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literatura latino americana sobre o tema das políticas de juventude tem já

consolidada uma classificação das diferentes concepções sobre a juventude,
que fundamentam as ações dirigidas aos jovens; abordagens predominantes
em certos períodos da história da maioria dos países do continente (ABAD,
2003; Bango, 1997), mas que coexistem e, por vezes, competem entre si nos
diferentes campos que compõem a arena múltipla de ações dirigidas à
juventude na conjuntura presente (Krauskopf, 2003; CEPAUOIJ, 2004).
Dina Krauskopf' sistematiza essas abordagens em quatro tipos.
a) A juventude como período preparatório
Nesta abordagem, a juventude aparece como período de transição entre a
infância e a idade adulta, gerando políticas centradas na preparação para o
mundo adulto. A política por excelência é a Educação; e apenas como
complemento do tempo estruturado pela oferta educativa, programas dirigidos
ao uso do tempo livre, de esporte, lazer e voluntariado, para garantir uma
formação sadia dos jovens. O serviço militar também pode ser visto nesta
perspectiva, como programa preparatório de destrezas específicas para o
cumprimento de deveres de responsabilidade e unidade nacional.
É o enfoque que mais assume uma perspectiva universalista e é fundamentado
na idéia de garantia de um direito universal por parte do Estado; no entanto, a
limitação desta perspectiva é que, muitas vezes, a dimensão universal não
está localizada na idéia de um direito universal a ser garantido de forma
específica segundo as distintas e desiguais situações que vivem os jovens,
mas numa noção de uma condição universalmente homogênea de juventude,
centrada na possibilidade de viver a moratória (dedicação à preparação), que
não se realiza para todos os jovens, o que acaba por gerar novas situações de
exclusão (Krauskopf, 2003). Outra limitação deste enfoque é que ele não
visualiza os jovens como sujeitos sociais do presente, pois o futuro cumpre a
função de eixo ordenador de sua preparação.
Abad e Bango apontam que este enfoque foi predominante até os anos 50, na
América Latina, quando, na verdade, as políticas atingiam efetivamente
apenas alguns setores sociais, principalmente os das classes médias e altas;
e ainda hoje orienta boa parte das políticas e ações dirigidas aos jovens,
principalmente aquelas focadas na adolescência.
No Brasil, pode-se dizer que a Educação ainda é compreendida como a

política universal pertinente aos jovens, eixo central a partir do qual podem se
estruturar outros programas mais focados e diversificados, como auxiliares ou
complementares do processo educativo: em todos estes programas a
dimensão de preparação é central, como, por exemplo, programas de
prevenção na área da saúde, ligados a comportamentos de risco (programas
educativos de prevenção do uso e abuso de drogas, da gravidez precoce, de
doenças sexualmente transmissíveis etc.). Um sinal disso é que a maior parte
dos programas de outras áreas ainda é pensada para ser desenvolvida no
espaço da escola ou em espaços correlatos.
É neste sentido que mesmo que existam programas de diferentes áreas, serão
principalmente programas de formação, como os de trabalho, que se
reduzem, quase todos, à qualificação ou treinamento para o trabalho.
Na verdade, esta visão do jovem como sujeito em preparação e, portanto
como receptor de formação, é o eixo que predomina em quase todas as ações
a ele dirigidas, combinada aos mais diferentes paradigmas, não só nas
políticas públicas estatais. Como aponta Livia De Tommasi em texto de
análise sobre o trabalho de ONGs brasileiras com jovens (2004), "a
abordagem principal é aquela orientada pela idéia de formação", e a relação
que os adultos (os militantes, técnicos e "funcionários" das ONGs)
estabelecem com os jovens, em qualquer projeto desenvolvido, é a de
"educadores".
b) A juventude como etapa problemática
Nesta perspectiva, o sujeito juvenil aparece a partir dos problemas que
ameaçam a ordem social ou desde o déficit nas manifestações de seu
desenvolvimento. As questões que emergem são aquelas relativas a comportamentos de risco e transgressão. Tal abordagem gera políticas de caráter
compensatório, e com foco naqueles setores que apresentam as
características de vulnerabilidade, risco ou transgressão (normalmente os
grupos visados se encontram na juventude urbana popular). Os setores que
mais desenvolveram ações sob tal paradigma são os da saúde e justiça - ou
segurança social - (a partir de questões tais como gravidez precoce,
drogadição, dst e AIOS, envolvimento com violência, criminalidade e
narcotráfico).
Uma questão desta abordagem é que a partir destes problemas se constrói
uma percepção generalizadora da juventude que a estigmatiza. "Desde este
paradigma, Ia causa ultima de Ias 'patologias' juveniles se identifica en el
mismo sujeto juvenil, de ahí que Ia intervención prioriza Ia acción en el y
descuida el contexto". Além disso, há uma percepção a respeito da ineficácia

