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favorecer a reflexão sobre a realidade 
de vida das diferentes juventudes no 
estado e a percepção sobre violação 
de direitos. Assim, foi dado o pontapé 
inicial e os desdobramentos acontece-
rão também pelos próximos anos. Esta 
é a proposta!

Como parte da Campanha, foi 
programada uma publicação 
sobre o Estatuto da Juventude 
que facilitasse a compreensão

técnica da Lei e, ao mesmo tempo, 
colaborasse para o aprendizado dos/
das jovens acerca do que vem sendo 
defendido como direitos das juventudes. 
O Fórum, então, fez um amplo convite 
aos jovens e/ou especialistas nos temas 
conferidos na Lei para que pudessem 
socializar diversos entendimentos e 
aspectos abordados no Estatuto. A 
intenção é contribuir com a leitura e 
provocar o debate em torno dos temas, 
questões, lacunas e direitos assegura-
dos na Lei. Desta forma, o FOJUPE 
contribui também para a dissemina-
ção de informações sobre o Estatuto 
da Juventude.

Esta publicação conta com artigos 
sobre os 11 Direitos previstos no 
Estatuto da Juventude. Três deles 
contaram com a análise de dois 
autores/as sobre cada direito. Além 
disso, as propostas elaboradas e 
defendidas pelo Fórum como priori-

O FOJUPE - Fórum das Juventu-
des de Pernambuco vem ao longo da 
sua trajetória motivado em articular 
diversas juventudes em torno da 
organização coletiva e da incidência 
política pela garantia de diretos dos/as 
jovens. Em função disso, não podia se 
distanciar daqueles/as que defendiam 
um Estatuto da Juventude como marco 
legal para situar aspectos da violação 
e, ao mesmo tempo, da garantia de 
direitos das diferentes juventudes.

A proposta de um Estatuto é anterior 
a própria criação do Fórum em 
Pernambuco e demonstra o quanto 
se faz necessária a perseverança na 
organização coletiva e na exigibilidade 
de direitos. Foram anos de articula-
ção, envolvendo a sociedade civil, o 
poder legislativo e, por fim, o poder 
executivo. Mesmo assim, nem tudo 
está garantido com a existência de 
uma Lei! Mais uma vez, a manutenção 
da luta é fundamental. Não é possível 
retroceder...

Embalado por estas questões, o 
FOJUPE se organizou no ano de 
2015 para ampliar a sua contribui-
ção no fortalecimento e consolida-
ção do Estatuto da Juventude. Para 
isso, estimulou a atuação de jovens 
pernambucanos/as no desenvolvi-
mento coletivo da “Campanha Jovens 
pelo Direito de Viver” e, com ela, 

Um convite à participação!
dade para mudar a vida dos/as jovens 
pernambucanos/as também compõem 
a publicação. Assim, facilita a reflexão 
sobre a relação entre direito assegu-
rado em Lei, demandas identificadas 
pelos próprios/as jovens e propostas de 
políticas públicas de juventude elabo-
radas coletivamente pelos integrantes 
do FOJUPE. 

De antemão, o FOJUPE agradece 
a colaboração de todos/as que se 
engajaram na Campanha Jovens pelo 
Direito de Viver e, especialmente, 
colaboraram com análises sobre o 
Estatuto da Juventude, dando corpo a 
esta publicação.

Às diferentes juventudes, o 
Fórum das Juventudes de 
Pernambuco deseja uma boa 
leitura!
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jovem com idade superior a 18 anos, 
estes encontravam-se inseridos nas 
políticas sociais voltadas às demais 
faixas etárias.

A garantia dos direitos dos jovens e 
das jovens passa pelo seu reconhe-
cimento dos mesmos e mesmas 
enquanto cidadãos e cidadãs, enxer-
gando-os (as) como indivíduos (as) 
em desenvolvimento, com diferenças 
e identidades plurais. Processo esse 
que tem um dos marcos a experiên-
cia do Orçamento Participativo de 
Juventude, instrumento pelo qual as 
(os) jovens puderam deliberar sobre 
a destinação de uma porcentagem do 
orçamento concernente a obras nas 
áreas de esporte, lazer e cultura; no 
município de Belém/PA,em 1996.

Segundo o autor do livro: A luta pelo 
Direito, R. Von Ihering (1872), a 
conquista dos direitos nunca foi uma 
concessão dos governos, mas uma 
luta constante dos povos para adqui-
ri-los e preservá-los. A luta não seria 
um elemento estranho ao direito, 
mas sim uma parte complementar de 
sua essência e condição primordial 
para sua ideia. Os fundamentos dos 
direitos existentes hoje em sociedade, 
foi indispensável impô-los pela luta 
àqueles que não aceitavam em tempos 
de outrora. Na visão do autor o direito 
não seria uma ideia lógica, porém 
uma ideia de força, pois ao mesmo 

A luta por políticas públicas de 
Juventude é no Brasil um esforço de 
várias gerações. Nos anos 80 (Séc. 
XX) o processo de redemocratização 
do país e de mobilização acerca da 
temática dos direitos da criança e do 
adolescente nos legou a inclusão na 
Constituição Federal do artigo 227: 
“É dever da família, da sociedade e 
do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discrimina-
ção, exploração, violência, crueldade 
e opressão.” Em 1995, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) elabora e 
aprova o PMAJ - Programa Mundial 
de Ação para a Juventude e convoca 
os países-membros a pensarem estra-
tégias para o presente e o futuro dos 
jovens, bem como a conceberem uma 
Política Nacional de Juventude. Nesse 
período, o contexto social brasileiro é 
marcado por uma explosão demográ-
fica, em que jovens na faixa etária 
entre 15 e 29 anos representavam 
29% da população e pela escassez de 
políticas públicas específicas para esse 
segmento populacional (as poucas que 
havia possuíam um caráter assisten-
cialista), sobretudo no que se refere ao 

Estatuto da Juventude: um caminho de lutas
Tairine F. Pimentel

Tairine F. Pimentel é 
estudante de Ciências 

Sociais da Universidade 
Federal de Pernambuco  

– UFPE. Participante 
da Rede Ecumênica 

da Juventude – REJU. 
Coordenação Executiva 

do FOJUPE. 
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tempo  que a justiça segura em uma 
mão a balança em que pesa o direito, 
empunha na outra a espada que serve 
para fazê-lo valer. Nesse sentido, o 
direito é um labor sem tréguas, não 
apenas dever dos poderes públicos, 
mas sim o de toda uma sociedade. Ao 
relacionarmos as ideias que o livro 
acima citado traz com o processo da 
aprovação do Estatuto da Juventude 
no Brasil iremos perceber uma relação 
de diálogo entre ambos.

O ano de 2003 foi bastante significativo 
no que diz respeito ao tema da juventude, 
pois houve várias mobilizações da 
sociedade civil juntamente com o 
poder Executivo e Legislativo em nível 
nacional para discutir políticas públicas 
voltadas para juventude. É importante 
destacarmos a criação da Frente 
Parlamentar de Juventude cujo objetivo 
era acompanhar os projetos do Governo 
destinados ao segmento juvenil. Ainda 
no mesmo ano, essa mesma frente 
criou a Comissão Especial de Políticas 
Públicas de Juventude que hoje integra 
o Conselho Nacional de Juventude – 
CONJUVE.

Ainda em 2003, medidas impor-
tantes foram realizadas na Câmara 
dos Deputados, como por exemplo, 
a elaboração da PEC da Juventude 

que foi apresentada pelo deputado 
Sandes Júnior (PP-GO) e relatada pela 
deputada Alice Portugal (PCdoB-BA). 
Tramitou e foi aprovada sob o número 
138/2003. O objetivo da PEC foi inserir 
a palavra “juventude” no capítulo dos 
Direitos e Garantias Fundamentais da 
nossa carta constitucional, garantindo 
aos jovens a prioridade no acesso a 
direitos constitucionais como saúde, 
alimentação, educação, lazer, profis-
sionalização e cultura, que já são 
garantidos às crianças, adolescentes 
e pessoas idosas. Esse texto da PEC 
foi importantíssimo para a criação 
do Plano de Juventude e o que temos 
hoje: Estatuto da Juventude.

Contudo, como diz o autor R. Von 
Ihering: 

“O direito é uma ideia 
prática, isto é, designa um 
fim, e, como toda ideia de 
tendência, é essencialmente 
dupla, porque contém em si 
uma antítese, o fim e o meio. 
Não é suficiente investigar o 
fim, deve-se também saber o 
caminho que a ele conduz.” 
(VON IHERING,1872, p.21 e 22).

A luta pela aprovação do Estatuto 
da Juventude foi um longo percurso 

de discussões e mobilizações, assim 
como essa mesma PEC só foi aprovada 
em 2008 em dois turnos na Câmara 
dos Deputados e até maio de 2010 
aguardava a aprovação do Senado 
Federal, que também foi feita em dois 
turnos. O processo da aprovação do 
Estatuto da Juventude só foi possível 
após dez anos de muitas lutas. No dia 
5 de agosto de 2013, a Presidenta da 
República Dilma Rousseff sancionou 
o decreto que o Congresso Nacional 
aprovou criando a Lei nº 12.852 
de 2013. Esse marco nas políticas 
públicas de juventude não foi uma 
doação ao segmento juvenil, mas sim 
uma resposta às muitas reivindicações 
da sociedade civil. Logo o primeiro 
eixo dos direitos que o Estatuto da 
Juventude traz é importante analisá-lo 
e contextualizá-lo com bastante rigor 
histórico.

O Direito à Cidadania, à Participação 
Social, Política e à Representação Juvenil 
surge nesse contexto não por acaso ou 
invenção divina. É importante resgatar-
mos aqui o contexto histórico nacional 
que foi aprovado esse documento. Em 
junho do mesmo ano, o Brasil passou por 
várias revoltas populares onde uma das 
principais bandeiras de reivindicação 
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era a revogação da tarifa dos ônibus, 
a temática urbana estava sendo 
discutida em várias cidades do Brasil.  

 Essas revoltas que aconteceram 
em São Paulo não foram nenhuma 
novidade, uma vez que se voltarmos 
uns dez anos atrás, iremos analisar 
várias organizações populares em 
outras cidades do Brasil que se 
juntaram para questionar a tarifa 
do transporte coletivo. Exemplos 
desses movimentos que tomaram 
as ruas desse país foram “A Revolta 
do Buzu”, em Salvador, onde uma série 
de manifestações foi desencadeada em 
todo mês de agosto de 2003 por causa 
do aumento da tarifa do ônibus. Houve 
também manifestações em Florianó-
polis que ficaram conhecidas como “A 
Revolta da Catraca”, onde os manifes-
tantes ocupavam terminais e bloquea-
vam a ponte que dá acesso à ilha.   

Um dos elementos importantes que 
essas jornadas de revoltas populares 
nos trouxeram como aprendizado 
coletivo foi o modo horizontal de fazer 
política. As decisões nesses espaços 
são construídas com todos e todas 
que estão presentes. Não existe uma 
hierarquia para prestação de contas, a 
utopia torna-se realidade, ou seja, a 

democracia direta onde cada cidadão 
presente expõe sua opinião tornou-se 
uma prática dessas jornadas.  

