Em várias das falas dos atores, a questão da vulnerabilidade é peça-chave para a 

formulação do PROJOVEM. Ainda que se configurasse uma necessidade colocada 

pelas estatísticas disponíveis, seria possível criar mais de um programa, com menor 

escala, para enfrentar de forma isolada cada uma das dimensões da exclusão juvenil: a 

evasão escolar, a dificuldade em lograr postos de trabalho não precarizados, entre 

outros. Mas o discurso do jovem como sujeito de direitos, reconhecido como sujeito 

integral, que ganhava força no campo e que estava presente na maioria dos processos 

deliberativos do período, foi um dos elementos que fez com que se enquadrasse como 

necessário considerar, em um mesmo programa, mais de uma dimensão da 

vulnerabilidade juvenil, integrando a educação, o trabalho e desenvolvimento 

comunitário como eixos constitutivos da iniciativa. 

Outro ponto importante que guiou a escolha por esse público juvenil é que, como 

primeira iniciativa, era muito importante que o governo sinalizasse para esses jovens 

“excluídos das políticas sociais e do desenvolvimento” (Entrevista 04) que eles se 

tornariam prioridade das políticas públicas. Acrescentava-se a urgência de fazê-los 

“acreditar em possibilidades de inclusão social” (Entrevista 13), uma vez que muitos 

eram refratários às iniciativas públicas a eles direcionadas: 

É muito difícil vencer o “realismo” advindo das experiências já vivenciadas. 

Um jovem que parou de estudar e não consegue estabelecer vínculos 

estáveis no mundo do trabalho não é uma folha de papel em branco. 

Observa e já conhece a atual dinâmica do mercado de trabalho mutante e 
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restritivo. Muitas vezes também, os jovens já são refratários a iniciativas 

do poder público. Muitos partilham da desconfiança em relação a programas 

e ações governamentais, conhecidos pela descontinuidade administrativa, 

fragmentação e grandes distâncias entre o que é prometido e o que é 

realizado (NOVAES, 2007, p. 274). 

Conforme demonstra o diagnóstico do projeto estratégico do PROJOVEM, de maio de 

2006, desenvolvido pela Coordenação Nacional do Programa, foi exatamente esse 

público juvenil mais vulnerável, indicado pelos atores do campo, que veio a conformar 

o público-alvo do programa governamental. No documento, eles são identificados como 

os jovens que: 

I - Moram nas periferias das grandes cidades, encontram-se excluídos da 

escola e do trabalho e marcados por diversos e profundos processos de 

discriminação: étnico-racial, de gênero, geracional, de religião, entre outros; 

vivenciam uma experiência geracional inédita que os conecta a processos 

globais de comunicação e, ao mesmo tempo, a complexas realidades locais 

de exclusão; 

II - Apresentam especificidades quanto a linguagens, motivações, valores, 

comportamentos, modos de vida e, ainda, em relação ao trabalho, à escola, 

saúde, religião, violência, questão sexual etc; 

III - revelam trajetórias pessoais bastante diferenciadas entre si, marcadas 

pelos ditames da sociedade de consumo, por experiências de risco e por 

situações de violência, mas também por novas formas de engajamento social 

geradoras de autovalorização e construtoras de identidades coletivas 

(BRASIL, 2006, p. 10-11). 

Dessa forma, as proposições do documento resultante dos debates ocorridos nos 

seminários do Projeto Juventude, do Instituto Cidadania, foram respaldadas pelas 

decisões do Comitê Interministerial de Políticas para a Juventude do governo federal. É 

explícita a menção, naquele documento, à necessidade emergencial de integração desses 

jovens ao tecido social por meio de políticas universais atreladas a ações focalizadas: 

Políticas universais devem procurar garantir acesso à saúde, à educação de 

qualidade e aos espaços públicos para o tempo livre, além de oportunidades 

de inserção no mundo do trabalho. Ao mesmo tempo, é necessário 

desenvolver ações focalizadas para segmentos mais vulneráveis, com 

mecanismos de transferência de renda que garantam escolaridade e educação 

para a cidadania (...) Para tornar visível a nova atenção que o país dedica à 

sua juventude, torna-se urgente construir um programa nacional de larga 

escala, em cujo âmbito se interliguem educação, trabalho, cultura e 

participação, e cuja gestão seja marcada pela integração e pela 

transversalidade aqui propostas (...) O programa sugerido, ancorado em uma 

nova visão sobre o nexo entre educação, trabalho, cultura e participação, 

deverá ser dirigido inicialmente aos jovens de 18 a 24 anos que estão fora da 

escola ou em situações de atraso escolar (INSTITUTO CIDADANIA, 2004, 

p. 19). 
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Reforçando, ainda, o enquadramento preferencial dos beneficiários, o Relatório Final de 

Avaliação do PROJOVEM – 2005 a 2008, produzido pela Secretaria Nacional de 

Juventude, levantou o perfil dos jovens que participaram do programa nos anos 

anteriores à sua reestruturação40: 

 90,1% abandonaram a escola durante o ano letivo em que se inscreveram no 

programa, enquanto 81,3% haviam sido reprovados ao menos uma vez em sua 

trajetória escolar; 

 19,9% das mães e 17,3% dos pais não sabiam ler e escrever, sendo que 12,3% 

dos jovens entrevistados não souberam responder se os pais eram alfabetizados 

ou não; 

 Quase 14% dos jovens disseram que os pais nunca haviam frequentado a escola, 

enquanto a maioria havia iniciado o ensino fundamental, mas evadido do 

sistema regular antes de sua conclusão; 

 20,7% nunca haviam trabalhado em atividades remuneradas, enquanto 4,9% 

ingressaram no mercado de trabalho antes dos 10 anos e pouco mais de 30% 

antes dos 15 anos; 

 56,3% estavam desempregados mas desejavam encontrar uma ocupação; 

 Dos que trabalhavam informalmente, 55% recebiam até meio salário mínimo e 

33,9% entre meio e um salário. 

A implementação do PROJOVEM, por sua vez, era realizada através de um curso que  

compreendia: a) 800 horas de formação escolar, com o oferecimento de matérias de 

ciências humanas, biológicas, exatas, língua portuguesa e inglesa e informática; b) 350 

horas de qualificação profissional, com discussões sobre o mercado de trabalho; e c) 50 

horas de ação comunitária, nas quais os jovens faziam um diagnóstico sobre a realidade 

local e propunham um plano de ação para mitigar os problemas levantados, somando 

                                                 
40 Em 2008, o PROJOVEM se tornou o PROJOVEM Integrado, como se verá adiante. 
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1.200 horas de formação presencial. Acrescentavam-se 400 horas de atividades não-

presenciais, que totalizavam 1.600 horas de curso distribuídas em um ano de duração41. 

Um dos “pontos altos” das entrevistas quando entrávamos no tema do PROJOVEM era 

a defesa que diversas falas faziam sobre o conteúdo e a metodologia utilizados nos 

cursos juntos aos jovens, que previam a sua participação ativa na reflexão sobre 

possibilidades de inserção no mercado de trabalho e, especialmente, devido à previsão 

de realização do plano de ação com foco na realidade das comunidades, o que 

fomentava a sua participação no programa. 

Não era uma coisa pronta, fechada para eles. Era uma coisa construída junto. 

Uma proposta de construção de trajetórias juntos, várias coisas, pensadas 

antecipadamente, claro porque é uma política. Mas não era uma receita de 

conteúdo, não. Permitia muito a participação e o envolvimento do jovem 

e só assim dava certo (Entrevista 5). 

Ao apostar em uma concepção de integralidade no tratamento dos jovens, advinda da 

ideia de que há “diferentes vetores de vulnerabilidades” que afetam o seu 

desenvolvimento e “realidades multifacetadas de carências e privações” (BRONZO, 

2007), o governo federal optou por desenhar um programa cuja implementação fosse 

compartilhada por diferentes ministérios do Executivo. Participavam de sua execução os 

Ministérios da Educação, do Trabalho, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e 

a Secretaria-Geral da Presidência da República, através da Secretaria Nacional de 

Juventude que acumulava, ainda, a função de coordenação da iniciativa. Ou seja, à 

Secretaria cabia a maioria das ações que compunham o programa.   

A organização da gestão do programa contava, também, com um Comitê Gestor 

deliberativo e com uma Comissão Técnica de suporte operacional, ambos compostos 

pelos representantes da Secretaria Nacional de Juventude e dos três ministérios 

parceiros. Além disso, o programa era desenvolvido em parceria com as administrações 

municipais, especialmente, e podia contar com a participação de escolas técnicas 

federais, de organizações da sociedade civil, entre outros. A intenção de promoção de 

uma iniciativa intersetorial na gestão do PROJOVEM gerou resultados considerados 

positivos pelos atores do campo e também pela avaliação do governo federal, o que 

                                                 
41 O curso era constituído por um eixo estruturante que integrava a formação escolar, a qualificação 

profissional e a ação comunitária, articulado a seis unidades formativas: 1) Juventude e Cultura, 2) 

Juventude e Cidade, 3) Juventude e Trabalho, 4) Juventude e Comunicação, 5) Juventude e Tecnologia e 

6) Juventude e Cidadania (BRASIL, 2006). 
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levou a uma reformulação de seu desenho para que seu escopo fosse ampliado, 

conforme veremos adiante nesse capítulo. 

 

7.2.1.1. O PROJOVEM Original na visão dos atores do campo 

Segundo Throgmorton (1993), a arena discursiva na qual está inserido o processo de 

formulação de políticas e ações governamentais é repleta de narrativas, consensuais ou 

concorrentes, sobre determinado assunto sob atenção do Estado. Nessas narrativas, 

diversas metáforas são utilizadas pelos atores para jogar luz a um tema ou a uma 

escolha política e, por meio delas, é possível reforçar ideias ou legitimar as alternativas 

escolhidas pelos atores que participam da formação das políticas. Uma das metáforas 

mais utilizadas como referência ao PROJOVEM pelos atores do campo é a de que ele 

teria sido o “carro-chefe” das políticas de juventude durante o governo Lula ou, ainda, 

da afirmação da Secretaria Nacional enquanto órgão de juventude no Executivo federal. 

O termo, utilizado durante as conversas informais e reuniões do Comitê Interministerial 

que desenhou o PROJOVEM, é utilizado até hoje pelos gestores, pelos conselheiros e 

pelos especialistas em políticas de juventude. 

Um carro-chefe, segundo o dicionário, é o “carro alegórico mais importante de um 

desfile” ou o “elemento mais importante ou que se destaca de um conjunto” 42. 

Entendemos que, ao utilizar essa expressão, os formuladores da política, em seus 

discursos, pretendem enquadrar o programa como eixo primordial das políticas de 

juventude, iluminando inclusive qual é o olhar que o governo federal tinha de seu 

público, colocando-o como prioritário para as ações para os jovens em nível nacional. 

Em várias das avalições dos entrevistados, tratava-se de uma iniciativa de sucesso:   

O PROJOVEM foi o carro-chefe da Secretaria na primeira gestão.  Não 

existira PROJOVEM se não tivesse tido todo o investimento que a Secretaria 

Nacional fez. Outras áreas da política não foram tratadas em função do 

PROJOVEM. Mas o PROJOVEM eu acredito que foi muito acertado 

porque ele focou nos jovens, de fato, mais vulneráveis. O menino que não 

tem o fundamental até os 29 anos, a chance de ele estar fazendo qualquer 

coisa menos alguma coisa que ele quer na vida, que ele goste, é grande. 

Então, acabou que o PROJOVEM chegava ao jovem negro pobre de 

periferia. Na menina... O PROJOVEM teve coisas muito legais porque ele foi 

muito bem organizado, eu acho (Entrevista 3). 

                                                 
42 "carro-chefe", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

http://www.priberam.pt/dlpo/carro-chefe. Consultado em 13/05/2016. 

http://www.priberam.pt/dlpo/carro-chefe
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Denominá-lo como carro-chefe, entendemos, também tem como função legitimar a 

escolha do governo frente às possíveis alternativas de política que estavam disponíveis 

naquele momento, ou enquadrá-lo como um programa “de juventude” ainda que não 

fosse assim avaliado por outros atores do campo. Segundo os documentos do programa, 

o PROJOVEM não seria mais uma ação de um dos domínios temáticos dos ministérios 

setoriais, da educação ou do trabalho, mas sim uma iniciativa “de juventude” por 

explorar diferentes nexos que caracterizam os jovens em sua diversidade de trajetórias, 

exigindo uma síntese de perspectivas. Chamá-lo de carro-chefe das políticas, sem 

dúvida, auxiliava a entender o programa como uma política, de fato, “de juventude”. 

Em uma das entrevistas, entretanto, vemos claramente que essa interpretação sobre o 

conteúdo da política não era consensual, opondo duas coalizões discursivas (HAJER, 

1993; THROGMORTON, 1993). De um lado, estava a coalizão de atores do campo que 

não avaliavam o PROJOVEM como política de juventude, mas sim como política de 

educação, e que acabou não logrando imprimir sua concepção sobre o desenho do 

programa: 

Essa era a ideia que acabou sendo esse nome de “carro-chefe” e que não era 

bem... Foi o grupo interministerial que formulou, não fomos nós. Fomos 

ouvidos, demos palpites e tal. Eu, na verdade, pensava em outra coisa. Eu 

nunca achei que a primeira grande política de juventude tinha que ser uma 

política de educação. Eu achava que isso era continuar na mesma tecla 

que até então a gente estava tentando superar. Que era pensar que o 

principal da juventude é educação. Não que não seja, mas que a gente não 

pode se bastar com isso. Que tem que dar conta de outras coisas. Mas eu acho 

que era mais facilmente aceitável naquele momento (Entrevista 4). 

A primeira iniciativa de juventude, ou seja, o PROJOVEM, segundo essa coalizão 

discursiva alternativa, deveria abarcar mais dimensões relacionadas com o mundo da 

cultura, valorizando os novos grupos juvenis e sua expressão cultural. Por outro lado, 

para esse grupo também não estava claro como formular uma política emergencial que 

desse conta de responder a todas as dimensões elencadas nos diferentes debates travados 

no campo. 

Apesar dessa relação contraditória entre a concepção que enquadra o jovem como 

estudante e aquela que o reconhece a partir de uma realidade multifacetada marcar os 

debates e a trajetória do campo de políticas de juventude, é comum em várias das falas 

dos entrevistados, especialmente em relação ao PROJOVEM, a realização de uma 

aproximação entre esses modos de enxergar a juventude, o que nos faz perceber que o 
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campo da juventude constitui, até hoje, um campo em construção em que os discursos 

são cacofônicos e muitas vezes apresentam visões contraditórias:  

Eu acho que, na verdade o PROJOVEM é uma política de juventude e de 

educação. As duas juntas e que uma não existe sem a outra. Acho que a 

gente pode vivenciar isso. E eu acho que só, exatamente, com essa parceria 

que a gente consegue desenvolver essa política com os resultados que nós 

temos obtido. Por exemplo, de ser uma política que não coloque enfoque 

apenas... Coloca em primeiro lugar o jovem, mas ela muda a vida da escola, 

muda a vida da comunidade, muda os gestores de políticas públicas de 

juventude (Entrevista 13). 

Do ponto de vista da gestão, por outro lado, a percepção dos atores é quase unânime 

sobre a importância de o PROJOVEM ter sido coordenado pela Secretaria Nacional de 

Juventude, ligada à presidência, um dos fatores que mais contribuiu para que, apesar das 

diferentes interpretações sobre o conteúdo inicial, o programa não tivesse se tornado 

uma iniciativa setorial, aproximando-o da concepção de “política de juventude” que 

deveria enxergar as diferentes dimensões do jovem como sujeito de direitos: 

No PROJOVEM, por que presidência e não os setores? A ideia é a seguinte: 

se fosse o Ministério da Educação naquele momento, viraria um programa de 

educação. Se fosse o Ministério do Trabalho, ia virar programa de trabalho. 

Se fosse Cultura, viraria da cultura. Então estar na Secretaria-Geral da 

Presidência da República foi uma ideia e uma busca de não transformar a 

Secretaria Nacional de Juventude em alguma coisa de uma, vamos dizer 

assim, das demandas da juventude. Porque justamente naquele momento a 

gente estava percebendo a necessidade do desenvolvimento integral, a 

necessidade de pensar direitos e juventudes com “s”. E direitos com “s” 

também. E essa ideia de pensar esse jovem como ser em desenvolvimento 

que tinha vários elementos que confluíam para a sua trajetória de 

participação e tal. Então, o PROJOVEM foi pensado nesta linha, uma 

integração a partir da presidência (...).  Tentando, na verdade, uma política 

de juventude que estivesse em todos os lugares, mas que era importante o 

PROJOVEM, como carro-chefe, partir deste lugar, vamos dizer assim, deste 

lugar de integração, então o PROJOVEM foi... Na verdade era pensado em 

termos de uma colaboração interministerial (Entrevista 16). 

 

7.2.2. A reestruturação do programa: do PROJOVEM Original ao PROJOVEM 

Integrado 

Em 2007, a Coordenação Nacional do PROJOVEM realizou reuniões de avaliação da 

execução do programa e considerou, a partir das informações acumuladas, que a 

iniciativa havia alcançado bons resultados. Nesse momento, era prioritário para as 

políticas de juventude:  
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“i) Ampliar o potencial de integração entre os programas emergenciais e 

destes com outro conjunto de ações consideradas mais estruturantes, 

vinculadas às áreas de educação, saúde, esporte e cultura; ii) aumentar a 

escala de atendimento dos programas emergenciais para todo o universo de 

jovens brasileiros considerados excluídos, considerando juventude a faixa 

etária compreendida entre 15 a 29 anos; iii) otimizar recursos; e iv) aumentar 

a eficácia” (IPEA, 2009, p. 52). 

No mesmo ano, o governo propôs uma reestruturação nas ações emergenciais, levando 

em consideração o mapeamento das principais necessidades e desafios colocados: 

A reformulação, no entanto, não implicou a extinção ou readequação das 

ações anteriores; estas foram abrigadas sob a rubrica de um único programa – 

o PROJOVEM Integrado –, com gestão compartilhada entre a SNJ e os 

ministérios diretamente envolvidos (IPEA, 2009, p. 36). 

O PROJOVEM Integrado, como passou a ser chamado, uniu seis programas anteriores 

– Agente Jovem, Saberes da Terra, Consórcio Social da Juventude, Juventude Cidadã, 

Escola de Fábrica e o próprio PROJOVEM – e entrou em funcionamento no início de 

2008. Era formado por quatros modalidades: o PROJOVEM Adolescente, o 

PROJOVEM Urbano, o PROJOVEM Campo – Saberes da Terra e o PROJOVEM 

Trabalhador. 

Dentro da trajetória das políticas de juventude em âmbito federal, a reformulação do 

PROJOVEM é resultado de um reenquadramento sobre o papel do governo na 

promoção de políticas de inclusão para as juventudes brasileiras. Identificamos, nesse 

momento, o processo que Rein e Schön (1993) chamam de reframing, por meio do qual 

é possível analisar as alterações de trajetória de políticas ao longo do tempo. Para os 

autores, essas mudanças se originam quando há um reenquadramento interpretativo 

sobre os problemas e soluções em determinado campo das políticas públicas através, 

por exemplo, do acúmulo de experiências e de conhecimento sobre o assunto pelos 

participantes desse campo. 

Encontramos, nas entrevistas e documentos, alguns dos principais elementos que 

determinaram a reformulação do programa: em primeiro lugar, a extensão da faixa 

etária do público-alvo; e em segundo lugar, a ideia de fomento a uma trajetória mais 

linear dos jovens beneficiários entre a escola e o mercado de trabalho, por intermédio 

dos incentivos presentes no novo desenho do programa, representado pela ideia da 

“esteira” que uniria as quatro modalidades recém-criadas. 
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O principal objetivo do governo, naquele momento, era “evitar a fragmentação, a 

desarticulação e a falta de escala das ações para jovens no âmbito do governo federal” 

(CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE, 2010, p. 11). Avaliação realizada pelos 

atores do campo, consolidadas em publicação do Conselho Nacional de Juventude, de 

2010, considerou duas características dessa integração de programas essenciais para o 

desenvolvimento de políticas de juventude. Em primeiro lugar, estava a ampliação da 

faixa etária, de 18 a 24 para 15 a 29 anos, que refletia o alargamento da condição juvenil 

identificada, há algum tempo, por diversos estudos sobre as juventudes contemporâneas 

(ABRAMO, 2007; PERALVA, 2007; SPOSITO; CARRANO, 2003; NOVAES, 2007; 

GROPPO, 2004) e que, segundo as entrevistas, passou a fazer parte da interpretação 

sobre a “condição juvenil” para os formuladores do PROJOVEM. Em segundo lugar, a 

participação de governos estaduais na execução favoreceria o aumento da escala e a 

cobertura das ações, especialmente devido à capilaridade dos setores envolvidos, o que 

favoreceria a integração entre as modalidades por meio da metáfora da existência de 

uma “esteira” entre elas, que auxiliaria no alcance de trajetórias menos instáveis. 

A aposta foi, então, “identificar nos outros ministérios quais eram os outros programas 

de inclusão para jovens, e reuni-los sobre uma mesma lógica e uma mesma 

coordenação” (Entrevista 4). Essa lógica de coordenação estaria alicerçada na “esteira”, 

expressão frequentemente utilizada nos discursos sobre o PROJOVEM naquele 

momento: 

Mas era um pouco a ideia de “esteira” que o Beto Cury usava muito na 

época. O PROJOVEM... Existia o Agente Jovem no MDS que era para o 

adolescente. Então ele virou o PROJOVEM Adolescente, com a ideia de dar 

uma atividade e proteção social para o adolescente ali. Quando ele sai dali 

ele pode entrar no PROJOVEM (Urbano) se ele não tiver feito, ou no 

PROJOVEM Trabalhador que era do Ministério do Trabalho – que na 

verdade juntou quatro ou cinco programas só nesse nome de PROJOVEM 

Trabalhador (Entrevista 4). 

Em entrevista a jornalistas, o então Secretário Nacional de Juventude, Beto Cury, 

adicionou às necessidades de integração entre as modalidades do PROJOVEM 

Integrado a sua articulação com outras iniciativas do governo federal, reforçando a ideia 

de que o tratamento dos problemas de inclusão social da juventude brasileira deveria ser 

orientado por iniciativas de articulação intersetorial: 

Queremos, agora, uma melhor integração entre as quatro modalidades, e com 

outros programas de governo. Precisamos, por exemplo, integrar o 

PROJOVEM Campo e o PROJOVEM Urbano com o Brasil Alfabetizado. O 
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jovem de até 29 anos, que se alfabetizou no Brasil Alfabetizado, deveria ser 

encaminhado para o PROJOVEM, e ter condição de concluir o Ensino 

Fundamental. Esse é o próximo desafio a ser enfrentado: aprofundar o 

processo de integração entre os programas e as políticas destinadas à 

juventude (CURY, 2010). 

De certa forma, o Projeto Juventude já havia indicado a necessidade de revisão do 

“programa emergencial” – o PROJOVEM Original – após uma etapa inicial de 

preparação e de entendimento de seus limites e potencialidades. Quando propôs a sua 

criação, ponderou que ele fosse iniciado: 

(...) com escala reduzida, a partir de experiências-piloto, para então crescer de 

modo sustentável através de ampliações sucessivas. Sua meta será abarcar, no 

prazo máximo de uma década, o maior percentual possível dos jovens que 

estão hoje [estavam] duplamente expostos à exclusão escolar e ao 

desemprego (INSTITUTO CIDADANIA, 2004, p. 19). 

Essa percepção é compartilhada por um dos entrevistados, que entendia que como 

programa emergencial e experimental, a execução do programa inevitavelmente exporia 

contradições e limites que exigem novas respostas do poder público:  

Só vou dizer o seguinte: não é fácil porque novas contradições se explicitam. 

O PROJOVEM tem isso também. Ele está sempre em modificação, ele está 

sempre em movimento. Ele está sempre tendo que se modificar porque ele 

permite que novas contradições se explicitem e quando novas 

contradições se explicitam você tem que dar respostas (Entrevista 16). 

 

7.2.3. O desenho intersetorial do PROJOVEM Integrado 

Instituído pela Lei n. 11.692, de 10 de junho de 2008 e regulamentado pelo Decreto n. 

6.629, de 04 de novembro de 2008, o Programa PROJOVEM Integrado passa a atender 

jovens brasileiros de 15 a 29 anos, sendo esse público segmentado conforme as 

modalidades constitutivas da iniciativa: 
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Tabela 06. Estrutura básica do PROJOVEM Integrado 

MODALIDADE ÓRGÃOS 

RESPONSÁVEL 

OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO 

PROJOVEM 

ADOLESCENTE – 

SERVIÇO 

SOCIOEDUCATIVO 

MDS Proteção social, prevenção ao 

risco e inserção no sistema 

educacional básico 

Adolescentes de 15 a 17 

anos pertencentes a 

famílias beneficiários do 

Bolsa Família 

PROJOVEM URBANO SNJ Elevação da escolaridade 

(conclusão do ensino 

fundamental), qualificação 

profissional inicial e 

“participação cidadã” 

Jovens de 18 a 29 anos que 

não tenham concluído o 

ensino fundamental 

PROJOVEM CAMPO – 

SABERES DA TERRA 

MEC Oferecimento do ensino 

fundamental através da 

educação para jovens e adultos 

(EJA) e além da qualificação 

profissional básica 

Jovens agricultores 

familiares de 18 a 29 anos 

que não tenham concluído 

o ensino fundamental 

PROJOVEM 

TRABALHADOR 

TEM Preparação e vínculo ao 

emprego formal ou outras 

atividades produtivas geradoras 

de renda por meio de 

qualificação profissional 

Jovens de 18 a 29 anos, 

que estejam 

desempregados e não 

tenham o ensino superior 

Fonte: adaptado de IPEA (2009) 

 

A execução e a gestão do programa deveriam ocorrer por meio da conjugação de 

esforços dos ministérios responsáveis pelas modalidades, observado o princípio da 

intersetorialidade (BRASIL, 2008a; 2008b), sem prejuízo à participação de outros 

órgãos da administração pública federal.  

Os objetivos gerais do PROJOVEM Integrado eram: 

I - complementar a proteção social básica à família, criando mecanismos para 

garantir a convivência familiar e comunitária; 

II - criar condições para a inserção, reinserção e permanência do jovem no 

sistema educacional; 

III - elevar a escolaridade dos jovens do campo e da cidade, visando a 

conclusão do ensino fundamental, integrado à qualificação social e 

profissional e ao desenvolvimento de ações comunitárias; e 

IV - preparar o jovem para o mundo do trabalho, em ocupações com vínculo 

empregatício ou em outras atividades produtivas geradoras de renda 

(BRASIL, 2008b). 
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Os ministérios e a Secretaria Nacional de Juventude constituíam o Conselho Gestor do 

PROJOVEM (COGEP)43, órgão máximo de deliberação responsável pela normatização, 

coordenação interministerial, e regulação nacional junto aos comitês gestores de cada 

modalidade. Os comitês das modalidades44, por sua vez, eram subordinados ao COGEP 

e responsáveis pela coordenação intergovernamental em sua implementação junto aos 

órgãos públicos temáticos presentes na administração pública dos entes federados. 

 

7.2.3.1. As modalidades do programa 

O PROJOVEM Adolescente – Serviço Socioeducativo, executado pelo MDS, objetiva 

complementar a proteção social básica das famílias dos jovens e criar condições para a 

inserção, reinserção e permanência dos beneficiários no sistema educacional. Seu 

público-alvo é constituído por jovens de 15 a 17 anos e o atendimento prioritário é para 

indivíduos: a) pertencentes a famílias beneficiárias do Bolsa Família; b) egressos de 

medidas socioeducativas de internação ou em meio aberto; c) em cumprimento ou 

egressos de medidas de proteção; d) egressos no Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI); e e) egressos ou vinculados a programas de combate à exploração 

sexual ou ao abuso infantil. 

Para que os municípios pudessem aderir à modalidade, era necessário que tivessem 

habilitação básica ou plena no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e que 

existisse ao menos um centro de referência em assistência social (CRAS) em 

funcionamento em sua jurisdição. Além disso, era necessário que, por meio do Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) fosse identificada uma 

demanda mínima de 40 jovens para o atendimento. 

                                                 
43 Composto pelos Secretários-Executivos dos Ministérios e por um Secretário Nacional representante de 

cada um desses Ministérios, a ser indicado pelo respectivo Ministro de Estado. Além das funções citadas, 

compete ao COGEP: a) acompanhar a elaboração do plano plurianual e da lei orçamentária anual da 

União, no que se referir à execução do PROJOVEM; b) acompanhar a execução orçamentária, física e 

financeira do programa, propondo os ajustes que se fizerem necessários; e c) estabelecer estratégias de 

articulação e mobilização dos parceiros institucionais e da sociedade civil. 
44 Cada comitê era instituído pelo órgão responsável por sua coordenação, assegurada nele a participação 

de representantes dos 3 (três) outros órgãos. Além das funções já citadas, compete aos comitês das 

modalidades: acompanhar a elaboração do plano plurianual e da lei orçamentária anual da União, no que 

se referir à execução do PROJOVEM; b) apreciar o material pedagógico; c) articular-se com órgãos e 

instituições públicas e privadas para a execução das ações; e d) implementar estratégias de articulação 

com as demais modalidades do programa. 
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O programa era cofinanciado pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal pelos 

respectivos fundos de assistência social, respeitados os limites previstos na Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS). Adicionalmente, os jovens egressos do 

PROJOVEM Adolescente tinham prioridade no acesso às vagas das demais 

modalidades, respeitados os critérios de seleção de cada uma. 

O PROJOVEM Urbano, executado pela SNJ45, é destinado a jovens de 18 a 29 anos que 

não tenham concluído o ensino fundamental. Seus objetivos são elevar a escolaridade 

do público-alvo por meio da conclusão do ensino fundamental, da qualificação 

profissional inicial e do desenvolvimento de ações comunitárias, na forma de um curso 

de 18 meses de duração. Os beneficiários dessa modalidade têm direito ao auxílio-

financeiro de cem R$ 100,00 (cem reais) mensais, respeitado o limite de vinte auxílios e 

a frequência de 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades do curso. Para aderir ao 

programa, os estados e municípios devem assinar o termo de adesão e o financiamento 

da modalidade é realizado por transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE)46. 

São previstas parcerias com o Ministério da Justiça e com a Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos da Presidência da República para a implementação do PROJOVEM 

Urbano em unidades prisionais e unidades socioeducativas de privação de liberdade47, 

respectivamente. Quando egressos dessas unidades, esses jovens têm o direito de 

continuar a frequentar os cursos nas unidades federativas em que o programa seja 

oferecido. 

O PROJOVEM Campo – Saberes da Terra, executado pelo MEC, objetiva elevar a 

escolaridade de jovens agricultores, integrando a qualificação social à formação 

profissional através da modalidade de educação de jovens e adultos (EJA), em forma de 

curso, por meio do regime de alternância entre os períodos de tempo-escola e tempo-

                                                 
45 Entre os anos de 2008 e 2011, a SNJ era responsável pela sua coordenação. O Ministério da Educação 

assume esse papel, liberando a SNJ para poder exercer funções de coordenação interministerial e 

avaliação externa dos demais ministérios na execução das modalidades do programa integrado. 
46 O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é uma autarquia federal criada para a 

melhoria da educação de qualidade, sendo o maior parceiro dos 26 estados, dos 5.565 municípios e do 

Distrito Federal. Neste contexto, os repasses de dinheiro são divididos em constitucionais, automáticos e 

voluntários (convênios). 
47 Nesse caso, era possível a participação de jovens a partir dos 15 anos de idade. 
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comunidade48. O público-alvo é constituído por jovens de 18 a 29 anos, residentes em 

áreas rurais e que não tenham concluído o ensino fundamental. Os beneficiários dessa 

modalidade têm o direito a um auxílio financeiro no valor de R$ 100,00 (cem reais) 

mensais, respeitado o limite de doze auxílios e frequência mínima de 75% nas 

atividades previstas. 