dos programas devido a esta abordagem setorial e fragmentada. Mais ainda,
"en países donde domina este enfoque, parece dar-se un debilitamiento de Ias
possibilidades de desarrollar estratégias sostenibles para Ia implementación
de políticas avanzadas de juventud" (citações de Krauskopf da p. 22).
No Brasil, este foi o enfoque que praticamente dominou as ações dos anos 80
aos 90; foi uma das principais matrizes por onde o tema da juventude,
principalmente a "emergente" juventude dos setores populares, voltou a ser
problematizado pela opinião pública e que tencionou para a criação de ações
tanto por parte do Estado como da sociedade civil. E ainda é predominante na
fundamentação da necessidade de gerar ações dirigidas a jovens: quase
todas as justificativas de programas e políticas para jovens, quaisquer que
sejam elas, enfatizam o quanto tal ação pode incidir na diminuição do
envolvimento dos jovens com a violência.
A percepção das limitações e da decorrência estigmatizante que este enfoque
traz já tem sido debatida no Brasil; muitos atores têm buscado uma superação
da ótica da "juventude problema" através da formulação do "jovem como
solução", bordão que se conecta com o terceiro paradigma descrito em
seguida.
c) O jovem como ator estratégico do desenvolvimento
A visão do jovem como ator estratégico do desenvolvimento está orientada à
formação de capital humano e social para enfrentar os problemas de exclusão
social aguda que ameaçam grandes contingentes de jovens e atualizar as
sociedades nacionais para as exigências de desenvolvimento colocadas pelos
novos padrões mundiais.
A análise parte da idéia do peso populacional dos jovens como um bônus
demográfico ainda vigente e como argumento para justificar a inversão no
resgate do capital humano juvenil. Nesse sentido, os jovens são vistos como
forma de resolver os problemas de desenvolvimento, por exemplo, como os
relativos a uma camada crescentes de idosos. "Se reconoce así, que Ias
personas jovenes a menudo proveen el ingreso principal de sus famílias,
trabajan tempranamente y em condiciones azarosas, superan Ia adversidad,
aportan entusismo y creatividad. Son 105 jovenes 105 que se enfrentan com
flexibilidad aI desafio de Ias inovaciones tecnológicas y Ias transformaciones
productivas, 105 que migram masivamente a Ias cuidades en busca de
mejores condiciones de vida" (p. 25).
Esta concepção avança no reconhecimento dos jovens como atores
dinâmicos da sociedade e com potencial idades para responder aos desafios

colocados pelas inovações tecnológicas e transformações produtivas. Traz,
assim, a possibilidade de incorporar os jovens em situação de exclusão não
pela ótica do risco e da vulnerabilidade, mas numa perpspectiva includente,
centrada principalmente na incorporação à formação educacional e de
competências no mundo do trabalho, mas também na aposta da contribuição
dos jovens para a resolução dos problemas de suas comunidades e
sociedades, através do seu engajamento em projetos de ação social,
voluntariado etc.
No Brasil, este enfoque tem sido bastante difundido nos últimos anos,
principalmente através de agências de cooperação internacional, de
organismos multilaterias e de fundações empresariais que vêm apoiando
ações para jovens; e tem se traduzido, na maior parte das vezes, como a
postulação dos jovens como "protagonistas do desenvolvimento local".
O problema deste enfoque é que poucas vezes se faz a contextualização (e a
discussão) do modelo de desenvolvimento no qual os jovens se inserem como
atores, ou até que ponto eles também devem discutir a decisão a respeito
desse modelo. Também a aposta no protagonismo dos jovens, muitas vezes é
a aposta numa "contribuição construtiva" que ignora as dimensões de conflito
e disputa em torno dos modelos de desenvolvimento e dos sentidos das"
ações" de contribuição e distribuição do bem comum, ou comunitário, como é
o termo consagrado dentro de tais postulações.
Um outro problema ainda é a "carga" depositada sobre os jovens, na medida
em que eles aparecem como aposta para a solução das comunidades
(mesmo no pIano nacional), sem que sejam devidamente consideradas suas
necessidades; o risco é que se tornem alvo de interesse público somente na
medida das suas contribuições, em detrimento de suas demandas.
Aqui é importante acrescentar que, no Brasil, vigora ainda outra vertente, ou
paradigma, além dos quatro arrolados por Dina Krauspkof - e que de certo
modo encontra, em algumas versões, conexão a este anterior - centrado na
idéia dos jovens como atores com papel especial de transformação, como
fonte de crítica, contestação, capacidade de prover utopias e de dedicação
generosa à dimensão social. Este enfoque, herdeiro da experiência histórica
de gerações anteriores, sustentado por vários atores vinculados a partidos
políticos e movimentos sociais, coloca a questão da participação no centro do
papel designado aos jovens, e tem sido um elemento importante de pressão
para a formulação das políticas de juventude; por outro lado, apresenta
dificuldade na visualização das necessidades e direitos específicos dos
jovens.