Esse modelo de fazer política que 
as revoltas populares traziam, 
a princípio foram incompreensí-
veis não apenas aos governantes, mas 
também a própria academia brasi-
leira. O que é super “natural”, uma vez 
que é difícil explicar um fenômeno 
social quando não se tem muitas 
certezas a respeito dele. O que se tem 
são apenas suposições. A sociedade é 
dinâmica e essas vozes das ruas que 
estavam propondo ideias e práticas 
políticas mais horizontais represen-
tavam um perigo para a ordem social 
vigente. Vejamos o que diz o livro 
Cidades Rebeldes: “ A organização 
descentralizada da luta é um ensaio 
para uma outra organização do trans-
porte, da cidade e de toda a sociedade.” 
(2013, p.17).  

Referências
CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE. 
Conselhos de Juventude: Fortalecendo 
Diálogos, Promovendo Direitos. Disponível 
em:  <http://juventude.gov.br/articles/partici-
patorio/0009/3680/Guia_de_Conselhos_2010.
pdf>. Acesso  em: 20 jan 2016.   

MARICATO, E. et al. Cidades Rebeldes: Passe 
Livre e As Manifestações que Tomaram As Ruas 
do Brasil. Boitempo: Carta Maior, São Paulo, 
2013.  

VON IHENRING, R. A Luta Pelo Direito. 2000. 
Disponível em: <http://www.libertarianismo.
org/livros/rvialpd.pdf>.  Acesso em: 16 jan 2016.  
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Direito à Cidadania, à 
Participação Social e Política 
e à Representação Juvenil
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O que é participação social? Como 
a juventude está participando da 
construção de uma sociedade melhor 
para se viver? Como você compreende 
ser um jovem sujeito de direitos? O 
que a juventude vem fazendo para ser 
reconhecida a sua autonomia, o seu 
poder fazer? Como a juventude vem 
dialogando com o Estado? O que lhe 
move a dialogar com integrantes da 
Prefeitura do seu município? Existe 
um órgão específico para fazer inter-
locução com a juventude local? Quais 
são as ações, programas e serviços 
diretos ou indiretos para a população 
jovem local? 

Discutir o Direito à Cidadania, à 
Participação Social e Política e à 
Representação Juvenil é se relacionar 
com essas perguntas feitas acima. A 
cidadania nos convida a ter consci-
ência dos nossos direitos e deveres 
que constam na Constituição Federal de 
1988. E exercê-la nos torna cidadãos, 
como ter garantidos direitos à 
educação, à saúde, à vida, à igualdade; 
e os deveres de respeitar as leis e de 
preservar o meio ambiente. 

O praticar a cidadania nos convoca 
a participar das discussões sobre o 
melhor para a nossa cidade, estado e 
país. Mas o que é participação social? 
Segundo o artigo 4º do Capítulo 02 do 
Estatuto Nacional da Juventude, Lei nº 
12.852, de 05 de agosto de 2013, é:

Mariana Lyra

Juventude e participação, como exercer este Direito?

Mariana Lyra é militante 
por uma sociedade mais 
justa, humana e susten-

tável. Trabalha na área 
de juventude desde 2002 

acompanhando e partici-
pando das discussões do 

marco legal da juventude. 
Atualmente é Gestora de 

Juventude do município do 
Jaboatão dos Guararapes – PE.
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Focando na participação política insti-
tucional, a juventude deve exigir ao 
poder público: órgão específico nos 
três 03 níveis de poder (municipal, 
estadual e federal), juntamente com 
o conselho, espaço de diálogo entre 
a sociedade civil e o poder público 
para a construção, implementa-
ção, monitoramento e avaliação das 
Políticas Públicas de Juventude (PPJs); 
a regulamentação do Sistema Nacional 
de Juventude para uma estrutura-
ção da política; . aAlém da realiza-
ção da Conferência de Juventude, 
para se discutir mais amplamente as 
demandas da juventude e a avaliação 
das políticas, de acordo com as priori-
dades da população jovem. Esses 
espaços têm o papel de nortear o 
desenvolvimento das PPJs. 

Tem-se um grande desafio de 
aproximar o jovem da política insti-
tucional. Conforme pesquisa Agenda 

Juventude Brasil de 2013, observa-se o 
dinamismo dos jovens em suas ações, 
o imediatismo em ver resultados e a 
descrença na política institucional:, 67% 
dos jovens brasileiros afirmam que o 
problema do país que mais incomoda é 
a corrupção e 88% nunca participaram 
e nem gostariam de participar de um 
partido político. Mas a juventude tem 
consciência que o fator mais impor-
tante para a garantia dos direitos dos 
jovens é as políticas do governo e 83% 

destes compreendem que a política é 
muito, ou mais ou menos importante 
(SECRETARIA NACIONAL DEA 
JUVENTUDE, 2013). Grande parcela 
dos jovens acredita nas mudanças 
através das ações cotidianas, 
exercendo a cidadania e ética, com 
relações mais horizontais, em busca da 
garantia dos seus direitos e já existem 
8% da população jovem lutando por 
transformações sociais ao longo do 
país (BOX 1824, 2009). 

Fica a provocação para a juventude, 
com sua energia propulsora por 
mudanças: o que é necessário para 
estabelecer um diálogo saudável 
entre a população jovem e a gestão 
pública, para o bom desenvolvimento 
de políticas públicas de juventude? 
Compreendendo que o Direito à Parti-
cipação é estratégico, pois é transversal 
a todos os outros Direitos do Estatuto, 
sendo fundamental a sua efetivação 
para a concretização da garantia dos 
Direitos dos jovens brasileiros.

REFERÊNCIAS
BOX 1824. O sonho brasileiro. São Paulo: 
2009. Disponível em: http://pesquisa.osonho-
brasileiro.com.br Acesso em: 05/12/2015.

BRASIL, Secretaria Nacional dea Juventude. 
Agenda Juventude Brasil: Pesquisa nacional 
sobre perfil e opinião dos jovens brasileiros 
2013, Brasília: 2013.

________, Secretaria Nacional dea Juventude. 
Direitos da juventude, subsídios para o debate 
da 3ª Conferência Nacional de Políticas 
Públicas de Juventude - juventude e participa-
ção. Brasília: 2015.

Constituição Brasileira, 1988.

Estatuto da Juventude, 5 de agosto de 2013.

LEON, Alessandro de et al. Políticas Públicas 
de Juventude .Curso de formação, capacitação 
e atualização política – Escola de Formação 
Política Miguel Arraes – Fundação João Manga-
beira : Brasília, DF, 2009.

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.

E como estão sendo as formas de 
participação juvenil pós-constituição 
de 1988? A juventude colabora direta-
mente na construção de políticas e 
revisão de paradigmas cristalizados na 
sociedade, como: o Impeachment do 
Presidente Collor de Melo, com o 
movimento caras pintadas; as cotas 
nas Universidades públicas;, a luta pela 
meia passagem no transporte coletivo 
urbano, através da revolta do busão;, as 
manifestações de junho de 2013; e, 
recentemente, as ocupações das 
escolas estaduais de São Paulo pelos 
estudantes. Muitos desses exemplos 
foram ocorridos por ausência de 
diálogo, de espaços para construir um 
consenso coletivo, através de processos 
participativos. É importante destacar, 
“autores afirmam que a participação só 
existe, de fato, quando o poder de 
decisão é compartilhado, quando é 
possível interferir nos rumos da 
política, ou seja, nos rumos da 
sociedade”.(SECRETARIA NACIONAL 
DE JUVENTUDE, 2015, p.10). 

Jovens são sujeitos 
de direitos quando 
“estão envolvidos 
na formulação e na 
execução das políticas 
de juventude e 
participam nas decisões 
em relação às políticas 
públicas de juventude.” 
(LEON, 2009, p.66).



1. Garantir a efetivação do SINAJUVE - Sistema Nacional 
de Juventude no estado de Pernambuco (Secretaria 
exclusiva, conselho, fundo, plano, comitês e conferências).

2. Garantir a participação das juventudes desde o momento 
da criação das políticas públicas voltada a este segmento 
até o seu desenvolvimento e efetivação, garantindo a 
qualidade na intervenção nos espaços de controle social.

3. Ampliar a implantação das Casas de Juventudes nos 
municípios e garantir o funcionamento, a partir da desti-
nação de recursos por parte do poder público estadual 
e da gestão compartilhada com as diversas juventudes 
presentes no município.

4. O estado realizar mapeamento/diagnóstico dos grupos, 
movimentos e redes juvenis existentes no estado, onde os 
jovens tenham um banco de dados da realidade juvenil 
de Pernambuco.

5. Estado estimular a criação dos conselhos municipais de 
juventude em todos os municípios de Pernambuco.

PROPOSTAS DO FOJUPE CONFERÊNCIA LIVRE DE JUVENTUDE
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Direito à Educação
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Educação e Juventude: um olhar a partir do 
Estatuto da Juventude
Liz Ramos

O debate sobre Educação e Juventude 
pode ser feito por diversas abordagens. 
A primeira destas deve considerar que 
os jovens vivenciam condições de vida 
tão diferenciadas (socioeconômicas, 
culturais, étnico-raciais, regionais, de 
orientação sexual, entre outras), que 
influenciam diferentemente em suas 
escolhas e possibilidades: tratam-se de 
Juventudes. A segunda é a desigualdade 
entre os jovens na educação: enquanto 
para uns é necessário vencer a etapa 
do ensino superior, de especializações 
e doutorados, para outros concluir o 
ensino médio é uma vitória pessoal, 
familiar e até social e outros ainda 
aprender a ler e escrever é a meta.

O Direito à Educação que é garantido 
na Constituição Federal é também 
reforçado no Estatuto da Juventude (Lei 
Nº 12.852/2013), que no Art. 7º afirma 
“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”.  Outro aspecto é 
afirmado no Art. 12: “É garantida a 
participação efetiva do segmento juvenil, 
respeitada sua liberdade de organização, 

nos conselhos e instâncias deliberati-
vas de gestão democrática das escolas 
e universidades”. O Direito à Educação 
implica, portanto, em garantir o Acesso, 
a Qualidade e a Participação.

Apesar do crescimento no Acesso, 
a desigualdade permanece. Na faixa 
etária de 6 a 14 anos, em 2013 cerca de 
97,6%1 das crianças e adolescentes no 
Brasil estava frequentando a escola na 
Educação Básica2. No entanto, entre os 
jovens de 15 a 17 anos, apenas 81,2% 
frequentam o Ensino Médio - EM e 
em PE apenas 51%. Alguns velhos 
problemas persistem: os analfabetos3, 
população com 15 anos ou mais que não 
sabe ler nem escrever, em 2013 eram de 
8,3%, bem maior em PE, de 12,6% da 
população total nesta faixa. Por outro 
lado, o percentual de jovens entre 15 e 24 
anos que não estudam4 e nem trabalham 
em 2010 era de 18,87%, jovens que por 
isso estão mais expostos à situação de 
vulnerabilidade. Por um lado, se o acesso 
à educação fundamental está quase 
universalizado, o mesmo não acontece 
no ensino médio. Por outro, há ainda 
um grande abandono dos estudos de 
muitos jovens que, no final da adoles-

1 Dados informados no Plano Estadual 
de Educação de PE 2015-2024, a partir do 
INEP/MEC, com base no PNAD (IBGE) 
2013.
2 Segundo a LDB- Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, a Educação 
Básica é compreendida em três etapas: a 1ª 
etapa compreende a Educação Infantil, creche 
e pré-escola, a 2ª o Ensino Fundamental nas 
modalidades regular e EJA, e a 3ª o Ensino 
Médio (regular, EJA e profissionalizante).
3 Segundo o Programa Nacional por 
Amostra de Domicílios – PNADhttp://www.
atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/, acesso 
em 24/02/2015 às 16h.
4 Idem 
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gica e escolar, em detrimento de outros, 
defendidos por movimentos sociais na 
educação, que tratam das condições de 
funcionamento da escola, da formação 
dos educadores, dos contextos sociais da 
escola, dos educadores e dos educandos, 
da superação das desigualdades, da diver-
sidade, da sustentabilidade ambiental e 
dos Direitos Humanos. A Campanha7  
Nacional pelo Direito à Educação, entre 
outros, também incorpora ao debate 
da qualidade o investimento financeiro 
e defende um orçamento baseado no 
CAQi- custo aluno qualidade.