Para participar dessa modalidade, os municípios devem assinar o termo de adesão ao 

programa e ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação; as metas de 

escolarização e de qualificação eram definidas a partir de indicadores educacionais 

locais e das políticas de atendimento do Programa Territórios da Cidadania, territórios 

nos quais era considerada prioritária a implantação do PROJOVEM Campo.  O 

financiamento da modalidade estava a cargo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), que poderia, ainda, firmar convênios com instituições públicas de 

ensino superior para o desenvolvimento de materiais didáticos ou mesmo para o 

oferecimento de turmas. 

Finalmente, o PROJOVEM Trabalhador, executado pelo MTE, tem como finalidade 

preparar o jovem para a inserção no mercado de trabalho formal ou em ocupações 

alternativas de geração de renda por meio de cursos de seis meses de qualificação 

profissional; seu público-alvo é composto por jovens de 18 a 29 anos de idade em 

situação de desemprego e oriundos de famílias com rendimento mensal de até 1 salário 

mínimo per capita. Os beneficiários dessa modalidade têm direito a um auxílio 

financeiro no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais, respeitado o limite de seis 

auxílios e a frequência mínima de 75% nas atividades desenvolvidas. 

Para a sua implementação, são previstas quatro submodalidades, identificadas a seguir: 

I - consórcio social de juventude, caracterizada pela participação indireta da 

União, mediante convênios com entidades privadas sem fins lucrativos para 

atendimento aos jovens; 

II - juventude cidadã, caracterizada pela participação direta dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios no atendimento aos jovens; 

III - escola de fábrica, caracterizada pela integração entre as ações de 

qualificação social e profissional com o setor produtivo; e 

                                                 
48 No caso do PROJOVEM Campo, o ciclo formativo é composto pelo tempo-escola, em que as 

atividades são desenvolvidas nas dependências educacionais dos estados e municípios, e pelo tempo-

comunidade, em que as atividades didáticas e pedagógicas são desenvolvidas nas comunidades rurais. 
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IV - empreendedorismo juvenil, caracterizada pelo fomento de atividades 

empreendedoras como formas alternativas de inserção do jovem no mundo 

do trabalho (BRASIL, 2008b). 

A execução do programa depende da assinatura do termo de adesão pelos Estados e 

Municípios e as atividades são parcialmente financiadas pelo Ministério do Trabalho 

por meio de transferências ou depósitos ad hoc em contas-correntes específicas. 

Entidades do direito público ou sem fins lucrativos também podem executar o programa 

através da celebração de convênios precedidos de seleção em chamada pública; nesses 

casos, o financiamento também é parcial, e conta com a previsão de contrapartidas dos 

executores parceiros. Como meta de inserção laboral, pelo menos 30% dos jovens 

egressos devem ser inseridos no mundo do trabalho por meio do emprego formal, do 

estágio ou programa de aprendizado ou através de formas alternativas de geração de 

renda.    

 

Tabela 07. PROJOVEM Integrado: principais mudanças que estruturaram o programa 

PROGRAMA 

ANTERIOR 

PROGRAMA 

APÓS A 

INTEGRAÇÃO 

VÍNCULO 

INSTITUCIONAL 
PRINCIPAIS MUDANÇAS 

PROJOVEM 
PROJOVEM 

Urbano 
SNJ 

 - Ampliação da faixa etária de 18 a 24 

anos para 18 a 29 anos; 

 - Ampliação da duração do programa 

de 12 para 18 meses; 

 - Extensão do programa para unidades 

prisionais e socioeducativas de privação 

da liberdade; 

 - Alteração na forma de repasse para 

estados e município: antes realizada por 

convênios, passou a ser por 

transferência automática do FNDE. 

(continua) 
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(continuação) 

PROGRAMA 

ANTERIOR 

PROGRAMA 

APÓS A 

INTEGRAÇÃO 

VÍNCULO 

INSTITUCIONAL 

PRINCIPAIS MUDANÇAS 

CONSÓRCIO SOCIAL 

DA JUVENTUDE, 

JUVENTUDE CIDADÃ 

E 

EMPREENDEDORISMO 

JUVENIL 

PROJOVEM 

Trabalhador 
.MTE 

 - Incorporação do programa Escola de 

Fábrica, do MEC; 

 - Alteração da faixa etária de 16 a 24 

anos para 18 a 29 anos; 

 - Auxílio financeiro de R$ 100,00 

(antes eram: a) 06 auxílios de R$ 

120,00 para o Consórcio Social da 

Juventude, b) 05 auxílios de R$ 120,00 

para o Juventude Cidadã). 

AGENTE JOVEM 

PROJOVEM 

Adolescente - 

Serviço 

Socioeducativo 

MDS 

 - Extinção do auxílio financeiro de R$ 

65,00. O novo benefício de R$ 30,00 é 

concedido diretamente às famílias, 

mediante integração com o novo 

benefício variável do Bolsa Família; 

 - Priorização dos jovens de 15 a 17 

anos integrantes do Programa Bolsa 

Família; 

 - Ampliação da permanência no 

programa para até 24 meses; 

 - Previsão da expansão territorial na 

lógica dos Centros de Referência em 

Assistência Social (CRAS). 

SABERES DA TERRA 

PROJOVEM 

Campo - Saberes 

da Terra 

MEC e MDA 

 - Delimitação da faixa etária de jovens 

agricultora familiares de 18 a 29 anos. 

Antes eram atendidos jovens a partir 

dos 15 anos, ainda que a prioridade 

fosse de 15 a 29; 

 - Inclusão de auxílio financeiro de R$ 

100,00 por jovem atendido, o que não 

ocorria anteriormente. 

Fonte: IPEA (2009), adaptado. 

 

7.2.4. A experiência do PROJOVEM Integrado na visão dos atores do campo 

7.2.4.1. Os avanços no conteúdo 

As análises que os atores do campo fazem sobre a trajetória do PROJOVEM, 

especialmente de sua reestruturação no PROJOVEM Integrado, demonstram duas linhas 

gerais de avaliação do programa. Por um lado, afirma-se que houve um avanço 

significativo com relação ao seu conteúdo e à abordagem que a iniciativa tinha perante 

seu público-alvo, incidindo positivamente também nas relações intergovernamentais no 

tema da juventude. Por outro lado, há uma visão negativa do impacto que a gestão da 

modalidade “PROJOVEM Urbano” tinha sobre a Secretaria Nacional de Juventude e 
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assim, também, na tentativa de gestão intersetorial das quatro modalidades, que não 

haveria se efetivado. 

Um dos avanços em seu conteúdo, segundo as entrevistas, é a possibilidade de que os 

beneficiários frequentassem a modalidade PROJOVEM Urbano mesmo quando 

estivessem formalmente inseridos no mercado de trabalho, o que não era possível no 

PROJOVEM Original, direcionado exclusivamente aos jovens que não trabalhassem e 

não estudassem:  

O avanço que teve do projeto do PROJOVEM Original para o PROJOVEM 

Integrado foi a questão de tirar a questão do trabalho como empecilho 

porque a gente já vinha dizendo que a juventude trabalha. Que na 

verdade as mudanças que houveram no mundo fizeram com que a 

necessidade de aproximar o mundo do trabalho do mundo da escola era muito 

importante, mas a gente continuava no PROJOVEM Integrado, [o 

entrevistado se corrige] no PROJOVEM Original, por exemplo, não podendo 

receber empregadas domésticas porque elas tinham carteira assinada e aí 

você perdia uma população superimportante para o PROJOVEM Original a 

partir disso. No PROJOVEM Integrado a questão do trabalho saiu. É possível 

que a pessoa trabalhe, vários tipos de trabalho. Muitas vezes as pessoas 

deixavam o PROJOVEM ou até escondiam que estavam trabalhando 

(Entrevista 16). 

Outro aspecto relevante atribuído ao PROJOVEM Integrado é a sua relação com a 

constituição de novos espaços, como organismos gestores e conselhos de políticas nas 

administrações públicas municipais e estaduais, o que oxigenava o tema da juventude 

nos níveis locais de governo, gerando como resultado a construção de institucionalidade 

nessas administrações - considerado um dos papéis fundamentais da Secretaria Nacional 

de Juventude. Nesse sentido, o PROJOVEM representou uma externalidade positiva 

sobre a atuação do órgão: 

A gente vê que essa política do PROJOVEM (...) ela oxigena não só a 

comunidade escolar, mas ela oxigena toda a gestão das políticas públicas 

de juventude e a gente vê uma grande criação de Conselhos nos estados e 

nos municípios, e passamos a orientar e colocamos a resolução que essa 

representação dos órgãos da juventude estaduais e municipais deve ter 

assentos nos Comitês Gestores locais, tanto estaduais quanto municipais 

(Entrevista 9). 

Para outro dos entrevistados, a construção de relações interfederativas a partir do 

PROJOVEM também é considerada importante, especialmente em função da 

descentralização de recursos para a execução das modalidades que fomentava a 

constituição de institucionalidade local. Há a ressalva, porém, de que ele acabava 
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concentrando a visibilidade da ação do governo federal, gerando a impressão de que a 

política nacional de juventude se resumisse ao programa:  

Mas o PROJOVEM também foi importante para construir relações 

interfederativas, né? Com os estados e municípios no momento que ele 

repassa recursos. Então também ajuda gestores de juventude a constituírem 

conselhos e tudo mais. Então ele tem também um papel de estruturação, de 

um esboço de estrutura interfederativa no Brasil. Juventude. Mas, por outro 

lado, ele acabou como se a política nacional de juventude fosse o 

PROJOVEM. Isso é um problema. Isso é um problema (Entrevista 4). 

 

7.2.4.2. As dificuldades na gestão intersetorial 

Do ponto de vista da gestão, a execução da modalidade do PROJOVEM Urbano pela 

Secretaria Nacional de Juventude é considerada, pela maioria dos entrevistados, como 

um aspecto que ao longo do tempo demonstrou seu lado negativo. Como vimos no 

capítulo anterior, ainda que o papel da Secretaria tenha ficado mais claro ao longo do 

desenvolvimento das políticas brasileiras de juventude, sempre foi considerado 

primordial o seu potencial articulador como órgão transversal. Esse tipo de organismo, 

segundo a literatura, atuaria por meio do agendamento e da advocacy temática junto a 

outros órgãos da administração pública, sem participar diretamente da implementação 

de programas para que não resultasse em uma concorrência entre suas atribuições 

(SERRA, 2005; PAPA, 2011; BRONZO; COSTA, 2012). Dessa forma, seria capaz de 

transversalizar o tema da juventude, incidindo sobre a formulação de políticas setoriais 

para que, em suas ações, considerassem a juventude como um grupo com necessidades 

específicas no conjunto das políticas sociais. 

A percepção do campo é de que a execução da modalidade acabou ocupando um espaço 

muito grande dentro das atividades da Secretaria Nacional de Juventude. O impacto da 

gestão diária do programa dentro de sua estrutura, que já era enxuta, teria comprometido 

a articulação com outros ministérios do Executivo para além daqueles três que já 

participavam da implementação do PROJOVEM Integrado (Ministérios da Educação, 

do Trabalho e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome). Além disso, vê-se uma 

inversão temporal na criação do programa, que foi instituído pela mesma lei que 

instituiu a Secretaria. Para alguns dos atores, a iniciativa deveria ter sido fruto do 

trabalho do novo organismo: 
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Eu esperava que o PROJOVEM fosse criado depois que a Secretaria. Que a 

Secretaria fosse a autora e, naquele momento, quando é criada a SNJ na 

verdade já tem o PROJOVEM, né? (...) A gestão do PROJOVEM consumia a 

Secretaria Nacional de Juventude. A Secretaria pouco se envolveu para 

constituição de uma política nacional. Pensando para além da dimensão, 

para além do PROJOVEM, né? De pensar na articulação 

interministerial, toda a construção de uma proposta da política. 
(Entrevista 15). 

Então, na verdade, acontece que a Secretaria mal consegue fazer qualquer 

outra coisa a não ser o PROJOVEM. Toda a sua energia está... Ela monta 

quase que uma estrutura paralela para fazer isso. Então você tem assim, né?... 

80% da energia da Secretaria Nacional de Juventude fazendo o PROJOVEM 

acontecer, e o resto pouco tentando garantir esses [outros papéis] (Entrevista 

4). 

A intersetorialidade presente no desenho institucional do PROJOVEM, desde a sua 

primeira configuração, visava ultrapassar uma simples gestão compartilhada. O objetivo 

do programa era alcançar uma efetiva integração entre as ações desenvolvidas por cada 

um dos setores governamentais envolvidos (IPEA, 2009). Em avaliação realizada pouco 

mais de um ano após o início da implementação do PROJOVEM Integrado, o Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sugeriu que persistiam resistências às 

mudanças e inovações pretendidas: 

As recomendações de extinções, fusões ou readequação de ações anteriores 

visando à melhoria da gestão encontraram grande resistência por parte 

dos órgãos executores dos diferentes programas existentes. Tal resistência 

não é um fato novo ou inusitado, pois, em geral, as recomendações de 

extinções, fusões e incorporações de ações e programas executados por 

órgãos diferentes não raramente são rechaçadas (IPEA, 2009, p. 53). 

A análise das falas dos diversos atores que participaram direta ou indiretamente na 

construção da trajetória do programa manifesta três dificuldades principais para a 

realização de uma articulação intersetorial entre as suas modalidades: a) a ênfase dada 

pela equipe de gestores da Secretaria Nacional de Juventude à dimensão participativa do 

campo de políticas de juventude, em detrimento das necessidades de articulação 

interministerial; b) a ausência de instrumentos efetivos de gestão intersetorial; e c) a 

inadequação da ideia de “esteira” entre as modalidades do PROJOVEM Integrado, que 

não conversava com a concepção de integralidade do sujeito, interpretada como 

pressuposto para uma efetiva intervenção intersetorial. Analisaremos, a seguir, cada 

uma delas. 

A primeira dificuldade para a articulação intersetorial que aparece nas entrevistas é a 

hierarquização que o próprio quadro de gestores que compunham a Secretaria Nacional 
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de Juventude faria de suas atividades. Um aspecto marcante da institucionalização do 

tema da juventude no âmbito federal é a criação do Conselho Nacional de Juventude e a 

realização de Conferências Nacionais, que caracterizam um viés participativo bastante 

importante das políticas de juventude. Entretanto, identifica-se que a relação entre os 

gestores –  especialmente os mais jovens – com as juventudes que compõem o Conselho 

e que participam das conferências muitas vezes é vista como mais importante do que a 

articulação com os outros ministérios, o que incide negativamente na construção da 

intersetorialidade nas iniciativas e, nesse caso, no potencial intersetorial do 

PROJOVEM Integrado: 

Falando da importância da articulação intersetorial, essa é uma questão 

importante porque nem sempre quem está nos órgãos de juventude, sobretudo 

quando são mais jovens, tem uma disposição de articulação mesmo com as 

outras Secretarias e Ministérios em um processo de construção ou 

aprimoramento de políticas. Grande parte dos gestores está muito mais 

voltada para a relação direta com os jovens (Entrevista 15). 

Na mesma entrevista, explicita-se a percepção de que, muitas vezes, existe uma ideia de 

que as políticas de juventude estão estreitamente ligadas à participação, o que reforça a 

preocupação exposta no trecho anterior da entrevista: 

Há segmentos que pensam a política de juventude como uma política de 

mobilização e participação. Eu acho que essa é uma dimensão do diálogo, 

mas a articulação intersetorial é absolutamente fundamental e hoje acho que 

tem um desafio que é o de pensar no plano da gestão, mas pensar como as 

políticas se articulam nos territórios para poder trabalhar com os sujeitos 

concretos (Entrevista 15). 

A segunda dificuldade apontada pelos atores do campo é a falta de instrumentos de 

gestão intersetorial para a execução do PROJOVEM Integrado. Segundo eles, havia 

basicamente dois mecanismos para facilitar o diálogo entre as modalidades: um sistema 

de informação da Secretaria-Geral da Presidência da República, no qual os gestores de 

cada modalidade deveriam inserir dados para possibilitar a troca de informações entre 

os envolvidos, mas que esteve em desenvolvimento durante a maioria do período de 

implementação da iniciativa; e o Comitê Gestor do Programa, que deveria funcionar 

como espaço de “troca de conhecimento e experiências”, mas que poucas vezes se 

reuniu pois “cada ministério tinha suas prioridades e nenhuma delas era participar das 

reuniões do PROJOVEM” (Entrevista 05). Os trechos abaixo ilustram as dificuldades 

de integração por meio do Comitê Gestor previsto no decreto que regulamentava o 

programa: 
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Outro aspecto a ser ressalvado são as dificuldades de articulação entre as 

quatro modalidades do programa. A SNJ, em tese, faz isso por meio do 

Conselho Gestor do PROJOVEM Integrado; na prática, no entanto, faltaram 

instrumentos de gestão que efetivassem o papel de coordenação da Secretaria 

e promovessem uma articulação verdadeira entre as modalidades (ODAS, 

2011). 

Dentro do Decreto do PROJOVEM foi criado o Comitê Gestor dos Projovens 

e o Comitê Geral. Houveram poucas reuniões desse Comitê. Tanto os 

setoriais, que seria os do PROJOVEM Urbano, Rural, Trabalhador e 

Adolescente. Quanto do Comitê geral do próprio PROJOVEM. Então eu 

acho que isso foi uma... Pode se dizer que foi uma grande dificuldade para 

fazer esse processo acontecer (Entrevista 6). 

Finalmente, há um terceiro aspecto nas falas dos atores do campo que, de acordo com as 

reflexões que desenvolvemos nessa pesquisa, parece ser o mais importante: a 

inadequação da ideia de “esteira” à concepção de integralidade que orientaria a ação 

intersetorial. Como temos argumentado, as ideias e concepções sobre determinado 

problema social influenciam diretamente a escolha de alternativas, inclusive 

administrativas, que os atores realizam para solucioná-lo (FISHER; FORESTER, 1993). 

É nas interações entre os atores de um campo que emergem as construções sociais e 

concepções que orientam a constituição e a trajetória das políticas. 

A ideia de que a intersetorialidade do PROJOVEM Integrado e a integração entre as 

suas modalidades fosse construída pela lógica de uma “esteira” que encaminharia os 

egressos de uma modalidade para outra apostava que a ação governamental, por si só, 

pudesse orientar trajetórias de vida mais lineares para os jovens que participassem das 

ações do programa. Entretanto, ao longo da trajetória da política, os atores passaram a 

perceber que essa lógica não se adaptava à realidade dos beneficiários, exatamente por 

deixar de lado uma das concepções fundantes e expressas em documentos oficiais sobre 

as políticas de juventude: a heterogeneidade juvenil e suas diferentes trajetórias de vida. 

Soma-se a isso que as condições e os incentivos para a implementação de cada 

modalidade eram diferentes e, assim, poucos municípios executavam paralelamente as 

modalidades do PROJOVEM: 

O conceito de “esteira” permeou a concepção que temos hoje e que, em 

minha opinião, vê a ação do poder público na vida do cidadão como algo 

linear, cronológico mesmo: “vamos buscar quem está fora da escola e 

colocá-lo novamente nessa “esteira”, que sai da porta da casa dele, passa pela 

escola, passa pela formação profissional para alguns ou pela universidade 

para outros e termina dentro do mercado de trabalho formal” (ODAS, 2011). 

Aquilo que se pensou e o que se falava inicialmente do PROJOVEM, que ele 

poderia ser uma esteira, né? O menino entrava com 15 anos no PROJOVEM 
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Adolescente. Se ele tivesse lá a dificuldade dele com defasagem escolar, ele 

ia para o Urbano. Depois ele se capacitava no Trabalhador e ele ia para a 

vida. (...) A gente não tem nenhum relato disso. Se isso de fato houve nos 

municípios onde tinham todos os programas. Porque nem todos os 

municípios tinham o Adolescente, o Urbano e o Trabalhador (Entrevista 06). 

Em outra das entrevistas, ao analisar as dificuldades para a integração entre as 

modalidades, afirma-se que, apesar do discurso de promoção de direitos integrais da 

juventude, persiste uma leitura dicotomizada dos sujeitos, que impediria a proposição de 

soluções efetivas: 

Então, isso é um sintoma de que a ideia da intersetoralidade, da articulação, 

do diálogo entre as áreas não está bem assimilada por nós. Ela não está 

suficientemente assimilada por nós. E ela não está assimilada por nós por 

quê? Claro, por uma coisa histórica, secular e de cultura institucional (...) 

Mas também é produto de uma leitura dicotomizada, de uma leitura 

fragmentada dos sujeitos de direitos. A gente não consegue produzir, e 

leva às últimas consequências o nosso discurso da promoção dos direitos 

integrais do jovem. É isso. Esse é o problema (Entrevista 2). 

 

7.2.5. Perspectivas sobre a ação intersetorial no PROJOVEM Original e no 

PROJOVEM Integrado 

Algumas entrevistas, ao comparar o PROJOVEM Original com o PROJOVEM 

Integrado, sugerem que foram adotadas diferentes perspectivas para a construção da 

intersetorialidade nos programas. Enquanto no caso do PROJOVEM Original havia o 

compartilhamento de tarefas, de execução, para uma única ação que incidisse em um 

único público-alvo – formado por jovens de 18 a 24 anos –, no caso do PROJOVEM 

Integrado optou-se por uma integração pela coordenação, em que cada órgão executor 

tinha tarefas relativamente independentes dos demais, direcionadas a subdivisões etárias 

do público-alvo mais geral que era formado por jovens de 15 a 29 anos: 

Olha, o PROJOVEM Original foi uma tentativa de fazer uma integração 

de três temas num mesmo programa. Política de educação, qualificação para 

o trabalho e cidadania. Tudo no mesmo programa. Todo o material 

curricular e pedagógico é assim. Ele é a integração dentro de um programa 

só. Ele oferece um pacote completo. Completo não. Vamos dizer com três 

áreas bastante importantes para os jovens. Acho que... Coisas bacanas... E 

mostra os seus limites também. Mostrou os seus limites. O PROJOVEM 

Integrado foi outro tipo de tentativa. Foi a tentativa de execução de 

programas temáticos, um programa do MDS, um programa do Ministério do 

Trabalho e um programa da Educação. Com uma coordenação gerencial. A 

integração se dava na coordenação, na esfera do próprio governo federal. 

Comitê composto por todos os Ministérios com a figura da SNJ como 

coordenadora. Mas que eu acho que também não rolou... (Entrevista 04). 
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Foram desenhados, então, dois tipos de abordagens bastante diferentes. No caso do 

PROJOVEM Original, entendemos que a aposta de integração intersetorial, a partir da 

execução, tinha como atributo uma construção mais “de baixo para cima”, com maior 

possibilidade de diálogo na qual, segundo os entrevistados, cada participante teve que 

repensar o seu modus operandi para possibilitar o desenvolvimento da iniciativa: 

Tarefas comuns e tarefas divididas. Com um grau bastante próximo de 

responsabilidade, dividindo inclusive as tarefas. Era o Ministério da 

Educação que deveria cuidar da compra do material. Teve a questão da 

escolaridade. Enfim, tudo isso. Era o Ministério do Trabalho, por exemplo, 

que cuidava de toda a parte da formação profissional e dos arcos... Uma 

concepção diferente inclusive, mais moderna de arcos profissionais e 

pensando muito no desenvolvimento local – das demandas de cada lugar 

aonde o PROJOVEM fosse. E o Ministério do Desenvolvimento Social, 

responsável pela bolsa que os alunos deveriam ter e pelo o seu cadastro; pela 

sua inserção em termos de... Inserção bancária, inclusão bancária (Entrevista 

16). 

Em contrapartida, nos parece que, no caso do PROJOVEM Integrado, a integração 

intersetorial baseada na coordenação de um comitê gestor apostava em uma receita mais 

“de cima para baixo”, representando uma articulação de caráter gerencial: 

No caso específico, leve em conta, ainda, tratar-se de programas que já 

existiam coordenados por seus respectivos ministérios. O Agente Jovem 

transformou-se no PROJOVEM Adolescente; ações bem-sucedidas do 

extinto PNPE49, como os Consórcios Sociais da Juventude, e outros 

programas do MTE, como o Escola de Fábrica, transformaram-se no 

PROJOVEM Trabalhador; e o Saberes da Terra é o PROJOVEM Campo. Ou 

seja, há um determinado momento em que alguém diz: “continue fazendo o 

que você fazia, mantendo, inclusive, as mesmas responsabilidades sob as 

mesmas rubricas, mas agora seja coordenado por outra área de governo” 

(ODAS, 2011). 

A reflexão dos atores direciona a nossa interpretação sobre as possibilidades de 

integração intersetorial como uma construção baseada do entendimento comum entre os 

diferentes atores sobre a necessidade de uma intervenção conjunta, não por meio de 

decretos; e esse entendimento parte do pressuposto enunciado, pelos atores e pela 

literatura, da própria necessidade de enxergar os sujeitos de direitos em sua 

integralidade e na construção de sua autonomia, oferecendo-lhes diferentes 

possibilidades para que possam traçar suas trajetórias individuais: 

Estamos numa terceira geração de tentativas de pensar o que pode ser 

articulação e o que pode ser coordenação. E a coordenação é isso. É você 

ganhar as pessoas para um entendimento, para uma visão e para um 

olhar. E oferecer serviços que de fato possam corresponder às necessidades 

                                                 
49 Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego. 
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dos jovens. E isso você pode garantir ou não através de um decreto. Mas não 

é o decreto que garante essa função de coordenação (Entrevista 4). 

Para mim isso está muito centrado no que é a condição juvenil. Diferente da 

criança e do adolescente que está lá na escola, ele tem que estar na escola. 

Você pode até fazer tudo confluir pela escola. O jovem está em circulação 

pelos diferentes espaços. E ele tem condições, na maior parte das vezes, de 

escolher o que ele quer fazer. Você não vai obrigar o cara a fazer nada que 

não corresponda à demanda dele. Então é isso. O que você tem que fazer é 

oferecer uma série de... Ele tem que ser capaz de acessar as políticas no 

território. Para mim a integração se dá então no sujeito. No sujeito e no 

território. Quer dizer, o nosso papel é oferecer, de forma clara, articulada 

e em rede. Mas por que... E não você obrigar a um pacote integrado, 

entendeu? (Entrevista 4). 

Conforme vimos na primeira seção desse capítulo, Cunill-Grau (2014) estabelece um 

interessante framework para analisar a intensidade da intersetorialidade em um arranjo 

intersetorial de intervenção a partir do exame dos seguintes aspectos: a) a inclusividade 

no ciclo das políticas públicas, especialmente na formulação de uma ação 

governamental; b) a manconunidade ou compartilhamento da execução; e c) a 

construção de estruturas intersetoriais orgânicas por meio da iniciativa em questão. 

A partir do exame das percepções dos atores apresentadas nos parágrafos anteriores, 

realizaremos uma breve análise comparativa entre a proposta intersetorial que orientou 

as atividades do PROJOVEM Original e aquela que configurou o PROJOVEM 

Integrado, tendo como base a proposta desenvolvida por Cunill-Grau (2014). 

No caso do PROJOVEM Original, tratava-se de um programa único, com a participação 

dos Ministérios da Educação, do Trabalho e do Desenvolvimento Social e da Secretaria 

Nacional de Juventude na execução das atividades, sendo que a Secretaria acumulava a 

função de coordenação do programa. No processo formulação da iniciativa, estiveram 

presentes diversos atores setoriais, inclusive os órgãos governamentais que depois 

participaram diretamente de sua implementação, por meio da constituição do Grupo de 

Trabalho Interministerial de Políticas para a Juventude. Nesse grupo, foram construídos 

os acordos iniciais e desenhada a forma de intervenção intersetorial do PROJOVEM.  

Durante a execução do programa, houve constante troca de informação entre os setores, 

que realizavam conjuntamente as atividades de execução e, inclusive, o manuseio dos 

recursos orçamentários, sendo que o monitoramento e a avaliação se concentravam mais 

na Secretaria Nacional de Juventude – indicando a inclusão dos diferentes setores no 

desenvolvimento do programa. Ainda que tais características não tenham resultado na 
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alteração de estruturas prévias dos setores envolvidos50, segundo os entrevistados houve 

um esforço de cada setor para se adaptar às necessidades do programa. A governança, 

por sua vez, era realizada a partir da Coordenação Nacional do PROJOVEM, que 

contava com a participação de todos os atores envolvidos em suas atividades. Dessa 

forma, entendemos que o PROJOVEM Original foi uma experiência que demonstrou, 

em termos absolutos, média intensidade em sua ação intersetorial. 

O PROJOVEM Integrado, por sua vez, foi constituído por meio da aglutinação de 

programas anteriores, que se transformaram nas quatro modalidades do programa: o 

PROJOVEM Urbano, o PROJOVEM Campo – Saberes da Terra, o PROJOVEM 

Trabalhador e o PROJOVEM Adolescente. Cada modalidade era executada por um dos 

setores governamentais ligados à iniciativa, sendo atribuição da Secretaria Nacional de 

Juventude a coordenação das modalidades, o que dependia da articulação para a 

realização de reuniões pelo Conselho Gestor do programa. 

Os setores envolvidos – Educação, Trabalho e Desenvolvimento Social – e a Secretaria 

Nacional de Juventude participaram de sua formulação por meio de um grupo de 

trabalho ad hoc que propôs a reestruturação do programa original no programa 

integrado, mas a execução das modalidades era realizada independentemente por cada 

ministério e cada modalidade previa atividades específicas, contando com 

financiamento próprio oriundo de recursos dos órgãos ou respectivos fundos setoriais. O 

monitoramento e a avaliação conjunta foram bastante limitados, especialmente devido à 

ausência de um mecanismo que possibilitasse a sua ocorrência. 

Adicionalmente, não foram produzidas alterações nas estruturas dos setores 

participantes, uma vez que cada modalidade foi resultante de uma ação que já era 

executada por cada instituição participante, o que persistiu na implementação do 

programa. A governança do programa era realizada por meio do Conselho Gestor do 

PROJOVEM Integrado, cuja participação de cada setor era formalizada na 

regulamentação do programa, mas pouco efetiva devido à dificuldade de 

estabelecimento de uma agenda comum para a realização de reuniões. Dessa forma, as 

modalidades do programa pouco conversavam e, por isso, entendemos que a proposta 

                                                 
50 Não há indícios explícitos sobre alterações nas estruturas dos setores, mas sim indícios de mudanças no 

comportamento dos setores para possibilitar a integração entre as atividades específicas do programa. 
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de ação intersetorial do PROJOVEM Integrado pode ser caracterizada como de baixa 

intensidade.  

 

Tabela 08. Comparação entre a intensidade da ação intersetorial no PROJOVEM 

Original e no Projeto Integrado, segundo os graus de integração dos mecanismos de 

gestão, de execução e das estruturas organizativas 

 
VARIÁVEIS PROJOVEM ORIGINAL PROJOVEM INTEGRADO 

MODALIDADES Programa único, não contava com 

modalidades 

PROJOVEM Urbano 

PROJOVEM Campo – Saberes da 

Terra 

PROJOVEM Trabalhador 

PROJOVEM Adolescente 

ÓRGÃOS/SETORES 

PARTICIPANTES 

Secretaria Nacional de Juventude 

(execução e coordenação de atividades) 

Ministério da Educação (execução de 

atividades) 

Ministério do Trabalho (execução de 

atividades) 

Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (execução de 

atividades) 

Secretaria Nacional de Juventude 

(execução de modalidade e 

coordenação do programa) 

Ministério da Educação (execução de 

modalidade) 

Ministério do Trabalho (execução de 

modalidade) 

Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (execução de 

modalidade) 

INCLUSIVIDADE NO 

CICLO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

Setores participaram da formulação por 

meio do Grupo de Trabalho 

Interministerial de Políticas para a 

Juventude 

Monitoramento compartilhado, com 

participação especial da SNJ 

Avaliação compartilhada, com 

participação especial da SNJ 

Setores participaram da formulação 

por meio do Grupo de Trabalho (ad 

hoc) para reestruturação do programa 

Monitoramento limitado 

Avaliação limitada 

(continua) 
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(continuação) 

VARIÁVEIS PROJOVEM ORIGINAL PROJOVEM INTEGRADO 

MANCOMUNIDADE Compartilhamento da execução, da 

informação e dos recursos 

Execução independente, 

informação não compartilhada e 

recursos próprios de cada setor 

ESTRUTURAS 

ORGÂNICAS 

INTERSETORIAIS DE 

GOVERNANÇA 

Foram produzidas poucas alterações nas 

estruturas dos setores 

A governança era realizada por uma 

Coordenação Nacional com participação dos 

setores 

Não foram produzidas alterações 

nas estruturas dos setores  

A governança era realizada por 

meio de Comitê Gestor do 

Programa, com participação formal 

dos setores e baixa interlocução 

GRAU ABSOLUTO DE 

INTERSETORIALIDADE 

Intersetorialidade de média intensidade Intersetorialidade de baixa 

intensidade 

GRAU COMPARATIVO 

DE 

INTERSETORIALIDADE51 

Intersetorialidade de alta intensidade Intersetorialidade de baixa 

intensidade 

Fonte: Elaboração própria, com base em Cunill-Grau (2014) e material empírico da pesquisa.  