Esta visão acarreta o risco de se ater a um modelo específico de atuação e
participação (realizando diagnósticos pessimistas quanto à capacidade de
engajamento dos jovens das gerações atuais e oferecendo canais pouco
amplos de participação efetiva), embora nos últimos anos tenha crescido a
percepção da multiplicidade de formas de atuação que os jovens apresentam
na contemporaneidade e a busca de inovar nos canais para abarcar uma
participação mais diversificada.
Contudo, coexistem ainda dois riscos: o de privilegiar a proposição de políticas
voltadas para o engajamento dos jovens em campanhas cívicas e tarefas de
construção ou reconstrução nacional, perpetuando a invisibilidade de suas
demandas próprias; e o de alimentar uma certa mistificação a respeito dos
jovens como se fossem eles os sujeitos privilegiados da mudança social, ou
os únicos capazes de inovações, ignorando o papel de outros sujeitos e
movimentos sociais. Neste mesmo sentido, tal perspectiva pode alimentar
uma falsa polarização entre adultos e jovens, ou uma acentuação deste
conflito em detrimento de outros, como os de classe, raça, etc., que
atravessam tanto os adultos como os jovens.
d) A juventude cidadã como sujeito das políticas
Nessa visão, a juventude é compreendida como etapa singular do
desenvolvimento pessoal e social, por onde os jovens passam a ser
considerados como sujeitos de direitos e deixam de ser definidos por suas
incompletudes ou desvios. Tal diretriz se desenvolve, em alguns países,
depois dos anos 90, em grande medida inspirada nos paradigmas
desenvolvidos no campo das políticas para a infância e para as mulheres.
Muda os enfoques anteriores principalmente por superar a visão negativa
sobre os jovens e gerar políticas centradas na noção de cidadania, abrindo a
possibilidade da consideração dos jovens como sujeitos integrais, para os
quais se fazem necessárias políticas articuladas intersetorialmente.
"La construcción de políticas desde el paradigma de ciudadania contribuye aI
avance de Ias políticas de juventud y ha /levado a dar centralidad a Ia
participación juvenil y aI reconocimiento de esta etapa como un importante
periodo de desarro/lo social" (p. 24).
No Brasil, podemos dizer que tal perspectiva, já consolidada (no plano da
postulação, embora não no da concretização) para os adolescentes, em
função do ECA, ainda não adquiriu visibilidade para os jovens propriamente
ditos, uma vez que não se logrou ainda delimitar quais são os processos
específicos de sua condição que remetem a direitos que os singularizam e se
diferenciam dos direitos definidos para os outros segmentos. Pode-se dizer

que tal processo apenas se inicia no nosso país; acreditamos, no entanto, que
esta tem sido a perspectiva mais profícua para avançar no estabelecimento de
políticas universais que atendam, da forma mais integral e ao mesmo tempo
diversificada, às necessidades dos jovens, assim como às suas capacidades
de contribuição e participação.
Estes paradigmas, como já afirmamos acima, coexistem na sociedade
brasileira e são empunhados por atores que compõem distintas vertentes de
ação com jovens, relacionadas à história de como o tema veio se desenvolvendo no Brasil. Em certas situações coexistem em ações distintas
desenvolvidas pelos mesmos atores; em outras, configuram posições em
torno das quais atores diferentes disputam. Também é preciso dizer que,
muitas vezes, o sentido da formulação das ações não corresponde
exatamente ao sentido da ação; isto é, a proposição ou justificativa podem ser
feitas em nome da consideração do jovem como sujeito de direitos, mas a
ação denotar um foco real na problematização dos jovens, mesmo porque,
como assinalamos, a noção do que significa, de fato, tomar o jovem como
sujeito de direitos está ainda na fase da construção social e política no nosso
país.
Vale a pena fazer uma breve recuperação desta história, para identificar a
matriz de tais vertentes e tornar perceptível um esboço do quadro que se
apresenta hoje. É preciso alertar que este esboço está baseado mais em
observações advindas da vivência da autora do que em análise documental, e
certamente muitas ausências poderão ser notadas2; para fazer um quadro
analítico mais detalhado teria sido preciso realizar uma pesquisa específica
para isso, o que está fora do escopo deste texto.
2. Histórico e mapeamento dos atores no campo das ações com jovens
Como afirma Dina Krauskopf, sempre existiram políticas concernentes à
juventude, expressas tanto em afirmações como em omissões (2003).
No Brasil, até os anos 70, o termo presente tanto na academia como no
debate público era o da juventude, tematizada fundamentalmente como
categoria que problematizava a continuidade e/ou transformação social. Em
decorrência da compreensão da juventude como um "período preparatório",
marcado fundamentalmente pela formação escolar, era a categoria de
estudante - do ensino médio ou superior - que simbolizava a juventude. O
debate em torno dela se dava quanto à sua posição como fonte de
modernidade, exatamente porque os jovens podiam incorporar, através da
formação escolar, novos conhecimentos e atitudes necessários ao
desenvolvimento - econômico, social, político - do país, mas também como