A importância da Participação dos jovens 
é destaque no Estatuto da Juventude, 
como uma questão de Princípio das 
políticas públicas de juventude, quando 
afirma na Seção I, no Art. 2º, que “estas 
são regidas pelos seguintes princípios: ... 
II – valorização e promoção da partici-
pação social e política, de forma direta 
e por meio de suas representações”. É 
ainda quando afirma a necessidade dos 
agentes públicos promoverem a parti-
cipação dos jovens, no Art. 3º da Seção 
II, das Diretrizes Gerais, “Os agentes 
públicos ou privados envolvidos com 
políticas públicas de juventude devem 
observar as seguintes diretrizes: ... II – 
incentivar a ampla participação juvenil 
em sua formulação, implementação e 
avaliação”. A participação dos jovens 
na vida escolar e democrática, seja 
através de grêmios, associações culturais 
ou esportivas, conselhos de classe e 

7 Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação. Educação Pública de Qualidade: 
Quanto Custa este Direito?  SP, 2011.

escolares, conferências de educação 
entre outras, tem sido reforçada por 
diversos estudiosos que sinalizam que 
esta participação tem repercussão no 
sentimento de pertencimento, de identi-
dade, de empoderamento da juventude 
na escola e na sociedade como um todo. 
Mas o tema ainda está sujeito a visões 
e interesses particulares dos gestores e 
dos tempos. Desde a violenta repressão 
aos movimentos estudantis durante a 
Ditadura Militar, que tem se repetido de 
outras formas, a exemplo das situações 
envolvendo a ocupação de escolas 
públicas pelos estudantes de São Paulo8  
em 2015. 

Concluindo, é preciso reconhecer 
que, apesar dos avanços nos últimos 
anos, muitos problemas persistem e a 
sociedade e os estudantes estão insatis-
feitos. Os desafios educacionais são 
inúmeros e a solução destes passa, direta 
ou indiretamente, por garantir o direito a 
uma educação de qualidade para todos e 
todas, com participação dos estudantes, 
dos jovens e dos professores nas decisões 
e destinos da escola, da educação e do 
país.

.

REFERÊNCIAS
http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.
php?sigla=pe&tema=sinopse_censode-
mog2010, acesso em 23/02/2015 às 14h.

8 Estudantes de escolas estaduais em 
SP ocuparam, em 2015, diversas escolas onde 
estudavam, em protesto contra a decisão do 
Governo Estadual de fechar as escolas como 
medida de reordenamento da Rede, sem 
que tenha havido discussão anterior com a 
comunidade escolar.

cência, precisam assumir outras respon-
sabilidades, como o trabalho. E ainda, as 
desigualdades educacionais reproduzem 
as diferenças entre as regiões do país. 

Ocorreram avanços significativos no 
acesso à Educação Superior - ES, com 
crescimento das matrículas em todas as 
regiões, bem como no número de insti-
tuições de ensino superior (IES), sejam 
elas públicas ou privadas. No Censo da 
Educação Superior em 2013 o percen-
tual de estudantes, entre 18 e 24 anos foi 
15,1%5, com relação a população total 
desta faixa etária, correspondendo a 
uma das menores taxas de matrícula na 
América Latina. Aqui também os dados 
reafirmam as assimetrias regionais no 
país: se a taxa de escolarização na ES no 
Sul é de 19,8%, no Nordeste é de 11,2%. 
O Censo6 também informa outra forma 
da desigualdade: os jovens das universi-
dades privadas são de renda econômica 
em média mais baixa do que aqueles das 
universidades públicas.

O conceito de Qualidade tem sido 
bastante disputado, sobretudo entre os 
setores público e privado. Esta disputa 
envolve as finalidades da Educação, seja 
para preparar os jovens para o mercado 
de trabalho, ou para a vida social e 
democrática, ou ainda para superar as 
desigualdades educacionais. Envolve 
ainda disputas relativas aos sistemas de 
avaliação: frequentemente se destacam 
indicadores relativos a prática pedagó-

5 O Censo da Educação Superior é 
realizado pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) do Ministério da Educação - MEC
6 Idem



1. Que os estados e municípios ofereçam capacitação para 
os profissionais da educação na perspectiva de que estes 
estejam preparados/as para trabalhar questões relacio-
nadas a gênero e sexualidade.

2. Realizar concurso público para as escolas em povos, 
comunidades tradicionais e do campo, cujas vagas sejam 
preenchidas por professores/as oriundos/as também de 
povos, comunidades tradicionais e do campo, garan-
tindo seus direitos.

3. Erradicar o analfabetismo no Brasil, por meio de inves-
timento na educação e com a fiscalização contínua 
desse investimento, priorizando a qualidade do ensino 
e promovendo formação continuada, aceleração, eja, 
efetivando a educação contextualizada no campo 
reconhecendo e ampliando curso técnico de agroecolo-
gia e incluindo a educação do campo nos curriculares 
escolares dos territórios rurais.

4. Garantir o acesso ao ensino básico, médio, técnico e 
superior para os/as jovens agricultores/as familiares e de 
povos originários e comunidades tradicionais com uma 
formação voltada para a política de incentivo à geração 
de renda, permanência e sobrevivência dos/das mesmos/
as nas suas comunidades, considerando as potencialida-
des existentes nas regiões.

5. Ampliar o número de universidades e escolas técnicas 
públicas, interiorizando esses espaços cada vez mais, 
garantindo o acesso dos jovens através de ações afirmati-
vas e sua permanência através da ampliação de bolsas de 
auxílio permanência.

6. Garantir transporte acessível, gratuito, de qualidade, que 
seja financiado pelo Estado, para os estudantes das áreas 
rurais para as escolas públicas e universidades públicas 
ou privadas.

PROPOSTAS DO FOJUPE CONFERÊNCIA LIVRE DE JUVENTUDE
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Direito à 
Profissionalização, 
ao Trabalho e à 
Renda
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Hoje, vivemos em uma época de grandes transformações no mundo 
do trabalho, econômicas, políticas e culturais, que repercutem direta-
mente na vida do jovem trabalhador, que está inserido em diversas 
realidades sociais. E acessar o trabalho é um elemento primordial na 
vida dos jovens para estruturação de suas expectativas, construção de 
sua autonomia, sendo assim, o alicerce para seu projeto de vida. Que 
atrelado à educação é o meio capaz de garantir a inclusão do jovem no 
mundo do trabalho, e não por acaso, que o trabalho tem uma relevân-
cia central na vida dos jovens para passagem ao mundo adulto. “Na 
concepção da sociedade ocidental moderna, a etapa da juventude tem 
sido associada a um tempo de “moratória social”, de passagem entre 
a infância e o mundo adulto e, assim, de preparação para a inserção 
no mundo do trabalho e para a constituição de nova família”. (SNJ, 
2014, p.14)

O Estatuto da Juventude, sancionado em agosto de 2013, é um 
grande avanço para institucionalizar as Políticas Públicas de 
Juventude (PPJ). Este instrumento visa a garantia de direitos para os 
jovens reconhecendo-os como sujeitos estratégicos no desenvolvi-
mento do país. Dentro dos 11 direitos conquistados pelo estatuto, 
o direito à Profissionalização, ao Trabalho e à Renda é um dos 
direitos vitais para promoção da juventude brasileira ter acesso ao 
emprego. E cabe ressaltar que este direito está em sintonia com 
o conceito de trabalho decente9 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). Como demonstra o artigo 14: O jovem tem 
direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, exercido em 
condições de liberdade, equidade e segurança, adequadamente 
remunerado e com proteção social.  

Isso quer dizer que todo trabalho realizado pelo jovem deve 
ter condições adequadas e seguras para o exercício da função, 
seja também amparado por leis trabalhistas e legitimado por 
órgãos estatais com remuneração satisfatória e proporcio-
nal ao seu cargo. Além disso, ele deve ser promovido com 

9 “Trabalho promovido com condições de liberdade, equidade, segurança 
e dignidade humana”. Organização Internacional do Trabalho (OIT). Perfil 
do trabalho decente no Brasil: um olhar sobre as unidades da Federação. 
(2012, p.11) http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/pub/
indicadorestdnovo_880.pdf

Realidades e Direitos da Juventude Trabalhadora
Risael Sybalde Carneiro Junior

Risael Sybalde é Graduando em Ciências 
Sociais na UFRPE – Universidade Federal 

Rural de Pernambuco.
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respeito, liberdade em condições 
de igualdade perante todos os 
seus colegas de trabalho, e venha a 
contribuir não só para construção 
profissional do jovem, mas também 
para sua autonomia, aprendizado 
e estruturação do seu projeto de 
vida, condição fundamental para 
realização de qualquer trabalho. 

 Outro ponto primordial no Estatuto 
está no artigo 15 que prevê a ação 
do poder público para efetivação do 
direito do jovem à profissionalização, 
ao trabalho e a renda, na promoção 
de formas coletivas de organiza-
ção, redes de economia solidária e 
de livre associação. Além disso, é 
um dever da ação pública garantir 
também a formação e a qualifi-
cação profissional de jovens com 
deficiência e do jovem trabalhador 
rural, sendo que este último recebe 
incentivos na produção da agricul-
tura familiar e sua organização.

No caso do descumprimento das 
funções de trabalho por parte dos 
contratantes, é de fundamental impor-
tância o jovem verificar o contrato de 
trabalho, estágio ou de jovem aprendiz, 
no que diz respeito a suas funções, 
remuneração, horários e regras de 
convívio. Além disso, é importante 
também observar a descrição e o 
cumprimento das suas funções estabe-
lecidas no contrato de trabalho. Assim 
como a jornada de trabalho deve estar 
sempre compatibilizada com seus 
horários de estudo, no caso da quebra 
deste pacto por parte do contratante, é de 
fundamental importância conhecer os 
seus direitos e reivindicá-los, Juventude! 

Sem dúvida, um marco importante 
para efetivação do direito à profis-
sionalização que o Estatuto ressalta 
é a condição especial de jornada de 
trabalho com compatibilização entre 
trabalho e estudo, que está previsto em 
todas as modalidades de ensino, seja 

ensino médio, técnico ou superior, em 
instituições públicas e privadas. Tendo 
em vista que no Brasil há uma prática 
bem comum de que as jornadas de 
trabalho ou extrapolação delas acabem 
prejudicando de forma direta a formação 
educacional do jovem brasileiro, pois, 
boa parcela deles possui dificuldades em 
conciliar o trabalho e estudo. 