 

A trajetória do Programa PROJOVEM indica a importância dos acordos iniciais e da 

construção conjunta da ação intersetorial desde o seu início. O compartilhamento de 

atividades e o diálogo entre os setores envolvidos são fundamentais para que cada um 

deles possa se adaptar às necessidades de uma iniciativa cujo objetivo é intervir em 

diferentes dimensões da realidade vivenciada por seus beneficiários, o que foi o intuito 

do PROJOVEM Original: integrar a intervenção de distintos setores para enfrentar um 

problema multidimensional que se manifestava na vida da parcela mais vulnerável da 

juventude brasileira. 

A tentativa de aprofundar a intersetorialidade do programa por meio de sua 

reestruturação demonstrou o limite da união entre iniciativas que anteriormente já eram 

executadas pelos setores governamentais. A análise das falas dos atores do campo 

revela que cada uma das suas quatro modalidades, na verdade, consistia em um 

programa diferente, executado independentemente e direcionado, inclusive, para 

segmentos etários diferentes. Apesar de, no conjunto, unir ações que eram direcionadas 

                                                 
51 Estabelecemos o “grau absoluto de intersetorialidade” como variável a partir da revisão da literatura 

sobre o tema, levando em consideração os principais elementos relacionados às iniciativas intersetoriais. 

O “grau relativo de intersetorialidade”, por sua vez, foi construído a partir da comparação empírica entre 

as versões do PROJOVEM. 
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aos jovens de 15 a 29 anos, cada modalidade incidia sobre uma subfaixa etária e apenas 

sobre uma das dimensões da realidade de seu público-alvo. 

Dessa forma, se comparamos as versões do PROJOVEM ao longo de sua trajetória, 

vemos que a ação intersetorial, ao invés de ser aprofundada, se enfraqueceu ao longo do 

tempo, revelando as dificuldades do alcance da intersetorialidade. Enquanto a primeira 

experiência partiu de uma leitura da realidade multifacetada da vivência juvenil e, a 

partir de uma concepção mais integral, desenvolveu suas iniciativas; a experiência do 

PROJOVEM Integrado apostou em um caminho inverso, disponibilizando ações que 

eram direcionadas a diferentes jovens e, portanto, não intervindo ao mesmo tempo nas 

características do jovem enquanto sujeito integral de direitos. Apesar do enquadramento 

da iniciativa integrada como intersetorial, a nosso ver o programa acabou revelando ser 

mais o resultado de uma gestão transversal, uma vez que a “perspectiva de juventude” 

parece ter orientado cada setor do governo a incorporar necessidades da juventude em 

seu planejamento e as especificidades de diferentes grupos juvenis em seus programas – 

nesse caso, representados pelas modalidades do PROJOVEM Integrado.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo dessa dissertação foi analisar o papel das ideias, discursos e 

interpretações sobre a juventude no processo de constituição do campo e na formação 

das políticas para os jovens no Brasil. Para isso, procuramos identificar as diversas 

posições dos atores do campo e analisar quais foram os principais problemas e soluções 

produzidos na arena discursiva que caracterizou a evolução das iniciativas brasileiras 

para os jovens, assim como as possíveis tensões que ocorreram em seu 

desenvolvimento. Alguns aspectos que encontramos, portanto, devem ser evidenciados 

nessas considerações finais. 

Através do conceito de frame ou enquadramento interpretativo (SNOW; BENFORD, 

2000; REIN; SCHÖN, 1993), foi possível identificar alguns dos modos pelos quais os 

atores do campo enquadravam o entendimento sobre os jovens, construíam ideias sobre 

eles e também sobre as políticas públicas que incidem sobre o público juvenil. Para os 

entrevistados, as ações do governo federal até o final da década de 1990 não se tratavam 

de políticas “de juventude” por não reconhecerem a “real condição e diversidade 

juvenil”, concepção que seria fundamental para o desenvolvimento das políticas. Dessa 

forma, enquadravam as iniciativas anteriores ao primeiro governo Lula como ações que 

não auxiliavam no desenvolvimento da autonomia dos jovens, tratando-os apenas a 

partir da ideia do “jovem-problema”. 

Esse consenso, que passa a se constituir no campo especialmente a partir da realização 

do seminário “Políticas Públicas no Brasil: Juventude em Pauta” representou a 

formação de uma coalizão discursiva (HAJER, 1993; THROGMORTON, 1993) em 

torno da necessidade de uma política nacional de juventude cujos paradigmas de 

reconhecimento dos jovens ultrapassassem a concepção do “jovem-problema”. 

O consenso dessa necessidade, entretanto, também foi caracterizado por disputas entre 

outros frames, que enquadravam a juventude a partir da sua dimensão educativa na 

concepção do “jovem-estudante” ou a partir de sua dimensão econômica na concepção 

do “jovem-trabalhador”. Uma terceira concepção, que enxergava a juventude a partir de 

sua diversidade enquanto grupo e de sua integralidade enquanto sujeito de direitos, foi a 

que passou a dominar o campo. Dessa forma, foi consolidada uma nova coalizão 

discursiva, que substituiu a que defendia a necessidade de uma política para o jovem 
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sob vários enquadramentos – e contava com a participação de inúmeros atores sociais –    

por aquela que defendia a necessidade de uma intervenção mais integral que abarcasse 

diferentes dimensões da vivência juvenil, institucionalizando o discurso do jovem como 

sujeitos de direitos integrais. Essa é a concepção amplamente utilizada nos documentos 

governamentais e que é encontrada nas falas dos atores até hoje, assim como em atas de 

reuniões do Conselho Nacional de Juventude e de audiências públicas. 

Outro achado foi a importância do Projeto Juventude e da Comissão Especial de 

Políticas de Juventude da Câmara dos Deputados para orientar a formulação das 

iniciativas em nível nacional. Alguns atores dão mais importância às iniciativas do 

Executivo de criação da Secretaria Nacional de Juventude, do Conselho Nacional de 

Juventude e do Programa PROJOVEM, enquanto outros afirmam que as iniciativas 

legislativas, de proposição do Estatuto de Direitos da Juventude, do Plano Nacional de 

Juventude e da inserção do termo “jovem” na Constituição Federal de 1988 seriam 

conquistas mais importantes para a juventude brasileira devido ao seu reconhecimento 

no arcabouço jurídico do Estado Brasileiro. 

A escolha do primeiro Secretário Nacional de Juventude também releva uma das 

tensões advindas da institucionalização do tema no governo federal. A maioria dos 

atores acreditava que a nomeação de um jovem como Secretário teria uma importância 

representativa e simbólica importante para o momento. Por outro lado, havia a 

preocupação de que esse jovem deveria ter um perfil que conversasse com as diversas 

juventudes, problematizando a escolha por um indivíduo oriundo do movimento 

estudantil ou mesmo das juventudes partidárias; essa segunda opção – de escolher um 

jovem – poderia sinalizar que a Secretaria seria um espaço para a construção de 

carreiras políticas dentro do Estado. 

Dessa forma, podemos considerar que havia uma infinidade de ideias, discursos e 

interpretações que reverberavam sobre a construção dos problemas e alternativas 

colocadas para as políticas de juventude. Entretanto, foi a formação da coalização 

discursiva que interpretava a juventude a partir de sua “condição juvenil” e da 

diversidade de situações que vivenciava, ainda entendendo o jovem como sujeito de 

direitos integrais, que institucionalizou o discurso sobre os jovens, configurando a 

interpretação legítima que até hoje é disseminada no campo de políticas de juventude no 

Brasil. Portanto, há duas concepções interligadas que, como argumentamos nessa 

dissertação, originaram duas formas de reconhecer o jovem; por sua vez, essas formas 
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estão diretamente ligadas às escolhas que o Estado brasileiro realizou para 

institucionalizar as políticas de juventude em âmbito nacional. 

Nessa compreensão, também procuramos analisar as formas pelas quais o Estado 

reconheceu os jovens e quais foram as principais iniciativas e fatos que marcaram o 

reconhecimento da juventude. Um primeiro aspecto do reconhecimento, nesse sentido, é 

a criação da Secretaria Nacional de Juventude que, além de constituir o órgão gestor de 

políticas de juventude, simbolizou a existência do tema ligado ao centro do poder 

político nacional. O Conselho Nacional de Juventude, por sua vez, possibilitaria a 

participação de jovens no controle social das políticas. Essas iniciativas, para os atores 

do campo, simbolizam também a redistribuição de poder político, fomentando o que 

Fraser (2007) denomina como “paridade participativa”, conceito cujo pressuposto 

normativo afirma a necessidade de garantir a participação de grupos sociais na 

construção dos valores culturais e políticos como forma de reverter ou evitar o não-

reconhecimento de suas particularidades e modos de vida. 

O reconhecimento dos jovens pela via dos direitos também é um aspecto importante 

demonstrado nos discursos do campo, por reconhecer –  conforme afirma Honneth 

(2003), um tratamento baseado na igualdade entre seres livres e iguais. 

Complementarmente, o direito teria o potencial de legitimar as demandas dos 

movimentos pelos direitos da juventude, estando ligado também à valorização da sua 

diferença. 

Outros dois aspectos do reconhecimento da juventude avaliados como importantes são a 

contribuição que o reconhecimento de outras minorias políticas, por meio da criação da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e da Secretaria de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial (SEPPIR), tiveram para a emergência do tema da juventude, além 

das lutas protagonizadas pelos jovens brasileiros, o que também teria contribuído para o 

abandono do paradigma do jovem-problema e sua substituição pelo paradigma do 

jovem como sujeito de direitos, inaugurando uma visão positiva de suas potencialidades 

e capacidades enquanto cidadãos. Uma das tensões identificadas no campo, contudo, é 

que esse reconhecimento é repleto de contradições, uma vez que o poder público não 

chega às periferias, especialmente dos grandes centros urbanos – e não garante, assim, o 

direito à vida de uma importante parcela dos jovens brasileiros. 
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Nesse contexto, foi possível identificar que o reconhecimento da juventude é balizado 

por duas concepções igualmente importantes para o desenvolvimento das políticas. A 

primeira concepção que está presente no campo dessa política pública e que orienta a 

sua institucionalização no governo federal é aquela que reconhece a juventude como um 

segmento social que guarda semelhanças internas, em função da proximidade etária, e 

que apresenta heterogeneidade interna devido às diferentes situações sociais, culturais e 

econômicas que caracterizam os grupos juvenis. A outra concepção é aquela que deriva 

do entendimento de que os indivíduos são sujeitos de direitos integrais, sendo essa outra 

das ideias que informaram o desenho de iniciativas governamentais para os jovens. 

Ambas as reflexões estão presentes em diversos estudos sobre os jovens e sobre as 

políticas públicas brasileiras. Com relação ao primeiro aspecto ou concepção, vários 

estudos sociológicos refletem o entendimento de que existe uma “condição juvenil” que 

aproxima os jovens e também “situações” que caracterizam a vivência de diferentes 

“juventudes” (ABRAMO, 2005; 2007; NOVAES, 2007; SPOSITO, 2003; 2005; 

GROPPO, 2004; PAIS, 1990; PERALVA, 2007; DAYRELL, 2007). O que tentamos 

trazer como contribuição nesse estudo foi relacionar essa concepção com o debate sobre 

o reconhecimento e como a ideia do reconhecimento, por sua vez, canalizou esforços no 

campo das políticas de juventude para a institucionalização do tema no governo federal, 

sobretudo com a criação da Secretaria Nacional de Juventude.  

O outro aspecto com o qual trabalhamos nessa dissertação foi o reconhecimento dos 

jovens como sujeitos de direitos integrais. Essa concepção é orientada pelo 

reconhecimento da multidimensionalidade dos problemas sociais que exigiriam uma 

ação governamental pautada pela integralidade, sugerindo que um indivíduo tem 

diversas necessidades e demandas por viver uma realidade multifacetada, ideia que se 

aplica a todos os cidadãos de uma sociedade. A intervenção do Estado, nesses casos, 

requer o planejamento e a execução de iniciativas intersetoriais como forma de intervir 

em múltiplas dimensões do cotidiano dos sujeitos (BRONZO, 2007; BRONZO e 

COSTA, 2012; CUNILL-GRAU, 2014; VEIGA e BRONZO, 2014). Nesse contexto, o 

que esse estudo pretendeu foi realizar um diálogo entre o reconhecimento dos jovens 

como sujeitos de direitos integrais e a formulação do PROJOVEM, cujo desenho é 

intersetorial. 
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Em função de nossos objetivos analíticos, essas duas concepções foram trabalhadas 

separadamente, o que possibilitou uma análise empírica mais direcionada das estratégias 

administrativas utilizadas na gestão das políticas para os jovens. 

Conforme salientamos no capítulo 05, entendemos que não há concorrência entre essas 

concepções, mas sim que elas se complementam. A referência à diversidade, por sua 

vez, pode ser entendida a partir de duas dimensões: ela está relacionada às situações 

diversas que as juventudes vivem e também às diversas identidades que se manifestam 

em cada jovem enquanto indivíduo. 

No capítulo 06, identificamos que o reconhecimento juvenil a partir de suas 

especificidades enquanto grupo orientou a escolha da gestão transversal no 

desenvolvimento das políticas. A transversalidade, tanto no discurso oficial quanto no 

do campo, é considerada uma “necessidade”, tornando-se ainda uma “missão” da 

Secretaria Nacional de Juventude. A reflexão trazida pelos entrevistados aponta para 

uma utilização do termo especialmente em sua dimensão temática, como forma de 

colocar o tema da juventude como “corrente-principal” no sistema de políticas públicas, 

transbordando para os setores governamentais a importância de incorporar as diferenças 

do segmento juvenil no planejamento de suas ações, o que favorece a vocalização das 

demandas dos jovens.  

Outra dimensão associada à transversalidade é a sua operacionalização em função do 

reconhecimento de grupos populacionais. Na pesquisa, sugerimos que a dimensão 

“temática” e “do reconhecimento” que aparecem na literatura (SERRA, 2005; PAPA, 

2011; SANDIM, 2012; IPEA, 2009; CÔRTES, 2001) são indissociáveis, pois os 

discursos dos atores do campo apontam para o fato de que incidir sobre os setores da 

política governamental levando a “perspectiva de juventude” só é possível quando os 

jovens, enquanto segmento social, são reconhecidos e incorporados como sujeitos de 

direitos nas visões de mundo dos diversos atores setoriais. 

Outro ponto que chamou a atenção foi a discussão sobre o perfil da Secretaria Nacional 

de Juventude. Inicialmente, as funções desse organismo apareceram como um consenso 

construído em eventos como os seminários que constituíram o Projeto Juventude; 

entretanto, houve um debate interessante em torno das suas funções e como elas 

afetariam a sua performance. A opção pelo orçamento próprio para a execução de ações 

poderia afastá-la do papel de gestão transversal, entendido prioritariamente como 
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articulação entre setores, como complementar às iniciativas setoriais. Por outro lado, 

deixar de executar diretamente ações para os jovens, dentro da cultura organizacional 

que permeia o Estado, poderia enfraquecê-la, afetando inclusive a visibilidade do tema 

juvenil no governo federal. 

O desenho da Secretaria Nacional de Juventude acabou consolidando, do ponto de vista 

formal, características de um órgão transversal (SERRA, 2005; BRONZO; COSTA, 

2012), que não realizaria a execução direta de ações e cuja atuação fosse baseada em 

sistemas de relacionamento, dimensão ligada à articulação, e de conhecimento, 

dimensão ligada à advocacy temática da perspectiva de juventude junto aos setores do 

governo. Do ponto de vista factual, a Secretaria acabou assumindo funções mistas, uma 

vez que passou a participar diretamente da execução do Programa PROJOVEM. 

A análise realizada sobre a gestão transversal no campo de políticas de juventude no 

Brasil, no capítulo 06, demonstra que as características institucionais consolidadas no 

perfil da Secretaria acabaram repercutindo na consolidação de duas dificuldades para a 

sua atuação. Em primeiro lugar, está o desafio de realizar a articulação transversal 

devido à impermeabilidade dos setores, entendida como maior nos pilares mais 

tradicionais das políticas sociais brasileiras, como a saúde e a educação. Esse 

entendimento parte especificamente dos atores que estão ou estiveram ligados às 

atividades da Secretaria Nacional de Juventude. 

Em segundo lugar, há um discurso que parte dos setores procurados pela Secretaria para 

que planejem suas ações levando em consideração o reconhecimento das 

particularidades do segmento jovem, no qual se entende que o órgão transversal, devido 

à sua instituição relativamente recente, não possui expertise para realizar suas atividades 

por não conhecer o “universo do Estado”. Segundo esse entendimento, a Secretaria 

deveria ainda passar por um período de amadurecimento, que lhe permitisse 

compreender nuances da administração pública brasileira que estão além das suas 

funções. Dessa forma, o campo possibilitou a observação dos “dois lados da mesma 

moeda”, ao explicitar a visão dos setores e a visão “da juventude” nos processos de 

construção de relacionamentos e disseminação de conhecimento sobre o tema. 

Com relação à análise da transversalidade nas políticas de juventude, esse estudo espera 

ter contribuído para a reflexão sobre como uma concepção sobre a juventude, que baliza 
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o seu reconhecimento, representou um elemento importante na escolha pela gestão 

transversal, materializada nas funções da Secretaria Nacional de Juventude. Apesar de 

no discurso a transversalidade ser vista como uma “necessidade” ou como uma 

“missão”, são encontradas dificuldades que distanciam a sua real operacionalização no 

cotidiano do governo federal. 

Dois limites encontrados na exposição desse capítulo devem ser explicitados. Em 

primeiro lugar, ainda que tenhamos identificado nas falas dos atores a impermeabilidade 

dos setores ao tema juvenil em função dos já consolidados mecanismos de intervenção 

das áreas sociais, não foi possível identificar, de fato, quais são as características dessa 

impermeabilidade. Assim, nossas observações foram pautadas pela literatura que se 

debruça sobre o tema. Uma das hipóteses que podemos levantar a partir desse estudo 

exploratório é que o frame do jovem-estudante e o frame do jovem-adolescente estão 

profundamente enraizados nos setores da educação e da saúde, conforme demonstram 

alguns estudos da literatura sobre a juventude (ABRAMO, 2005; 2007; NOVAES, 

2007; SPOSITO, 2003; 2005; LEÓN, 2005). 

A estratégia intersetorial, por sua vez, foi analisada no último capítulo, por meio do 

exame da trajetória do Programa PROJOVEM. O argumento construído nessa 

dissertação é de que, sendo o primeiro e mais representativo programa no nível federal, 

segundo os discursos oficiais e do campo, a análise de sua trajetória oferece importantes 

indícios de como a intersetorialidade tem se desenvolvido na trajetória do próprio 

campo de políticas de juventude, sendo informada pelas concepções sobre o jovem 

como sujeito de direitos integrais. 

Identificamos que a formulação do PROJOVEM foi orientada pelo enquadramento que 

os seus formuladores fizeram sobre o jovem considerado mais vulnerável a partir da 

interpretação de estatísticas sobre a condição juvenil brasileira, que apontavam a 

exclusão social devido à evasão escolar, à dificuldade de inserção no mercado de 

trabalho em postos não-precarizados, entre outros. O desenho da primeira versão do 

programa, dessa forma, pretendeu intervir em diferentes dimensões da vivência juvenil, 

articulando a educação, o trabalho e o desenvolvimento comunitário. Outro ponto 

importante de sua formulação foi o objetivo do Estado brasileiro em reconhecer esses 

jovens mais vulneráveis, colocando-os como eixo central da iniciativa e tentando 
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romper com a dinâmica refratária com que eles enxergavam as iniciativas do poder 

público. 

Um dos meios utilizados para analisar a trajetória do PROJOVEM foi a identificação de 

metáforas presentes nas narrativas sobre a história da iniciativa contada pelos atores do 

campo que, segundo Throgmorton (1993), são elementos importantes para reforçar 

ideias ou legitimar a escolha entre determinadas alternativas colocadas para a solução de 

um problema no processo das políticas públicas. O programa é frequentemente 

denominado como “carro-chefe” das políticas de juventude durante o governo Lula ou 

da afirmação da Secretaria Nacional de Juventude, enquanto órgão coordenador das 

iniciativas para os jovens em âmbito federal. Em nossa análise, sugerimos que a 

utilização dessa metáfora contribuiu para a institucionalização do discurso sobre o 

PROJOVEM como uma “política de juventude”. Identificamos a existência de uma 

coalizão discursiva que se referia ao programa como “política de juventude” por tratar 

das especificidades do público juvenil enquadrado como mais vulnerável, por trabalhar 

as dimensões enquadradas como fundamentais para romper com o ciclo de exclusão 

social à qual o jovem estava submetido. Por outro lado, havia um conjunto de atores que 

avaliava o PROJOVEM como política de educação em função de seu vínculo com a 

qualificação educacional, defendendo ainda que uma concepção mais integral, que 

reconhecesse a expressão juvenil e as múltiplas identidades encontradas em cada jovem, 

deveria orientar o novo programa. A primeira coalizão de atores, cujo discurso difundia 

a ideia que as três dimensões presentes no PROJOVEM já o caracterizavam como uma 

“política de juventude”, acabou orientando o entendimento sobre o programa, 

materializado na utilização da metáfora do “carro-chefe”. 

Como vimos, o programa passou por uma reestruturação a partir da integração de 

diversos programas setoriais, constituindo a sua segunda versão: o PROJOVEM 

Integrado. Nesse momento, esse estudo identificou um processo de reframing (REIN; 

SCHÖN, 1993) em sua trajetória, caracterizado pela mudança na concepção e nos 

enquadramentos sobre os problemas sociais e as soluções para o seu enfrentamento. 

Nesse processo, foi assinalada a emergência de uma nova metáfora: a ideia do “carro-

chefe” que representava o programa foi parcialmente substituída pela ideia da “esteira”, 

que representava a interligação entre iniciativas para os jovens como forma de 

contribuir para a construção de uma trajetória mais linear de integração social. 
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A concepção que orientou a reformulação do PROJOVEM, portanto, partiu da ideia de 

que poderia haver uma continuidade da participação dos jovens nas modalidades que 

constituíram o programa integrado como forma de enfrentar os novos desafios 

colocados pelos atores do campo: o aprofundamento da intersetorialidade, o aumento da 

faixa etária à qual se destinava a iniciativa – dos 18 aos 24 para dos 15 aos 29 anos – e o 

aumento da escala do programa.  

Entre os aspectos observados no campo, é necessário ressaltar nessas considerações pelo 

menos três deles. Do ponto de vista das relações interfederativas, realizar a execução de 

programas direcionados aos jovens com a marca de uma “política de juventude” que 

simbolizou a primeira versão do programa, contando ainda com a capilaridade dos 

setores da educação, do trabalho e da assistência social, originou uma oxigenação nas 

iniciativas locais para a juventude por meio da criação de órgãos específicos nas 

administrações municipais e estaduais, contribuindo assim para a visibilidade do tema 

da juventude nos governos locais. 

Por outro lado, identificamos que o PROJOVEM Integrado, comparativamente à versão 

original, ilustrou uma tentativa de aprofundamento da ação intersetorial que não foi 

alcançada em sua operacionalização devido à falta de instrumentos de gestão que 

garantisse o diálogo entre as modalidades e à própria concepção de “esteira” que 

orientou a sua reformulação. 

Ressaltamos o que foi observado nos olhares dos atores do campo com relação à 

inadequação da ideia da “esteira” – inicialmente utilizada como forma de legitimar a 

escolha pelo novo desenho do programa – como forma de abordar a questão juvenil em 

função do próprio objetivo dessa dissertação, que é o de refletir sobre as interpretações 

realizadas sobre os problemas que orientam a escolha das alternativas das políticas e 

que, no caso do PROJOVEM, guiou o entendimento de que era necessário aprofundar a 

estratégia intersetorial. 

Identificou-se que a ideia da “esteira”, pautada na construção de uma lógica de que os 

incentivos governamentais pudessem guiar trajetórias mais lineares para os jovens ao 

encaminhá-los entre as modalidades do PROJOVEM Integrado, na verdade não era 

adequada às próprias vivências juvenis marcadas pela pluralidade de trajetórias 

individuais. O agrupamento dos jovens em um perfil trabalhador, estudante, adolescente 
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ou rural acabou, adicionalmente, desintegrando a própria concepção de sujeitos 

integrais. 

Além disso, as características oriundas dessa concepção acabaram conformando uma 

execução independente por cada setor da política envolvido na iniciativa. Observamos, 

através das entrevistas, que enquanto o PROJOVEM Original exigia um esforço 

conjunto e mudanças no modus operandi dos atores setoriais para que as atividades 

fossem desenvolvidas, o PROJOVEM Integrado isolava cada modalidade nas áreas 

responsáveis por sua execução. Embora o público do programa reformulado fosse 

constituído por jovens dos 15 aos 29 anos, também houve uma segmentação etária no 

planejamento e na implementação da iniciativa, o que reforçou a fragmentação do 

sujeito jovem em diversos sujeitos juvenis. 

A partir da análise da trajetória do PROJOVEM, consideramos que é possível chegar à 

conclusão de que o PROJOVEM Original, apesar de seus limites, pôde desenvolver 

uma estratégia de ação intersetorial de forma mais integrada, aproximando-se da 

operacionalização do conceito de intersetorialidade em sua execução, especialmente 

devido ao compartilhamento de tarefas entre os setores. O PROJOVEM Integrado, por 

sua vez, representou a aglutinação de programas – em sua regulamentação denominados 

como modalidades – desenvolvidos por diferentes setores do governo cujo recorte é a 

necessidade de uma parcela dos jovens considerados vulneráveis. A nosso ver, apesar de 

ser enquadrado como uma ação intersetorial, suas iniciativas parecem ser resultado mais 

de uma gestão transversal –  preocupada em orientar o recorte do público em cada um 

dos setores da política social, trabalhando tanto as especificidades da “condição 

juvenil”, caracterizada pela vulnerabilidade de uma grande parcela dos jovens 

brasileiros, quanto as diferentes vivências ou necessidades dos grupos juvenis que 

compõem o segmento social da juventude. 

É importante ressaltar que, apesar da análise realizada a partir da identificação da 

metáfora da “esteira”, não foi possível observar com profundidade o embate entre 

grupos de atores sociais e políticos em torno dessa concepção. Esse limite na análise 

empírica acaba não iluminando uma questão essencial que poderia ter sido melhor 

trabalhada nessa pesquisa: como a ideia da “esteira” despontou como uma solução para 

o aprofundamento da articulação intersetorial no programa PROJOVEM frente a outras 

alternativas e, ainda, levando em consideração que o próprio campo reconhece a sua 

fragilidade no tratamento dos jovens como sujeitos integrais? 



179 

 

 

Essa dissertação apostou na análise de diversos elementos que estiveram e estão 

presentes na constituição do campo e na formulação de políticas de juventude no nível 

federal, procurando identificar como as ideias, discursos e interpretações sobre os 

jovens brasileiros balizam o seu reconhecimento como sujeitos de direitos, e por sua 

vez, como o entrelace entre as concepções sobre a juventude impactaram na seleção 

pela institucionalização da Secretaria Nacional de Juventude como órgão transversal e 

pela formulação do Programa PROJOVEM como iniciativa intersetorial.  

Trata-se de uma empreitada que, por olhar para vários aspectos, encontra como 

principal limitação o aprofundamento de cada um desses aspectos. Por outro lado, 

entendemos que o desenvolvimento da pesquisa permitiu explorar interessantes nuances 

sobre o tema da juventude no sistema de políticas públicas brasileiras, reforçando a 

importância da realização de estudos que se detenham em analisar mais detalhadamente 

cada um dos aspectos que esse estudo não conseguiu explorar a fundo. 

Nesse contexto, ainda que a dissertação tenha se preocupado, como um todo, com a 

questão das lutas políticas e discursivas que caracterizam um campo social, os capítulos 

posteriores à identificação dos dois tipos de reconhecimento das juventudes, que 

analisam as estratégias administrativas, poderiam ter explorado melhor a semântica do 

campo enquanto arena conflitiva e, assim, apostar em uma análise mais aprofundada 

sobre a dimensão política da transversalidade e da intersetorialidade. Acreditamos que 

esse seja um ponto que pode originar novas e importantes reflexões sobre as políticas de 

juventude no Brasil, assim como sobre iniciativas em outros campos da política pública. 

Finalmente, cabe observar que a motivação para o desenvolvimento dessa dissertação a 

partir da seleção dos aspectos apresentados em cada capítulo para a análise das políticas 

de juventude em âmbito federal derivou, especialmente, da experiência oriunda da 

realização da pesquisa de campo, materializada na interpretação das entrevistas e 

diálogos informais ocorridos com diversos atores que estiveram presentes na formação 

do campo dessa política e nos embates que orientaram as suas inflexões. Dessa forma, 

trata-se de uma pesquisa exploratória cuja tentativa foi a de reconstruir a trajetória do 

campo informada pelas ideias disseminadas nessa arena. 

Ainda que tenha sido essa a proposta da dissertação, é importante fazer uma ressalva. 

Alguns dos temas que permeiam esse estudo constituem interesses de pesquisa do autor 

há algum tempo e, como colocamos, as ideias que cada indivíduo ou grupo tem sobre a 
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juventude orientam o enquadramento de seus problemas e soluções. Dessa forma, ao 

longo da análise das entrevistas é provável que alguns aspectos tenham sido realçados e 

outros não tenham chamado a atenção do pesquisador. Para os leitores dessa 

dissertação, portanto, cabe levar em consideração que ela se trata também do produto de 

um discurso sobre as políticas de juventude que foi construído pelo autor ao longo do 

desenvolvimento dessa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABAD, Miguel. Las Políticas de Juventud desde la Perspectiva de la Relación entre 

Convivencia, Ciudadania y Nueva Condición Juvenil. Última Década, n. 16, CIDPA 

Viña del Mar, pp. 117-152, marzo, 2002. 

ABRAMO, Helena W. Condição juvenil no Brasil contemporâneo. In: ABRAMO, H. 

W.; BRANCO, P. P. M. (Org.). Retratos da juventude brasileira: análise de uma 

pesquisa nacional. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2005, pp. 37-72. 

_________, Helena W. Cenas Juvenis: Punks e Darks no Espetáculo Urbano. São 

Paulo: Scritta-Anpocs, 1994, 172 pp. 

_________, Helena W.; BRANCO, P. M. Apresentação. In: ABRAMO, Helena W.; 

BRANCO, P. M. (Orgs.). Retratos da Juventude Brasileira: análises de uma pesquisa 

nacional. São Paulo: Instituto Cidadania/Fundação Perseu Abramo, 2005, p. 09-22.  

_________, Helena. Considerações sobre a Tematização Social da Juventude no Brasil. 

In: FÁVARO, Osmar; SPÓSITO, Marília; CARRANO, Paulo; NOVAES, Regina. 

Juventude e Contemporaneidade. Brasília: UNESCO, MEC, ANPEd, 2007, pp 73-92. 