fonte de crítica, rejeição e transformação dos
sistemas implantados - educacionais, morais, culturais, sociais, políticos3
Os jovens de outros estratos sociais, a grande maioria, que cedo entravam no
mundo do trabalho e não podiam continuar os estudos, não eram identificados
como jovens: somente os que, dentre esses últimos, saíam desse caminho
"normal" de integração à vida adulta pela via do trabalho, pela" desocupação",
pela criminalidade ou outras situações de "desvio", é que se tornavam alvo de
preocupação pública, e o debate central se dava em termos das
possibilidades de se integrarem ou restarem numa condição de marginal
idade.
Isto produziu respostas dicotômicas do Estado e das instituições que tinham
os jovens como público alvo: para os filhos das classes médias e altas, as
políticas de educação e formação geral (incluindo esportes e poucas ações
relativas ao tempo livre, intercâmbio cultural etc.), ao lado de medidas
preventivas e punitivas no campo das transgressões morais e movimentos
políticos. Para os jovens dos setores populares, as políticas se resumiam a
algumas medidas de apoio à inserção no mundo do trabalho, mas mais
fortemente medidas de prevenção, punição ou resgate das situações de
desvio e marginalidade.
A partir dos anos 70, ocorre uma grande modificação no cenário. Os
movimentos estudantis retomam a possibilidade de organização e
manifestação pública e participam ativamente da luta pelo fim do regime militar instaurado em 1964; mas em seguida, no processo de redemocratização,
vão perdendo paulatinamente sua força e capacidade de representação e
legitimidade social. Ao mesmo tempo, emerge, como um tema social, a
questão dos" meninos de rua": como motivo de pânico, engendrando ondas de
repressão e violência contra os menores de idade em situações diversas de
abandono e desvio; e como bandeira de luta e mobilização social, envolvendo
uma série de atores dos setores progressistas (entre juristas, funcionários
públicos, militantes de movimentos sociais e comunitários), demandando a
defesa dos direitos destas crianças, para que passassem a ser tratados como
sujeitos de direitos e não como elementos perigosos para a sociedade.
Esta luta pautou a questão da infância e adolescência na agenda pública,
engendrou o desenvolvimento de políticas, programas e resultou, no bojo do
processo da elaboração da Constituinte, no Estatuto da Criança e do
Adolescente, considerada uma das leis mais avançadas do mundo e que tem
sido um importante marco para o estabelecimento de uma nova noção de
cidadania para esses segmentos, mesmo que ainda se observe uma grande

distância entre a lei e a realidade.
A importância e urgência deste tema polarizaram o debate no que diz respeito
à juventude, fazendo com que este termo, por muito tempo, se referisse ao
período da adolescência e com que praticamente todos os serviços e
programas montados, tanto pelo Estado como por entidades da sociedade
civil, tivessem como limite máximo os 18 anos de idade. Os jovens para além
dessa idade ficaram fora do escopo das ações e do debate sobre direitos e
cidadania.
Assim, até meado dos anos 90, mesmo que às vezes sob a rubrica de
juventude, o público alvo mais constante dos programas foram as crianças e,
em menor foco, os adolescentes (até 18 anos). Levantamento exploratório,
feito em meados de 1996, mostrou que a maior parte dos programas
desenvolvidos por ONGs4 para este público tinham como foco os
adolescentes em situação de risco e carência, e se estruturavam como
serviços de atendimento de resgate e salvamento, com objetivos como: tirar
meninos da situação de rua; dar reforço escolar; propiciar alguma geração de
renda; promover a salvaguarda de direitos, buscando garantir a aplicação do
ECAS .
Tais serviços, no âmbito das ONGs posicionadas na perspectiva da defesa
dos direitos, se articulavam com duas linhas centrais de trabalho: a educação
alternativa e a organização comunitária. Os termos solidariedade e
comunidade se tornam chave neste processo; a recuperação da auto-estima
do adolescente e a construção de vínculos solidários com a comunidade são
os objetivos reais mais perseguidos.
É a partir dos anos 90 que os jovens voltam a adquirir visibilidade, com outras
figuras, novos temas e focos.
Num primeiro momento ganhou peso na opinião pública a preocupação social
com os problemas vividos ou representados pelos jovens, vinculados
fortemente à crise econômica e social e consubstanciada na dificuldade de
inserção (representada, principalmente, pelo desemprego, que apresenta as
taxas mais altas exatamente na faixa etária dos 16 aos 24 anos), e nas
decorrências dramáticas da falta de perspectivas e de oportunidades para a
construção de projetos de vida. Passaram a ser tema constante de noticiário e
da preocupação pública questões como problemas de saúde vinculados a
certos tipos de comportamento de risco, como gravidez precoce, o uso
abusivo de drogas, as várias doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a
AIDS; e, principalmente, o envolvimento dos jovens com a violência, como
vítimas e/ou autores, e sua relação com a criminal idade e narcotráfico,