A população juvenil no Brasil equivale 
a aproximadamente 51 milhões 
(IBGE, 2010), sendo 27% do total da 
população brasileira. Os jovens que 
trabalham ou procuram emprego 
equivalem a 74%, igualmente, 1/5 
dos jovens que trabalham, tem que 
conciliar escola e trabalho ou procurar 
emprego enquanto estudam. O estudo 
da SNJ, realizado no ano de 2013, após 
as manifestações de junho, aponta 
que a conciliação de estudo e trabalho 
limita o rendimento dos jovens, tanto 
nas suas atividades laborais, como nas 
atividades estudantis. 
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Um aspecto bastante considerável 
para entender os jovens na realidade 
Brasileira é o trabalho informal, 
já que grande massa da população 
jovem mundial não tem acesso a 
empregos formais e está na ilegali-
dade. O relatório da UNFPA (Fundo 
de População das Nações Unidas) 
aponta que nove em cada dez 
jovens vivem atualmente em países 
em desenvolvimento e enfrentam 
maiores obstáculos para o desen-
volvimento de seus potenciais e 
o alcance de uma inserção mais 
produtiva na força de trabalho; 515 
milhões, quase um terço do total, 
vivem em situação de pobreza, com 
menos de dois dólares por dia. E 60% 
da população jovem mundial estão 
sem trabalho - e/ou sem vínculo 
formal de trabalho - e fora da escola, 
estando, portanto, em situação mais 
desfavorável para contribuir com o 
desenvolvimento de seus países.

Conforme pesquisa do DIEESE 
(2009:15-18) a população total de jovens 
na faixa etária produtiva permitida legal-
mente a trabalhar no Brasil, entre 16 e 
29 anos, equivale a 2.169.000 no Estado 
de Pernambuco. Estima-se que 20% dos 
jovens pernambucanos estão desocupa-
dos, sendo que no Recife esse percentual 
ultrapassa e chega a 27,5%, isto é, 7,5% a 
mais que a desocupação juvenil estadual.

A pesquisa Agenda Juventude Brasil 
da SNJ 2013 comprova que a juventude 
brasileira é trabalhadora, com uma 
escolaridade crescente e crescentes 
responsabilidades familiares. Apesar 
disso, uma parte significativa dessa 
juventude enfrenta grandes dificuldades 
para conseguir uma inserção de boa 
qualidade no mercado de trabalho.

Frequentemente, essa inserção profis-
sional é marcada pela precariedade, 
o que torna difícil, para um grande 
contingente de jovens, a construção 

de trajetórias de trabalho decente. 
Elevadas taxas de desemprego e de 
informalidade e baixos níveis de 
rendimento e de proteção social 
evidenciam essa dificuldade. O maior 
questionamento é se haverá oportu-
nidades de emprego suficientes para 
acomodar toda essa força de trabalho 
em empregos produtivos e decentes, 
já que a maioria até agora disponí-
vel para esse grupo está na economia 
informal, de baixa remuneração, com 
pouca ou nenhuma segurança, benefí-
cios e perspectivas de crescimento.

Neste sentido, é essencial que o jovem 
tenha a clareza que a situação que ele 
vive não representa um problema de 
ordem individual, e a saída está na 
implantação de políticas públicas que 
ampliem as oportunidades profissio-
nais dos jovens e que contribuam para 
a melhoria da qualidade de vida.



20

REFERÊNCIAS
BRADALISE, Camila; PEREZ, Fabíola e MONTENEGRO, Raul. Jovens, bem preparados e em 
emprego: Como a crise e a falta de perspectiva ameaçam a juventude mais escolarizada e capacitada 
que o País já formou. Portal Isto é. Disponível em <http://www.istoe.com.br/reportagens/416144_
JOVENS+BEM+PREPARADOS+E+SEM+EMPREGO> Acessado em 06/07/2015.

BRASIL. DIEESE. Anuário do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda: Juventude 
2010-2011. Disponível em <http://www.dieese.org.br/anuario/2011/2011anuariospetrjuventude.
pdf> Acessado em 06/07/2015.

BRASIL. SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE. Agenda Juventude Brasil. 2013. 
Disponível em <http://issuu.com/participatorio/docs/agenda_juventude_resumido_eleito-
ral/1?e=12152407/10629952>Acessado em 06/07/2015.

______. ABRAMO; Helena. (Org.) Estação juventude: conceitos fundamentais – ponto de partida 
para uma reflexão sobre políticas públicas de juventude. Brasília: SNJ, 2014. p14. Disponível em 
<http://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/participacao/politicas%20de%20juventude1.
pdf>Acessado em 16/07/2015.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT).  Tendências Mundiais de Emprego.  
Escritório Internacional do Trabalho. Genebra: OIT, 2012. Disponível em <http://www.oit.org.br/
sites/default/files/topic/employment/doc/get2012_763.pdf>Acessado em 01/06/2015.

___________. Formalizando a Juventude Informal: experiências inovadoras no Brasil.  Escritório 
Regional da OIT para América Latina e o Caribe. Peru: OIT, 2015. Disponível em http://www.oitcin-
terfor.org/sites/default/files/file_publicacion/brasil_jov_inf.pdf Acessado em 16/07/2015.

___________.Perfil do trabalho decente no Brasil: um olhar sobre as unidades da  Federação. Escri-
tório da OIT no Brasil. Brasília: OIT, 2012. p 11.Disponível em <http://www.oitbrasil.org.br/sites/
default/files/topic/gender/pub/indicadorestdnovo_880.pdf>Acessado em 01/06/2015.

UNFPA. LACAVA, Ulisses; BORELLI, Gabriela e AMORIM, Alexandre. Matéria do Portal UNFPA. 
Relatório do UNFPA aponta que a população mundial de 1,8 bilhão de jovens é a chave para o desen-
volvimento global. 2014. Disponível em <http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/914-relatorio-
-do-unfpa-aponta-que-a-populacao-mundial-de-1-8-bilhao-de-jovens-e-a-chave-para-o-desen-
volvimento-global>Acessado em 06/07/2015.



1. Garantir condições de produção e comercialização para 
as juventudes, urbanas e rurais, individuais e coletivas, 
de acordo com as especificidades da região onde residem 
e com acesso a cursos sobre empreendedorismo para 
assessorar na gestão de seus negócios.

2. Garantir cursos profissionalizantes, técnicos e superiores 
que atendam as especificidades e demandas das juventu-
des em seus territórios.

3. Estimular a livre organização dos(as) jovens em coopera-
tivas sociais de produção fundamentadas nos princípios 
da Economia Solidária.

PROPOSTAS DO FOJUPE CONFERÊNCIA LIVRE DE JUVENTUDE
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Direito à Diversidade 
e à Igualdade

Juventudes, Diversidade e Igualdade: dos 
direitos do Estatuto da Juventude ao dia a dia 
dos(as) jovens brasileiros(as)
José Aniervson Souza dos Santos15

O Estatuto da Juventude é uma 
conquista, isto não se pode negar. 
Durante longos anos o mesmo foi alvo 
de muita mobilização com o intuito de 
que pudesse representar a diversidade 
juvenil brasileira. Essa premissa não 
esconde uma problemática em torno 
da questão da compreensão sobre a 
diversidade no universo juvenil, visto 
que tanto o termo juventude quanto o 
diversidade são carregados de ideolo-
gias e concepções que, hora ou outra, 
interfere em sua compreensão. 

A promulgação do Estatuto da 
Juventude (EJ), em agosto de 2013, 
não resolveu esse problema, mas nos 
aponta caminhos para sua discussão 
e solução.

Neste texto irei, de forma bem 
breve, apresentar algumas aborda-
gens em torno do que chamamos 
de “diversidade” e “igualdade” na 
fase juvenil, considerando sempre o 
que preconiza a carta de direitos das 
juventudes, o Estatuto da Juventude. 
Tais direitos estão expressos em dois 
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Juventude no Mundo Contemporâneo/
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artigos dispostos na Seção IV – Do 
Direito à Diversidade e à Igualdade no 
referido EJ.

Primeiro é importante apontar que 
por “diversidade” entende-se uma 
pluralidade de possibilidades e reali-
dades. O uso do termo conectado 
a outro caracteriza que, naquela 
expressão, procurou identificar que 
exista uma pluralidade de possibili-
dades para aquele único termo. Por 
exemplo, quando dizemos “diversi-
dade cultural” estamos nos referindo 
a uma pluralidade de culturas, estamos 
dizendo que não existe uma cultura 
única e majoritária e outras submissas, 
estamos dizendo que existem várias 
formas de expressões culturais. Assim é 
também quando usamos “diversidade” 
ligado a outros termos, como é o caso da 
“diversidade juvenil”. 

Pensar em Diversidade também nos 
aponta questões referentes à sexua-
lidade do sujeito. Existe uma “diver-
sidade sexual” não apenas nas juven-
tudes, mas em toda sociedade. Esse 
termo, ligado a sexualidade, não 
é nem simples nem muito menos 
compreendido em sua totalidade. Há 
um movimento que busca empurrar 
este tema para uma compreensão 
homogênea e reduzida. 

A questão da busca pela homogenei-
dade não é um problema apenas no 

campo da diversidade com viés para 
a sexualidade. Esta é uma proble-
mática que afeta tantas outras áreas 
do conhecimento humano. Tornar 
todas as pessoas iguais não significa 
homogeneizá-las. A homogeneiza-
ção está mais ligada a padronização, a 
produção de objetos em séries. E esse 
é um importante tema que devemos 
levar em consideração ao tratar sobre 
os direitos à diversidade e à igualdade, 
expressos no EJ.

Existe uma confusão do termo 
“igualdade” associando-o muito mais 
ao que seria isonomia do que, de fato, 
igualdade significa. A “isonomia” se 
refere ao estado daqueles(as) que são 
governados(as) pela mesma lei, sem 
nenhuma distinção. Ora, portanto, 
essa premissa desconsidera as especifi-
cidades, ou seja, a diversidade em cada 
categoria. Por outro lado, “igualdade” 
está relacionada com a falta de 
diferença entre duas coisas/pessoas, 
que possuem o mesmo valor ou são 
interpretadas a partir do mesmo ponto 
de vista. 

Dessa forma, para garantir os direitos 
expressos no EJ, não apenas na Seção 
IV a que este texto pretende comentar, 
mas em todo o Estatuto, é preciso 
considerar a igualdade interconexa 
com a diversidade ou vice-versa. Como 
já dissemos, existe uma diversidade 

juvenil que nos aponta para expressões 
distintas da sexualidade, da etnia, raça, 
cor da pele, cultura, religião, local de 
moradia, idade etc. e é esta assertiva 
que, muitas vezes, dificulta a efetivação 
dos direitos individuais e/ou coletivos. 

A lei, portanto o seu conjunto filosó-
fico de crenças, procura ser isonômica, 
portanto as pessoas não são iguais. 
O conhecimento destas diferenças 
pode contribuir para a promoção dos 
direitos dos(as) jovens e de qualquer 
outra categoria social. É preciso, assim, 
perceber os sujeitos como múltiplas e 
diversas possibilidades em diferentes 
níveis de realidade. Ser jovem branco, 
de classe média, estudante não tem os 
mesmos significados que ser um jovem 
negro, classe média, estudante, quem 
dirá se esse jovem negro for também 
pobre e morador de favela. Com isso, 
é preciso estar sensível em como ser 
agentes da igualdade num universo da 
diversidade.

No EJ, uma “lista” de direitos é 
garantida à juventude brasileira. Esses 
direitos contemplam, de forma mais 
direta, a possibilidade do(a) jovem 
não ser discriminado(a) por qualquer 
característica de sua identidade 
pessoal ou coletiva, a saber: orientação 
sexual, idioma, religião, etnia, raça, 
cor da pele, cultura, origem, idade, 
sexo, opinião, deficiência, condição 
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social ou econômica etc. Esses direitos 
expressos no EJ revelam que, por 
um lado, há um reconhecimento da 
importância dos(as) jovens para a vida 
pública do país e, por outro, denuncia 
que o país ainda não conseguiu garantir 
que as pessoas nessa faixa etária (assim 
como em outras) sejam respeitadas em 
sua plenitude e diversidade.