ALVES, Mario Aquino. Análise Crítica do Discurso: exploração da temática. São 

Paulo: GVPesquisa (Relatório de Pesquisa 01/2006). 50 pp. 

ARIÉS, Phillipe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

BADARÓ, Lúbia S. Políticas para a Juventude. Revista da Faculdade de Direito da 

UFMG, Belo Horizonte, n. 63, pp. 455-489, jul/dez, 2013. 

BANDEIRA, Lourdes. Brasil: Fortalecimento da Secretaria Especial de Políticas para 

as Mulheres para avançar na transversalização da perspectiva de gênero nas políticas 

públicas. Quito: CEPAL / Unidad Mujer y Desarrollo, agosto, 2004. 

BAUMGARTNER, Frank; JONES, Bryan. Agendas and Instability in American 

Politics. Chicago: University of Chicago Press, 1993. 

BENFORD, Robert D.; SNOW, David A. Framing Processes and Social Movements: 

An Overview and Assessment. Annual Review of Sociology, n. 26, 2000. 

BOURDIEU, Pierre. A “Juventude” é apenas uma palavra. In: BOURDIEU, Pierre. 

Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983, pp. 112-121. 

________, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 1998. 

________, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. A reprodução: elementos para uma 

teoria do sistema de ensino. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1982. 



182 

 

 

BRANCO, Pedro P. M. Juventude e trabalho: desafios e perspectivas para as políticas 

públicas. In: ABRAMO, H. W.; BRANCO, P. P. M. (Org.) Retratos da juventude 

brasileira: análise de uma pesquisa nacional. São Paulo: Instituto Cidadania e 

Fundação Perseu Abramo, 2005, pp. XXXX. 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Plano Nacional de Juventude – Projeto de Lei n. 

4.530/2004. Brasília, 2004. 

BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Comissão de Direitos Humanos 

e Minorias. Políticas públicas para a juventude.  Relatório de Audiência Pública sobre o 

Estatuto da Juventude e as resoluções da Conferência Nacional da Juventude. Brasília: 

Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2010, 66 pp. (Série Ação Parlamentar, n. 

400). 

BRASIL. Decreto nº 6.629, de 04 de novembro de 2008. Regulamenta o Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, instituído pela Lei no 11.129, de 30 de 

junho de 2005, e regido pela Lei no 11.692, de 10 de junho de 2008, e dá outras 

providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo. 

Brasília, DF, 05 de novembro de 2008a. 

BRASIL. Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005. Institui o Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens – PROJOVEM; cria o Conselho Nacional da Juventude – CNJ e a 

Secretaria Nacional de Juventude; altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, e 

10.429, de 24 de abril de 2002; e dá outras providências. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Poder Executivo. Brasília, DF, 01 de julho de 2005. 

BRASIL. Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008. Dispõe sobre o Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens - PROJOVEM, instituído pela Lei no 11.129, de 30 de junho de 

2005; altera a Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004; revoga dispositivos das Leis 

nos 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, 10.748, de 22 de outubro de 2003, 10.940, de 27 

de agosto de 2004, 11.129, de 30 de junho de 2005, e 11.180, de 23 de setembro de 

2005; e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 

Poder Executivo. Brasília, DF, 11 de junho de 2008b. 

BRASIL. Lei nº 12.852, de 05 de agosto de 2013. Institui o Estatuto da Juventude e 

dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de 

juventude e o Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Poder Executivo. Brasília, DF, 06 de outubro de 

2013. 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder 

Executivo. Brasília, DF, 21 de dezembro de 1996. 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Plano Mais Brasil PPA 

2012-2015: agendas transversais – monitoramento participativo. Ministério do 



183 

 

 

Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimento 

Estratégico; Secretaria-Geral da Presidência da República, Secretaria Nacional de 

Articulação Social. Brasília: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/SPI, 

2013. 95 pp. 

BRAUNGART, R. G.; BRAUNGART, M. M. Movimento da juventude In: 

OUTHWWAITE, W.; BOTTOMORE, T. Dicionário do pensamento social do século 

XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996, p. 448. 

BRONZO, Carla. Intersetorialidade como princípio e prática nas políticas públicas: 

reflexões a partir do tema do enfrentamento da pobreza. XX Concurso del CLAD sobre 

Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública ¿Cómo enfrentar los 

desafíos de la transversalidad y de la intersectorialidad en la gestión pública? Caracas, 

2007, pp. 07-45. 

________, Carla; COSTA, Bruno. Intersetorialidade no enfrentamento da pobreza: o 

papel da implementação e da gestão. In.: FARIA, Carlos A. Implementação de 

Políticas Públicas: Teoria e Prática. Editora PUC Minas: Belo Horizonte, 2012, 406 pp. 

BRUGUÉ, Q., CANAL, R. y PAYÀ, P. Inteligencia Administrativa para abordar 

“problema malditos”? El caso de las comisiones interdepartamentales. S/A. 

BRYSON, John; CROSBY, Barbara; STONE, Melissa. The Design and Implementation 

of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature. Public 

Administration Review, Vol. 66, Special Issue: Collaborative Public Management, pp. 

44-55, December, 2006. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS (Brasil). Relatório Final: Comissão Especial destinada 

a Acompanhar e Estudar Propostas de Políticas Públicas para a Juventude - 

CEJUVENT. Brasília, 2004, 181 pp. 

CARDOSO, A. Transições da Escola para o Trabalho no Brasil: Persistência da 

Desigualdade e Frustração de Expectativas. Revista Dados, vol. 51, n. 3, pp. 569-615. 

2008. 

CARRANO, Paulo C. Políticas públicas de juventude: desafios da prática. In: PAPA, 

Fernanda C.; FREITAS, Maria V. (Orgs.). Juventude em pauta: Políticas Públicas no 

Brasil. 1ª ed. São Paulo: Petrópolis, 2011, pp. 237-250. 

CASTRO, Elisa Guaraná de. O campo das políticas públicas de juventude e o campo 

político da juventude: contribuições para a reflexão. In: PAPA, Fernanda C.; FREITAS, 

Maria V. (Orgs.). Juventude em pauta: Políticas Públicas no Brasil. 1ª ed. São Paulo: 

Petrópolis, 2011, pp. 281-306. 

CHRISTENSEN, T. et al. Organization Theory and the Public Sector: Instrument, 

Culture and Myth. New York: Routledge, 2007. 



184 

 

 

COBB, Roger W; ELDER, Charles D. Issues and agendas. In: THEODOULOU, Stella 

and CAHN, Matthew A. Public policy: the essential readings. Upper Saddle River, NJ, 

Prentice Hall, 1995, pp. 96-105.  

COHEN, M., MARCH, J. & OLSEN, J. A Garbage Can Model of Organizational 

Choice. Administrative Science Quarterly, vol. 17, n. 01, pp. 1-25, 1972. 

COMMERLATO, D. et al. Gestão de políticas públicas e intersetorialidade: diálogo e 

construções essenciais para os conselhos municipais. Rev. Katál. Florianópolis v. 10 n. 

2 pp. 265-271, jul./dez. 2007.  

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (Brasil). Câmara de Educação Básica. 

Resolução CNE/CEB n. 003/2006. Aprova as Diretrizes e procedimentos técnico-

pedagógicos para a implementação da PROJOVEM – Programa Nacional de Inclusão 

de Jovens, criado pela Lei n. 11.129, de 30/07/2005, aprovado como “Projeto 

Experimental”, nos termos do art. 81 da LDB, pelo Parecer CNE/CEB n. 02/2005. 

Brasília: Ministério da Educação, 2006. 

CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE. Ata da 18a Reunião Ordinária 

realizada em Curitiba entre os dias 09 e 11 de Setembro de 2009. Curitiba, 2009, 15 

pp. 

CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE. Ata da 2a Reunião Ordinária 

realizada em Brasília nos dias 10 e 11 de novembro de 2005. Brasília, 2005, 05 pp. 

CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE. Conselho Nacional de Juventude: 

natureza, composição e funcionamento - agosto 2005 a março de 2007. FREITAS, 

Maria Virgínia (Org.). Brasília, DF/São Paulo: CONJUVE; Fundação Friedrich Ebert; 

Ação Educativa, 200, 44 pp. 

CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE. Política Nacional de Juventude: 

diretrizes e perspectivas. São Paulo: Conselho Nacional de Juventude; Fundação 

Friedrich Ebert, 2006, 140 pp. 

CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE. Recomendações do Conselho Nacional 

de Juventude ao Governo Federal. Brasília, 2010. 

CÔRTES, Clélia. Cultura, diversidade e política: transversalidade dos conceitos nas 

políticas culturais, 2001. Disponível em: 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/7666/1/Politicas_artigo7.pdf. 

CUNILL-GRAU, Nuria. La intersectorialidad em las nuevas políticas sociales: um 

acercamiento analítico-conceptual. Gestión y Política Pública, vol. 23, n. 01, pp. 05-

46, 1o sem, 2014. 



185 

 

 

______________; FERNÁNDEZ, Margarita; MANRÍQUEZ, Marcel. La Cuestión de la 

Colaboración Intersectorial y de la Integralidad de las Políticas Sociales: Lecciones 

Derivadas del Caso del Sistema de Protección a la Infancia em Chile. Polis: Revista 

Latinoamericana, Vol. 36, 2013. 

CURY, Beto. Entrevista concedida ao Busca Jovem, 2010. Disponível em: 

<http://www.buscajovem.org.br/noticias/secretario-nacional-de-juventude-beto-cury-

fala-sobre-os-desafios-para-2010>. Acesso em: 15/11/2015. 

DAYRELL, Juarez. O Jovem como Sujeito Social. In: FÁVARO, Osmar; SPÓSITO, 

Marília; CARRANO, Paulo; NOVAES, Regina. Juventude e Contemporaneidade. 

Brasília: UNESCO, MEC, ANPEd, 2007, pp 13-28. 

DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA. “Carro-chefe”. 2008-

2013. Disponível em: http://www.priberam.pt/dlpo/carro-chefe. Acesso em: 18/05/2016. 

DRAIBE, Sônia Miriam. A Política Brasileira de Combate à Pobreza. In: Velloso, João 

Paulo dos Reis (Coord.). O Brasil e o Mundo no Limiar do Novo Século. Rio de 

Janeiro: José Olympio, 1998, v. 2. 

DRYZEK, John. Policy Analysis and Planning: From Science to Argument. In: 

FISHER, F.; FORESTER, J. The Argumentative turn in policy analysis and 

planning. Duke University Press, 1993, pp. 213-232. 

DUBET, Fraçois. Crisis de la transmisión y declive de la institución. Política y 

Sociedad, vol. 47, n. 02, pp. 15-25, 2010. 

FARIA, Carlos. Ideias, conhecimento e políticas públicas: um inventário sucinto das 

principais vertentes analíticas. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 18, n. 51, 

pp. 21-29, fev, 2013. 

FEIXA, Carle. De Jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la juventud. Barcelona: 

Ariel, 2006. 

FERNANDES, A et. al. Desafios para implementação de políticas públicas: 

intersetorialidade e regionalização. CONSAD, 6º Congresso de Gestão Pública. 

Brasília/DF – 16, 17 e 18 de abril de 2013, 2013. 

FERRAREZI, Elisabete. Evolução das Políticas dirigidas à Infância e à 

Adolescência: A Secretaria do Menor de São Paulo e a introdução de um novo 

paradigma. 1995. 197 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública). Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. 

FISHER, Frank; FORESTER, John. Editors Introduction. In: FISHER, F.; FORESTER, 

J. The Argumentative turn in policy analysis and planning. Duke University Press, 

1993, pp. 01-20. 



186 

 

 

FLEURY, Sonia. El desafío de la gestión de las redes de políticas. Revista 

Instituciones y Desarrollo, Barcelona: Institut Internacional de Governabilitat de 

Catalunya, n. 12-13, pp. 221-247, 2002. 

FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

7a edição. Tradução: Luiz Felipe Baeta Neves, 2008, 244 pp. 

FRASER, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça numa era 

“pós-socialista”. Cadernos de Campo, São Paulo, n. 14/15, pp. 231-239, 2006. 

________, Nancy. Reconhecimento sem ética? Lua Nova, São Paulo, n. 79, pp. 101-

138, 2007. 

________; HONNETH, A. Redistribution or recognition? A political-philosophical 

exchange. New York; London: Verso, 2003. 

FUKS, Mario. Definição de agenda, debate público e problemas sociais: uma 

perspectiva argumentativa da dinâmica do conflito social. BIB, Rio de Janeiro, n. 49, 

pp. 79-94, 1º sem., 2000  

GOFFMAN, Erving. Frame Analysis: An Essay of the organization of experience. 

New York, NY: Harper, 1974. 

GROPPO, José Luís. Dialéticas das juventudes modernas e contemporâneas. Revista de 

Educação do Cogeime, ano 13, n. 25, pp. 09-22, dez, 2004. 

________, José Luís. Teorias críticas da juventude: geração, moratória social e 

subculturas juvenis. Em Tese, Florianópolis, v. 12, n. 1, pp. 04-33, jan/jul, 2015. 

GUIMARÃES, Nadya. Trabalho: uma categoria chave no imaginário juvenil? In: 

ABRAMO, H.; BRANCO, P. P. (Org.) Retratos da juventude brasileira. Análises de 

uma pesquisa nacional. São Paulo: Instituto Cidadania e Editora Fundação Perseu 

Abramo, 2005, pp. 149-174. 

____________, Nadya. A Sociologia dos mercados de trabalho, ontem e hoje. Novos 

Estudos, n. 85, pp. 151-170, novembro de 2009.  

HADDAD, Sergio. A ação de governos locais na educação de jovens e adultos. Revista 

Brasileira de Educação. v. 12 n. 35, pp. 197-211, maio/ago, 2007. 

HAJER, Maarten. Discourse Coalitions and the Institutionalization of Practice: The 

Case of Acid Rain in Britain. In: FISHER, F.; FORESTER, J. The Argumentative 

turn in policy analysis and planning. Duke University Press, 1993, pp. 43-76. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 9. ed. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2004. 



187 

 

 

HARVEY, David. A Condição Pós-Moderna. São Paulo: Edições Loyola. 1992. 

HASENBALG, C. A transição da escola ao mercado de trabalho. In: HASENBALG, 

C.; SILVA, N. V. (Orgs.). Origens e destinos: desigualdades sociais ao longo da vida. 

Rio de Janeiro: Iuperj e TopBooks Editora, 2003, pp. 147-172. 

HEALEY, Patsy. Planning Through Debate: The Communicative Turn in Planning 

Theory. In: FISHER, F.; FORESTER, J. The Argumentative turn in policy analysis 

and planning. Duke University Press, 1993, pp. 233-253. 

HEILBORN; ARAÚJO & BARRETO. A transversalidade de gênero e raça na Gestão 

Pública. In: Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça. CEPESC, Rio de 

Janeiro, 2010, 170 pp. 

HIRATA, Helena. Gênero, classe e raça: interseccionalidade e consubstancialidade das 

relações sociais. Tempo Social: revista de sociologia da USP, v. 26, n. 1, pp. 61-73, 

2014. 

HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais 

Trad. de Luiz Repa. São Paulo: Ed. 34, 2003. 

HOPPE, Robert. Political Judgment and the Policy Cycle: The Case of Ethnicity Policy 

Arguments in the Netherlands. In: FISHER, F.; FORESTER, J. The Argumentative 

turn in policy analysis and planning. Duke University Press, 1993, pp. 77-100. 

INOJOSA, Rose Marie. A intersetorialidade e a configuração de um novo paradigma 

organizacional. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, vol. 32, n. 02, pp. 

35-48, março/abril, 1998. 

_________, Rose Marie. Sinergia em políticas e serviços públicos: desenvolvimento 

social com intersetorialidade. Cadernos FUNDAP n. 22, pp. 102-110. 2001. 

INSTITUTO CIDADANIA. Projeto Juventude: Documento de Conclusão (versão 

final). São Paulo, 2004, 99 pp. 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. A Política Nacional 

de Juventude: avanços e dificuldades. In: Juventude e Políticas Sociais no Brasil. 

Brasília: IPEA, 2009, 303 pp. 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. Avanços e Desafios 

da Transversalidade nas Políticas Públicas Federais Voltadas para Minorias. In: IPEA. 

Brasil em Desenvolvimento: Estado, planejamento e políticas públicas, v. 3. Brasília: 

Ipea, 2009, p. 779-795. 

JENNINGS JR., Edward T.; EWALT, Jo Ann. Interorganizational Coordination, 

Administrative Consolidation, and Policy Performance Source: Public Administration 

Review, Vol. 58, No. 5 (Sep. - Oct., 1998), pp. 417-428. 



188 

 

 

JOHN, Peter. Analysing Public Policy. London: Routlegde Textbooks of Policy 

Studies, 2012. 

JUNQUEIRA L. A. P. A gestão intersetorial das políticas sociais e o terceiro 

setor. Revista Saúde e Sociedade, v. 13, n. 1, p. 25-36, jan./abr, 2004. 

___________; INOJOSA, R. M.; KOMATSU, S. Descentralização e 

intersetorialidade na gestão pública municipal no Brasil: a experiência de Fortaleza. 

Caracas: UNESCO/CLAD. Série Concurso de Ensayos CLAD, 1998.  

____________. Descentralização, intersetorialidade e rede como estratégias de gestão 

da cidade. Revista FEA-PUC-SP, São Paulo, v. 1, p. 57-72, nov, 1999. 

KALEIDOS.RED, F. Transversalidad en los proyectos locales: de la teoría a la 

práctica. España: Ediciones Trea, S. L, 2010. 

KERBAUY, Maria T. M. Políticas de Juventude: Políticas Públicas ou Políticas 

Governamentais? Estudos de Sociologia, Araraquara, 18/19, pp. 193-203, 2005. 

KINGDON, John W. Como chega a hora de uma ideia? In: SARAVIA, Enrique e 

FERRAREZI, Elisabete (org.). Políticas públicas: coletânea. Brasília: ENAP, 2006. v. 

1. 

__________. Juntando as coisas. IN: SARAVIA, ENRIQUE E FERRAREZI, 

ELISABETE (ORG.). Políticas públicas: coletânea. BRASÍLIA: ENAP, 2006. V. 1. 

KRAUSKOPF, Dina. La Construcción de Políticas de Juventud em América Latina. 

Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2000, 22 pp. 

____________. Políticas de juventude, adolescencia y salud. Revista Temas 

Sociologicos, vol. 11, pp. 355-373, 2006. 

LAHIRE, B. Homem plural: os determinantes da ação. Tradução de Jaime A. Clasen. 

Petrópolis: Vozes, 2002. 

LEÓN, Oscar D. Adolescência e juventude: das noções às abordagens. In: FREITAS, 

Maria Virginia de. Juventude e adolescência no Brasil: referência conceituais. São 

Paulo: Ação Educativa, 2005, pp. 09-18. 

LOBATO, Ana Laura. Diagnóstico: Juventude e Pobreza. Brasília: ONU Mulheres; 

Secretaria Nacional de Juventude. 2013, 18 pp. Produto de Consultoria. 

MAINGUENEAU, Dominique. Análise do Discurso: uma entrevista com Dominique 

Maingueneau. Revista Virtual de Estudos da Linguagem - ReVEL. Vol. 4, n. 6, 

março de 2006. Tradução de Gabriel de Ávila Othero. 



189 

 

 

MANNHEIM, Karl. Structures of thinking, Collected Works. Londres: Routledge & 

Kegan Paul, 1982. 

MARGULIS, Mario & URRESTI, Marcelo. La juventud es más que una palabra. In: 

Margulis, M. (org.). La juventud es más que una palavra. Buenos Aires: Biblos, 

1996. 

MARSHALL, T. H. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 

1967. 

MEAD, George Herbert. Mind, self, and society: from the standpoint of a social 

behaviorist. Chicago: The University of Chicago Press, 1992. 

MENICUCCI, Telma Maria Gonçalves. Intersetorialidade, o desafio atual para as 

políticas sociais. Pensar BH/Política Social. Belo Horizonte: Prefeitura, n. 03, p. 10-

13, Maio/Jul, 2002. 

MERTON, K. Robert. Social theory and social structure. New York: Enlarged 

Edition, The Free Press, 1968. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). Sítio eletrônico: <http://www.prouni. 

www.mec.gov.br>. Acesso em: 16/05/2016. 

MOLYNEAUX, Maxine. Mothers at the Service of the New Poverty Agenda: 

Progresa/Oportunidades, Mexico”s Conditional Transfer Programme. Social Policy and 

Administration, vol. 04, n. 40, pp. 425-449, 2006.  

MONNERAT, G.; SOUZA, M. Política social e intersetorialidade: consensos teóricos e 

desafios práticos. SER Social, Brasília, v. 12, n. 26, p. 200-220, jan./jun, 2009. 

NASCIMENTO, Sueli do. Reflexões sobre a intersetorialidade entre as políticas 

públicas. Serv. Soc., São Paulo, n. 101, p. 95-120, jan./mar, 2010. 

NETO, João M. R.; BORGES, Djalma F. O Problema da Integração de Programas 

Governamentais de Desenvolvimento Regional: O Caso do Promeso. Desenvolvimento 

em Questão. Editora Unijuí, ano 12, n. 27, pp. 95-125, jul./set., 2014. 

NIGRI, Sarah D. R. Juventude e Religião em debate: um estudo sobre a participação 

dos jovens evangélicos na construção das políticas de juventude. 2010. 50 f. Monografia 

(Especialização em Democracia Participativa, República e Movimentos Sociais). 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, 

Minas Gerais. 

NOBRE, M; RODRIGUEZ, J. Mulheres e Políticas de Reconhecimento no Brasil. 

Brasília: Ministério da Justiça; PNUD; CEBRAP, 2009, 64 pp (Série Repensando o 

Direito) 



190 

 

 

NOBRE, Marcos. Apresentação. In: HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a 

gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Ed. 34, 2003, pp. 07-19. 

NOVAES, Regina. Juventude, Religião e Espaço público: exemplos "bons para pensar" 

tempos e sinais. Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, vol. 32, n. 01, pp. 184-208, 

2012. 

NOVAES, Regina. Políticas de Juventude no Brasil: continuidade e rupturas. In: 

FÁVARO, O.; SPÓSITO, Marília; CARRANO, Paulo; NOVAES, Regina. Juventude e 

Contemporaneidade. Brasília: UNESCO, MEC, ANPEd, 2007, pp. 253-281. 

ODAS, Carlos. Políticas públicas transversais para a juventude brasileira. 

Entrevista concedida à Revista Fórum, 2011. Disponível em: 

<http://www.revistaforum.com.br/mariafro/2011/01/14/entrevista-carlos-odas-politicas-

publicas-transversais-para-a-juventude-brasileira/>. Acesso em: 15/11/2015. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 

CULTURA – UNESCO. Políticas de/para/com Juventudes. Brasília, 2004. 304 pp. 

ORLANDI, Eni Puccineli. Discurso, Imaginário Social e Conhecimento. Em aberto, 

Brasília, ano 14, n. 61, pp. 53-59, jan/mar, 1994. 

PAIS, José Machado. A Construção Sociológica da Juventude: alguns atributos. Análise 

Social, vol. XXV (105-106), pp. 139-165, 1990. 

PAPA, Fernanda. Transversalidade e políticas públicas para mulheres no Brasil: 

percursos de uma pré-política. 2011. 198 f. Dissertação (Mestrado em Administração 

Pública e Governo). Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação 

Getúlio Vargas. 

PARSONS, Talcott. Essays in sociological theory. New York: Free Press, 1964. 

PERALVA, Angelina. O Jovem como Modelo Cultural. In: FÁVARO, Osmar; 

SPÓSITO, Marília; CARRANO, Paulo; NOVAES, Regina. Juventude e 

Contemporaneidade. Brasília: UNESCO, MEC, ANPEd, 2007, pp 13-28. 

REGUILLO, Rossana. Las Culturas Juveniles: um campo de estudio; breve agenda para 

la discusión. Revista Brasileira de Educação. N. 23, pp. 103-118, mai/jun/jul, 2003. 

REIN, Martin; SCHÖN, Donald. Reframing Policy Discourse. In: FISHER, F.; 

FORESTER, J. The Argumentative turn in policy analysis and planning. Duke 

University Press, 1993, pp. 145-166. 

RIBEIRO, Eliane; LANES, Patrícia; CARRANO, Paulo. Diversidade de perfis 

caracteriza as juventudes brasileiras. In: Democracia Viva. n. 30, pp. 76-83, 2006. 



191 

 

 

SABATIER, Paul; JENKINS-SMITH, H. Policy Change and Learning: An Advocacy 

Coalition Approach. Boulder, CO: Westview Press, 1993. 

__________; WEIBLE, Christopher. The Advocacy Coalition Framework: Innovations 

and Clarifications. In: SABATIER, Paul. Theories of the Policy Process. Westview 

Presse, 2007, pp. 189-222. 

SANDIM, Tatiana Lemos. A Nova Configuração do Programa Travessia: a 

intersetorialidade tem se fortalecido? 2012. 200 f. Dissertação (Mestrado em 

Administração Pública), Fundação João Pinheiro. 

SCHUTZ, Fernanda; MIOTO, Regina. Intersetorialidade e política social: subsídios 

para o debate. Sociedade em Debate, Pelotas, vol. 16, n. 01, pp. 59-75, jan/jun, 2010. 

SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE (Brasil). Relatório Final de Avaliação 

do PROJOVEM – 2005 a 2008. Brasília, DF: Secretaria Nacional de Juventude, 2010. 

SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE (Brasil). Conceitos Fundamentais: 

pontos de partida para uma reflexão sobre políticas públicas. Brasília, 2014, 132 pp. 

SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE (Brasil). Guia de Políticas Públicas 

de Juventude. Brasília, 2006, 52 pp. 

SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE (Brasil). Relatório de Gestão do 

Exercício de 2011. Brasília, 2012, 74 pp. 

SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE (Brasil). Relatório de Gestão - Ano de 

Referência: 2008. Brasília, 2009. 

SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (Brasil). Projeto 

Estratégico do Programa PROJOVEM. Brasília: Coordenação Nacional do Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM, 2006, 51 pp. 

SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (Brasil). Relatório 

Final do Grupo Interministerial de Políticas de Juventude. Brasília, 2004. 

SERRA, Albert. La gestión transversal. Expectativas y resultados. In: Revista del 

CLAD. Reforma y Democracia, n. 32. Jun, 2005. 

SOUZA, Celina. Políticas Públicas: Uma Revisão da Literatura. Sociologias, n.16, pp. 

20-45, Porto Alegre jul./dez, 2006. 

SPÓSITO, Marília P. Algumas reflexões e muitas indagações sobre as relações entre 

juventude e escola no Brasil. In: ABRAMO, H. W.; BRANCO, P. P. M. (Org.). 

Retratos da juventude brasileira: análise de uma pesquisa nacional. São Paulo: 

Fundação Perseu Abramo, 2005, pp. 87-128. 



192 

 

 

_________; CARRANO, Paulo. Juventude e Políticas Públicas no Brasil. In: FÁVARO, 

O.; SPÓSITO, Marília; CARRANO, Paulo; NOVAES, Regina. Juventude e 

Contemporaneidade. Brasília: UNESCO, MEC, ANPEd, 2007, pp 179-216. 

SUBIRATS, Joan; BRUGUÉ, Quim; GOMÁ, Ricard. De la pobreza a la exclusión 

social. Revista Internacional de Sociologia, n. 33, pp. 07-45, 2002. 

TAYLOR, Charles. The politics of recognition. In: GUTMAN, Amy (Org.). 

Multiculturalism: examining the politics of recognition. Princeton: Princeton 

University Press, 1994, pp. 25-74. 

TAYLOR, P. Argumentos filosóficos. São Paulo: Loyola, 2000. 

THROGMORTON. J.A. Survey Research as Rhetorical Trope: Electric Power Planning 

Arguments in Chicago. In: FISHER, F.; FORESTER, J. The Argumentative turn in 

policy analysis and planning.  Duke University Press, 1993, pp. 117-144. 

TRUE, James; JONES, Bryan; BAUMGARTNER, Frank. Punctuated-Equilibrium 

Theory: Explaining Stability and Change in Public Policymaking. In: SABATIER, Paul. 

Theories of the Policy Process. Westview Presse, 2007, pp. 155-188. 

TUMELERO, Silvana. Intersetorialidade nas políticas públicas. S/A. Disponível em: 

http://uab.ufac.br/moodle/pluginfile.php/10246/mod_label/intro/Texto1_Silvana_Marta.

pdf. 

VEIGA, Laura; BRONZO, Carla. Estratégias intersetoriais de gestão municipal de 

serviços de proteção social: a experiência de Belo Horizonte. Rev. Adm. Pública, Rio 

de Janeiro, vol. 48, n. 03, pp. 595-620, maio/jun, 2014. 

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Tradução da versão 

inglesa de Talcott Parsons. São Paulo: Martin Claret, 2001. 

WELLER, Wivian. A Atualidade do Conceito de Gerações de Karl Mannheim. Revista 

Sociedade e Estado, vol. 25, n. 02, pp. 205-224, maio/ago, 2010. 

ZAHARIADIS, Nikolaos. The Multiple Streams Framework: structures, limitations, 

prospects. 2007. In: SABATIER, Paul. Theories of the Policy Process. Westview 

Presse, 2007, pp. 65-92. 

 



189 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

PÁGINA Atos  do Poder Legislativo ..................................................... 1 
Atos  do Congresso Nacional ................................................................. 2 
Atos  do Senado Federal ........................................................................ 2 
Atos  do Poder Executivo ...................................................................... 3 
Presidência da República ...................................................................... 8 
Ministério da Agricultura, Pecuária   e Abastecimento ..........................14 
Ministério  da  Ciência e Tecnologia .....................................................14 
Ministério da Cultura ...........................................................................15 
Ministério da Defesa ............................................................................16 
Ministério da Educação ........................................................................19 
Ministério da Fazenda ..........................................................................19 
Ministério  da Integração Nacional .......................................................44 
Ministério da Justiça ............................................................................45 
Ministério  da Previdência Social .........................................................54 
Ministério da Saúde .............................................................................54 
Ministério das Cidades .........................................................................57 
Ministério das Comunicações ..............................................................58 
Ministério  de  Minas e Energia ............................................................65 
Ministério  do Desenvolvimento Agrário ..............................................87 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior ... 89 
Ministério do Esporte...........................................................................89 
Ministério  do Meio Ambiente ..............................................................89 
Ministério do Planejamento, Orçamento   e Gestão ...............................89 
Ministério  do  Trabalho e Emprego ......................................................91 
Ministério do Turismo .........................................................................91 
Ministério dos Transportes ...................................................................91 
Tribunal  de  Contas da União ...............................................................92 
Poder Judiciário ...................................................................................92 
 

 

LEI  N
o-  11.129,  DE  30  DE  JUNHO  DE  2005 

 

Institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM; cria o 

Conselho Nacional da Juventude - CNJ e a Secretaria Nacional de Juventude; 

altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, e 10.429, de 24 de abril de 

2002; e dá outras providências. 

 

O     P R E S I D E N T E     D A     R E P Ú B L I C A  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono    a seguinte 

Lei: 

 

Art. 1o Fica instituído, no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência da 

República, o Programa Nacional de Inclusão de  Jovens 

- PROJOVEM, programa emergencial e experimental, destinado a exe- cutar 

ações integradas que propiciem aos jovens brasileiros, na forma de curso 

previsto no art. 81 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, elevação do 

grau de escolaridade visando a conclusão do en-  sino fundamental, 

qualificação profissional voltada a estimular a in- serção produtiva cidadã e 

o desenvolvimento de ações comunitárias com práticas de solidariedade, 

exercício da cidadania e intervenção na realidade local. 

§ 1o O PROJOVEM terá validade pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo 
ser avaliado ao término do 2o (segundo) ano, com o objetivo de assegurar 
a qualidade do    Programa. 
 

§ 2o O Programa poderá ser prorrogado pelo prazo previsto   no § 1o deste 
artigo, de acordo com as disponibilidades orçamentárias   e  financeiras  
da União. 
 