expressa principalmente na altíssima taxa de homicídios entre rapazes do
sexo masculino de 18 a 25 anos de idade.
Estas questões fizeram com que os jovens emergissem como foco grave de
problemas, para si próprios e para a sociedade, tornando alimentando o
paradigma da "juventude como etapa problemática" descrito por Krauskopf; e
engendraram ações visando a sua contenção ou prevenção, assim como a
busca de montagem de alternativas de inserção social. Tais ações, sempre
em escala muito pequena, foram desenvolvidas, num primeiro momento, por
ONGs, muitas das quais já militando na área da infância e adolescência e de
algumas instâncias governamentais (normalmente localizadas nas áreas da
assistência social). Muitas vezes estas ações foram concebidas apenas como
uma extensão, em termos de faixa etária, de ações já desenvolvidas com adolescentes em situação de risco (público central das entidades ligadas à defesa
da infância e adolescência), sem muito aprofundamento de diagnósticos ou de
compreensão da singularidade e diversidade dos sujeitos jovens. Nesse caso,
desenvolveram ações muito semelhantes àquelas descritas no item anterior.
Como observa Tommasi,
"muitos projetos começam a ser desenvolvidos como resposta à disponibilidade de
financiamentos de alguns fundos governamentais, em particular o FAT (Fundo de
Amparo ao Trabalhador) e a Comunidade Solidária, mas tem também algumas
(poucas) ONGs, como Ação Educativa de São Paulo, que começam a realizar
programas inspirados por um olhar que considera a especificidade da condição
juvenil e a dificuldade dos jovens de tornar visíveis suas questões no espaço
público".
Uma das conseqüências positivas das iniciativas desenvolvidas pelas ONGs que já
lidavam com a defesa das crianças é que estes atores trouxeram para o campo da
ação dirigida a jovens a compreensão da produção social dos problemas que os
afetam e a necessidade de tratáIas como sujeitos de direitos (pelo menos como
postulação); por outro lado, um dos limites colocados por esta mesma herança foi a
dificuldade de tratar este público com uma ótica diferenciada em relação às crianças por exemplo, a maior parte das ações estava baseada nos princípios de proteção e
tutela (que marcavam, como paradigma, a ação dirigida à defesa das crianças e adolescentes), sem conseguir lidar com a demanda de autonomia e participação, e com
os elementos de conflito, mais acentuadas na condição juvenil.
Como também afirma Marilia Sposito,
"Há uma herança sociopolitica acumulada na
luta pela defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, que influencia

positivamente o debate atual, pois alguns setores afirmam, diante da juventude, uma
concepção ampliada de direitos. No entanto, parte das atenções, tanto da sociedade
civil como do poder público, voltouse, nos últimos anos, para os adolescentes e para
aqueles que estão em processo de exclusão ou privados de direitos - a faixa etária
compreendida pelo ECA. Este duplo recorte, etário - adolescentes - e
socioeconõmico, pode operar com seleções que impõem modos próprios de conceber as ações públicas. Se tomadas exclusivamente pela idade cronológica e pelos
limites da maioridade legal, parte das políticas exclui um amplo conjunto de
indivíduos que atingem a maioridade, mas permanecem no campo possível das
ações, pois ainda, efetivamente, vivem a condição juvenil. De outra parte, no
conjunto das imagens, não se considera que, além dos segmentos em processo de
exclusão, há uma inequívoca faixa de jovens pobres, filhos de trabalhadores rurais e
urbanos, os denominados setores populares e segmentos oriundos das classes
médias urbanas empobrecidas, que fazem parte da ampla maioria juvenil brasileira e
que podem, ou não, estar no horizonte das ações públicas, em decorrência de um
modo peculiar de concebê-Ios como sujeitos de direitos" (2003, p. 28).
Com uma visão da necessidade de operar um resgate da dívida social com estes
sujeitos, compreendidos como dos mais vulneráveis no quadro econômico e social do
país, as ONGs buscaram recuperar a possibilidade dos jovens terem acesso a certos
serviços, demandando o direito dos jovens a "viver a juventude", o que significava,
em grande medida, usufruir da moratória que os jovens de classes médias e altas já
usufruíam, com programas de formação educativa e/ou de retorno à escola, e
possibilidades de viver o tempo livre. Concomitantemente, se estruturam ações para
dirimir, resgatar ou prevenir os problemas engendrados pelas situações de
vulnerabilidade, principalmente a violência, as doenças sexualmente transmissíveis,
a gravidez precoce, que os afastavam dessa vivência juvenil. Diferentes ações nas
áreas de saúde, educação e cultura vão construindo os eixos pelos quais programas
e projetos pilotos vão se organizando como repertórios comuns. São estes eixos que
vão orientar muitos dos primeiros programas governamentais, que são, inclusive,
muitas vezes, realizados em forma de parceria entre Estado e ONGs.
Mais tarde, algumas empresas, e principalmente fundações empresariais,
tomaram também o jovem (ainda que na maior parte das vezes, pensada enquanto
adolescência) como foco de suas ações de responsabilidade social, apoiando
programas de assistência para jovens carentes e financiando, principalmente, ações
de apoio à escolarização e formação para o mundo do trabalho. De modo geral, tais
atores inscreveram estas ações na perspectiva de combate à pobreza, apostando
numa estratégia de desenvolvimento de um novo capital humano, e nas
potencialidades de sua ação no sentido de uma contribuição para o desenvolvimento
das comunidades e do país, disseminando a idéia do voluntariado jovem como forma
de incorporação dos jovens a seus projetos. Podese dizer que estas instituições e
fundações do setor privado (hoje identificados com o que se chama de "terceiro
setor"), na sua maioria, iniciaram suas ações através do paradigma descrito