Prova de que ainda há um longo 
caminho a percorrer na garantia dos 
direitos das juventudes são as ações 
previstas no EJ para adoção dos 
governos. Entre as medidas indicadas 
pelo EJ, nos incisos do Art. 18, desta-
camos a criação de programas nas 
três esferas do governo com vistas a 
assegurar o acesso de todos(as) os(as) 
jovens, independente de suas carac-
terísticas identitárias, ao mercado 
de trabalho, a profissionalização, a 
educação, saúde etc. Ainda, destaca-
-se a capacitação de professores(as) 
dos ensinos fundamental e médio para 
que estes(as) apliquem as diretrizes 
curriculares nacionais em sala de aula 
no que se refere o enfretamento das 
distintas formas de discriminação, seja 
racial, étnica, religiosa, de orientação 
sexual ou de gênero etc.

Não menos importante do que 
as medidas citadas acima, o EJ 
ainda prevê que na formação 
de profissionais de diversas 
áreas (educação, saúde, 
segurança pública etc.) seja 
incluído temas relacionados à 
diversidade juvenil, o que tem 
a ver com a etnicidade, a livre 
orientação sexual, a deficiência 
etc., também contemplando 
temas relacionados a violência 
de gênero, como a violência 
doméstica e sexual praticada 
contra a mulher.

De forma bem específica, na 
educação, o EJ propõe que seja 
inserido no currículo oficial das 
escolas as diretrizes curriculares para a 
educação indígena; informações sobre a 
discriminação na sociedade brasileira e 
sobre o direito ao tratamento igualitário 
perante a lei e, inclusão de temas 
relacionados à sexualidade. 

Como já discorri ao longo deste 
texto, o conteúdo subjetivo deste 
Estatuto é um avanço significativo na 
história política desse país. Portanto, 
representa também um desafio no 
que tange a operacionalização dos 

direitos expressos no EJ, em especial 
aos direitos relacionados à Diversi-
dade e à Igualdade.  Depois da Lei 
Maria da Penha, o EJ é a única lei que 
consegue tratar sobre o respeito a livre 
orientação sexual, tema considerado 
polêmico no atual cenário político 
brasileiro. Um exemplo dos desafios 
que se apresentam para a efetivação 
dos princípios expressos no EJ é a 
retirada do termo “gênero” no Plano 
Nacional de Educação e em outros 
planos em outras esferas de governo, 
tendo em vista que no EJ, no inciso VI, 
Art. 18, a inclusão de temas relacio-
nados à sexualidade é uma das ações 
impostas aos governos para a efetiva-
ção do direito dos(as) jovens à diversi-
dade e à igualdade.

É preciso então dizer que embora os 
desafios sejam latentes e preocupan-
tes, nós, jovens, temos no Estatuto 
da Juventude uma ferramenta de 
empoderamento e garantia de 
direitos e ele deve ser, para além de 
uma carta de princípios e direitos, 
um instrumento de luta diária e 
afirmação identitária.



1. Criminalização da homofobia, lesbofobia e transfobia.

2. Garantir e incentivar as manifestações culturais e religio-
sas dos povos indígenas, comunidades tradicionais e 
população do campo, compreendendo suas diversidades 
e especificidades.

3. Garantir a acessibilidade e mobilidade dos/das jovens 
com deficiência nos espaços públicos e institucio-
nais, além de qualificar os/as profissionais dos serviços 
públicos básicos nos espaços públicos e privados, rurais e 
urbanos para atendimento dos/das jovens com deficiên-
cias, viabilizando sua efetiva participação na sociedade.

4. Garantir recursos financeiros para campanhas elaboradas 
pelas juventudes e que sensibilizem contra os preconcei-
tos sofridos pela população juvenil.

6. Criar programa que garanta à população de travestis e 
transexuais o retorno à escola (para as/os que não conclu-
íram o ensino regular) e o acesso a cursos profissionali-
zantes, tendo em vistas ampliar o acesso destas pessoas 
ao mercado de trabalho, afastando-as/os da relação de 
dependência com a prostituição.

PROPOSTAS DO FOJUPE CONFERÊNCIA LIVRE DE JUVENTUDE
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Direito 
à Saúde

Direito à Saúde da Juventude: a garantia se 
constrói no dia a dia
Ana Paula L. Melo

Ana Paula L. Melo é psicóloga, 
sanitarista, mestre em saúde 

coletiva, militante pela saúde 
pública e professora da UFPE– 

Universidade Federal de 
Pernambuco.

Você sabia que o direito a saúde para 
todos os cidadãos brasileiros é uma 
conquista de apenas 27 anos? A maior 
parte dos jovens que estão lendo esse 
texto agora nasceu com esse direito 
garantido no texto da Constituição 
Federal de 1988 e pode ao longo da sua 
vida ter acesso a atendimento médico e 
de outros profissionais, internamento 
em hospital ou em outros serviços 
do Sistema Único de Saúde. Mas nem 
sempre foi assim...

Até 1988, apenas uma parte da 
população brasileira podia ter acesso 
ao sistema público de saúde. Naquela 
época, o INAMPS - Instituto Nacional 
de Assistência Médica da Previdên-
cia Social – era um órgão do governo 
federal responsável por prestar alguns 
serviços médico-hospitalares aos 
trabalhadores com carteira assinada, 
funcionários públicos e para as pessoas 
que, de alguma maneira, contribu-

íam para a previdência social. Isso 
significa que a maior parte dos brasi-
leiros e das brasileiras não tinha acesso 
aos mínimos cuidados de saúde, pois 
a situação de emprego formal (com 
carteira assinada) no Brasil era um 
privilégio de poucos. Imagine então 
a situação de um jovem e/ou de seus 
familiares que estavam em situação de 
pobreza, por exemplo, que não tinham 
emprego formal. Caso fossem acome-
tidos por alguma doença ou vítimas 
de algum acidente que necessitasse 
de atendimento emergencial, restava 
a eles torcer por algum atendimento 
em hospitais de caridade, as chamadas 
Santas Casas de Misericórdia, que 
prestavam atendimento filantrópico, 
mas não existiam em todos os lugares 
do Brasil. Nesses serviços, eram 
atendidos na categoria de “indigentes”. 
Muitas vezes, recorriam a “favores” de 
políticos locais para ter acesso a um 
atendimento, e a saúde, portanto, era 
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tratada como 
uma moeda 

eleitoral. A saúde 
não era um direito e a 

cidadania era condição 
de poucos.

Podemos então dizer que o SUS 
– Sistema Único de Saúde é uma 

conquista de todos os brasileiros e 
brasileiras. Essa grande conquista foi o 
resultado de uma intensa mobilização 
social de vários setores organizados no 

Movimento da Reforma Sanitária. 
Graças a essa luta, a saúde como 
um direito universal, isto é, de 

qualquer pessoa, independente-
mente de sua condição econômica, 

sexo, idade, foi garantida na Consti-
tuição Cidadã. Esse movimento trouxe 
ainda a ideia de saúde não como 
ausência de doença apenas, mas sim 
como um estado de bem-estar que 
só é possível se outros direitos sociais 
forem garantidos (como educação, 
segurança alimentar e saneamento 
básico), qualidade de vida e acesso a 
cuidados. Porém, todos nós sabemos 
que a garantia pelo Estado de uma 
saúde pública, acessível a todos 
(universal), percebida de forma ampla 
(integral) e com maior prioridade para 
os que precisam mais (equânime) está 
ainda longe de se efetivar na prática 
das nossas experiências diárias no 
sistema. 

É preciso reconhecer os avanços, 
mas temos ainda muitos desafios, 
em especial para a juventude que 
sempre foi percebida como uma fase 
da vida “cheia de força e longevidade”, 
trazendo a falsa ideia de não adoeci-
mento e de poucas necessidades no 

campo da saúde que, tradicional-
mente, voltou suas ações para crianças, 
mulheres grávidas e idosos. O direito 
à saúde para a juventude é violado na 
própria estruturação dos serviços que, 
ao organizarem suas ações a partir de 
um recorte geracional e de gênero, 
deixam de fora uma série de necessi-
dades para o atendimento de jovens 
que vai desde uma linguagem mais 
acessível e atrativa até ações específicas 
direcionadas para as suas demandas e 
integradas a setores como educação, 
esporte e cultura, por exemplo.

   O capítulo II do Estatuto da Juventude 
delineia uma série de direitos funda-
mentais que devem ser assegura-
dos aos jovens. Na Sessão V, trata 
especificamente do direito à saúde 
trazendo diretrizes importantes para 
a sua consolidação, considerando as 
dimensões de prevenção, promoção, 
proteção e recuperação da saúde de 
forma integral. Mas o que queremos 
dizer com cada uma dessas dimensões 
e qual é a repercussão delas para a 
saúde dos jovens?

Todos já ouviram o famoso ditado 
“prevenir é melhor do que remediar”. 
Falar de prevenção em saúde significa 
justamente evitar que o dano aconteça, 
agir antes, com medidas que vão 
proteger o adoecimento e o apareci-
mento de situações para as quais não 
estamos muito preparados para lidar, 
por diversas razões. Assim, a vacinação 
contra a Hepatite B ou os cuidados 
direcionados para um melhor conheci-
mento do corpo, da sexualidade e o uso 
de contraceptivos e preservativos são 
exemplos de prevenção ligada a saúde.

Já o conceito de promoção traz uma 
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ligação direta com a noção ampliada de 
saúde, a qual falamos anteriormente. 
Significa que para garantir o direito à 
saúde, além da existência de unidades 
de saúde, hospitais e serviços, é preciso 
viabilizar e desenvolver condições para 
a qualidade de vida garantindo sanea-
mento, educação, diversão e, inclusive, 
a possibilidade de reivindicação de 
direitos e de autonomia dos sujeitos, 
para citar apenas alguns. Significa, 
por exemplo, que o enfrentamento à 
violência como um grave problema de 
saúde pública, não se faz apenas com 
medidas ostensivas, pelo contrário, é 
preciso também promover o debate e a 
modificação de fatores que influenciam 
e são determinantes na desigualdade 
social e nas precárias condições de vida. 

Percebemos que esses dois conceitos, 
embora diferentes, significam ações 
prévias. O agir para evitar, o agir para 
dar impulso, fomentar. No entanto, 
nosso adoecimento e as nossas neces-
sidades de saúde precisam também de 
ações de proteção que se dão através 
dos cuidados direcionados, da existên-
cia de serviços de saúde, da garantia 
de acesso para consultas e exames, 
independente da região de moradia, 
e políticas públicas voltadas para a 
identificação e cuidado dos princi-
pais agravos que acometem diferentes 
grupos populacionais. 

A dimensão da recuperação da saúde, 
não menos importante, diz respeito 
a atuação em situações de recupera-
ção ou prevenção de incapacidade 
através de ações de reabilitação como 
consultas, procedimentos e exames nas 
áreas de fisioterapia, terapia ocupacio-
nal e fonoaudiologia. A recuperação 
de um acidente de moto ou dos danos 

causados pelo uso do crack, muitas vezes 
poderá demandar um acompanhamento 
sistemático para garantir o retorno às 
suas atividades da vida diária.