§ 3o A certificação da formação dos alunos, no âmbito do PROJOVEM, 
obedecerá à legislação educacional em    vigor. 
 

§ 4o As organizações juvenis participarão do desenvolvi- mento das ações 
comunitárias referidas no caput deste artigo, con- forme disposto em Ato 
do Poder    Executivo. 
 

Art. 2o O PROJOVEM destina-se a jovens com idade entre 18 (dezoito) e 
24 (vinte e quatro) anos que atendam, cumulativamente,  aos  seguintes 
requisitos: 
 

I - tenham concluído a 4ª (quarta) série e não tenham con- 
cluído a 8ª (oitava) série do ensino     fundamental; 

 

II - não tenham vínculo   empregatício. 
 

§ 1o Quando o número de inscrições superar o de vagas oferecidas pelo 
programa, será realizado sorteio público para pre- enchê-las, com ampla 
divulgação do    resultado. 
 

§ 2o Fica assegurada ao jovem portador de deficiência a participação no 
PROJOVEM e o atendimento de sua necessidade es- pecial, desde que 
atendidas as condições previstas neste artigo. 
 

Art. 3o A execução e a gestão do PROJOVEM dar-se-ão, no âmbito 
federal, por meio da conjugação de esforços entre a Se- cretaria-Geral da 
Presidência da República, que o coordenará, e os Ministérios da 
Educação, do Trabalho e Emprego e do Desenvol- vimento Social e 
Combate à Fome, observada a intersetorialidade, e sem prejuízo da 
participação de outros órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. 
 

Parágrafo único. No âmbito local, a execução e a gestão do PROJOVEM 
dar-se-ão por meio da conjugação de esforços entre os órgãos públicos 
das áreas de educação, de trabalho, de assistência social e de juventude, 
observada a intersetorialidade, sem prejuízo da participação das 
secretarias estaduais de juventude, onde houver, e de outros órgãos e 
entidades do Poder Executivo Estadual e Municipal,   do Poder 
Legislativo e da sociedade    civil. 
 

Art. 4o Para fins de execução do PROJOVEM, a União fica autorizada a 
realizar convênios, acordos, ajustes ou outros instru- mentos congêneres 
com órgãos e entidades da administração pública dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, bem como com entidades de direito público e 
privado sem fins lucrativos, observada    a  legislação pertinente. 
 

Art. 5o Fica a União autorizada a conceder auxílio financeiro aos  
beneficiários  do PROJOVEM. 
 

§ 1o O auxílio financeiro a que se refere o caput deste artigo será de R$ 
100,00 (cem reais) mensais por jovem beneficiário, por     um período 
máximo de 12 (doze) meses ininterruptos, enquanto es- tiver matriculado 
no curso previsto no art. 1o desta Lei. 

§ 2o É vedada a cumulatividade da percepção do auxílio financeiro a que se refere 
o caput deste artigo com benefícios de natureza semelhante recebidos em 
decorrência de outros programas federais, permitida a opção por apenas 1 (um) 
deles, nos termos do   Ato do Poder Executivo previsto no art. 8o desta Lei. 
 

Art. 6o Instituição financeira oficial será o Agente Operador   do PROJOVEM, nas 
condições a serem pactuadas com o Governo Fe- deral, obedecidas as 
formalidades   legais. 
 

Art. 7o As despesas com a execução do PROJOVEM correrão à conta das dotações 
orçamentárias consignadas anualmente no orça- mento da Presidência da 
República, observados os limites de mo- vimentação, de empenho e de pagamento 
da programação orçamen- tária  e  financeira anual. 
 

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de 
beneficiários do PROJOVEM às dotações orçamentárias existentes. 
 

Art. 8o Ato do Poder Executivo disporá sobre as  demais  regras de funcionamento 
do PROJOVEM, inclusive no que se refere à avaliação, ao monitoramento e ao 
controle social, e critérios adi- cionais a serem observados para o ingresso no 
Programa, bem como para a concessão, a manutenção e a suspensão do auxílio a 
que se  refere o art. 5o  desta   Lei. 
 

Art. 9o Fica criado, no âmbito da estrutura organizacional da Secretaria-Geral  da 
Presidência  da República, o Conselho Nacional  de Juventude - CNJ, com a 
finalidade de formular e propor diretrizes  da ação governamental voltadas à 
promoção de políticas públicas de juventude, fomentar estudos e pesquisas acerca 
da realidade socioe- conômica juvenil e o intercâmbio entre as organizações 
juvenis na- cionais  e internacionais. 
 

§ 1o  O CNJ terá a seguinte    composição: 

I - 1/3 (um terço) de representantes do Poder Público; 
 

II - 2/3 (dois terços) de representantes da sociedade civil. 
 

§ 2o  (VETADO) 
 

§ 3o Ato do Poder Executivo disporá sobre a composição a  que se refere o § 1o 

deste artigo e sobre o funcionamento do CNJ. 
 

Art. 10. O art. 3o da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, passa a vigorar com a 
seguinte    redação: 
 

“Art. 3o À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e 
imediatamente ao Presidente da Re- pública no desempenho de suas atribuições, 
especialmente no relacionamento e articulação com as entidades da sociedade civil   
e na criação e implementação de instrumentos de consulta e participação popular 
de interesse do Poder Executivo, na ela- boração da agenda futura do Presidente da 
República, na pre- paração e formulação de subsídios para os pronunciamentos do 
Presidente da República, na promoção de análises de políticas públicas e temas de 
interesse do Presidente da República, na realização de estudos de natureza 
político-institucional, na for- mulação, supervisão, coordenação, integração e 
articulação de políticas públicas para a juventude e na articulação, promoção e 
execução de programas de cooperação com organismos nacionais  e 
internacionais, públicos e privados, voltados à implementação 
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de políticas de juventude, bem como outras atribuições que lhe forem 
designadas pelo Presidente da República, tendo como es- trutura básica o 
Conselho Nacional de Juventude - CNJ, o Ga- binete, a Subsecretaria-Geral, a 
Secretaria Nacional de Juventude  e até 2 (duas) outras Secretarias.”    (NR) 
 

Art. 11. À Secretaria Nacional de Juventude, criada na forma da lei, compete, 
dentre outras atribuições, articular todos os pro- gramas e projetos destinados, 
em âmbito federal, aos jovens na faixa etária entre 15 (quinze) e 29 (vinte 
e nove) anos, ressalvado o dis- posto na Lei no 8.069, de 13 de julho de 
1990 - Estatuto da Criança       e  do Adolescente. 
 

Parágrafo único. Fica assegurada a participação da Secretaria de que trata o 
caput deste artigo no controle e no acompanhamento  das ações previstas 
nos arts. 13 a 18 desta Lei. 
 

Art. 12. Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo Fe- deral, para atender 
às necessidades da Secretaria-Geral da Presidência da República, 25 (vinte e 
cinco) cargos em comissão do Grupo- Direção e Assessoramento Superiores - 
DAS, sendo 1 (um) DAS-6, 1 (um) DAS-5, 11  (onze) DAS-4, 4 (quatro) 
DAS-3, 4 (quatro) DAS-2    e  4  (quatro) DAS-1. 
 

Art. 13. Fica instituída a Residência em Área Profissional da Saúde, definida 
como modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, voltada para a 
educação em serviço e destinada às categorias profissionais que integram a 
área de saúde, excetuada a médica. 
 

§ 1o A Residência a que se refere o caput deste artigo constitui-se em um 
programa de cooperação intersetorial para fa- vorecer a inserção qualificada 
dos jovens profissionais da saúde no mercado de trabalho, particularmente em 
áreas prioritárias do Sistema Único  de Saúde. 
 

§ 2o A Residência a que se refere o caput deste artigo será desenvolvida em 
regime de dedicação exclusiva e realizada sob su- pervisão docente-
assistencial, de responsabilidade conjunta dos se- tores da educação e da   
saúde. 
 

Art. 14. Fica criada, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão 
Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS, cuja 
organização e funcionamento serão disciplinados em   ato conjunto dos 
Ministros de Estado da Educação e da Saúde. 

Art. 15. Fica instituído o Programa de Bolsas para a Edu- cação pelo 
Trabalho, destinado aos estudantes de educação superior, prioritariamente 

com idade inferior a 29 (vinte e nove) anos, e aos profissionais 
diplomados em curso superior na área da saúde, visando  à vivência, ao 

estágio da área da saúde, ao aperfeiçoamento e à es- pecialização em área 

profissional como estratégias para o provimento  e a fixação de jovens 
profissionais em programas, projetos, ações e atividades e em regiões 

prioritárias para o Sistema Único de    Saúde. 
 

§ 1o O Programa de Bolsas de que trata o caput deste artigo poderá ser 

estendido aos militares convocados à prestação do Serviço Militar, de 
acordo com a Lei no 5.292, de 8 de junho de 1967. 
 

§ 2o As bolsas a que se refere o caput deste artigo ficarão sob a 

responsabilidade técnico-administrativa do Ministério da Saúde, sen- do 
concedidas mediante seleção pública promovida pelas instituições 

responsáveis pelos processos formativos, com ampla  divulgação. 
 

Art. 16. As bolsas objeto do Programa instituído pelo art. 15 desta Lei 

serão concedidas nas seguintes    modalidades: 
 

I - Iniciação ao Trabalho; II  - 

Residente; 

III - Preceptor; IV  - Tutor; 

V - Orientador de   Serviço. 
 

§ 1o As bolsas relativas às modalidades referidas nos incisos    I e II do 
caput deste artigo terão, respectivamente, valores iso- nômicos aos 

praticados para a iniciação científica no Conselho Na- cional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e para a residência 
médica, permitida a majoração desses valores de acordo  com critérios 

técnicos relativos à dificuldade  de acesso e locomoção  ou provimento e 

fixação dos    profissionais. 
 

§ 2o As bolsas relativas às modalidades referidas nos incisos III a V do 
caput deste artigo terão seus valores fixados pelo Mi- nistério da Saúde, 

guardada a isonomia com as modalidades con- gêneres dos programas de 

residência médica, permitida a majoração desses valores em virtude da 
aplicação dos mesmos critérios definidos no  §  1o  deste artigo. 
 

§ 3o Os atos de fixação dos valores e quantitativos das bolsas de que trata o 

caput deste artigo serão instruídos com demonstrativo  de compatibilidade 

ao disposto no art. 16 da Lei Complementar no    101, de 4 de maio de    
2000. 
 

Art. 17. As despesas com a execução do Programa de Bolsas para a 

Educação pelo Trabalho correrão à conta das dotações or- çamentárias 
consignadas anualmente, a título de ações ou serviços públicos de saúde, 

no orçamento do Ministério da Saúde, observados  os limites de 

movimentação, empenho e de pagamento da progra- mação orçamentária e 

financeira   anual. 
 

Art. 18. O Ministério da Saúde expedirá normas complemen- tares 

pertinentes ao Programa de Bolsas para a Educação pelo Trabalho. 
 

Art. 19. O caput do art. 1o  da Lei no  10.429, de 24 de abril    de 2002, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 1o Fica instituído para os exercícios de  2002,  2003, 2004 e 2005 o 

Auxílio-Aluno, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com 

transporte coletivo municipal, intermu- nicipal ou interestadual pelos 
alunos matriculados em cursos in- tegrantes do Projeto de 

Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem - PROFAE, 

nos deslocamentos de suas residências para os locais de realização dos 
cursos que estiverem freqüentando e destes para suas   residências. 
 

...............................................................................................”  (NR) 
 

Art. 20. Os auxílios financeiros previstos nesta Lei, inde- pendentemente 

do nome jurídico adotado, não implicam caracteri- zação de qualquer 
vínculo   trabalhista. 
 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 30 de junho de 2005; 184o da Independência e 117o  da 
República. 
 

LUIZ  INÁCIO  LULA  DA SILVA 

Márcio Thomaz Bastos Paulo Bernardo Silva Tarso Genro 

Humberto Sérgio Costa Lima Luiz Soares Dulci 

 

 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente 
do Senado Federal, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, 
promulgo o    seguinte 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº  769,  DE 2005(*) 
 

Aprova o texto da Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do 
Ter- rorismo, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 9 de 
dezembro  de  1999, e assinada pelo Brasil em 10 de no- vembro de 2001, e o texto 
da declaração entregue à Secretaria-Geral das Nações Unidas por ocasião da 
assinatura da refe- rida Convenção. 
 

O  Congresso  Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o texto da  Convenção  Internacional para Supressão do 
Financiamento do Terrorismo, adotada pela As- sembléia Geral das Nações Unidas, 
em 9 de dezembro de 1999, e assinada pelo Brasil em 10 de novembro de 2001, e o 
texto da declaração entregue à Secretaria-Geral das Nações Unidas por ocasião da 
assinatura da referida   Convenção. 
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos 
que possam resultar em revisão da referida Convenção, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio    nacional. 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de   sua publicação. 
 

Senado Federal, em 30 de junho de 2005 Senador  RENAN CALHEIROS 
Presidente do Senado  Federal 
 

 

(*) O texto da Convenção acima citada está publicado no DSF de 24.03.2005 
 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente 
do Senado Federal, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, 
promulgo o    seguinte 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº  770,  DE 2005(*) 
 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação entre o Governo da  República  
Federativa do Brasil e o Governo da República Fran- cesa para o Desenvolvimento 
das Utiliza- ções Pacíficas da Energia Nuclear, celebra- do em 25 de outubro de 
2002, em Paris. 
 

O  Congresso  Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Re- pública Francesa para o 
Desenvolvimento das Utilizações Pacíficas da Energia Nuclear, celebrado em 25 
de outubro de 2002, em Paris. 
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos 
que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes 
complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos  gravosos  ao  patrimônio nacional. 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de   sua publicação. 
 

Senado Federal, em 30 de junho de 2005 Senador  RENAN CALHEIROS 
Presidente do Senado  Federal 
 

 

(*) O texto da Convenção acima citada está publicado no DSF de 24.03.2005 
 

 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Renan Ca- lheiros, Presidente, nos 
termos do art. 48, inciso XXVIII, do Re- gimento Interno, promulgo a   seguinte 
 

R E S O L U Ç Ã O  Nº  48,  DE 2005 
 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo 

no valor total de até US$ 38,600,000.00 (trinta e oito milhões e seiscentos mil 
dólares nor- te-americanos), com o Banco Interameri- cano de Desenvolvimento  - 

BID. 
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LEI  N

o-  11.692,  DE  10  DE  JUNHO  DE  2008 
 

Dispõe sobre o Programa Nacional de In- clusão de Jovens - PROJOVEM, 

instituído pe- la Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005; altera a Lei no 10.836, 

de 9 de janeiro de 2004; revoga dispositivos das Leis  nos 9.608, de 18 de 

fevereiro de 1998,    10.748, 

de 22 de outubro de 2003, 10.940, de 27   de 

agosto de 2004, 11.129, de 30 de junho    de 

2005, e 11.180, de 23 de setembro de 2005; e  dá  outras providências. 
 

O     P R E S I D E N T E     D A           R E P Ú B L I C A 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono    a seguinte Lei: 
 

Art. 1o O Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pro- jovem, instituído 

pela Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005, passa a reger-se, a partir de 1o de 

janeiro de 2008, pelo disposto nesta Lei. 

Art. 2o O PROJOVEM, destinado a 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 desenvolvi- mento 

humano, será desenvolvido por meio das seguintes modalidades: 

 

I - PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioeducativo;  II  -  

PROJOVEM Urbano; 

III - PROJOVEM Campo - Saberes da Terra; e IV - 

PROJOVEM  Trabalhador. 

Art. 3o A execução e a gestão do  PROJOVEM  dar-se-ão  por meio da 

conjugação de esforços da Secretaria-Geral da Presidência da República e 

dos Ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego e   do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, observada a in- 

tersetorialidade, sem prejuízo da participação de outros órgãos e en- 

tidades da administração pública   federal. 

 

§ 1o Fica instituído o Conselho Gestor do PROJOVEM, co- ordenado pela 

Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral   da Presidência da 

República e composto pelos Secretários-Executivos dos Ministérios 

referidos no caput deste artigo e por 1 (um) Se- cretário Nacional 

representante de cada um desses Ministérios, a ser indicado pelo 

respectivo Ministro de   Estado. 

 

§ 2o O PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioeducativo será 

coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome; o PROJOVEM Urbano, pela Secretaria-Geral da Presidência da 

República; o PROJOVEM Campo - Saberes da Terra, pelo Ministério da 

Educação; e o PROJOVEM Trabalhador, pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

 

§ 3o Cada modalidade do PROJOVEM contará com 1 (um)  comitê 

gestor, a ser instituído pelo órgão responsável por sua co- ordenação, 

assegurada nele a participação de representantes dos 3  (três) outros 

órgãos a que se refere o caput deste artigo. 

 

Art. 4o Para a execução das modalidades tratadas no art. 2o desta Lei, a 

União fica autorizada a transferir recursos aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, sem a necessidade de convênio, acordo, 

contrato, ajuste ou instrumento congênere, mediante depósito em conta-

corrente específica, sem prejuízo da devida prestação de contas da 

aplicação dos   recursos. 

 

§ 1o O montante dos recursos financeiros a que se refere esta Lei será 

repassado em parcelas e calculado com base no número de jovens 

atendidos, conforme disposto em regulamentação, e destina-se   à 

promoção de ações de elevação da escolaridade e qualificação 

profissional dos jovens, bem como à contratação, remuneração e 

formação  de profissionais. 

 

§ 2o Os profissionais de que trata o § 1o deste artigo deverão ser 

contratados em âmbito   local. 
 

§ 3o Os órgãos responsáveis pela coordenação das modalidades do 

PROJOVEM definirão, a cada exercício financeiro, a forma de cálculo, o 

número e  o valor das parcelas a serem repassadas aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, bem como as orientações e instru- ções 

necessárias à sua execução, observado o montante de recursos 

disponíveis para este fim, constante da Lei Orçamentária Anual. 

§ 4o Nas modalidades previstas nos incisos II e III do caput   do art. 2o desta Lei, a 

transferência de recursos financeiros será executada pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, vinculado ao Ministério da Educação, 

observada a necessária descentralização dos recursos orçamentários pelos órgãos 

de que trata  o caput do art. 3o  desta   Lei. 

 

§ 5o A modalidade de que trata o inciso I do caput do art. 2o desta Lei será ofertada 

pelo Município que a ela aderir, nos termos do regulamento, e co-financiada pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios por intermédio dos respectivos 

Fundos de Assistência Social, respeitado o limite orçamentário da União e os 

critérios de partilha estabelecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,  

de acordo com o inciso IX do caput do art. 18 da Lei no 8.742, de 7    de  

dezembro  de 1993. 

 

§ 6o Os saldos dos recursos financeiros recebidos pelos ór- gãos e entidades da 

administração pública federal, estadual, municipal  e do Distrito Federal à conta do 

PROJOVEM, existentes na conta-  corrente específica a que se refere o caput 

deste artigo em 31 de dezembro de cada ano deverão ser aplicados no exercício 

subse- qüente, com estrita observância ao objeto de sua transferência, nos termos  

da  legislação vigente. 

 

Art. 5o Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades de direito 

público e privado sem fins lucrativos prestarão conta dos recursos recebidos do 

PROJOVEM, na forma e prazo definidos em regulamento e nas demais 

disposições    aplicáveis. 

 

Art. 6o Fica a União autorizada a conceder auxílio financeiro, no valor de R$ 

100,00 (cem reais) mensais, aos beneficiários do PROJOVEM, nas modalidades 

previstas nos incisos II, III e IV do caput do art. 2o desta Lei, a partir do exercício 

de 2008. 

 

§ 1o Na modalidade PROJOVEM Urbano, poderão ser pagos até 20  (vinte)  

auxílios financeiros. 

 

§ 2o Na modalidade PROJOVEM Campo - Saberes da Terra, poderão ser pagos até 

12 (doze) auxílios     financeiros. 

 

§ 3o Na modalidade PROJOVEM Trabalhador, poderão ser pa- gos até 6 (seis) 

auxílios   financeiros. 

 

§ 4o É vedada a cumulatividade da percepção do auxílio financeiro a que se refere 

o caput deste artigo com benefícios de natureza semelhante recebidos em 

decorrência de outros programas federais, permitida a opção por um    deles. 

 

Art. 7o O órgão responsável pelas modalidades do PROJOVEM definirá o agente 

pagador entre uma instituição financeira oficial. 

 

Art. 8o As despesas com a execução do PROJOVEM observarão os limites de 

movimentação, de empenho e de pagamento da pro- gramação orçamentária e 

financeira   anual. 

 

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de 

beneficiários de cada modalidade do PROJOVEM com as dotações  orçamentárias 

existentes. 
 

Art. 9o O PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioeducativo, compreendido entre 

os serviços de que trata o art. 23 da Lei no 8.742,  de 7 de dezembro de 1993, 

tem como objetivos: 
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I - complementar a proteção social básica à família, criando 

mecanismos para garantir a convivência familiar e comunitária; e 
 

II - criar condições para a inserção, reinserção e permanência do 
jovem no sistema   educacional. 

 

Art. 10. O PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioeducativo destina-se aos 
jovens de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos: 
 

I - pertencentes a família beneficiária do Programa Bolsa Família 
- PBF; 

 

II - egressos de medida socioeducativa de internação ou em 
cumprimento de outras medidas socioeducativas em meio aberto, con- 
forme disposto na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Criança  e  do Adolescente; 

 

III - em cumprimento ou egressos de medida de proteção, 
conforme disposto na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; 

 

IV - egressos do Programa de Erradicação do Trabalho In- fantil  
-  PETI; ou 

 

V - egressos ou vinculados a programas de combate ao abuso e  à  
exploração sexual. 

 

Parágrafo único. Os jovens a que se referem os incisos II a V do caput deste 
artigo devem ser encaminhados ao PROJOVEM Ado- lescente - Serviço 
Socioeducativo pelos programas e serviços es- pecializados de assistência 
social do Município ou do Distrito Federal ou pelo gestor de assistência 
social, quando demandado oficialmente pelo Conselho Tutelar, pela 
Defensoria Pública, pelo Ministério Pú- blico ou pelo Poder   Judiciário. 
 

Art. 11. O PROJOVEM Urbano tem como objetivo elevar a escolaridade 
visando à conclusão do ensino fundamental, à quali- ficação profissional e ao 
desenvolvimento de ações comunitárias com exercício da cidadania, na forma 
de curso, conforme previsto no art.   81 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996. 
 

Art. 12. O PROJOVEM Urbano atenderá a jovens com idade  entre 18 
(dezoito) e 29 (vinte e nove) anos, que saibam ler e escrever   e não tenham 
concluído o ensino    fundamental. 
 

Art. 13. Poderão ser realizadas parcerias com o Ministério da Justiça e com a 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre- sidência da República para 
implantação do PROJOVEM Urbano nas unidades prisionais e nas unidades 
socioeducativas de privação de liberdade, respectivamente. 

§ 1o O disposto no art. 4o desta Lei não será aplicado no caso das parcerias 
citadas no caput deste artigo, podendo ser realizado convênio, acordo, 
contrato, ajuste ou instrumento    congênere. 
 

§ 2o No caso das unidades socioeducativas de privação de liberdade, 
poderão participar do PROJOVEM Urbano adolescentes em cumprimento 
de medidas socioeducativas de privação  de  liberdade que tenham idade 
mínima de 15 (quinze)     anos. 
 

§ 3o É assegurada aos jovens que iniciaram o PROJOVEM Urbano nas 
unidades do sistema prisional ou nas unidades socioe- ducativas de 
privação de liberdade a continuidade do curso nas lo- calidades onde 
existir o   Programa. 
 

Art. 14. O PROJOVEM Campo - Saberes da Terra tem como objetivo 
elevar a escolaridade dos jovens da agricultura familiar, integrando a 
qualificação social e formação profissional, na forma do art. 81 da Lei no 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, estimulando a conclusão do ensino 
fundamental e proporcionando a formação in- tegral do jovem, na 
modalidade educação de jovens e adultos, em regime de alternância, nos 
termos do    regulamento. 
 

Art. 15. O PROJOVEM Campo - Saberes da Terra atenderá a jovens com 
idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos, re- sidentes no campo, 
que saibam ler e escrever, que não tenham con- cluído o ensino 
fundamental e que cumpram os requisitos previstos    no art. 3o da Lei no 

11.326, de 24 de julho de 2006. 
 

Art. 16. O PROJOVEM Trabalhador tem como objetivo preparar o jovem 
para o mercado de trabalho e ocupações alternativas ge- radoras de renda, 
por meio da qualificação social e profissional e do estímulo  à  sua 
inserção. 
 

Art. 17. O PROJOVEM Trabalhador atenderá a jovens  com  idade entre 
18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos, em situação de desemprego e que 
sejam membros de famílias com renda mensal per capita de até 1 (um) 
salário-mínimo, nos termos do regulamento. 
 

Art. 18. Nas unidades da Federação e nos Municípios onde existirem 
programas similares e congêneres ao previsto no PROJOVEM 
Trabalhador, o Ministério do Trabalho e Emprego buscará promover a 
articulação e a integração das ações dos respectivos Programas. 
 

Art. 19. Na execução do PROJOVEM Trabalhador, o Ministério do 
Trabalho e Emprego fica autorizado, mediante convênio, a efetuar 
transferências de contribuições corrente e de capital aos órgãos e 
entidades da administração pública federal, estadual e municipal, bem 
como a entidades de direito público e privado sem fins lucrativos, 
observada  a  legislação pertinente. 
 

§ 1o O regulamento disporá sobre critérios objetivos de ha- bilitação e 
seleção de entidades privadas sem fins lucrativos para  serem  executoras  
do PROJOVEM. 
 

§ 2o A habilitação e seleção das entidades referidas no § 1o deste artigo 
serão processadas em estrita conformidade com os prin- cípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade e do julgamento    objetivo. 
 

Art. 20. Os arts. 2o e 3o da Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passam a 
vigorar com a seguinte    redação: 
 

"Art.  2o ..................................................................................... 

.......................................................................................................... 
 

II - o benefício variável, destinado a unidades familiares que 
se encontrem em situação de pobreza e extrema pobreza e que 
tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre 0 
(zero) e 12 (doze) anos ou adolescentes até 15 (quinze)  anos, 
sendo pago até o limite de 3 (três) benefícios por família; 

 

III - o benefício variável, vinculado ao adolescente, destinado 
a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza    
ou extrema pobreza e que tenham em sua composição adoles- 
centes com idade entre 16 (dezesseis) e 17 (dezessete)  anos,  
sendo pago até o limite de 2 (dois) benefícios por família. 

.......................................................................................................... 

§ 5o A família cuja renda familiar mensal per capita esteja compreendida 
entre os valores estabelecidos no § 2o e no § 3o   deste artigo receberá 
exclusivamente os benefícios a que se re- ferem os incisos II e III do caput 
deste artigo, respeitados os limites  fixados  nesses incisos. 

........................................................................................................... 
 

§ 11. Os benefícios a que se referem os incisos I, II e III do caput deste artigo 
serão pagos, mensalmente, por meio de cartão magnético bancário fornecido 
pela Caixa Econômica  Federal,  com a respectiva identificação do 
responsável, mediante o Nú- mero de Identificação Social - NIS, de uso do 
Governo Federal. 
 

§ 12. Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades de 
contas, nos termos de resoluções adotadas pelo Banco  Central  do Brasil: 
 

I - contas-correntes de depósito à vista;    II - contas 

especiais de depósito à vista;  III - contas contábeis;   e 

IV - outras espécies de contas que venham a ser criadas. 

.........................................................................……......................"  (NR) 
 

"Art.  3o ..................................................................................... 
 

Parágrafo único. O acompanhamento da freqüência escolar relacionada ao 
benefício previsto no inciso III do caput do art. 2o desta Lei considerará 75% 
(setenta e cinco por cento) de fre- qüência, em conformidade com o previsto 
no inciso VI do caput do art. 24 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996." (NR) 
 

Art. 21. Ato do Poder Executivo disporá sobre as demais regras de 
funcionamento de cada modalidade do PROJOVEM, inclusive no que se 
refere ao estabelecimento de metas, à avaliação, ao mo- nitoramento e ao 
controle social, e sobre os critérios adicionais  a serem observados para o 
ingresso no Programa, bem como para a concessão, a manutenção e a 
suspensão do auxílio a que se refere o   art.  6o  desta Lei. 
 

§ 1o Cumpridos os requisitos estabelecidos nesta Lei e na sua regulamentação, 
ficam asseguradas aos jovens com deficiência as condições que lhes 
possibilitem a efetiva participação no PROJOVEM. 
 

§ 2o Nos currículos dos cursos oferecidos nas modalidades de que trata o art. 
2o desta Lei deverão ser incluídas noções básicas de comunicação oral e 
escrita em língua portuguesa, de matemática, de informática, de cidadania e 
de língua    estrangeira. 
 

Art. 22. O Poder Executivo deverá veicular dados e in- formações detalhados 
sobre a execução orçamentária e financeira dos Programas PROJOVEM e 
Bolsa Família, tratados nesta    Lei. 

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Parágrafo  único.  Aos  

beneficiários  e  executores  dos    Pro- 
gramas disciplinados nas Leis nos 10.748, de 22 de outubro de 2003, 11.129, 
de 30 de junho de 2005, e 11.180, de  23  de  setembro  de 2005, ficam 
assegurados, no âmbito do PROJOVEM, os seus direitos,  bem como o 
cumprimento dos seus deveres, nos termos dos con- vênios, acordos ou 
instrumentos congêneres firmados até 31 de de- zembro  de 2007. 
 

Art.  24.  Ficam  revogados,  a  partir  de  1o  de  janeiro       de 
2008: 
 

I -  o  art.  3o-A  da  Lei  no    9.608,  de  18  de  fevereiro     de 
1998; 
 

II - a Lei no 10.748, de 22 de outubro de 2003; 

III - os arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 10.940, de 27 de agosto de 
2004; 
 

IV - os arts. 1o a 8o da Lei no 11.129, de 30 de junho de 

§ 2o O valor do benefício básico será de R$ 58,00 (cinqüenta   e oito reais) por mês, concedido a famílias com renda familiar mensal per capita de até 
R$ 60,00 (sessenta reais). 

§ 3o  Serão concedidos a famílias com renda familiar    mensal 
per capita de até R$ 120,00 (cento e vinte reais), dependendo de 

2005; e 
 

V - os arts. 1o a 10 da Lei no 11.180, de 23 de setembro de 
2005. 
 

Brasília, 10 de junho de 2008; 187o da Independência e    120o 

sua composição: 

I - o benefício variável no valor de R$ 18,00 (dezoito reais); e II - o benefício variável, vinculado ao adolescente, no valor 
de R$ 30,00 (trinta   reais). 
 

§ 4o Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II e III do caput deste artigo poderão ser pagos cumulativamente às famílias beneficiárias, 
observados os limites fixados nos citados incisos  II  e III. 

da República.  
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c) observada inadimplência superior a dezenove por cento: quinze por cento 

ao administrador e oitenta e cinco por  cento  ao  fundo garantidor. 

 

§ 1o Até cento e oitenta dias após o vencimento da última parcela do 

financiamento, o administrador será responsável por cal- cular 

individualmente e de modo agregado o valor devido aos mu- tuários 

adimplentes. 

 

§ 2o Se não for constituída a garantia a que se refere o art. 5o  da Lei no 11.524, 

de 2007, o montante de sessenta por cento dos recursos remanescentes no 

fundo de liquidez será pago ao admi- nistrador, sem prejuízo do recebimento 

da parte que lhe couber, nos termos do inciso II do   caput. 

 

§ 3o No período em que as cotas do fundo de liquidez não forem atualizadas 

devido à ausência de recursos, a sua rentabilidade será estimada conforme a 

variação da SELIC no período. 

 

§ 4o Caso o saldo existente no fundo de liquidez seja in- suficiente para o 

pagamento de cinqüenta por cento da taxa de adesão dos mutuários, 

atualizados na forma do § 3o, o valor do bônus de adimplência será calculado 

com base no saldo remanescente no re- ferido fundo e pago 

proporcionalmente ao valor das taxas de adesão dos  mutuários adimplentes. 