por Dina Krauskopf como o do jovem problema e se orientam hoje para o do
jovem como ator estratégico de desenvolvimento local.
Contando com recursos financeiros próprios, eles passam a apoiar
financeiramente os trabalhos de diversas ONGs, a partir de objetivos,
conteúdos e metodologias por eles desenvolvidos. Atualmente, muitas desses
atores pertencentes ao mundo empresarial buscam interferir na orientação
das ações desenvolvidas pelas ONGs que financiam, através do
estabelecimento de diretrizes e critérios de avaliação comuns, buscando maior
eficácia das ações e impacto social através do aumento de escala. Oferecem
capacitação aos quadros dessas ONGs, tanto no que diz respeito ao aspecto
gerencial quanto ao pedagógico e introduzem critérios de avaliação. Essas
instituições buscam disseminar seus conceitos e diretrizes e marcam
fortemente o trabalho das ONGs junto a jovens; é nesse processo que se
disseminou, por exemplo, o termo protagonismo juvenil, definindo um tipo
de relação entre educadores e jovens (mas que é apropriado de diferentes
formas pelas ONGs); e, mais recentemente, os termos de
empreendedorismo na relação com o trabalho.
Os partidos políticos, entre eles os de esquerda, que na luta contra o regime
militar puxaram o tema da participação democrática, sempre pensaram a
questão da juventude como uma fonte importante de mudança e
transformação social, e tematizaram o papel dos atores juvenis nos processos
de mobilização política. O ator juvenil por excelência, para os partidos, foi
sempre o movimento estudantil, e as questões da juventude aquelas
vinculadas à educação.6
O entendimento a respeito da juventude é aquele7 de uma categoria social
particularmente disposta à inovação, à transformação e adesão a movimentos
de transformação, por sua singular posição de um certo distanciamento com
relação aos constrangimentos e compromissos sociais estabelecidos, e sua
potência renovadora.
Vista como importante força (protagonista ou auxiliar) de mobilização social, a
ação dos partidos dirigida aos jovens foi, por um lado a interferência na
condução das lutas estudantis por meio da militância organizada no
movimento, e por meio da conexão das bandeiras estudantis com os
programas partidários; e, por outro da mobilização da juventude em torno de
grandes bandeiras do programa partidário, especialmente em momentos de
crise. Mas o tema da juventude propriamente dito, de suas questões,
demandas, lutas específicas, para além da questão educacional, quase nunca
foi elaborado pelos partidos brasileiros, diferentemente do que ocorreu com o
tema das mulheres, dos negros e da infância, em torno dos quais se