Os desafios para a efetivação do direito 
à saúde de jovens ainda são muitos. É 
preciso conhecer os direitos, fazer-se 
conhecer nas diferenças, nas especifi-
cidades, garantindo a participação da 
juventude na construção das políticas 
de saúde, na melhoria das informa-
ções sobre suas demandas e como voz 
ativa dentro e fora dos serviços e junto 
aos profissionais de saúde. A partici-
pação nas Conferências e Conselhos 
de Saúde, Conselhos e Fóruns de 
Juventude, nos grupos comunitários 
e naqueles formados nas unidades 
de saúde são alguns dos caminhos 
possíveis para essa efetivação. 

A garantia do que diz o Estatuto 
da Juventude se constrói no dia a 
dia, através do controle social, das 
mudanças de práticas e de atitudes 
da sociedade e no entendimento de 
que somos muitos e somos diferentes: 
homens, mulheres, negros, negras, 
gays, lésbicas, travestis, indígenas, 
jovens mais velhos e jovens mais 
novos que, através do engajamento, 
podem buscar mudanças individuais 
e coletivas para a transformação da 
realidade social. O caminho é árduo 
e se faz mais leve no trilhar coletivo. 
Vamos em frente! 

Para saber mais:
O SUS de A a Z – publicação
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_
p1.pdf  

Radis – revista de Comunicação e Saúde - 
revista
http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/ 

História da saúde pública no Brasil - Um 
século de luta pelo direito a saúde – filme
https://www.youtube.com/watch?v=SP8FJ-
c7YTa0 

Portal de A a Z. Ministério da Saúde – site
http://portalsaude.saude.gov.br/
index.php/cidadao/principal/
portal-a-a-z?view=links&letter=C

Constituição Federal do Brasil – lei 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Consti-
tuicao/Constituicao.htm

Estatuto da Juventude - lei
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm
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A questão das drogas no Estatuto da Juventude
Marcílio D. Brandão

IV - Inclusão do tema nos projetos peda- 
gógicos dos diversos níveis de ensino;

VI - Capacitação dos profissionais de 
saúde para lidar com o tema do abuso de 
álcool, tabaco e outras drogas;

VII - Habilitação dos professores e 
profissionais de saúde e de assistên-
cia social para a identificação dos 
problemas relacionados ao uso abusivo 
e à dependência de álcool, tabaco e 
outras drogas e o devido encaminha-
mento aos serviços assistenciais e de 
saúde;

VIII - Valorização das parcerias com 
instituições da sociedade 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 (dezoito) anos de 
idade;

X - Veiculação de campanhas educa-
tivas relativas ao álcool, ao tabaco e 
a outras drogas como causadores de 
dependência;

XI - Articulação das instâncias de 
saúde e justiça na prevenção do uso 
e abuso de álcool, tabaco e outras 
drogas, inclusive esteróides anaboli-
zantes e, especialmente, crack.

Marcílio Brandão é sociólogo, 
doutorando em sociologia 
em regime de co-tutela 
internacional entre a EHESS-
Paris e a UFPE. Dedica-se 
especialmente a temas como 
juventude, controvérsias e 
reivindicações de mudança das 
normas legais e sociais relativas 
às transações com drogas.

Aceitei uma tarefa difícil ao me dispor 
a escrever sobre como o Estatuto 
da Juventude apresenta problemas 
e propõe soluções relacionadas às 
transações que os jovens realizam 
com drogas. A dificuldade é comum 
a qualquer pessoa que se disponha a 
pensar no desafio de concretizar os 
avanços contidos neste documento. 
Desde seus princípios, o texto sinaliza 
um caminho árduo, pois as condições 
de participação estão muito longe de 
serem iguais para todos os jovens do 
Brasil, a vida segura então nem se 
fala… mas até aqui a minha dificul-
dade é a mesma que qualquer profis-
sional teria para analisar este impor-
tante marco legal.

A particularidade começa a surgir 
quando procuramos o termo droga; 
ele está presente com frequência até 
maior que muitos outros, demons-
trando que o documento não esconde 
o sol com a peneira e reconhece que há 
relações entre jovens e drogas. Porém, 
todas as menções ao termo se concen-
tram na quinta Seção do documento, 
aquela que se refere ao “Direito à 
Saúde”. Aqui, justamente aqui, está a 
maior dificuldade desta análise.

Por um lado, é preciso 
reconhecer o avanço que o 

Estatuto representa em relação 
a um ordenamento jurídico já 
superado que colocava tudo 

no mesmo saco e tratava 
qualquer transação com 

drogas como crime e problema 
de segurança.

Sou daqueles que acha hospital melhor 
do que cadeia, mas em muitos casos as 
transações com drogas não demandam 
intervenções de um tipo nem de outro. 
Nem sempre o consumo de drogas 
resulta de um problema de saúde ou de 
segurança. Há pessoas que usam drogas 
para se divertir. Isso mesmo! Simples 
assim! Afinal, quem nunca viu alguém 
tomar uma bebida alcoólica em meio a 
uma festinha qualquer?

Há ainda aqueles que realizam transa-
ções com drogas para ganhar dinheiro. 
Aqueles que inseriram alguma substân-
cia considerada droga no seu caminho 
espiritual ou religioso. Aqueles que sob 
pressão dos seus pares acreditam que o 
consumo de drogas seja a única forma 
de se manter inserido em um círculo de 
relações – o que gera uma dependência 
que vai muito além da química.

Enfim, as drogas aparecem na vida dos 
jovens de muitas formas e não apenas 
como problema de saúde. Este é o lado 
difícil da minha análise: reconhecer 
que o Estatuto representa um avanço 
porque tira a relação jovens-drogas do 
campo da segurança-violência, mas ao 
mesmo tempo sinalizar que isso não 
é suficiente. Se quisermos realmente 
entender e intervir sobre os problemas 
encontrados por jovens em suas relações 
com as drogas, precisaremos tratar de 
saúde, mas também de segurança, de 
economia, de lazer e até de religião.

Dito isto, gostaria ainda de reproduzir 
os direitos que o Estatuto da Juventude 
afirma como diretrizes de saúde direta-
mente relacionadas com a questão das 
drogas. Todos eles estão presentes no 
Art. 20 do documento.
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Poderia discorrer longamente sobre 
cada uma destas ideias, mas para ser 
conciso me limitarei a breves comen-
tários sobre estes diversos incisos do 
Art. 20 do Estatuto da Juventude.

Primeiramente, destaco que me parece 
fundamental valorizar as iniciativas 
e desenvolver mais parcerias com 
organizações da sociedade civil (inciso 
VIII). Estas organizações têm tradicio-
nalmente experimentado mais do que 
os organismos governamentais no que 
diz respeito às políticas sociais, deste 
modo é bem provável que a relação 
entre governo e sociedade seja produtiva 
caso queiramos encontrar alternativas à 
atual política de drogas do país.

Em segundo lugar, destaco a proposta 
de inclusão do tema (inciso IV), 
capacitação (inciso VI) e habilita-
ção (inciso VII) de profissionais de 
educação, saúde e assistência social 
para lidar com abuso e/ou dependên-
cia de álcool, tabaco e outras drogas, 
mas infelizmente preciso lembrar 
que isso está longe de abranger todas 
as transações com drogas em que os 
jovens estão envolvidos. As relações 
dos jovens com as drogas vão muito 
além de abuso e dependência, mesmo 
quando não se configura nenhum 
destes casos pode haver problemas 
e é preciso que os poderes públicos 
e a sociedade de um modo geral 
desenvolvam uma maior atenção à 
produção, ao comércio e à qualidade 
das substâncias com as quais os jovens 
se envolvem. Muitas vezes, um grande 
risco da relação do jovem com a droga 
é o processo de busca da substância, o 
envolvimento com o tráfico, o enfren-
tamento ou a fuga das forças da ordem. 
Infelizmente, cada vez mais jovens se 
dão mal nesta busca. Neste quesito, 

ainda vale lançar uma questão e uma 
torcida. A questão é “Quem preparará 
estes profissionais?” A torcida é para 
que estes capacitadores consigam 
enxergar e transmitir mais do que 
problemas de uso e abuso na relação 
dos jovens com as drogas.

A veiculação de campanhas educa-
tivas (inciso X) é um tema bastante 
controverso. Alguns especialistas 
ligados à ONU investigaram dezenas 
destas campanhas em diferentes países 
e concluíram que a maioria destas 
iniciativas é ineficaz ou prejudicial 
– apresentando o risco de despertar 
no seu público-alvo uma curiosidade 
que poderia continuar adormecida 
(UNODC, 2013).

Quanto ao inciso XI, destaco apenas 
a necessidade de envolver mais do 
que as instâncias de saúde e justiça. A 
prevenção do uso e do abuso de drogas 
se faz principalmente pela oferta de 
alternativas positivas que despertem 
mais interesse do que as drogas. Neste 
sentido, as instâncias de cultura, 
esporte e lazer devem ser considera-
das como fundamentais em qualquer 
iniciativa de prevenção de problemas 
relativos a drogas.

Finalmente, eu poderia demonstrar 
minha trajetória antiproibicionista e 
recusar a proibição expressa no inciso 
IX, mas a ciência e o direito pesaram 
mais que a ideologia e me conduziram 
a ratificar o que aparece em muitos 
estudos e já está previsto no Estatuto 
da Criança e do Adolescente: deve-se 
fazer o máximo possível para evitar o 
envolvimento com drogas por parte de 
pessoas com menos de dezoito anos. 
Nesta fase da vida, o corpo e a mente 
estão em pleno desenvolvimento e a 

ingestão de drogas como o álcool pode 
representar danos irreversíveis.

Assim, os desafios de concretização 
dos direitos afirmados pelo Estatuto da 
Juventude continuam a animar muita 
gente otimista como eu que acredita 
neste documento como um importante 
avanço legal para as políticas públicas 
de juventude em nosso país, mas não 
se nega a revelar alguns limites desta 
legislação que – no caso específico 
do tema das drogas – ainda apresenta 
lacunas grandes e graves. Este Estatuto 
ajuda a deslocar o debate das drogas 
do campo da violência para o da saúde, 
o que já é um movimento importante, 
mas ainda insuficiente para responder 
à diversidade de problemas que podem 
decorrer das relações que os jovens 
estabelecem com as drogas. Com 
tudo isso, concluo com o reconhe-
cimento de que, em uma época de 
tanto conservadorismo no Congresso 
Nacional, a aprovação do Estatuto da 
Juventude é uma conquista a festejar 
muito, mas não podemos descansar e 
precisamos desenvolver outras formas 
de enfrentar o problema das drogas 
para os jovens do Brasil contemporâ-
neo.

REFERÊNCIAS
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and Crime. International Standards on Drug 
Use Prevention. Viena: UNODC, 2013.



1. Criar plataforma participativa online que seja um sistema 
de informação sobre Juventude e Saúde e subsidie 
profissionais e jovens para debates, intervenções e 
políticas públicas de saúde para a juventude.

2. Promover capacitações, campanhas, produção de 
material e prevenção das DST’s/HIV-AIDS, gravidez 
precoce, bulling, homofobia e transfobia, lesbofobia, 
racismo, consumo de drogas e todas as demais formas de 
preconceitos aos jovens.

3. Uso de ferramentas, a exemplo de como telefone e 
internet, como opções para o  agendamento de consultas 
no Sistema Único de Saúde - SUS para que a população 
não seja submetida a horas de espera para marcar 
consultas.