 

DECRETO  N
o-  6.629,  DE  4  DE  NOVEMBRO  DE  2008 

 

Regulamenta o Programa Nacional de In- clusão de Jovens - PROJOVEM, 
instituído pe- la Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005, e regido pela Lei no  

11.692, de 10 de junho   de 2008, e dá outras   providências. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição,   e tendo em vista o 
disposto na Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005,   e na Lei no 11.692, de 
10 de junho de 2008, 

D E C R E T A :   
 

Art. 1o O Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projo- vem, instituído 
pela Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005, e regido pela Lei no 11.692, de 10 
de junho de 2008, fica regulamentado na forma deste Decreto e por 
disposições complementares estabelecidas pelos ór- gãos responsáveis pela 
sua coordenação, nas seguintes modalidades: 

I - PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioeducativo;  II  -  

PROJOVEM Urbano; 

III - PROJOVEM Campo - Saberes da Terra; e IV - 

PROJOVEM  Trabalhador. 

Parágrafo único. O PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioe- ducativo será 
coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social  e Combate à Fome, o 
PROJOVEM Urbano pela Secretaria-Geral da Presidência da República, o 
PROJOVEM Campo - Saberes da Terra pelo Ministério da Educação e o 
PROJOVEM Trabalhador pelo Ministério do Trabalho  e Emprego. 
 

CAPÍTULO I 
DAS  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Seção I 
Da Finalidade e Objetivos do   PROJOVEM 

 

Art. 2o O PROJOVEM tem por finalidade executar ações in- tegradas que 
propiciem aos jovens brasileiros reintegração ao pro- cesso educacional, 
qualificação profissional em nível de formação inicial  e  desenvolvimento 
humano. 
 

Parágrafo único. Nos currículos dos cursos oferecidos nas modalidades de que 
trata o art. 1o deverão ser incluídas noções bá-  sicas de comunicação oral e 
escrita em língua portuguesa, de ma- temática, de informática, de cidadania e 
de língua estrangeira, ob- servadas as especificidades de cada modalidade do     
PROJOVEM. 
 

Art. 3o  São objetivos do   PROJOVEM: 

I - complementar a proteção social básica à família, criando 
mecanismos para garantir a convivência familiar e     comunitária; 

II - criar condições para a inserção, reinserção e permanência do 
jovem no sistema   educacional; 

III - elevar a escolaridade dos jovens do campo e da cidade, 
visando a conclusão do ensino fundamental, integrado à qualificação 
social e profissional e ao desenvolvimento de ações comunitárias; e 

IV - preparar o jovem para o mundo do trabalho, em ocu- pações 
com vínculo empregatício ou em outras atividades produtivas geradoras  de 
renda. 

Seção II 
Dos Destinatários 

 

Art. 4o O PROJOVEM destina-se a jovens na faixa etária  de quinze a 
vinte e nove anos, que atendam aos critérios de seleção estabelecidos  
para  cada modalidade. 
 

CAPÍTULO II 
DA GESTÃO E EXECUÇÃO DO   PROJOVEM 

 

Seção I 
Da Conjugação de  Esforços 

 

Art. 5o A gestão e a execução do  PROJOVEM  dar-se-ão  por meio da 
conjugação de esforços entre a Secretaria-Geral da Pre- sidência da 
República e os Ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego e do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, observada  a 
intersetorialidade e sem prejuízo da participação de outros órgãos e 
entidades da administração pública   federal. 
 

Parágrafo único. No âmbito estadual, municipal e do Distrito Federal, a 
gestão e a execução do PROJOVEM dar-se-ão por meio da conjugação 
de esforços entre os órgãos públicos das áreas de edu- cação, de trabalho, 
de assistência social e de juventude, observada a intersetorialidade, sem 
prejuízo de outros órgãos e entidades da ad- ministração pública estadual, 
municipal e da sociedade     civil. 
 

Seção II 
Do Conselho Gestor do   PROJOVEM 

 

Art. 6o O Conselho Gestor do PROJOVEM - COGEP, órgão colegiado e 
de caráter deliberativo, será a instância federal de con- jugação de 
esforços para a gestão e execução do PROJOVEM. 
 

§ 1o O COGEP será coordenado pela Secretaria Nacional de Juventude da 
Secretaria-Geral da Presidência da República e  inte- grado pelos 
Secretários-Executivos e por um Secretário Nacional dos Ministérios da 
Educação, do Trabalho e Emprego e do Desenvol- vimento Social e 
Combate à Fome, indicados pelos respectivos Mi- nistros  de Estado. 
 

§ 2o O COGEP contará com uma Secretaria-Executiva, cujo ti- tular será 
designado pelo Secretário-Geral da Presidência da República. 
 

§ 3o O COGEP será assessorado por uma comissão técnica, coordenada 
pelo Secretário-Executivo do Conselho, composta pelos coordenadores 
nacionais de cada modalidade do PROJOVEM, indicados pelos titulares 
dos Ministérios que o    integram. 
 

§ 4o Poderão ser convidados a participar das reuniões do COGEP 
representantes de outros órgãos ou instituições públicas, bem como 
representantes da sociedade civil, sempre que da pauta constar assuntos 
de sua área de   atuação. 
 

§ 5o O COGEP reunir-se-á trimestralmente ou mediante con- vocação  do  
seu Coordenador. 
 

Art.  7o  Compete  ao COGEP: 

I - acompanhar a elaboração do plano plurianual e da lei or- 
çamentária anual da União, no que se referir à execução do  
PROJOVEM; 

II - consolidar plano de ação do    PROJOVEM; 

III - acompanhar a execução orçamentária, física e financeira 
do PROJOVEM, propondo os ajustes que se fizerem necessários; 

IV - propor diretrizes e formas de articulação com os demais 
órgãos e instituições públicas e privadas na implementação do Pro- 
jovem; 

V - estabelecer estratégias de articulação e mobilização dos 
parceiros institucionais e da sociedade civil para atuarem no âmbito    
do PROJOVEM; 

VI - estimular o controle social e o aperfeiçoamento dos 
mecanismos de participação da sociedade civil, visando fortalecer o 
desenvolvimento das ações do   PROJOVEM; 

VII - consolidar relatório anual de gestão do PROJOVEM; 

e VIII - elaborar o seu regimento    interno. 

Art. 8o À Secretaria-Geral da Presidência da República ca- berá prover 
apoio técnico-administrativo e os meios necessários à execução  dos  
trabalhos  do COGEP. 
 

Art. 9o Cada modalidade do PROJOVEM contará com um co- mitê 
gestor, instituído pelo órgão responsável por sua coordenação, assegurada 
a participação de um representante da Secretaria-Geral da Presidência da 
República e dos Ministérios do Desenvolvimento So- cial e Combate à 
Fome, da Educação e do Trabalho e Emprego. 
 

§  1o  Compete  ao  comitê  gestor  no  âmbito  de  sua   moda- 
lidade: 

I - acompanhar a elaboração do plano plurianual e da lei 
orçamentária anual da União, no que se referir à execução do Pro- 
jovem; 

II - consolidar a proposta do plano de ação a ser enca- minhada ao 
COGEP para compor o plano de ação do PROJOVEM; 

III - acompanhar a execução orçamentária, física e finan- ceira, 
propondo os ajustes que se fizerem     necessários; 

IV - apreciar o material   pedagógico; 

V - articular-se com órgãos e instituições públicas e privadas para a 
execução das ações do    PROJOVEM; 

VI - implementar estratégias de articulação com as demais 
modalidades  do PROJOVEM; 

VII - estimular o controle social e o aperfeiçoamento dos mecanismos 
de participação da sociedade civil, visando fortalecer o desenvolvimento das 
atividades da modalidade do    PROJOVEM; 

VIII - consolidar o relatório de gestão da modalidade a ser 
encaminhado ao COGEP, a fim de compor o relatório de gestão do 
PROJOVEM; 

IX - elaborar o seu regimento interno;    e 
X - outras competências que lhe forem atribuídas pelo COGEP. 

 

§ 2o Cabe aos órgãos coordenadores de cada modalidade do PROJOVEM prover 
apoio técnico-administrativo e os meios necessários   à execução dos trabalhos do 
seu respectivo comitê gestor. 
 

Art. 10. A participação no COGEP ou em sua comissão técnica, bem como nos 
comitês gestores, será considerada prestação   de serviço público relevante, não   
remunerada. 
 

CAPÍTULO III 
DO  FUNCIONAMENTO  DO PROJOVEM 

 

Seção I 
Da Implantação e da Execução do PROJOVEM    Adolescente 

-  Serviço Socioeducativo 
 

Art. 11. O PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioeducativo,  em consonância 
com os serviços assistenciais de que trata o art. 23 da Lei no 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, tem como objetivos: 

I - complementar a proteção social básica à família, mediante 
mecanismos de garantia da convivência familiar e comunitária; e 

II - criar condições para a inserção, reinserção e permanência do jovem 
no sistema   educacional. 

 

Parágrafo único. O ciclo completo de atividades do PROJOVEM Adolescente - 
Serviço Socioeducativo tem a duração de dois anos, divididos em dois ciclos 
anuais com objetivos e metodologias es- pecíficas, de acordo com as disposições 
complementares do Minis- tério do Desenvolvimento Social e Combate à    Fome. 
 

Art. 12. O PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioeducativo terá caráter 
preventivo e oferecerá atividades de convívio e trabalho socioeducativo com vistas 
ao desenvolvimento da autonomia e ci- dadania do jovem e a prevenção de 
situações de risco social. 
 

Parágrafo único. A participação do jovem será voluntária e seus serviços 
socioeducativos não se confundem com as medidas socioedu- cativas previstas no 
art. 112 da Lei no 8.069, de 13 julho de 1990. 
 

Art. 13. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate   à Fome disporá 
sobre as equipes de trabalho necessárias à execução   do serviço socioeducativo, 
nos termos previstos no § 1o do art. 4o da  Lei no  11.692, de  2008. 
 

Art. 14. O PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioeducativo destina-se aos 
jovens de quinze a dezessete anos e que: 

I - pertençam à família beneficiária do Programa Bolsa Fa- mília, 
instituído pela Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004; 

II - sejam egressos de medida socioeducativa de internação  ou em 
cumprimento de outras medidas socioeducativas em meio aberto, conforme 
disposto na Lei no  8.069, de    1990; 

III - estejam em cumprimento ou sejam egressos de medida  de 
proteção, conforme disposto na Lei no 8.069, de 1990; 

IV - sejam egressos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil  -  
PETI; ou 

V - sejam egressos ou vinculados a programas de combate ao abuso e à 
exploração   sexual. 

 

Parágrafo único. Os jovens a que se referem os incisos II a V devem ser 
encaminhados ao PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioe- ducativo pelos 

programas e serviços especializados de assistência so- cial do Município ou do 
Distrito Federal, ou pelo gestor de assistência social, quando demandado 

oficialmente pelo Conselho Tutelar, pela Defensoria Pública, pelo Ministério 
Público ou pelo Poder  Judiciário. 

 

Art. 15. O PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioeducativo será ofertado pelo 
Município que a ele aderir, mediante cumprimento    e aceitação das condições 
estabelecidas neste Decreto e assinatura de termo de adesão a ser definido pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à   Fome. 
 

Parágrafo único. São condições para adesão ao PROJOVEM Adolescente - 
Serviço  Socioeducativo: 
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I - habilitação nos níveis de gestão básica ou plena no Sis- tema 

Único de Assistência  Social; 

II - existência de centro de referência de assistência social 
instalado e em funcionamento;   e 

III - demanda mínima de quarenta jovens de quinze a de- zessete 
anos, de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, residentes no 
Município, com base no Cadastro Único para Pro- gramas Sociais do 
Governo Federal - CadÚnico, de que trata o De- creto no  6.135, de 26 de 
julho de    2007. 

 

Art. 16. O PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioeducativo será co-
financiado pela União e pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, que a 
ele aderirem, por intermédio dos respectivos fun- dos  de  assistência social. 
 

§ 1o Respeitados os limites orçamentários e financeiros, o co- financiamento 
da União dar-se-á de acordo com os critérios de partilha estabelecidos pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social, obser- vado o disposto no inciso IX 
do art. 18 da Lei no 8.742, de 1993. 
 

§ 2o As metas do PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioedu- cativo, 
observadas as regras de adesão estabelecidas para os Municípios e para o 
Distrito Federal, serão proporcionais à demanda relativa ao serviço 
socioeducativo, estimada pela quantidade de jovens de quinze a dezessete 
anos pertencente às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, 
considerado o conjunto dos Municípios elegíveis. 
 

Art. 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu- nicípios, em caso de 
adesão ao PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioeducativo, serão co-
responsáveis pela sua   implementação. 
 

§ 1o Cabe à União, por intermédio do Ministério do De- senvolvimento  Social 
e Combate à  Fome: 

I - apoiar técnica e financeiramente os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios na implementação do PROJOVEM   Adolescente 
- Serviço Socioeducativo; 

II - propor diretrizes para a prestação do serviço socioe- ducativo 
previsto no PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioeducativo   e pactuar 
as regulações no âmbito da Comissão Intergestores Tri- partite - CIT, 
instituída pela Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social no 27, 
de 16 de dezembro de 1998, submetendo-as    à deliberação do Conselho 
Nacional de Assistência    Social; 

III - dispor sobre os pisos variáveis de proteção social básica do 
Sistema Único de Assistência Social, sua composição e as ações  que  os 
financiam; 

IV - instituir e gerir sistemas de informação, monitoramento   e 
avaliação para acompanhamento do serviço socioeducativo do Pro- jovem 
Adolescente - Serviço Socioeducativo em articulação com os Estados, o 
Distrito Federal e os    Municípios; 

V - definir padrões de qualidade para o desenvolvimento do 
serviço socioeducativo do PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioe- 
ducativo; 

VI - produzir e distribuir material de apoio para gestores, técnicos 
e orientadores sociais;   e 

VII - capacitar gestores e técnicos dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios que aderirem ao PROJOVEM Adolescente - Serviço 
Socioeducativo. 

 

§  2o  Cabe  aos  Estados  e,  no  que  se  aplicar,  ao     Distrito 
Federal: 

I - prestar apoio técnico aos Municípios na estruturação, 
implantação e execução do serviço socioeducativo do PROJOVEM Ado- 
lescente  -  Serviço Socioeducativo; 

II - dispor de profissional capacitado para o apoio aos Mu- 
nicípios que possuam presença de povos indígenas e comunidades 
tradicionais; 

III - gerir, no âmbito estadual, os sistemas de informação, 
monitoramento e avaliação do serviço socioeducativo do PROJOVEM 
Adolescente - Serviço Socioeducativo, desenvolvidos pelo Governo 
Federal; 

IV - indicar os técnicos a serem capacitados, pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para atuar como 
multiplicadores da concepção e da metodologia do PROJOVEM Ado- 
lescente  -  Serviço Socioeducativo; 

V - realizar, em parceria com a União, a capacitação dos gestores 
e técnicos municipais, envolvidos no PROJOVEM    Adolescente 
- Serviço Socioeducativo; 

VI - acompanhar a implantação e execução do serviço so- 
cioeducativo do PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioeducativo;    e 

VII - estabelecer articulações intersetoriais para a integração de 
serviços e programas com os órgãos que atuem na defesa  da  criança e do 
adolescente e com as políticas públicas estaduais e regionais. 

 

§ 3o Cabe aos Municípios e ao Distrito     Federal: 

I - referenciar o serviço socioeducativo do PROJOVEM Ado- 
lescente - Serviço Socioeducativo ao centro de referência de as- sistência 
social; 

II - disponibilizar espaços físicos e equipamentos adequados   
à oferta do serviço socioeducativo, na forma estabelecida pelo Mi- 
nistério do Desenvolvimento Social de Combate à    Fome; 

III - designar os técnicos de referência do centro de re- 
ferência de assistência social para acompanhamento das famílias dos 
jovens e assessoria aos orientadores sociais do serviço socioedu- 
cativo, desde que no mesmo território de vulnerabilidade social, na 
proporção fixada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Com- 
bate  à Fome; 

IV - conduzir o processo de preenchimento das vagas, de 
acordo com as prioridades e critérios estabelecidos pelos instrumentos 
normativos do PROJOVEM Adolescente  - Serviço   Socioeducativo; 

V - inserir no CadÚnico as informações dos jovens admitidos 
no serviço socioeducativo do PROJOVEM Adolescente - Serviço So- 
cioeducativo e de suas respectivas famílias e atualizar as informações 
sempre  que necessário; 

VI - alimentar e manter atualizadas as bases de dados dos 
subsistemas e aplicativos da rede do Sistema Único de Assistência 
Social, componentes do sistema nacional de informação do serviço 
socioeducativo, atualizando-o, no mínimo, a cada três    meses; 

VII - coordenar, gerenciar, executar e co-financiar programas 
de capacitação de gestores, profissionais e prestadores de serviço 
envolvidos na oferta do serviço   socioeducativo; 

VIII - prover, em articulação com os Estados e com a União, os 
meios necessários para o acesso e participação dos profissionais en- 
volvidos na oferta do serviço socioeducativo aos materiais e aos eventos 
de capacitação do PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioeducativo; 

IX - estabelecer o fluxo de informações entre o PROJOVEM 
Adolescente - Serviço Socioeducativo, o CadÚnico e o  Programa 
Bolsa Família; 

X - apresentar o PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioe- 
ducativo e pautar o tema da juventude nas agendas dos diversos 
conselhos setoriais e de políticas públicas do Município, promovendo  
o debate sobre a importância da intersetorialidade na promoção dos 
direitos  do  segmento juvenil; 

XI - submeter a implantação do PROJOVEM Adolescente - 
Serviço Socioeducativo à aprovação do conselho municipal de as- 
sistência social; 

XII - articular-se com os demais órgãos públicos para in- 
tegração do PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioeducativo com 
os diversos programas setoriais, em especial com as demais 
modalidades do PROJOVEM; e 

XIII - manter em arquivo, durante cinco anos, documentação 
comprobatória das despesas e atividades realizadas, dos processos de 
seleção dos profissionais e do preenchimento de vagas no âmbito do 
PROJOVEM Adolescente - Serviço  Socioeducativo. 

 

Art. 18. O preenchimento das vagas do PROJOVEM Adoles- cente - 
Serviço Socioeducativo é de responsabilidade intransferível do Município 
ou do Distrito Federal, que a ele aderirem, e será co- ordenado pelo órgão 
gestor da assistência    social. 
 

Art. 19. Os jovens admitidos no PROJOVEM Adolescente - Serviço 
Socioeducativo serão organizados em grupos e cada um deles constituirá 
um coletivo, na forma definida pelo Ministério do De- senvolvimento  
Social e Combate à  Fome. 
 

Art. 20. O PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioeducativo será 
ofertado no centro de referência de assistência social ou será por ele 
obrigatoriamente referenciado, em caso de oferta em outra uni- dade 
pública ou em entidade de assistência social localizados no território de 
abrangência daquele   centro. 
 

§ 1o A oferta do serviço socioeducativo deverá ser ampla- mente 
divulgada nos Municípios e no Distrito    Federal. 
 

§ 2o  Pelo menos dois terços do total de vagas atribuídas a  cada centro de 
referência de assistência social e a cada coletivo  deverão ser preenchidas 
com jovens de famílias beneficiárias do Pro- grama Bolsa Família, que 
residam no seu território de abrangência. 
 

§ 3o O Município e o Distrito Federal poderão destinar, no máximo, um 
terço do total de vagas referenciadas a cada centro de referência de 
assistência social e em cada coletivo aos jovens a que se referem os 
incisos II, III, IV e V do art. 14. 
 

§ 4o Observados os critérios de acesso ao PROJOVEM Ado- lescente - 
Serviço Socioeducativo definidos no art. 14, terão prio- ridade os jovens 
com   deficiência. 
 

Art. 21. Os jovens egressos do PROJOVEM Adolescente - Ser- viço 
Socioeducativo que tenham concluído com aproveitamento as atividades 
terão prioridade no acesso às vagas das demais moda- lidades do 
PROJOVEM, desde que se enquadrem nos respectivos cri- térios  de 
seleção. 
 

Art. 22. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome fará 
o monitoramento do PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioe- 
ducativo, de modo contínuo e sistemático, por meio de sistema infor- 
matizado, no âmbito da rede do Sistema Único de Assistência Social. 
 

Parágrafo único. O monitoramento será realizado de forma articulada 
com os demais entes e poderá ser complementado por meio de visitas aos 
locais de execução do PROJOVEM Adolescente - Serviço 
Socioeducativo. 

Art. 23. Os centros de referência de assistência social, os demais órgãos públicos e 
as entidades de assistência social con- veniadas que executem o serviço 
socioeducativo do PROJOVEM Ado- lescente - Serviço Socioeducativo,  deverão: 

I - afixar, em lugar visível ao público, no local de funcio- namento do serviço 
socioeducativo, a grade semanal de atividades de cada coletivo com os respectivos 
horários e locais de realização;    e 

II - manter registro diário da freqüência dos jovens. 
 

Parágrafo único. Os registros de freqüência dos jovens no ser- viço socioeducativo 
deverão ser arquivados e conservados pelo Mu- nicípio e pelo Distrito Federal por 

um período mínimo de cinco   anos. 
 

Art. 24. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate   à Fome, após 
consulta ao COGEP, disporá sobre as demais regras de execução do PROJOVEM 
Adolescente  - Serviço  Socioeducativo. 
 

Seção II 
Da Implantação e da Execução do PROJOVEM    Urbano 

 

Art. 25. O PROJOVEM Urbano tem como objetivo garantir aos jovens brasileiros 
ações de elevação de escolaridade, visando a con- clusão do ensino fundamental, 
qualificação profissional inicial e par- ticipação cidadã, por meio da organização 
de curso, de acordo com o disposto no art. 81 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996. 
 

§ 1o A carga horária total prevista do curso é de duas mil horas, sendo mil 
quinhentos e sessenta presenciais e quatrocentos e quarenta não-presenciais, 
cumpridas em dezoito    meses. 
 

§ 2o O curso será organizado em três ciclos, sendo que cada ciclo é composto por 
duas unidades    formativas. 
 

§ 3o Cada unidade formativa tem a duração de três meses. 
 

§ 4o O processo de certificação far-se-á de acordo com normas da Câmara de 
Educação Básica do Conselho Nacional de   Educação. 
 

Art. 26. O ingresso no PROJOVEM Urbano dar-se-á por meio    de matrícula junto 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,   a ser monitorada por sistema 
de monitoramento e avaliação do Pro- jovem Urbano, referido no art.   31. 
 

Art. 27. Para se matricular no PROJOVEM Urbano, o jovem deverá ter entre 
dezoito e vinte e nove anos completos, no ano em     que for realizada a matrícula, 
não ter concluído o ensino fundamental   e saber ler e  escrever. 
 

§ 1o Fica assegurada ao jovem portador de deficiência a participação no 
PROJOVEM Urbano e o atendimento de sua necessidade especial, desde que 
cumpridas as condições previstas neste artigo. 
 

§ 2o O jovem será alocado, preferencialmente, em turma próxima de sua 
residência, ou de seu local de trabalho. 
 

Art. 28. O curso do PROJOVEM Urbano deve ser implementado em locais 
adequados, obrigatoriamente nas escolas da rede pública de ensino, sem prejuízo 
da utilização de outros espaços para as ati-  vidades de coordenação e práticas de 
qualificação profissional e de participação cidadã. 
 

Art. 29. O PROJOVEM Urbano será implantado gradativamente nos Estados, no 
Distrito Federal e nos Municípios que a ele aderirem, mediante aceitação das 
condições estabelecidas neste Decreto e as- sinatura de termo de adesão a ser 
definido pela Secretaria-Geral da Presidência  da República. 
 

Parágrafo único. As metas do PROJOVEM Urbano nos Estados, nos Municípios e 
no Distrito Federal, observadas as regras de adesão previstas neste Decreto, serão 
proporcionais à  população  estimada  que possua o perfil do jovem que reúna 
condições de atendimento. 
 

Art. 30. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu- nicípios que aderirem ao 
PROJOVEM Urbano serão co-responsáveis pela sua implementação. 
 

§ 1o Cabe à União, por intermédio da Secretaria-Geral da Presidência  da 
República: 

I - coordenar, acompanhar, monitorar e avaliar a implemen- tação das 
ações da modalidade pelos entes federados que aderirem ao PROJOVEM 
Urbano; 

II - desenvolver e executar sistema de monitoramento e ava- liação do 
PROJOVEM Urbano, previsto no art.    31; 

III - disponibilizar aos Estados, Distrito Federal e Municípios sistema 
informatizado de matrícula e de controle de freqüência, en- trega de trabalhos e 
registros de avaliação de alunos, integrante do sistema de monitoramento e 
avaliação do PROJOVEM    Urbano; 

IV - formular o projeto pedagógico integrado do PROJOVEM Urbano 
e fiscalizar sua aplicação pelos entes federados  participantes; 

V - elaborar, produzir e distribuir o material didático-pe- dagógico; 

VI - promover as avaliações externas dos alunos matricu- lados e 
freqüentes, por meio do sistema de monitoramento e de avaliação; 
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VII - promover a formação inicial e continuada dos for- madores 

dos professores de ensino fundamental, qualificação pro- fissional e 

participação cidadã, bem como de equipe de coordenação local  do  

PROJOVEM Urbano; 

VIII - descentralizar recursos referentes ao PROJOVEM Urbano 

aos Ministérios gestores referidos no parágrafo único do art. 1o, ao 

Ministério da Justiça e à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República, ou a seus respectivos órgãos subordinados ou 

vinculados, para viabilização das ações de sua competência; 

IX - efetuar o repasse dos recursos financeiros destinados ao 

custeio das ações do PROJOVEM Urbano devidamente justificado e 

comprovado; 

X - apoiar outras ações de implementação no âmbito dos entes 

federados, de acordo com as normas legais aplicáveis; e 

XI - designar o coordenador nacional do PROJOVEM Urbano 

entre  os  seus servidores. 

 

§ 2o Cabe ao Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento  da Educação -  FNDE: 

I - transferir recursos aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios que aderirem ao PROJOVEM Urbano, sem necessidade de 

convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere, me- diante 

depósito em conta-corrente específica, sem prejuízo da devida prestação de 

contas da aplicação dos recursos, de acordo com o disposto no art. 4o  da 

Lei no  11.692, de    2008; 

II - publicar resolução de seu conselho deliberativo, con- forme 

orientação da Secretaria-Geral da Presidência da República, estabelecendo 

as ações, as responsabilidades de cada agente, os cri- térios e as normas 

para transferência dos recursos e demais atos que   se  fizerem necessários; 

III - realizar processo licitatório para fornecimento do ma- terial 

didático-pedagógico do PROJOVEM Urbano, bem como provi- denciar a 

sua distribuição;   e 

IV - apoiar outras ações de implementação no âmbito dos entes 

federados, de acordo com as normas legais aplicáveis. 

 

§ 3o Cabe ao Ministério da Justiça, na implementação do PROJOVEM Urbano 

em unidades   prisionais: 

I - transferir aos Estados e ao Distrito Federal os recursos  para 

operacionalização do PROJOVEM   Urbano; 

II - responsabilizar-se orçamentária e financeiramente pelas ações 

não consignadas no orçamento anual do PROJOVEM Urbano, que visem 

assegurar a qualidade do atendimento no interior das unidades  do  sistema  

prisional; e 

III - apoiar outras ações de implementação no âmbito dos entes 

federados, de acordo com as normas legais aplicáveis. 

§ 4o Cabe à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República, na implementação do PROJOVEM Urbano nas unidades 

socioeducativas de privação de   liberdade: 

I - transferir os recursos aos Estados e ao Distrito Federal  para 

operacionalização do PROJOVEM   Urbano; 

II - responsabilizar-se orçamentária e financeiramente pelas ações 

não consignadas no orçamento anual do PROJOVEM Urbano, que visem 

assegurar a qualidade do atendimento no interior das unidades 

socioeducativas de privação de liberdade;   e 

III - apoiar outras ações de implementação no âmbito dos entes 

federados, de acordo com as normas legais aplicáveis. 
 

§  5o  Cabe  aos  entes  federados  que  aderirem  ao  PROJOVEM 

Urbano: 

I - receber, executar e prestar contas dos recursos financeiros 

transferidos pela União, segundo determinações descritas no projeto 

pedagógico integrado e demais diretrizes nacionais do PROJOVEM Ur- 

bano, em conformidade com a legislação    vigente; 

II - localizar e identificar os jovens que atendam às con- 

dicionalidades previstas no caput do art. 27 e matriculá-los por meio  do 

sistema referido no art.   31; 

III - providenciar espaço físico adequado para o funciona- 
mento das turmas e dos núcleos do PROJOVEM Urbano, obrigato- 
riamente em escolas da rede pública de     ensino; 

IV - disponibilizar profissionais para atuarem junto ao Pro- 
jovem Urbano em âmbito local e em quantitativos adequados ao 
número de alunos atendidos, de acordo com o projeto pedagógico 
integrado e segundo definição da Secretaria-Geral da Presidência da 
República; 

V - garantir formação inicial e continuada aos profissionais 
que atuam junto ao PROJOVEM Urbano em suas localidades, em con- 
formidade com o projeto pedagógico integrado e segundo definições  
da Secretaria-Geral da Presidência da   República; 

VI - receber, armazenar, zelar e distribuir aos alunos, edu- 
cadores e gestores locais o material didático-pedagógico  fornecido 
pelo Governo Federal, adotando-o   integralmente; 

VII - providenciar espaço físico adequado com computa- 
dores, impressoras, conexão com internet para utilização pelos alu- 
nos matriculados e freqüentes, e dos profissionais que atuam no  
âmbito  do  PROJOVEM Urbano; 

VIII - responsabilizar-se pela inclusão e manutenção cons- 
tante das informações sobre a freqüência dos alunos, entrega de tra- 
balhos e avaliação, no sistema de monitoramento e avaliação; 

IX - certificar os alunos matriculados e freqüentes por in- 
termédio de seus estabelecimentos de ensino, em níveis de conclusão 
do ensino fundamental e de formação inicial em qualificação pro- 
fissional, desde que atendidas as condicionalidades para permanência   
e  conclusão  do curso; 

X - providenciar alimentação com qualidade aos alunos ma- 
triculados  e freqüentes; 

XI - arcar com as despesas de insumos no âmbito de sua 
responsabilidade; 

XII - instituir unidade de gestão, composto por represen- 
tantes das áreas de educação, trabalho, assistência social, juventude, 
entre outras, para a organização e coordenação do PROJOVEM 
Urbano, em  âmbito local; 

XIII - garantir a disponibilidade de laboratórios, oficinas ou 
outros espaços específicos, bem como de máquinas e equipamentos 
adequados, destinados às aulas de qualificação social e profissional; 

XIV - arcar com todas as despesas tributárias ou extraor- 
dinárias que incidam sobre a execução dos recursos financeiros re- 
cebidos, ressalvados aqueles de natureza compulsória lançados au- 
tomaticamente  pela  rede  bancária arrecadadora; 

XV - responsabilizar-se por eventuais litígios, inclusive de 
natureza trabalhista e previdenciária decorrentes da execução do Pro- 
jovem  Urbano; e 

XVI - apoiar outras ações de implementação acordadas com   
a Secretaria-Geral da Presidência da   República. 

 

Art. 31. A Secretaria-Geral da Presidência da República rea- lizará o 
monitoramento e a avaliação do PROJOVEM Urbano, por meio  de 
sistema cujo desenvolvimento e gestão poderá contar com a par- ceria  de  
instituições  acadêmicas especializadas. 
 

Seção III 

Da Implantação e da Execução do PROJOVEM Campo - Saberes  
da Terra 

 

Art. 32. O PROJOVEM Campo - Saberes da Terra tem como objetivo a 
oferta de escolarização em nível fundamental, na mo- dalidade educação 
de jovens e adultos, integrada à qualificação social   e profissional. 
 