elencaram bandeiras, diretrizes programáticas e propostas de políticas.
Desse modo, apenas muito recentemente a idéia de proposição de políticas
públicas específicas para a juventude começou a fazer parte do debate interno
aos partidos, puxado fundamentalmente pelas suas seções juvenis, mas
assim mesmo muito mais centrado na reivindicação de espaços de
participação no poder, através da demanda de criação de organismos e
espaços de juventude no poder executivo, do que uma discussão
programática de diretrizes ou propostas de políticas.
Os movimentos sociais (movimentos sindicais, populares, de base, de
negros, de mulheres etc.), atores fundamentais na reconstrução democrática
do país, expressaram as necessidades e demandas de sujeitos sociais
excluídos e silenciados da vida política, demandaram e reconstruíram espaços
de participação social e política e, desse modo, contribuíram em grande
medida para a construção da nova pauta de direitos que se estabeleceu neste
período e se consolidou no processo constituinte no final dos anos 808. No
entanto, estes atores enxergaram muito pouco a especificidade da juventude,
das suas questões, de sua condição ou estilo de atuação. Os jovens estavam
em seu meio como outros militantes e lideranças, sem uma atuação ou
bandeiras específicas. A preocupação destes movimentos com os jovens era
com a formação de novas lideranças e continuidade geracional.
Esta "indiferença" dos movimentos sociais com o tema da juventude neste
período de grande debate político pode ser um dos fatores que explica a
incipiência e insuficiência das formulações da noção dos jovens como sujeitos
de direitos, e da demora de sua inserção na pauta das demandas por políticas
públicas.
Por outro lado, a visibilidade ampliada e diversificada da juventude se deve
também ao aparecimento de diversos grupos juvenis, principalmente dos
setores populares, que, com atuações e linguagens variadas no plano da
cultura, do lazer, do cotidiano, da vida comunitária, da vida estudantil, vieram
a público colocar as questões que os afetam e os preocupam. Questões
referentes à condição juvenil vivida nesta conjuntura, que não estavam sendo
apresentadas por nenhum outro ator político ou social: além do desemprego e
da dificuldade de estruturar perspectivas positivas de vida, a necessidade de
lidar com novas formas de exclusão material e simbólica, com a violência
cotidiana e sempre tão próxima; as possibilidades de circular pelo espaço
urbano e conquistar espaços para vivenciar formas próprias de diversão e
expressão; a importância de construir identidades pessoais e coletivas no
cruzamento da homogeneização e fragmentação reinantes; a busca de
desenvolver uma ética pessoal frente aos novos imperativos de sucesso e

prazer, com os desafios de poder viver experimentações e situações de prazer
preservando sua integridade física e mental etc.
Foi deste modo que as questões da juventude começaram a emergir como
questões singulares, dizendo respeito a novos contornos da condição juvenil,
ainda não respondidos pelo elenco de demandas já articulados numa
linguagem política ou numa linguagem dos direitos. Assim também pode ser
superada a visão bipolarizada a respeito dos jovens, tornando visível a imensa
diversidade da juventude brasileira, e a constatação de que os jovens dos
setores populares não podiam ser percebidos apenas através da chave do risco, do desvio e da criminal idade, como registros negativos de uma condição
juvenil que não podiam alcançar.
Paradigmático deste novo tipo de aparecimento e expressão juvenil foram
grupos culturais como os que se articulam em torno do Hip Hop (com seus
vários eixos de ação, o rap, o grafite e o break), que fizeram ver (e ouvir) ao
país as tensões, contradições, aspirações e reclamos dos jovens negros e
pobres moradores das periferias das grandes metrópoles, e geraram
processos de identificação com milhares de jovens em situação semelhante,
ao largo dos grandes esquemas da mídia e da indústria de entretenimento.
Mas não é só o Hip Hop que se apresenta como elemento importante de
aglutinação, identificação e atuação juvenil: vários outros grupos culturais,
como os de reaggae, maracatu, rock, punk; grupos de capoeira, teatro,
poesia, rádios comunitárias; grupos que se articulam em torno de esportes
radicais, como o skate; grupos de atuação comunitária, de solidariedade ou
lazer.
Tais grupos, com diversos graus de dificuldade, mas crescentemente,
começam a produzir diálogos com outros movimentos sociais que atuam em
arenas próximas às de suas atividades. Por exemplo, os grupos de hip hop
travam "debates" e disputas "conceituais" com setores do movimento negro,
por exemplo, a respeito da própria definição identitária e do sentido de sua
especificidade. E logram pautar, para estes movimentos, a importância da
singularidade da juventude dentro da luta racial. Nesse sentido, torna-se cada
vez mais expressivo o fato da juventude reivindicar no interior dos movimentos
sociais espaços específicos de discussão e pautas também específicas. Um
exemplo desse processo é a criação de organizações de jovens feministas, no
interior do movimento de mulheres, a articulação de jovens negros, no interior
do movimento negro.
Pode-se dizer que algumas ONGs também modificam sua percepção e
atuação com o mundo juvenil. A partir da relação com esses grupos: passam
a ver na cultura um eixo fundamental de trabalho com jovens, a apostar na