PROPOSTAS DO FOJUPE CONFERÊNCIA LIVRE DE JUVENTUDE
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Direito à 
Cultura

Refletir e comentar sobre juventude e o direito à cultura a partir do Estatuto da 
Juventude nos exige tentar compreender como o Estado brasileiro percebe essas 
dimensões. Para começar essa conversa, é fundamental reiterar que o reconhe-
cimento da cultura enquanto um direito, e em especial direito da juventude, é 
uma importante conquista, entretanto, é necessário considerar a existência de 
diferentes formas de organização e dinâmicas na sociedade brasileira, estruturadas, 
desde sua constituição até os dias atuais, a partir de seu caráter pluricultural. 

Culturas e juventudes: considerações 
sobre o Estatuto
Erika Nascimento

“A cultura, a civilização, elas que se danem, ou não.”

Cultura e Civilização - Gilberto Gil 

Erika Nascimento é 
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Social. Foi gestora da 

Política de Cultura para 
Povos Tradicionais e 

Populações Rurais em 
Pernambuco.
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Assim, não dá para falar 
do direito à cultura, e sim, 

às (diferentes e múltiplas) 
culturas. Significa que o 

conceito de cultura não 
pode estar restrito à ideia de 

expressão artística ou evento 
cultural, e aqui é percebido 

enquanto “uma lente através 
da qual o homem vê o mundo. 

Pessoas de culturas diferentes usam 
lentes diferentes e, portanto, têm 

visões distintas das coisas” (LARAIA, 
2001), e em função disso, constroem 
uma rede de significados que estão 
sempre em mudança, transformações, 
reelaborações (HOBSBAW, 1984).  

Da mesma forma, é preciso superar 
a ideia homogênea de juventude, 
incorporando, definitivamente, a 
perspectiva plural de juventudes que 
se constituem a partir das diversida-
des territoriais, étnicas, econômicas, 
sexuais e de gênero, ou seja, juventu-
des que se conformam a partir de suas 
relações sociais e políticas, das formas 
de perceber o mundo, das identidades, 
das tradições e de outros elementos 
constitutivos da cultura. 

Traduzir essa dimensão em políticas 
públicas não é, todavia, uma tarefa 
fácil, mas é um desafio que precisa ser 
enfrentado no sentido de reconhe-
cer as especificidades e diversidades 
das juventudes e garantir o caráter 
da universalidade do direito; e ainda 
de definir e estruturar um fluxo que 
favoreça a efetivação das políticas 
de forma articulada entre os agentes 
públicos. Para tanto, é preciso relacio-
nar o direito à cultura aos demais 
direitos, de forma universal, inter-

dependente e indivisível. Não há 
como vivenciar plenamente o direito 
à cultura sem liberdade de expressão 
e comunicação, sem educação, sem 
a garantia do direito à diversidade e 
igualdade, ao esporte e lazer etc. 

No Estatuto da Juventude, o conceito 
central do direito à cultura está descrito 
na Seção VI – Art. 21 que afirma:

“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”.  

Quanto às competências do poder 
público, o Estatuto define um conjunto 
de ações a fim de garantir a consecu-
ção dos direitos culturais da juventude, 
entre eles: 

I - garantir ao jovem a participação 
no processo de produção, reelabo-
ração e fruição dos bens culturais; 

III - incentivar os movimentos 
de jovens a desenvolver atividades 
artístico-culturais e ações voltadas à 
preservação do patrimônio histórico; 

V - propiciar ao jovem o conhe-
cimento da diversidade cultural, 
regional e étnica do País; 

VI - promover programas educativos 
e culturais voltados para a problemá-
tica 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 adaptações razoáveis.

Embora a existência dessa redação no 
marco legal do país seja um avanço, 
o instrumento por si só está longe de 
assegurar o direito de forma plena. A 
demanda por uma política mais ampla 
e consistente está evidenciada nos 
diversos documentos públicos resul-
tantes de consultas públicas, confe-
rências e outras escutas às juventudes. 
Trata-se da definição das condições 
concretas de efetivação do direito, para 
além da regulamentação de benefícios 
da meia-entrada, ou de uma política 
focada em atividades e eventos culturais. 

Quanto ao aspecto das expres-
sões ou linguagens culturais, vale 
destacar alguns números, oriundos 
das pesquisas denominadas ‘Agenda 
Juventude Brasil’ (2013) e ‘Cultura 
em números’ (2014), que reiteram a 
disparidade entre demanda e oferta de 
serviços públicos relacionados à fruição 
cultural para juventude brasileira: 

Quanto ao acesso e à frequência: 
A realização de atividades fora de 
casa, durante o tempo livre, que 
envolvem atividades de fruição cultural 
(música, cinema, teatro etc), é maior 
entre os jovens do que no conjunto 
da população. Segundo a pesquisa 
Agenda Juventude Brasil, 79% dos 
jovens disseram usar parte de seu 
tempo livre nos fins de semana em 
atividades de lazer e entretenimento 
fora de casa (passear, conversar com 
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amigos, namorar, ir a bares e restau-
rantes, frequentar cinemas, teatros ou 
shows); 44% citaram atividades reali-
zadas dentro de casa (como descansar, 
assistir TV, dormir, ficar com a família, 
praticar jogos eletrônicos, navegar na 
internet); e 22% apontaram a reali-
zação de alguma atividade esportiva. 
Merece destaque o fato de que as 
atividades diretamente associadas às 
linguagens culturais são realizadas em 
escala bem menor do que as atividades 
sem custo, mas, ainda assim, os jovens 
as realizam mais do que os adultos.

Quanto às desigualdades de acesso: 
As pesquisas apontam que 15% dos 
jovens que têm renda própria apontam 
entretenimento/diversão como um 
dos itens de despesas com que mais 
gastam. Entretanto, esse quadro muda 
significativamente conforme o nível 
de sua renda familiar: apenas 7% 
dos jovens que vivem em famílias de 
baixa renda apontam esse item como 
um dos três itens com os quais mais 
gastam, esse percentual sobe para 
17% nos estratos médios, e para 29% 
nos estratos altos. Outro elemento 

de análise que apresenta dispari-
dade quanto às condições de acesso 
aos bens e equipamentos culturais 
é a identidade racial, a exemplo da 
frequência às salas de cinema: um 
local nunca frequentado por 18% dos 
jovens brancos, e por quase o dobro 
(35%) dos jovens pretos/pardos. 

Os aspectos raciais e econômicos aqui 
destacados são alguns elementos que 
compõem o cenário de violação ao 
direito à produção cultural e acesso às 
expressões artísticas para juventude, 
evidenciando a necessidade da univer-
salização das políticas de subsídio (já 
definidas no Estatuto) para a fruição 
de cultura (meia entrada, vale cultura 
etc); mas também de outras iniciati-
vas que vislumbrem assegurar plena-
mente esse direito no que se refere às 
ações de promoção de conhecimento, 
inclusão digital, e às especificidades da 
juventude camponesa e com deficiên-
cia, por exemplo. 

Nesse sentido, é também dever do 
Estado (i) ampliar o investimento em 
estudos e pesquisas sobre demanda 

e oferta das políticas culturais para 
juventude; (ii) aumentar a eficácia 
das políticas públicas de cultura 
para juventude com a valorização 
das diferenças e na perspectiva da 
equidade; (iii) ampliar a oferta de 
bens e serviços públicos de cultura, 
que represente e valorize a diversidade 
cultural existente no país; e (iv) definir 
percentuais orçamentários e regula-
mentar formas de financiamento das 
políticas culturais.

Acesso e frequência dos jovens brasi-
leiros aos equipamentos e/ou ativida-
des culturais

Referências
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________, Secretaria Nacional dea Juventude. 
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1. Investir no fortalecimento da história e da cultura do 
Estado de Pernambuco, no seu reconhecimento como 
patrimônio material e imaterial do Estado e manuten-
ção de espaços culturais (ex: teatros, cinemas, centros 
culturais) que permitam a manifestação da diversidade 
cultural existente, de acordo com as especificidades da 
área urbana e rural, estimulando, especialmente, a parti-
cipação de jovens e grupos juvenis.

2. Promover e garantir mecanismos e recursos financeiros 
para a produção independente dos jovens nas modalida-
des de TV, Rádio, Internet, Cinema e jornal, propiciando 
produção com qualidade.

3. Investir na qualificação de profissionais para facilitar o 
acesso aos editais culturais e em espaços públicos que 
estimulem a promoção dos diversos grupos culturais das 
juventudes dos povos e comunidades tradicionais.

4. Fortalecer os que já existem e criar novos Centros de 
Referência Cultural de Juventude, com o objetivo de 
empoderar os grupos culturais juvenis existentes para 
o exercício da cidadania: desenvolver trabalhos de 
formação em cultura, política, educação, geração de 
renda e cidadania;

5. Garantir o fortalecimento de 0,5% do recurso arrecadado 
anualmente pelo estado e município, para os centros de 
referências de e com a juventude.

PROPOSTAS DO FOJUPE CONFERÊNCIA LIVRE DE JUVENTUDE
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Direito à 
Comunicação 
e à Liberdade 
de Expressão
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O Art. 26 do Estatuto da Juventude 
apresenta a proposta ampla do direito 
à comunicação e à livre expressão para 
todos os jovens, deixando claro que 
todos têm o direito de adquirir infor-
mações e também produzir conteúdos 
que falem sobre as suas necessidades, 
ansiedades e denunciem de forma 
responsável os problemas ligados à 
juventude, de forma individual ou 
coletiva/colaborativa.

Mas para além do conceito básico 
sobre o direito à comunicação, o 
Estatuto da Juventude aponta o acesso 
às novas tecnologias, o que apresenta 
uma nova perspectiva: o direito de 
acessar e conhecer as ferramentas que 
permitem comunicar nas diversas 
plataformas, garantindo a liberdade 
de expressão e de pensamento, sem 
amarras ideológicas ou qualquer tipo 
de restrição legal dentro da normali-
dade democrática.

Segundo o apontamento do Art. 27 
do Estatuto da Juventude, o Poder 
Público, seja ele em qualquer dos 
entes federativos (Federal, Estadual 
ou Municipal), deve apresentar 
soluções para a garantia do acesso e 
produção de conteúdo, para jovens e 
produzidos pelos jovens.

O primeiro ponto do referido artigo 
apresenta que é dever do Estado 
incentivar programas educativos e 
culturais voltados para os jovens nos 
meios de comunicação de massa, 
como rádio e televisão. É importante 
lembrar que a juventude é ampla, 
entendendo que não se trata de um 
setor especifico e sem restrições, mas 
que as diversas culturas terão o direito 
de produzir conteúdos que reflitam e 

Comunicação como direito 
das juventudes

Antônio Alves da Silva Junior 

A comunicação, ferramenta funda-
mental para garantir a democracia, 

não poderia deixar de ser objeto 
de direito para a juventude em 
sua diversidade. O direito à 
comunicação e à liberdade de 
expressão garante o funcio-
namento e a consolidação de 
uma sociedade livre e organi-
zada, respeitando as suas 
diferenças de credo, raça, 
sexo e opinião.

 O debate acerca da produção 
da informação sempre se 

mostrou como estratégico para 
diversos setores da sociedade 

brasileira. E por isso mesmo, 
controlada pelo Estado em forma 

de concessão. Privilégio este que 
deixou na mão de poucos o poder de 

produzir e controlar o que deveria ser notícia ou não 
para toda a sociedade.