Art. 33. O PROJOVEM Campo - Saberes da Terra destina-se a jovens 
agricultores familiares com idade entre dezoito e vinte e nove anos, 
residentes no campo, que saibam ler e escrever e que  não  tenham 
concluído o ensino   fundamental. 
 

Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, serão con- siderados 
agricultores familiares os educandos que cumpram os re- quisitos do art. 
3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006. 
 

Art. 34. A escolarização dos jovens será ofertada por meio    do regime de 
alternância, entre períodos de tempo-escola e tempo- comunidade, 
conforme estabelecem o § 2o  do art. 23 e o art. 28 da    Lei  no  9.394,  de 
1996. 
 

Parágrafo único. A carga horária obrigatória a ser ofertada   aos 
beneficiários do PROJOVEM Campo - Saberes da Terra é de duas   mil e 
quatrocentas horas, divididas em, no     mínimo: 

I - mil e oitocentas horas correspondentes às atividades pe- 
dagógicas desenvolvidas no espaço de unidade escolar, definidas co- 
mo  tempo-escola; e 

II - seiscentas horas correspondentes às atividades pedagó- 
gicas planejadas pelos educadores e desenvolvidas junto à comu- 
nidade,  definidas  como tempo-comunidade. 

Art. 35. O PROJOVEM Campo - Saberes da Terra será im- plantado 
gradativamente nos Estados, no Distrito Federal e nos Mu- nicípios que a ele 
aderirem, mediante aceitação das condições pre- vistas neste Decreto e assinatura 
de termo específico a ser definido  pelo  Ministério  da Educação. 
 

§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios in- teressados em participar do 
PROJOVEM Campo - Saberes da Terra deverão assinar, além do termo referido 
no caput, o termo de adesão  ao Plano de Metas Compromisso Todos pela 
Educação (Compro- misso), de acordo com o disposto no Decreto no 6.094, de 24 
de abril  de 2007. 
 

§ 2o As metas do PROJOVEM Campo - Saberes da Terra serão estabelecidas de 
acordo com o número de jovens agricultores fami- liares, indicadores educacionais 

e a política de atendimento aos ter- ritórios da cidadania inseridos no Programa 
Territórios da  Cidadania. 

 

Art. 36. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu- nicípios que aderirem ao 
PROJOVEM Campo - Saberes da Terra serão co-responsáveis  pela  sua 
implementação. 
 

§ 1o Cabe à União, por intermédio da Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação, entre  outras atribuições: 

I - coordenar a modalidade em nível    nacional; 

II - prestar apoio técnico-pedagógico aos entes executores e  às 
instituições públicas de ensino superior na realização das ações; 

III - monitorar a execução física das ações;     e 

IV - realizar o acompanhamento por meio de sistema de 
monitoramento  e acompanhamento. 

 

§ 2o O Ministério da Educação, por intermédio do FNDE, poderá firmar convênios 
e parcerias com instituições de ensino su- perior  públicas para: 

I - implantar e desenvolver todas as etapas do curso de formação 
continuada dos educadores e coordenadores de turmas em efetivo exercício; 

II - produzir e reproduzir materiais didáticos  apropriados  para o 
desenvolvimento da prática docente e profissional em con- formidade  com  os  
princípios político-pedagógicos; 

III - realizar acompanhamento pedagógico e registrar in- formações do 
funcionamento das turmas em sistema de monitora- mento  e acompanhamento; 

IV - articular-se com entidades, movimentos sociais e sin- dicais do 
campo, para a construção da proposta e realização de for- mação  continuada; e 

V - constituir rede nacional de formação dos profissionais da educação 
que atuarão no PROJOVEM Campo - Saberes da Terra. 

 

§  3o  Cabe  ao FNDE: 

I - prestar assistência financeira em caráter    suplementar; 

II -  normatizar  e  monitorar a  aplicação  dos  recursos finan- 
ceiros; e 

III - receber e analisar as prestações de     contas. 
 

§  4o  Cabe  aos  Estados,  ao  Distrito  Federal  e  aos    Muni- 
cípios: 

I - receber, executar e prestar contas dos recursos financeiros 
transferidos pelo Ministério da   Educação; 

II - organizar turmas e prover a infra-estrutura física e de recursos 
humanos; 

III - prover as condições técnico-administrativas necessárias   à 
coordenação em âmbito estadual ou municipal para realização da gestão  
administrativa  e pedagógica; 

IV - oferecer condições necessárias para a efetivação da matrícula dos 
beneficiários, nos sistemas públicos de     ensino; 

V - manter permanentemente atualizadas no sistema de mo- 
nitoramento e acompanhamento as informações cadastrais da ins- tituição, 
educandos, educadores e coordenadores, bem como outras informações 
solicitadas, para efeito de monitoramento, supervisão, avaliação e fiscalização 
da execução do PROJOVEM Campo - Saberes   da Terra; 

VI - promover, em parceria com outros órgãos, ações para  que os 
educandos tenham a documentação necessária para cadastro no PROJOVEM 
Campo - Saberes da   Terra; 

VII - realizar a avaliação dos conhecimentos construídos pelos 
educandos para estabelecer o processo de desenvolvimento do  curso; 

VIII - designar instituição pública de ensino responsável pela 
certificação  dos  educandos; e 

IX - articular-se com entidades, movimentos sociais e sindicais do 
campo para a execução do PROJOVEM Campo - Saberes da   Terra. 
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Seção IV 

Da Implantação e da Execução do PROJOVEM    Trabalhador 
 

Art. 37. O PROJOVEM Trabalhador tem como objetivo preparar o jovem 
para ocupações com vínculo empregatício ou para outras ati- vidades 
produtivas geradoras de renda, por meio da qualificação social e profissional e 
do estímulo à sua inserção no mundo do   trabalho. 
 

Art. 38. O PROJOVEM Trabalhador destina-se ao jovem de de- zoito a vinte 
e nove anos, em situação de desemprego, pertencente a família com renda per 
capita de até um salário mínimo, e que   esteja: 

I - cursando ou tenha concluído o ensino fundamental; ou      II - cursando ou 

tenha concluído o ensino médio, e não   esteja 
cursando ou não tenha concluído o ensino    superior. 
 

Parágrafo único. Nas ações de empreendedorismo juvenil, além dos jovens 
referidos no caput, também poderão ser contemplados aqueles que estejam 

cursando ou tenham concluído o ensino  superior. 
 

Art. 39. A implantação do  PROJOVEM  Trabalhador  dar-se-á nas  seguintes 
submodalidades: 

I - consórcio social de juventude, caracterizada pela par- ticipação 
indireta da União, mediante convênios com entidades pri- vadas sem fins 
lucrativos para atendimento aos     jovens; 

II - juventude cidadã, caracterizada pela participação direta dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios no atendimento aos jovens; 

III - escola de fábrica, caracterizada pela integração entre as ações 
de qualificação social e profissional com o setor produtivo; e 

IV - empreendedorismo juvenil, caracterizada pelo fomento de 
atividades empreendedoras como formas alternativas de inserção   do 
jovem no mundo do   trabalho. 

 

§ 1o A execução das submodalidades de que trata o caput 
dar-se-á por: 

I - adesão dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos 
termos do art. 4o da Lei no 11.692, de 2008, mediante aceitação   das 
condições previstas neste Decreto e assinatura de termo de adesão, com 
transferência de recursos sem a necessidade de convênio, acordo, contrato, 
ajuste ou instrumento congênere, por meio de depósito em conta-corrente 
específica, sem prejuízo da devida prestação de contas da aplicação desses 
recursos, observado o disposto no art. 65; 

II - celebração de convênio com entidade de direito público ou 
privado sem fins lucrativos, observadas as disposições deste Decreto e do 
Decreto no 6.170, de 25 de julho de 2007, sem prejuízo de requisitos 
complementares fixados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

§ 2o O PROJOVEM Trabalhador, nos Municípios com  popu- lação inferior a 
vinte mil habitantes, será executado por: 

I - Estados e o Distrito Federal, com transferência de re- cursos 
nos termos do inciso I do § 1o; 

II - consórcios públicos de Municípios, desde que a soma da 
população dos Municípios consorciados seja superior a vinte mil 
habitantes, mediante celebração de convênio;    ou 

III - entidades de direito público ou privado sem fins lucra- tivos, 
desde que a soma da população dos Municípios atendidos seja superior a 
vinte mil habitantes, mediante a celebração de  convênio. 

 

§ 3o  Os recursos financeiros de que trata o inciso I do § 1o:     I - somente 

poderão ser transferidos aos entes que: 

a) não apresentarem pendências no Cadastro Único de Con- vênio 
- CAUC, observadas as normas específicas que o disciplinam;  e 

b) assinarem o termo de adesão definido pelo Ministério do 
Trabalho  e  Emprego; e 

II  -  deverão  ser  incluídos  nos  orçamentos  dos  entes  rece- 
bedores. 
 

§ 4o O montante das transferências dos recursos financeiros previsto neste 
artigo será calculado observando-se a definição de  metas de que trata o art. 
41 e a disponibilidade de recursos da lei orçamentária anual. 
 

Art. 40. A realização de convênio com entidade de direito privado sem fins 
lucrativos para execução do PROJOVEM Trabalhador será precedida de 
seleção em chamada pública, observados os  cri- térios de seleção 
relacionados neste artigo, sem prejuízo da adoção de outros que venham a ser 
estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
 

§ 1o As entidades de direito privado sem fins lucrativos, para execução do 
PROJOVEM Trabalhador,  deverão: 

I - comprovar experiência na execução do objeto do con- vênio 
não inferior a três anos, comprovada por meio de, no mínimo, três atestados 
de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em serviço pertinente e compatível com as características do 
objeto do   convênio; 

II - ter capacidade física instalada necessária à execução do 
objeto do convênio, que, entre outras formas, poderão ser compro- 
vadas mediante envio de imagens fotográficas, relação de instalações, 
aparelhamento,  equipamentos, infra-estrutura; 

III - ter capacidade técnica e administrativo-operacional ade- 
quada para execução do objeto do convênio, demonstrada por meio    
de histórico da entidade, principais atividades realizadas, projeto po- 
lítico pedagógico, qualificação do corpo gestor e técnico adequados e 
disponíveis; e 

IV - apresentar proposta com adequação entre os meios su- 
geridos, seus custos, cronogramas e resultados previstos, e em con- 
formidade com as especificações técnicas do termo de referência e 
edital  da  chamada pública. 

 

§ 2o Caberá ao Ministério do Trabalho e Emprego esta-  belecer notas, 
pesos e a sistemática de pontuação para avaliação de  cada critério 
referido no § 1o, bem como detalhamento para aplicação de cada um 
deles, observadas as especificidades das ações do Pro- jovem 
Trabalhador. 
 

Art. 41. A meta de qualificação social e profissional  das  ações do 
PROJOVEM Trabalhador para cada Estado, Município e Dis- trito 
Federal será definida com base nos seguintes critérios: 

I - demanda existente, em razão da intensidade do desemprego 
juvenil e a vulnerabilidade socioeconômica do jovem no  território; 

II - média dos últimos três anos no saldo do Cadastro-Geral  
de Empregados e Desempregados -   CAGED; 

III - Índice de Desenvolvimento  Humano - IDH;   e 

IV - proporção da população economicamente ativa juvenil 
desocupada em relação à população economicamente ativa     total. 

 

§ 1o Para o estabelecimento das metas do Distrito Federal, serão 
considerados os Municípios da Região Integrada de Desen- volvimento 
do Distrito Federal e Entorno - RIDE/DF, sendo estes excluídos do 
cálculo das respectivas metas dos Estados nos quais se localizarem. 
 

§ 2o Os quantitativos e índice relacionados no caput serão verificados na 
base de dados estatísticos oficial mais recente e dis- ponível, utilizada 
pelo Governo   Federal. 
 

§ 3o Para o alcance das metas de qualificação social e pro- fissional 
estabelecidas, serão priorizadas as parcerias com Estados, Distrito 
Federal e  Municípios. 
 

Art. 42. As ações do PROJOVEM Trabalhador serão custeadas com 
recursos alocados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e com recursos 
de contrapartida dos executores parceiros, observados os limites previstos 
na legislação   vigente. 
 

Art. 43. A qualificação social e profissional prevista no Pro- jovem 
Trabalhador será efetuada por cursos ministrados com carga horária de 
trezentas e cinqüenta horas, cujo conteúdo e  execução  serão definidos 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e divulgados em  portaria 
ministerial. 
 

Parágrafo único. A carga horária de que trata o caput não se aplica à ação 
de empreendedorismo juvenil, que será definida es- pecificamente pelo 
Ministério do Trabalho e    Emprego. 
 

Art. 44. Para fins da certificação profissional dos jovens e de pagamento 
do auxílio financeiro exigir-se-á freqüência mensal mí- nima de setenta e 
cinco por cento nas ações de qualificação. 
 

Art. 45. Para efeito de cumprimento da meta de qualificação, será 
admitida a taxa de dez por cento de evasão das ações ou cursos. 

 

Parágrafo único. A substituição de jovem que desista de fre- qüentar as 
ações ou os cursos somente poderá ser efetuada caso não tenha sido 

executado vinte e cinco por cento das ações de qualificação. 
 

Art. 46. Para inserção de jovens no mundo do trabalho, fica estabelecida a 
meta mínima de trinta por     cento. 
 

§ 1o Para cumprimento da meta de que trata o caput, serão admitidas as 
seguintes formas de inserção no mundo do trabalho: 

I -  pelo  emprego formal; 

II - pelo estágio ou jovem aprendiz;    ou 

III - por formas alternativas geradoras de    renda. 
 

§ 2o Serão aceitos como comprovantes do emprego formal, cópias 
legíveis das páginas das carteiras de trabalho dos jovens, onde constam os 
dados (nome, CPF, Carteira de  Identidade)  e o registro pela empresa 
contratante, assim como intermediação de mão-de-obra operacionalizada 
no sistema informatizado disponibilizado pelo Mi- nistério do Trabalho e   
Emprego. 
 

§ 3o Serão aceitos como comprovantes do estágio ou jovem aprendiz, 
cópias legíveis dos contratos celebrados com as empresas    ou órgãos 
onde os jovens foram inseridos, bem como outros do- cumentos definidos 
pelo Ministério do Trabalho e    Emprego. 

§ 4o Os jovens que não foram inseridos no mundo do tra- balho durante a 
participação no PROJOVEM Trabalhador serão inscritos junto ao Sistema  
Público de Emprego, Trabalho e Renda, no âmbito  do Sistema Nacional de 
Emprego - SINE, pelos entes públicos e entidades conveniadas, para efeito de 
monitoramento, acompanha- mento e avaliação da inserção posterior no mundo 
do trabalho. 
 

Seção V 
Da Concessão de Auxílio  Financeiro 

 

Art. 47. A União concederá auxílio financeiro no valor de R$ 100,00 (cem reais) 
mensais aos beneficiários do PROJOVEM nas mo- dalidades de que tratam os 
incisos II, III e IV do art. 1o, a partir do exercício de 2008, de acordo com o 
disposto no art. 6o da  Lei  no 11.692,  de 2008. 
 

§ 1o Na modalidade PROJOVEM Urbano, poderão ser con- cedidos até vinte 
auxílios financeiros por    beneficiário. 
 

§ 2o Na modalidade PROJOVEM Campo - Saberes da Terra po- derão ser 
concedidos até doze auxílios financeiros por  beneficiário. 
 

§ 3o Na modalidade PROJOVEM Trabalhador poderão ser con- cedidos até seis 
auxílios financeiros por    beneficiário. 
 

§ 4o É vedada a cumulatividade da percepção do auxílio financeiro a que se refere 
o caput com benefícios de natureza se- melhante recebidos em decorrência de 
outros programas federais, permitida a opção por um   deles. 
 

§ 5o Consideram-se de natureza semelhante ao auxílio fi- nanceiro mensal a que se 
refere o caput os benefícios pagos por programas federais dirigidos a indivíduos 
da mesma faixa etária do PROJOVEM. 
 

Art. 48. A concessão do auxílio financeiro tem caráter tem- porário e não gera 
direito   adquirido. 
 

Art. 49. Os órgãos coordenadores das modalidades do Pro- jovem referidos no art. 
1o definirão, entre as instituições financeiras oficiais federais, o agente pagador dos 
seus respectivos auxílios fi- nanceiros. 
 

Seção VI 
Da Suspensão do Auxílio  Financeiro 

 
Art. 50. O auxílio financeiro concedido aos beneficiários do PROJOVEM será 
suspenso nas seguintes   situações: 

I - verificada a percepção pelo jovem de benefícios de natureza 
semelhante recebidos em decorrência de outros programas federais; 

II - freqüência mensal nas atividades da modalidade abaixo  do 
percentual mínimo de setenta e cinco por cento; ou 

III - não-atendimento de outras condições específicas de cada 
modalidade. 

 

§ 1o O auxílio financeiro do jovem participante do PROJOVEM Urbano também 
será suspenso no caso de não-entrega dos trabalhos pedagógicos. 
 

§ 2o Os casos de aceitação de justificativa de freqüência inferior a setenta e cinco 
por cento serão regulamentados pelo comitê gestor  de  cada modalidade. 
 

§ 3o O COGEP definirá as formas, prazos e encaminha-  mentos relativos às 
solicitações de revisão da suspensão dos be- nefícios, bem como as instâncias, em 
cada modalidade, responsáveis pela avaliação da referida   revisão. 
 

Seção VII 
Do Desligamento 

 

Art. 51. Será desligado do PROJOVEM e deixará de receber o auxílio financeiro, 
quando for o caso, o jovem que: 

I - concluir as atividades da    modalidade; 

II - tiver, sem justificativa, freqüência inferior a setenta e cinco por 
cento da carga horária prevista para as atividades pre- senciais de todo o   curso; 

III - prestar informações falsas ou, por qualquer outro meio, cometer 
fraude contra o   PROJOVEM; 

IV - desistir de participar, devendo, quando possível, ser a desistência 
formalizada; 

V - descumprir de forma grave ou reiterada as normas de convivência 
nas atividades da   modalidade; 

VI - deixar de freqüentar as atividades por determinação judicial; ou 

VII - abandonar as atividades, em face de razões alheias à   sua 
vontade, como mudança de endereço, doença, óbito, entre outros impedimentos 
a serem fixados nas disposições complementares es- tabelecidas  pelo COGEP. 
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§ 1o As normas de convivência de que trata o inciso V serão definidas pelo 
comitê gestor de cada modalidade, ressalvado o Pro- jovem Campo - Saberes 
da Terra, que seguirá as normas da rede de ensino em que a turma estiver    
vinculada. 
 

§ 2o O disposto no inciso II não se aplica à modalidade PROJOVEM 
Adolescente - Serviço  Socioeducativo. 
 

§ 3o O jovem que completar a idade limite prevista para cada modalidade tem 
garantido o direito de concluir as atividades ou ciclo anual, no caso do 
PROJOVEM   Adolescente. 
 

CAPÍTULO IV 
DO MONITORAMETO, DA AVALIAÇÃO  E DO   CONTROLE 

 

Seção I 
Do Monitoramento e da   Avaliação 

 

Art. 52. O monitoramento e a avaliação de cada modalidade  do PROJOVEM 
serão realizados pelos seus órgãos    coordenadores. 
 

Parágrafo único. As bases de dados atualizadas referentes aos sistemas 
próprios de monitoramento deverão ser disponibilizadas à Secretaria-
Executiva do COGEP,  sempre que  solicitadas. 
 

Art. 53. Aos jovens beneficiários do PROJOVEM será atribuído Número de 
Identificação Social - NIS, caso ainda não o possuam, a   ser solicitado pelo 
órgão coordenador da modalidade à qual estejam vinculados. 
 

Parágrafo único. Para a modalidade PROJOVEM Adolescente, o NIS será 
obtido a partir da inscrição do jovem no CadÚnico. 
 

Art. 54. O COGEP realizará o monitoramento da execução    do PROJOVEM 
por meio de sistema que integrará as informações ge- radas pelos sistemas de 
gestão e acompanhamento específicos de cada modalidade. 
 

§ 1o O sistema de monitoramento será composto por in- formações relativas à 
matrícula, pagamento de auxílio  financeiro,  entre outras a serem 
estabelecidas pelo    COGEP. 
 

§ 2o Os órgãos referidos no parágrafo único do art. 1o de- 
verão: 

I - manter atualizado o sistema específico de gestão e acom- 
panhamento da modalidade sob sua   coordenação; 

II - disponibilizar as informações que comporão o sistema de 
monitoramento  do  PROJOVEM; e 

III - promover ações de integração dos sistemas de mo- 
nitoramento das diversas modalidades do    PROJOVEM. 

 

§ 3o O sistema de monitoramento utilizará como identifi- cador do jovem seu 
respectivo NIS e servirá para verificação de eventuais multiplicidades de 
pagamento dos auxílios financeiros do PROJOVEM. 
 

§ 4o O COGEP fixará diretrizes para a padronização e com- partilhamento das 
informações coletadas e processadas pelos sistemas específicos de cada 
modalidade do    PROJOVEM. 
 

§ 5o As despesas decorrentes do desenvolvimento do sistema de 
monitoramento serão suportadas pelas dotações orçamentárias dos órgãos 
coordenadores de cada modalidade do    PROJOVEM. 
 

Art. 55. A avaliação do PROJOVEM dar-se-á de forma contínua  e 
sistemática sobre os processos, resultados e impactos das atividades exercidas 
nas modalidades, a partir de diretrizes e instrumentos de- finidos  pelo 
COGEP. 
 

Seção II 
Do Controle e Participação   Social 

Art.  56.  O  controle  e  participação  social  do  PROJOVEM de- 

Art. 57. Cabe aos conselhos de controle social do   PROJOVEM: 
 

I - acompanhar e subsidiar a fiscalização da execução do 

PROJOVEM,  em  âmbito local; 

II - acompanhar a operacionalização do PROJOVEM;    e 
 

III - estimular a participação comunitária no controle de sua 

execução,  em  âmbito local. 

 

Art. 58. O Poder Executivo deverá veicular dados e infor- mações 

detalhados sobre a execução orçamentária e financeira do PROJOVEM, 

nos termos do Decreto no 5.482, de 30 de junho de 2005. 

 

Art. 59. Os entes envolvidos na implementação do PROJOVEM deverão 

promover ampla divulgação das informações sobre a es- trutura, 

objetivos, regras de funcionamento e financiamento, de modo   a 

viabilizar o seu controle   social. 

 

Seção III 

Da Fiscalização e da Prestação de    Contas 
 

Art. 60. A fiscalização do PROJOVEM, em todas as suas mo- dalidades, 

será realizada pelos órgãos indicados no parágrafo único    do art. 1o, no 

âmbito de suas competências, respeitadas as atribuições dos órgãos de 

fiscalização da administração pública federal e  dos  entes  federados 

parceiros. 

 

Art. 61. Qualquer cidadão poderá requerer a apuração  de  fatos 

relacionados à execução do PROJOVEM, em petição dirigida à 

autoridade responsável pela modalidade em    questão. 

 

Art. 62. Constatada a ocorrência de irregularidade na exe- cução local do 

PROJOVEM, caberá à autoridade responsável pela mo- dalidade em 

questão, sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis  e penais: 

I - recomendar a adoção de providências saneadoras ao res- 

pectivo  ente  federado; e 

II - propor à autoridade competente a instauração de tomada 

de contas especial, com o objetivo de submeter ao exame preliminar  

do sistema de controle interno e ao julgamento do Tribunal de Contas 

da União, os casos e situações identificados nos trabalhos de fis- 

calização que configurem prática de ato ilegal, ilegítimo ou antie- 

conômico de que resulte dano ao erário, na forma do art. 8o da Lei no 

8.443, de 16 de julho de    1992. 

 

Art. 63. As prestações de contas da modalidade PROJOVEM 

Adolescente - Serviço Socioeducativo deverão respeitar a forma e prazos 

fixados na Lei no 9.604, de 5 de fevereiro de 1998,  e  no  Decreto no  

2.529, de 25 de março de    1998. 

 

Art. 64. As prestações de contas das modalidades PROJOVEM Urbano e 

PROJOVEM Campo - Saberes da Terra, quando realizadas sem a 

necessidade de convênio, ajuste ou instrumento congênere, seguirão as 

definições de forma e prazos estabelecidas em normativos próprios 

fixados pelos órgãos repassadores dos recursos, após anuência do 

respectivo órgão coordenador da modalidade, de acordo com as Re- 

soluções CD/FNDE no 21 e 22, ambas de 26 de maio de 2008, e as    que  

vierem  a substituí-las. 
 

Art. 65. As prestações de contas da modalidade PROJOVEM 

Trabalhador, quando se tratar da aplicação de recursos transferidos 

mediante convênio, observarão as disposições do Decreto no 6.170, de 

2007, e, quando transferidos na forma de que trata o art. 4       da Lei n 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 66. Aos beneficiários e executores dos Programas dis- ciplinados na Lei no 

10.748, de 22 de outubro de 2003, na Lei no 11.129, de 2005, e na Lei no 11.180, 
de 23 de setembro de 2005, ficam assegurados, no âmbito do PROJOVEM, os 
seus direitos, bem como o cumprimento dos seus deveres, de acordo com os 
convênios, acordos ou instrumentos congêneres firmados até 31 de dezembro de   
2007. 
 

Art. 67. As turmas do PROJOVEM Adolescente - Serviço So- cioeducativo 
iniciadas em 2008 serão finalizadas em 31 de dezembro de 2009. 
 

Art. 68. O CadÚnico será a ferramenta de busca e iden- tificação de jovens que 
possuam o perfil de cada modalidade do PROJOVEM. 
 

Parágrafo único. As famílias dos jovens beneficiários do Pro- jovem poderão ser 
cadastradas no    CadÚnico. 
 

Art. 69. Os valores destinados à execução do PROJOVEM se- guirão cronograma 
com prazos definidos pelos órgãos repassadores  aos Estados, Distrito Federal, 
Municípios e entidades públicas e pri- vadas, após anuência do órgão coordenador 
da     modalidade. 
 

Art. 70. Às transferências de recursos realizadas na forma do art. 4o da Lei no 

11.692, de 2008, não se aplicam as regras do Decreto   no  6.170,  de 2007. 

Art. 71. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 72. Ficam 

revogados o Decreto no 5.557, de 5 de ou- 
tubro de 2005, e o Decreto no 5.199, de 30 de agosto de 2004. 
 

Brasília, 4 de novembro de 2008; 187o da Independência e  120o  da República. 

LUIZ  INÁCIO  LULA  DA SILVA 
Tarso  Genro Guido Mantega Fernando Haddad Carlos Lupi 
Paulo Bernardo Silva Patrus Ananias 
 

DECRETO  N
o-  6.630,  DE  4  DE  NOVEMBRO  DE  2008 

 

Dá nova redação aos arts. 5o e  6o  do  De- creto no 6.226, de 4 de  outubro  de  

2007, que institui o Programa Mais   Cultura. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 

84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, 
 

D E C R E T A :   
 

Art. 1o Os arts. 5o e 6o do Decreto no 6.226, de 4 de outubro    de 2007, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art.  5o .................................................................................... 

§  1o .......................................................................................... 

......................................................................................................... 
 

XVI - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência  da 

República. 

§ 2o O Ministério da Cultura será representado por seu Mi- nistro de Estado, e os 

demais membros e respectivos suplentes indicados  pelos  titulares  dos  órgãos  

representados  e designados 

o o 

verão ser realizados, em âmbito local, por conselho ou comitê for- malmente 
instituído pelos entes federados, assegurando-se a parti- cipação  da  
sociedade civil. 
 

§ 1o O controle social do PROJOVEM em âmbito local poderá  ser realizado 
por conselho, comitê ou instância anteriormente exis- tente, preferencialmente 
que atuem com a temática da juventude, garantida a participação da sociedade   
civil. 
 

§ 2o Na modalidade PROJOVEM Campo - Saberes da Terra, o controle social 
será realizado em âmbito local pelos comitês estaduais de  educação  do 
campo. 
 

§ 3o Na modalidade PROJOVEM Adolescente - Serviço So- cioeducativo, o 
controle social será realizado em âmbito local pelos conselhos municipais de 
assistência social e pelo conselho de as- sistência social do Distrito  Federal. 
 

§ 4o Na modalidade PROJOVEM Trabalhador, o controle social dar-se-á com 
a participação das comissões estaduais e municipais de emprego. 

11.692, de 2008, seguirão as disposições a serem definidas pelo 

Ministério  do Trabalho e  Emprego. 

 

Parágrafo único. As prestações de contas relativas à apli- cação de 

recursos transferidos na forma do art. 4o  da Lei no  11.692,    de 2008, 

conterão, no   mínimo: 

I - relatório de cumprimento do    objeto; 
 

II - demonstrativo da execução da receita e da despesa;  

III - relação de pagamentos    efetuados; 

IV - relação de jovens   beneficiados; 
 

V - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos;  

VI - relação das ações e dos cursos realizados; e 

VII  -  termo  de  compromisso  quanto  à  guarda  dos    docu- 

mentos relacionados à aplicação dos    recursos. 

em portaria do Ministro de Estado da    Cultura. 
 

..............................................................................................."  (NR) 
 

"Art.  6o ..................................................................................... 
 

§ 1o O Comitê Executivo será presidido pelo Ministro de Estado  da Cultura. 
 

§ 2o A Coordenação-Executiva do programa ficará a cargo da Secretaria de 

Articulação Institucional do Ministério da Cultura." (NR) 

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 4 de 

novembro de 2008; 187o da Independência e 

120o  da República. 
 

LUIZ  INÁCIO  LULA  DA SILVA 

João  Luiz  Silva Ferreira 
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LEI  N
o-  12.852,  DE  5  DE  AGOSTO  DE  2013 

 

Institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os 
princípios e diretrizes das políticas públicas de juven- tude e o Sistema 
Nacional de Juventude - SINAJUVE. 
 

A     P R E S I D E N T A     D A     R E P Ú B L I C A  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono    a seguinte 
Lei: 
 

TÍTULO I 
DOS DIREITOS E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE  JUVENTUDE 

 

CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

JUVENTUDE 
 

Art. 1o Esta Lei institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos 
dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e 
o Sistema Nacional de Juventude -   SINAJUVE. 
 

§ 1o Para os efeitos desta Lei, são consideradas jovens as pes- soas com 
idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de  idade. 
 

§ 2o Aos adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos 
aplica-se a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990  - Estatuto da Criança e 
do Adolescente, e, excepcionalmente, este Es- tatuto, quando não 
conflitar com as normas de proteção integral do adolescente. 
 

Seção  I Dos Princípios 

 

VI - respeito à identidade e à diversidade individual e co- letiva  da 
juventude; 

 

VII - promoção da vida segura, da cultura da paz, da so- lidariedade e 
da não discriminação;   e 

 

VIII - valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais 
gerações. 

 

Parágrafo único. A emancipação dos jovens a que se refere o inciso I do caput 
refere-se à trajetória de inclusão, liberdade e par- ticipação do jovem na vida em 
sociedade, e não ao instituto da emancipação disciplinado pela Lei no 10.406, de 
10  de  janeiro  de 2002  -  Código Civil. 
 