idéia de ação comunitária desenvolvida coletivamente (incorporando a idéia
de apoiar projetos desenvolvidos por jovens) e desenvolver linhas de ação
para o apoio e potencialização da participação pública de grupos juvenis.
Estes grupos começaram também a estabelecer diálogo com os poderes
públicos para reivindicar espaços e ações voltadas para suas atividades. Em
muitas municipalidades, começaram a ocupar espaços de participação,
fazendo demandas de ações voltadas para eles. A resposta foi a criação de
festivais, shows, centros comunitários e/ou culturais, oficinas de formação em
linguagens culturais, desenvolvimento de programas específicos de saúde,
ação comunitária etc.
É possível dizer que foi principalmente a ação destes e de outros grupos
juvenis em diferentes espaços de interlocução com o poder público que
começou a montar a pauta atual de políticas multisetoriais e diversificadas de
juventude, para além das tradicionalmente incorporadas aos programas
partidários, como educação e segurança. A apresentação de suas demandas,
nos centros de referência de juventude, nas assembléias de Orçamento
Participativo, nos congressos de cidade, nas conferências municipais convocadas
pelos organismos gestores é que foram tornando visíveis suas questões específicas, e
a lógica de suas necessidades singulares alcançou algum grau de reconhecimento
por parte dos outros atores sociais. É desse modo também que a idéia da existência
de direitos da juventude começa a ser esboçada.
Concomitantemente, atores juvenis mais tradicionalmente presentes no âmbito
político brasileiro, como as entidades estudantis e as juventudes partidárias, além de
manterem na ordem do dia suas pautas específicas relacionadas à política
educacional, introduziram uma demanda de formulação de respostas institucionais
por parte dos poderes públicos, como a criação de organismos gestores para a
formulação e execução de políticas específicas para a juventude, e sua participação
nestes processos. Eles começam também a pressionar os seus partidos para assumir o tema como parte integrante de seus programas. Com relação ao poder público,
no entanto, tinham poucas reivindicações de políticas ou programas específicos. O
que se reivindicava era a criação de um organismo, de um centro de referência onde
os atores juvenis se fizessem ouvir pelo poder público; em outras palavras, a grande
demanda deste grupo é a de participação, e sua contribuição maior para a
conformação do quadro atual é a pressão para a criação de mecanismos e canais
para a influência direta dos jovens na agenda pública.
O risco resultante destas duas vertentes de interferência juvenil é o de reservar aos
jovens dos setores populares e seus grupos de expressão o papel de demandantes e
público alvo das políticas, e aos jovens dos partidos políticos e grupos estudantis o
papel de formuladores das políticas, através de sua incorporação aos organismos do

poder público. No entanto, tem-se disseminado a idéia da importância de considerar
a diversidade dos atores juvenis, assim como de suas demandas, e diferentes possibilidades de participação, para a composição da pauta e das estruturas de
formulação das políticas.
NOTAS:
1) Políticas de juventud em Centroamerica, Primeira Década, 2003, pgs 8 a 25.
2 Entre elas estão as iniciativas desenvolvidas por agências da ONU (como UNESCO,
PNUD, FNUAP) que - através de pesquisas. seminários, oficinas de capacitação,
trocas de experiências em fóruns internacionais e apoios a programas e projetos de
cooperação técnica - ajudaram a construir e consolidar certos conceitos e diretrizes de
ação, principalmente nos temas de Educação e Saúde.
3 ° movimento estudantil, representado pelas uniões nacionais dos estudantes
universitários e dos secundaristas, por um lado, e os movimentos contraculturais, cuJa
visibilidade maior se dava nos momentos dos festivais de música, são os atores que
condensam esta percepção da juventude até os anos 60 do século vinte.
4 É preciso, claro, considerar a imensa diversidade existente entre as ONGs no país;
falamos, aqui, em termos genéricos, pois não é possível, no escopo deste texto,
analisar as diferentes posições assumidas pelos sujeitos concretos, nem quando nos
referimos às ONGs, nem aos outros setores aqui citados.
5 Como diz Livia de Tommasi: "até meados dos anos 90, portanto, a discussão sobre
a temática da juventude ficou restringida à faixa etária até os 18 anos, e foi pautada
especificamente pela questão dos 'menores', ou seja, os adolescentes em situação de
risco, os que vivem e/ou trabalham nas ruas e os que estão em conflito com a lei.
Muitas ONGs, antes e depois do Estatuto, foram criadas para realizar ações de
atendimento direto de crianças e adolescentes, que visavam especificamente
'prevenir' as condutas de risco, ampliando as oportunidades formativas o e de uso
saudável do tempo 'livre"'.
6 A esquerda também estimulou a participação dos jovens no movimento operário e
sindical; contudo, na participação operário-sindical a identidade juvenil aparece de
forma diluída, uma vez que a identidade trabalhadora é muito mais forte. Foí na
atuação estudantil que a identidade propriamente juvenil foi reconhecida.
7 Noção desenvolvida por toda uma vertente da sociologia (que vem desde Mannheim
e encontra maior desenvolvimento em alguns teóricos dos anos 60, como Marcuse e,
aqui no Brasil, Otãvio lanni)
8 A maior parte dos conselhos, que se consolidam hoje como espaços de relação
entre governo e sociedade civil, nasce destes movimentos: das mulheres, dos direitos
humanos, de saúde, da criança e do adolescente.