Seção II Diretrizes Gerais 
 

Art. 3o Os agentes públicos ou privados envolvidos com po- líticas públicas de 
juventude devem observar as seguintes   diretrizes: 
 

I - desenvolver a intersetorialidade das políticas estruturais, programas  
e ações; 

 

II - incentivar a ampla participação juvenil em sua formu- lação,  
implementação  e avaliação; 

 

III - ampliar as alternativas de inserção social do jovem, promovendo 
programas que priorizem o seu desenvolvimento integral  e participação ativa 

nos espaços    decisórios; 
 

IV - proporcionar atendimento de acordo com suas espe- cificidades 
perante os órgãos públicos e privados prestadores de ser- viços à população, 

visando ao gozo de direitos simultaneamente nos campos da saúde, 
educacional, político, econômico, social, cultural e ambiental; 

 

V - garantir meios e equipamentos públicos que promovam o acesso à 
produção cultural, à prática esportiva, à mobilidade territorial e à fruição do 

tempo   livre; 
 

VI - promover o território como espaço de     integração; 
 

VII - fortalecer as relações institucionais com os entes fe- derados e 
as redes de órgãos, gestores e conselhos de juventude; 

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE IN- 
CONSTITUCIONALIDADE 4.992 

(1) 
Art. 2o O disposto nesta Lei e as políticas públicas de ju- 

 

VIII -  estabelecer  mecanismos  que  ampliem  a  gestão    de 
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PROCED. : RONDÔNIA 
RELATOR : MIN.  GILMAR MENDES 
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INTDO.(A/S)     : GOVERNADOR DO ESTADO DE  RONDÔ- 
NIA 
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
INTDO.(A/S)     : ASSEMBLEIA  LEGISLATIVA  DO ESTADO 
DE RONDÔNIA 
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS  AUTOS 

ventude são regidos pelos seguintes   princípios: 
 

I - promoção da autonomia e emancipação dos     jovens; 
 

II - valorização e promoção da participação social e política, 
de forma direta e por meio de suas representações; 

 

III - promoção da criatividade e da participação no desen- 
volvimento  do País; 

informação e produção de conhecimento sobre    juventude; 
 

IX - promover a integração internacional entre os jovens, 
preferencialmente no âmbito da América Latina e da África, e a cooperação 
internacional; 

 

X - garantir a integração das políticas de juventude com os Poderes 
Legislativo e Judiciário, com o Ministério Público e com a Defensoria Pública; 
e 

 

  

. 
 

. 
 

Anexo 04. Lei n. 12.852, de 05 de agosto de 2013, que institui o Estatuto da Juventude. 
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XI - zelar pelos direitos dos jovens com idade entre 18 (dezoito) e 

29 (vinte e nove) anos privados de liberdade e egressos do sistema 
prisional, formulando políticas de educação e trabalho, in- cluindo 
estímulos à sua reinserção social e laboral, bem como criando  e 
estimulando oportunidades de estudo e trabalho que favoreçam o 
cumprimento  do  regime semiaberto. 

 

CAPÍTULO II 
DOS  DIREITOS  DOS JOVENS 

 

Seção I 
Do Direito à Cidadania, à Participação Social e Política     e  à  

Representação Juvenil 
 

Art. 4o O jovem tem direito à participação social e política e  na formulação, 
execução e avaliação das políticas públicas de ju- ventude. 
 

Parágrafo único. Entende-se por participação   juvenil: 
 

I - a inclusão do jovem nos espaços públicos e comunitários   a 
partir da sua concepção como pessoa ativa, livre, responsável e digna de 
ocupar uma posição central nos processos políticos e   sociais; 

 

II - o envolvimento ativo dos jovens em ações de políticas 
públicas que tenham por objetivo o próprio benefício, o de suas 
comunidades, cidades e regiões e o do     País; 

 

III - a participação individual e coletiva do jovem em ações que 
contemplem a defesa dos direitos da juventude ou  de  temas  afetos  aos  
jovens; e 

 

IV - a efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos de decisão 
com direito a voz e    voto. 

 

Art. 5o A interlocução da juventude com o  poder  público pode realizar-se por 
intermédio de associações, redes, movimentos e organizações juvenis. 
 

Parágrafo único. É dever do poder público incentivar a livre associação  dos 
jovens. 
 

Art. 6o  São diretrizes da interlocução institucional    juvenil: 
 

I - a definição de órgão governamental específico para a gestão 
das políticas públicas de    juventude; 

 

II - o incentivo à criação de conselhos de juventude em todos os  
entes  da Federação. 

Parágrafo único. Sem prejuízo das atribuições do órgão go- vernamental 
específico para a gestão das políticas públicas de ju- ventude e dos 
conselhos de juventude com relação aos direitos pre- vistos neste 
Estatuto, cabe ao órgão governamental de gestão e aos conselhos dos 
direitos da criança e do adolescente a interlocução institucional com 
adolescentes de idade entre 15 (quinze) e 18 (de- zoito) anos. 
 

Seção II 
Do  Direito  à Educação 

 

Art. 7o O jovem tem direito à educação de qualidade, com a garantia de 
educação básica, obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não 
tiveram acesso na idade adequada. 
 

§ 1o A educação básica será ministrada em língua portu-  guesa, 
assegurada aos jovens indígenas e de povos e comunidades tradicionais a 
utilização de suas línguas maternas e de processos próprios  de 
aprendizagem. 
 

§ 2o É dever do Estado oferecer aos jovens que não con- cluíram a 
educação básica programas na modalidade da educação de jovens e 
adultos, adaptados às necessidades e especificidades da ju- ventude, 
inclusive no período noturno, ressalvada a legislação edu- cacional 
específica. 
 

§ 3o São assegurados aos jovens com surdez o uso e o ensino da Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS, em todas as etapas e modalidades 
educacionais. 
 

§ 4o É assegurada aos jovens com deficiência a inclusão no ensino regular 
em todos os níveis e modalidades educacionais, in- cluindo o atendimento 
educacional especializado, observada a aces- sibilidade a edificações, 
transportes, espaços, mobiliários, equipamen- tos, sistemas e meios de 
comunicação e assegurados os recursos de tecnologia assistiva e 
adaptações necessárias a cada     pessoa. 
 

§ 5o A Política Nacional de Educação no  Campo  contem- plará a 
ampliação da oferta de educação para os jovens do campo, em todos os 
níveis e modalidades    educacionais. 
 

Art. 8o O jovem tem direito à educação superior, em ins- tituições 
públicas ou privadas, com variados graus de abrangência do saber ou 
especialização do conhecimento, observadas as regras de acesso  de  cada 
instituição. 
 

§ 1o É assegurado aos jovens negros, indígenas e alunos oriundos da 
escola pública o acesso ao ensino superior nas instituições públicas por 
meio de políticas afirmativas, nos termos da lei. 
 

§ 2o O poder público promoverá programas de expansão da oferta de 
educação superior nas instituições públicas, de financia- mento estudantil 
e de bolsas de estudos nas instituições privadas, em especial para jovens 
com deficiência, negros, indígenas e alunos oriundos  da  escola pública. 
 

Art. 9o O jovem tem direito à educação profissional e tec- nológica, 
articulada com os diferentes níveis e modalidades de edu- cação, ao 
trabalho, à ciência e à tecnologia, observada a legislação vigente. 
 

Art. 10. É dever do Estado assegurar ao jovem com de- ficiência o 
atendimento educacional especializado gratuito, preferen- cialmente, na 
rede regular de   ensino. 
 

Art. 11. O direito ao programa suplementar de transporte escolar de que 
trata o art. 4o da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será 
progressivamente estendido ao jovem estudante do ensino fundamental, 
do ensino médio e da educação superior, no campo e na cidade. 
 

§ 1o  (VETADO). 

§ 2o  (VETADO). 
 

Art. 12. É garantida a participação efetiva do segmento ju- venil, 
respeitada sua liberdade de organização, nos conselhos e ins- tâncias 
deliberativas de gestão democrática das escolas e univer- sidades. 
 

Art. 13. As escolas e as universidades deverão formular e implantar 
medidas de democratização do acesso e permanência, in- clusive 
programas de assistência estudantil, ação afirmativa e inclusão social para 
os jovens   estudantes. 
 

Seção III 
Do Direito à Profissionalização, ao Trabalho e à Renda 

 

Art. 14. O jovem tem direito à profissionalização, ao  tra- balho e à renda, 
exercido em condições de liberdade, equidade e segurança,  
adequadamente remunerado e com proteção   social. 
 

Art. 15. A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à 
profissionalização, ao trabalho e à renda contempla a adoção das 
seguintes medidas: 
 

I - promoção de formas coletivas de organização para o 
trabalho, de redes de economia solidária e da livre associação; 

II - oferta de condições especiais de jornada de trabalho por meio de: 
 

a) compatibilização entre os horários de trabalho e de estudo; 
 

b) oferta dos níveis, formas e modalidades de ensino em horários que 
permitam a compatibilização da frequência escolar com    o  trabalho regular; 

 

III - criação de linha de crédito especial destinada aos jovens 
empreendedores; 

 

IV - atuação estatal preventiva e repressiva quanto à ex- ploração e 
precarização do trabalho    juvenil; 

 

V - adoção de políticas públicas voltadas para a promoção do estágio, 
aprendizagem e trabalho para a    juventude; 

 

VI - apoio ao jovem trabalhador rural na organização da produção da 
agricultura familiar e dos empreendimentos familiares rurais, por meio das 
seguintes   ações: 

 

a) estímulo à produção e à diversificação de     produtos; 
 

b) fomento à produção sustentável baseada na agroecologia, nas 
agroindústrias familiares, na integração entre lavoura, pecuária e floresta e no 
extrativismo   sustentável; 

 

c) investimento em pesquisa de tecnologias apropriadas à agricultura 
familiar e aos empreendimentos familiares    rurais; 

 

d) estímulo à comercialização direta da produção da agri- cultura 
familiar, aos empreendimentos familiares rurais e à formação  de cooperativas; 

 

e) garantia de projetos de infraestrutura básica de acesso e escoamento 
de produção, priorizando a melhoria das estradas e do transporte; 

 

f) promoção de programas que favoreçam o acesso ao cré- dito, à terra 
e à assistência técnica     rural; 

 

VII - apoio ao jovem trabalhador com deficiência, por meio das 
seguintes ações: 

 

a) estímulo à formação e à qualificação profissional em am- biente 
inclusivo; 

 

b) oferta de condições especiais de jornada de     trabalho; 
 

c) estímulo à inserção no mercado de trabalho por meio da condição  
de aprendiz. 

 

Art. 16. O direito à profissionalização e à proteção no tra- balho dos adolescentes 
com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito)   anos de idade será regido pelo 
disposto na Lei no 8.069, de 13 de    julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e em leis específicas, não se aplicando o previsto nesta     Seção. 
 

Seção IV 
Do Direito à Diversidade e à    Igualdade 

 

Art. 17. O jovem tem direito à diversidade e à igualdade de direitos e de 
oportunidades e não será discriminado por motivo de: 
 

I - etnia, raça, cor da pele, cultura, origem, idade e sexo;     II - orientação 

sexual, idioma ou    religião; 

III - opinião, deficiência e condição social ou econômica. 
 

Art. 18. A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à diversidade e 
à igualdade contempla a adoção das seguintes medidas: 
 

I - adoção, nos âmbitos federal, estadual, municipal e do Distrito 
Federal, de programas governamentais destinados a assegurar   a igualdade de 
direitos aos jovens de todas as raças e etnias, in- dependentemente de sua 
origem, relativamente à educação, à pro- fissionalização, ao trabalho e renda, à 
cultura, à saúde, à segurança, à cidadania e ao acesso à   justiça; 

 

II - capacitação dos professores dos ensinos fundamental e médio para 
a aplicação das diretrizes curriculares nacionais no que se refere ao 
enfrentamento de todas as formas de discriminação; 

 

III - inclusão de temas sobre questões étnicas, raciais, de deficiência, 
de orientação sexual, de gênero e de violência doméstica    e sexual praticada 
contra a mulher na formação dos profissionais de educação, de saúde e de 
segurança pública e dos  operadores  do  direito; 

 

IV - observância das diretrizes curriculares para a educação indígena 
como forma de preservação dessa    cultura; 

 

V - inclusão, nos conteúdos curriculares, de informações so- bre a 
discriminação na sociedade brasileira e sobre o direito de todos  os grupos e 
indivíduos a tratamento igualitário perante a lei; e 

 

VI - inclusão, nos conteúdos curriculares, de temas relacio- nados à 
sexualidade, respeitando a diversidade de valores e   crenças. 
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Seção V 

Do  Direito  à Saúde 
 

Art. 19. O jovem tem direito à saúde e à qualidade de vida, considerando suas 
especificidades na dimensão da prevenção, pro- moção, proteção e 
recuperação da saúde de forma integral. 
 

Art. 20. A política pública de atenção à saúde do jovem será desenvolvida em 
consonância com as seguintes    diretrizes: 
 

I - acesso universal e gratuito ao Sistema Único de Saúde - SUS e 
a serviços de saúde humanizados e de  qualidade,  que  res- peitem as 
especificidades do   jovem; 

 

II - atenção integral à saúde, com especial ênfase ao aten- dimento 
e à prevenção dos agravos mais prevalentes nos jovens; 

 

III - desenvolvimento de ações articuladas entre os serviços  de 
saúde e os estabelecimentos de ensino, a sociedade e a família,   com vistas 
à prevenção de   agravos; 

 

IV - garantia da inclusão de temas relativos ao consumo de álcool, 
tabaco e outras drogas, à saúde sexual e reprodutiva, com enfoque de 
gênero e dos direitos sexuais e reprodutivos nos projetos pedagógicos dos 
diversos níveis de    ensino; 

 

V - reconhecimento do impacto da gravidez planejada  ou não, 
sob os aspectos médico, psicológico, social e econômico; 

 

VI - capacitação dos profissionais de saúde, em uma pers- pectiva 
multiprofissional, para lidar com temas relativos à saúde se- xual e 
reprodutiva dos jovens, inclusive com deficiência, e ao abuso   de álcool, 
tabaco e outras drogas pelos     jovens; 

 

VII - habilitação dos professores e profissionais de saúde e   de 
assistência social para a identificação dos problemas relacionados  ao uso 
abusivo e à dependência de álcool, tabaco e outras drogas e o devido 
encaminhamento aos serviços assistenciais e de     saúde; 

 

VIII - valorização das parcerias com instituições da socie- dade 
civil na abordagem das questões de prevenção, tratamento e reinserção 
social dos usuários e dependentes de  álcool,  tabaco  e outras drogas; 

 

IX - proibição de propagandas de bebidas contendo qualquer teor 
alcoólico com a participação de pessoa com menos de 18 (de- zoito)  anos  
de idade; 

 

X - veiculação de campanhas educativas relativas ao álcool, ao 
tabaco e a outras drogas como causadores de dependência; e 

Parágrafo único. A aplicação dos incisos I, III e  VIII  do caput deve 
observar a legislação específica sobre o direito à pro- fissionalização e à 
proteção no trabalho dos     adolescentes. 
 

Art. 23. É assegurado aos jovens de até 29 (vinte e nove)    anos 
pertencentes a famílias de baixa renda e aos  estudantes,  na  forma do 
regulamento, o acesso a salas de cinema, cineclubes, tea-  tros, 
espetáculos musicais e circenses, eventos educativos, esportivos, de lazer 
e entretenimento, em todo o território nacional, promovidos  por 
quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou 
particulares, mediante pagamento da metade do preço do ingresso 
cobrado do público em   geral. 
 

§ 1o Terão direito ao benefício previsto no caput os es- tudantes 
regularmente matriculados nos níveis e modalidades de edu- cação e 
ensino previstos no Título V da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que comprovem sua 
condição de discente, mediante apresentação, no momento da aquisição 
do ingresso e na portaria do local de realização do evento, da Carteira de 
Identificação Estudantil - CIE. 
 

§ 2o A CIE será expedida preferencialmente pela Associação Nacional de 
Pós-Graduandos, pela União Nacional dos  Estudantes, pela União 
Brasileira dos Estudantes Secundaristas e por entidades estudantis 
estaduais e municipais a elas    filiadas. 
 

§ 3o É garantida a gratuidade na expedição da CIE para estudantes 
pertencentes a famílias de baixa renda, nos termos do regulamento. 
 

§ 4o As entidades mencionadas no § 2o deste artigo deverão tornar 
disponível, para eventuais consultas pelo poder público e pelos 
estabelecimentos referidos no caput, banco de dados com o nome e o 
número de registro dos estudantes portadores da Carteira de Iden- 
tificação Estudantil, expedida nos termos do § 3o deste artigo. 
 

§ 5o A CIE terá validade até o dia 31 de março do ano subsequente à data 
de sua   expedição. 
 

§ 6o As entidades mencionadas no § 2o deste artigo são obrigadas a 
manter o documento comprobatório do vínculo do aluno com o 
estabelecimento escolar, pelo mesmo prazo de validade da respectiva  
Carteira  de  Identificação Estudantil. 
 

§ 7o Caberá aos órgãos públicos competentes federais, es- taduais, 
municipais e do Distrito Federal a fiscalização do cum- primento do 
disposto neste artigo e a aplicação das sanções cabíveis, nos  termos  do 
regulamento. 
 

§ 8o Os benefícios previstos neste artigo não incidirão sobre  os eventos 
esportivos de que tratam as Leis nos 12.663, de 5 de junho  de 2012, e 
12.780, de 9 de janeiro de 2013. 

IV - incentivar a criação e manutenção de equipamentos públicos 
voltados para a promoção do direito do jovem à comu- nicação; e 

 

V - garantir a acessibilidade à comunicação por meio de tecnologias 
assistivas e adaptações razoáveis para os jovens com deficiência. 

 

Seção VIII 

Do Direito ao Desporto e ao    Lazer 
 

Art. 28. O jovem tem direito à prática desportiva destinada a seu pleno 
desenvolvimento, com prioridade para o desporto de par- ticipação. 
 

Parágrafo único. O direito à prática desportiva dos adoles- centes deverá 
considerar sua condição peculiar de pessoa em de- senvolvimento. 
 

Art. 29. A política pública de desporto e lazer destinada ao jovem  deverá 
considerar: 
 

I - a realização de diagnóstico e estudos estatísticos oficiais acerca da 
educação física e dos desportos e  dos  equipamentos  de  lazer  no Brasil; 

 

II - a adoção de lei de incentivo fiscal para o esporte, com critérios que 
priorizem a juventude e promovam a equidade; 

 

III -  a  valorização  do  desporto  e  do  paradesporto   educa- 
cional; 
 

IV - a oferta de equipamentos comunitários que permitam a prática 
desportiva, cultural e de   lazer. 

 

Art. 30. Todas as escolas deverão buscar pelo  menos  um local apropriado para a 
prática de atividades     poliesportivas. 
 

Seção IX 
Do Direito ao Território e à    Mobilidade 

 

Art. 31. O jovem tem direito ao território e à mobilidade, incluindo a promoção de 
políticas públicas de moradia, circulação e equipamentos públicos, no campo e na    
cidade. 
 

Parágrafo único. Ao jovem com deficiência devem ser ga- rantidas a 
acessibilidade e as adaptações    necessárias. 
 

Art. 32. No sistema de transporte coletivo interestadual, ob- servar-se-á, nos 
termos da legislação   específica: 

XI - articulação das instâncias de saúde e justiça na pre- venção do uso e 
abuso de álcool, tabaco e outras drogas, inclusive esteróides  anabolizantes  e,  
especialmente, crack. 
 

Seção VI 
Do  Direito  à Cultura 

 

Art. 21. O jovem tem direito à cultura, incluindo a livre criação, o acesso aos 
bens e serviços culturais e a participação nas decisões de política cultural, à 
identidade e diversidade cultural e à memória social. 
 

Art. 22. Na consecução dos direitos culturais da juventude, compete  ao  
poder público: 
 

I - garantir ao jovem a participação no processo de produção, 
reelaboração e fruição dos bens    culturais; 

 

II - propiciar ao jovem o acesso aos locais e eventos cul- turais, 
mediante preços reduzidos, em âmbito    nacional; 

 

III - incentivar os movimentos de jovens a desenvolver ati- 
vidades artístico-culturais e ações voltadas à preservação do patri- mônio 
histórico; 

 

IV - valorizar a capacidade criativa do jovem, mediante o 
desenvolvimento de programas e projetos    culturais; 

 

V - propiciar ao jovem o conhecimento da diversidade cul- tural, 
regional e étnica do   País; 

 

VI - promover programas educativos e culturais voltados  para a 
problemática do jovem nas emissoras de rádio e televisão e nos demais 
meios de comunicação de    massa; 

 

VII - promover a inclusão digital dos jovens, por meio do acesso 
às novas tecnologias da informação e     comunicação; 

 

VIII - assegurar ao jovem do campo o direito à produção e à 
fruição cultural e aos equipamentos públicos que valorizem a cultura 
camponesa; e 

 

IX - garantir ao jovem com deficiência acessibilidade e adap- 
tações razoáveis. 

 

§ 9o Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto no caput, a 
família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais    do Governo 
Federal - CadÚnico cuja renda mensal seja  de  até  2  (dois)  salários 
mínimos. 
 

§ 10. A concessão do benefício da meia-entrada de que trata   o caput é 
limitada a 40% (quarenta por cento) do total de ingressos disponíveis  
para  cada evento. 
 

Art. 24. O poder público destinará, no âmbito dos respec-  tivos 
orçamentos, recursos financeiros para o fomento dos projetos culturais 
destinados aos jovens e por eles     produzidos. 
 

Art. 25. Na destinação dos recursos do Fundo Nacional da Cultura - FNC, 
de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de   1991, serão 
consideradas as necessidades específicas dos jovens em relação à 
ampliação do acesso à cultura e à melhoria das condições  para o 
exercício do protagonismo no campo da produção cultural. 
 

Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas poderão op- tar pela 
aplicação de parcelas do imposto sobre a renda a título de doações ou 
patrocínios, de que trata a Lei no 8.313, de 23 de de- zembro de 1991, no 
apoio a projetos culturais apresentados por en- tidades juvenis 
legalmente constituídas há, pelo menos, 1 (um) ano. 
 

Seção VII 
Do Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão 

 

Art. 26. O jovem tem direito à comunicação e à livre ex- pressão, à 
produção de conteúdo, individual e colaborativo, e ao  acesso às 
tecnologias de informação e    comunicação. 
 

Art. 27. A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à 
comunicação e à liberdade de expressão contempla a adoção das 
seguintes medidas: 
 

I - incentivar programas educativos e culturais voltados para 
os jovens nas emissoras de rádio e televisão e nos demais meios de 
comunicação  de massa; 

 

II - promover a inclusão digital dos jovens, por meio do 
acesso às novas tecnologias de informação e     comunicação; 

 

III - promover as redes e plataformas de comunicação dos 
jovens, considerando a acessibilidade para os jovens com  deficiência; 

I - a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para jovens  de  
baixa renda; 

 

II - a reserva de 2 (duas) vagas por veículo com desconto de 50% 
(cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para   os jovens de 
baixa renda, a serem utilizadas após esgotadas as vagas previstas  no  inciso I. 

 

Parágrafo único. Os procedimentos e os critérios para o exer- cício dos direitos 
previstos nos incisos I e II serão definidos em regulamento. 
 

Art. 33. A União envidará esforços, em articulação com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, para promover a oferta     de transporte público 
subsidiado para os jovens, com prioridade para   os jovens em situação de pobreza 
e vulnerabilidade, na forma do regulamento. 
 

Seção X 
Do Direito à Sustentabilidade e ao Meio    Ambiente 
 

Art. 34. O jovem tem direito à sustentabilidade e ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida, e o dever de defendê-lo e pre- servá-lo para a presente e as 
futuras    gerações. 
 

Art. 35. O Estado promoverá, em todos os níveis de ensino,    a educação 
ambiental voltada para a preservação do meio ambiente e   a sustentabilidade, de 
acordo com a Política Nacional do Meio Am- biente. 
 

Art. 36. Na elaboração, na execução e na avaliação de po- líticas públicas que 
incorporem a dimensão ambiental, o poder pú-  blico  deverá considerar: 
 

I - o estímulo e o fortalecimento de organizações, movi- mentos, redes 
e outros coletivos de juventude que atuem no âmbito   das questões ambientais 
e em prol do desenvolvimento sustentável; 

 

II - o incentivo à participação dos jovens na elaboração das políticas 
públicas de meio   ambiente; 

 

III - a criação de programas de educação ambiental des- tinados  aos  
jovens; e 
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IV - o incentivo à participação dos jovens em projetos de geração 

de trabalho e renda que visem ao desenvolvimento sus- tentável nos 
âmbitos rural e   urbano. 

 

Parágrafo único. A aplicação do disposto no inciso IV do caput deve observar 
a legislação específica sobre o direito à pro- fissionalização e à proteção no 

trabalho dos     adolescentes. 
 

Seção XI 

Do Direito à Segurança Pública e ao Acesso à Justiça 
 

Art. 37. Todos os jovens têm direito de viver em um am- biente seguro, sem 

violência, com garantia da sua incolumidade física  e mental, sendo-lhes 

asseguradas a igualdade de oportunidades e facilidades para seu 

aperfeiçoamento intelectual, cultural e     social. 
 

Art. 38. As políticas de segurança pública voltadas para os jovens deverão 
articular ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 

ações não governamentais, tendo por diretrizes: 
 

I - a integração com as demais políticas voltadas à juventude; II - a prevenção 

e enfrentamento da     violência; 

III - a promoção de estudos e pesquisas e a obtenção de 

estatísticas e informações relevantes para subsidiar as ações de se- gurança 

pública e permitir a avaliação periódica dos impactos das políticas públicas 

quanto às causas, às consequências e à frequência    da violência contra os   
jovens; 

 

IV - a priorização de ações voltadas para os jovens em situação de 

risco, vulnerabilidade social e egressos do sistema pe- nitenciário nacional; 
 

V - a promoção do acesso efetivo dos jovens à Defensoria 

Pública, considerando as especificidades da condição juvenil;     e 
 

VI - a promoção do efetivo acesso dos jovens com de- ficiência à 

justiça em igualdade de condições com as demais pessoas, inclusive 

mediante a provisão de adaptações processuais adequadas a sua idade. 
 

TÍTULO II 

DO SISTEMA NACIONAL DE   JUVENTUDE 
 

CAPÍTULO I 

DO SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUDE -   SINAJUVE 
 

Art. 39. É instituído o Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE, cujos 

composição, organização, competência e funcio- namento serão definidos em   

regulamento. 
 

Art. 40. O financiamento das ações e atividades realizadas no âmbito do 

Sinajuve será definido em    regulamento. 
 

CAPÍTULO  II DAS COMPETÊNCIAS 
 

Art. 41. Compete à   União: 
 

I - formular e coordenar a execução da Política Nacional de 

Juventude; 
 

II - coordenar e manter o   Sinajuve; 
 

III - estabelecer diretrizes sobre a organização e o funcio- 

namento  do Sinajuve; 
 

IV - elaborar o Plano Nacional de Políticas de Juventude, em 

parceria com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e a so- ciedade, 
em especial a   juventude; 

 

V - convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Na- cional 

de Juventude, as Conferências Nacionais de Juventude, com intervalo 

máximo de 4 (quatro)   anos; 
 

VI - prestar assistência técnica e suplementação financeira  aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o desen- volvimento de 
seus sistemas de   juventude; 

 

VII - contribuir para a qualificação e ação em rede do Si- najuve 
em todos os entes da    Federação; 

 

VIII - financiar, com os demais entes federados, a execução das 

políticas públicas de   juventude; 
 

IX - estabelecer formas de colaboração com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios para a execução das políticas pú- blicas  de  

juventude; e 

X - garantir a publicidade de informações sobre repasses de 

recursos para financiamento das políticas públicas de juventude aos 

conselhos e gestores estaduais, do Distrito Federal e municipais. 
 

Art. 42. Compete aos   Estados: 
 

I - coordenar, em âmbito estadual, o    Sinajuve; 
 

II - elaborar os respectivos planos estaduais de juventude, em 

conformidade com o Plano Nacional, com a participação da socie- 

dade, em especial da   juventude; 
 

III - criar, desenvolver e manter programas, ações e projetos 

para a execução das políticas públicas de     juventude; 
 

IV - convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Es- 

tadual de Juventude, as Conferências Estaduais de Juventude, com 

intervalo máximo de 4 (quatro)   anos; 
 

V - editar normas complementares para a organização e o 

funcionamento do Sinajuve, em âmbito estadual e     municipal; 
 

VI - estabelecer com a União e os Municípios formas de 

colaboração para a execução das políticas públicas de juventude; e 
 

VII - cofinanciar, com os demais entes federados, a execução 

de programas, ações e projetos das políticas públicas de juventude. 
 

Parágrafo único. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos 

à população jovem do    País. 
 

Art. 43. Compete aos   Municípios: 
 

I - coordenar, em âmbito municipal, o    Sinajuve; 
 

II - elaborar os respectivos planos municipais de juventude, 

em conformidade com os respectivos Planos Nacional  e  Estadual, 

com a participação da sociedade, em especial da juventude; 
 

III - criar, desenvolver e manter programas, ações e projetos 

para a execução das políticas públicas de     juventude; 
 

IV - convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Mu- 

nicipal de Juventude, as Conferências Municipais de Juventude, com 

intervalo máximo de 4 (quatro)   anos; 
 

V - editar normas complementares para a organização e 

funcionamento do Sinajuve, em âmbito   municipal; 
 

VI - cofinanciar, com os demais entes federados, a execução 

de programas, ações e projetos das políticas públicas de juventude;   e 
 

VII - estabelecer mecanismos de cooperação com os Estados  

e a União para a execução das políticas públicas de juventude. 
 

Parágrafo único. Para garantir a articulação federativa com vistas ao 

efetivo cumprimento das políticas públicas de juventude, os Municípios 

podem instituir os consórcios de que trata a Lei no 11.107, de 6 de abril de 

2005, ou qualquer outro instrumento jurídico ade- quado, como forma de 

compartilhar    responsabilidades. 
 

Art. 44. As competências dos Estados e Municípios são atri- buídas, 

cumulativamente, ao Distrito   Federal. 
 

CAPÍTULO III 

DOS  CONSELHOS  DE JUVENTUDE 
 

Art. 45. Os conselhos de juventude são órgãos permanentes e autônomos, 

não jurisdicionais, encarregados de tratar das políticas públicas de 

juventude e da garantia do exercício dos direitos  do  jovem, com os 

seguintes   objetivos: 
 

I - auxiliar na elaboração de políticas públicas de juventude 

que promovam o amplo exercício dos direitos dos jovens estabe- 

lecidos  nesta Lei; 
 

II - utilizar instrumentos de forma a buscar que o Estado 

garanta aos jovens o exercício dos seus     direitos; 
 

III - colaborar com os órgãos da administração no plane- 

jamento e na implementação das políticas de     juventude; 
 

IV - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor a celebração 

de instrumentos de cooperação, visando à elaboração de programas, 

projetos e ações voltados para a    juventude; 
 

V - promover a realização de estudos relativos à juventude, 

objetivando subsidiar o planejamento das políticas públicas de ju- 

ventude; 

VI - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor políticas públicas que 

permitam e garantam a integração e a participação do jovem nos processos 

social, econômico, político e cultural no res- pectivo  ente federado; 

 

VII - propor a criação de formas de participação da ju- ventude nos 

órgãos da administração    pública; 

 

VIII - promover e participar de seminários, cursos, con- gressos e 

eventos correlatos para o debate de temas relativos à ju- ventude; 

 

IX - desenvolver outras atividades relacionadas às políticas públicas  

de juventude. 

 

§ 1o A lei, em âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, disporá 

sobre a organização, o funcionamento e a com- posição dos conselhos de 

juventude, observada a participação da sociedade civil mediante critério, no 

mínimo, paritário com os re- presentantes  do  poder público. 

 

§ 2o  (VETADO). 

 
Art. 46. São atribuições dos conselhos de     juventude: 

 
I - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua 

infração administrativa ou penal contra os direitos do jovem garantidos  na 

legislação; 

 

II - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua com- petência; 

 

III -  expedir notificações; 

 
IV - solicitar  informações das autoridades  públicas; 

 
V - assessorar o Poder Executivo local na elaboração dos planos, 

programas, projetos, ações e proposta orçamentária das po- líticas  públicas  de 

juventude. 

 

Art. 47. Sem prejuízo das atribuições dos conselhos de ju- ventude com relação 

aos direitos previstos neste Estatuto, cabe aos conselhos de direitos da criança e do 

adolescente deliberar e controlar as ações em todos os níveis relativas aos  

adolescentes  com  idade  entre 15 (quinze) e 18 (dezoito)    anos. 

 

Art. 48. Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento    e oitenta) dias de sua 

publicação    oficial. 

 

Brasília, 5 de agosto de 2013; 192o da Independência e 125o   da República. 
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