O desenvolvimento de novas tecnologias que possibili-
taram o acesso e produção de informação ampliou para 
toda sociedade o espaço para a produção de conteúdos, 
o que possibilitou que jovens pudessem questionar as 
notícias produzidas pelos meios de comunicação de 
massa, apresentando uma nova perspectiva. Essa possi-
bilidade inédita e questionadora se apresenta agora 
como realidade. Situação que abre um novo patamar 
para toda a sociedade.

O direito à comunicação e à liberdade de expressão 
ganha ainda mais força com a promulgação do Estatuto 
da Juventude. As juventudes, que como sujeitos de 
direitos, reivindicam o direito de consumir, produzir 
e informar a toda a sociedade com a sua perspec-
tiva. Assim, apresentam a múltipla realidade que os 
jovens do campo e da cidade, das comunidades ribei-
rinhas ou indígenas têm para mostrar ao povo brasi-
leiro, independente de gênero, raça, credo religioso ou 
qualquer diferença ou peculiaridade que as juventudes 
apresentam.

Antônio Alves 
é comunicador 
social e integra 
o Coletivo 
Gambiarra 
Imagens.
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promovam o entendimento de suas 
realidades e o que pensam com relação 
a sociedade. 

Pensar o acesso a comunicação e a 
produção para/pelos jovens trará 
uma riqueza de ideias e dará direito 
a expressão de grupos juvenis que 
não são compreendidos ou invisibi-
lizados pela própria ação midiática, 
como os indígenas e quilombolas. Isso 
também possibilitará aos jovens dos 
mais diferentes extratos sociais terem 
poder de igualdade para apresenta-
rem os seus pontos de vista, acabando 
com a ilusão de homogeneidade da 
juventude, que é tão diversa como o 
povo brasileiro.

O caráter de inclusão digital, colocando 
os milhares de jovens que ainda estão 
de fora do democrático mundo digital, 
é de fundamental importância para o 
acesso a informação e a produção de 
conteúdo realizados pelos jovens, o 
que por si só será um aporte necessá-
rio para expandir os horizontes com 
relação ao mundo e as possibilidades 
de comunicar.

A inclusão dos jovens às novas tecno-
logias não seria suficiente se essa 
inclusão não fosse só com relação 
as ferramentas tecnológicas, mas 
também aos jovens com deficiência, 
que também têm direitos e necessi-
dades com relação ao comunicar. O 
Estatuto é assertivo quando garante 
esse direito aos jovens com deficiên-
cia, dando oportunidade de acesso, 
adaptando os meios de difusão dessa 
comunicação, assim como partici-
pando da construção da comunicação 

de forma inclusiva. Assim, 
aponta que todos têm o direito 
de obter e produzir infor-
mação.

Mas, para além de 
todos esses signi-
ficativos avanços, 
o IV parágrafo 
chama atenção 
de todos quando 
relata que o 
Estado deverá 
incentivar a criação 
e manutenção de 
equipamentos públicos 
voltados para a promoção 
do direito do jovem comunicar. 
Quer dizer que as juventudes têm o 
direito de exigir que esse incentivo 
se concretize em espaços para a livre 
comunicação das juventudes. 

O Estatuto da Juventude é um marco 
importante na consolidação e reconheci-
mento dos jovens como sujeitos político 
e de direito, sendo um avanço neces-
sário para a democracia e ferramenta 
fundamental para que a juventude possa 
desfrutar de seus direitos tão essenciais 
como a comunicação.
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Uma das mais antigas legis-
lações sobre liberdade de 
expressão data do século XVIII, 

a Constituição Americana 
afirma: “O Congresso não 

fará nenhuma lei sobre 
liberdade de Expressão”. 
1a Emenda – 1791. 
O mais importante é 
que ninguém como 
declara a Carta Magna 
Americana pode criar, 

inventar ou intentar 
qualquer lei que cerceei 

o direito à liberdade de 
expressão, uma sentença 

extremamente avançada para seu 
tempo. 

Na Constituição Brasileira, aprovada 
já no século XX, no capítulo dos 
Direitos Individuais e Coletivos, no 
artigo 5o, inciso IX: “é livre a expressão 
da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, indepen-
dentemente de censura ou licença”. No 
caso do Brasil não há rejeição à legis-
lação complementar sobre a liberdade 
de expressão, o que na base legal já 
apresenta um perigo. 

Foram utilizadas como exemplo essas 
duas constituições porque a primeira 
tem uma legislação que é extrema-
mente avançada e a segunda porque, 
apesar de mais nova, dá poder aos 
legisladores.  A mais antiga vem 
sofrendo uma série de ferimentos por 
conta da guerra ao terror e as exceções 
da Agência de Segurança Nacional e 
a segunda por medidas defendidas 
como necessidade de regulação da 

imprensa ou mesmo marco da internet 
e projetos de lei diversos. Como 
destaca Thomas Jefferson: “Não se 
pode proteger uma nação atacando o 
direito de cada pessoa falar livremente, 
sem medo”.

No Direito à Comunicação e à 
Liberdade de Expressão do Estatuto 
da Juventude fala-se em atribuição 
ao Poder Público, contribuir com 
a liberdade aos jovens nos meios 
de rádio, TV e demais meios de 
comunicação de massa, inclusão 
digital, promoção de redes e platafor-
mas, acessibilidade comunicacional, 
manutenção e criação de equipamen-
tos públicos. 

São atuações deveras importantes, mas 
não encontramos nessa seção, algo que 
fale sobre a proteção integral de jovens 
que falam sem medo em passeatas, 
protestos, espaços públicos, inclusive 
para os que verbalizam sentenças 
politicamente incorretas. Então, como 
fazer com que as vozes destoantes 
também sejam protegidas? Como 
permitir que governos não cerceiem 
as vozes ousadas da Juventude? Como 
proibir jovens de serem perseguidos 
por utilizar o rosto e a voz? Por que 
não se consegue banir que as redes 
sociais de jovens sejam invadidas por 
governos totalitários ou pró-ditadu-
ras? Essas são questões que deveriam 
ser pensadas na regulamentação da 
Lei e da Criação do SINAJUVE sobre 
liberdade de expressão.

No Brasil é importante conhecer a 
história de organizações que atuam 
nessa área, algumas destas lutaram pela 

Liberte-se Juventude: Comunicação e 
Liberdade de Expressão

Jenifer Pinheiro 
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redemocratização do Brasil e pelo fim 
da ditadura e outras que surgiram por 
meio da internet 2.0, podemos citar: 
o Movimento Tortura Nunca Mais, 
a Ordem dos Advogados do Brasil, 
CCLF - Centro de Cultura Professor 
Luiz Freire, CIPÓ Comunicação 
Interativa, CRIAR BRASIL - Centro 
de Imprensa, Assessoria e Rádio, 
Mídia Ninja,  Observatório de Favelas, 
Agência de Redes para a Juventude, 
Prêmio UNESCO/Guillermo Cano 
de Liberdade de Imprensa Mundial 
e todos prêmios relacionados a 
liberdade da palavra.

Comunicação é uma palavra derivada 
do termo latino “communicare”, que 
significa “partilhar, participar algo, 
tornar comum”. Com o advento da 
Internet a comunicação para massas 
centradas nos meios tradicionais, 
como rádio, TV, Jornais impressos, 
vem perdendo espaço para a internet 
de alta velocidade.  A comunica-
ção passou a ter uma viralidade de 
anônimos que passam a ser produto-
res de conteúdo, ficam famosos, geram 
renda e criam empresas, iniciando um 
novo ciclo e impactando na chamada 
economia criativa. Os revolucionários 
de conteúdo 2.0, em suas predominân-
cias, são jovens e a sociedade precisa 
compreender que esse fenômeno se 
deve ao bônus demográfico dessa 
geração que vai desenvolver o Brasil 
nos próximos anos.

Nota-se no Estatuto da Juventude 
preocupação intensa na abertura de 
novas formas comunicacionais, na 
manutenção dos espaços existentes e 
no incentivo a acessibilidade comuni-

cacional, esses pontos são fundamen-
tais e extremamente imprescindíveis 
para derrubar a barreira de que jovens 
com deficiência passem a ter acesso 
adequado a todo conteúdo produzido 
pelo poder público, por exemplo em 
via digital, materiais institucionais e 
pedagógicos, nos espaços públicos e 
eventos de maneira urgentíssima.

O que de repente ficou de fora do escopo 
consiste na obrigatoriedade de divul-
gação do poder público do orçamento 
destinado aos programas, aos projetos 
e as ações com a população de 15 a 29 
anos (51 milhões – Censo 2010/IBGE), 
o sonho de muitos militantes, gestores 
e pesquisadores da área de Juventude. 
Além disso, é fundamental que o 
Estatuto estimule governos munici-
pais/estaduais e conselhos a terem 
espaço específico para divulgação de 
ações, projetos, programas e realizar 
interação em meio digital ou formato 
mais adequado a sua realidade, com 
a Juventude, o qual tenha a estética e 
o repertório juvenil. Instigar a gestão 
pública a apresentar um balanço anual 
de suas ações com a Juventude para 
toda Sociedade.

É preciso entender que a 
melhor comunicação é aquela 
que promove a transparência 
das instituições. 

E por que não a criação de Ouvidoria 
Jovem para dialogar com as várias áreas 
intragovernamentais e a sociedade? 
Parafraseando Clarice Lispector, o que 
a juventude no âmbito da comunica-
ção diria: “Liberdade é pouco. O que 
eu desejo ainda não tem nome”. 

A maior geração de jovens da história 
da humanidade quer mesmo é ver suas 
histórias saírem das matérias sensacio-
nalistas e caricatas das mídias tradicio-
nais e verem elevadas suas verdades e 
feitos por buscarem soluções para os 
desafios e problemas da humanidade 
do tempo de hoje, do agora, porque 
suas mudanças estão acontecendo no 
presente. Querem dialogar com jovens 
do mundo e do seu quintal enten-
dendo suas diferenças, semelhanças 
e sua universalidade, entender como 
diria Carlos Drummond de Andrade 
o: “Mundo, mundo, vasto mundo, 
mais vasto é meu coração.”

Recomenda-se os seguintes 
vídeos:

Histórias da Liberdade de Expressão https://
www.youtube.com/watch?v=4t9cmi9DI5w

Bate Papo: Liberdade de Expressão https://
www.youtube.com/watch?v=SlKpsqzwtQw

Fala e Escrita https://www.youtube.com/
watch?v=XE2H3AROIUw

Geração Z https://www.youtube.com/watch?-
v=ssl5VXD_X5I

Quantos os Youtubers ganham? https://www.
youtube.com/watch?v=KbSSiyNTvos



1. Rever a Lei 4.117/1962 que dispõe sobre o Código Brasi-
leiro de Telecomunicações, priorizando sua democra-
tização. Ampliando e garantindo mesmo direito/
condições de grandes emissoras às rádios e TVs de 
atuação comunitária, reservando espaços na programa-
ção para produção audiovisual dos(das) jovens (desen-
volvido de modo individual ou colaborativamente), e 
sobre juventude em pelo menos 30% de sua programa-
ção;

2. Que se inclua na Lei 12.310/2002 que institui o Fundo 
Pernambucano de Incentivo à Cultura – FUNCUL-
TURA, texto que destaque 30% dos recursos orçamentá-
rios disponibilizados no fundo, para projetos culturais de 
autoria de jovens produtores(as), estabelecendo critérios 
de participação com base no Estatuto da Juventude;

3. Ampliar o alcance e qualidade do sinal da TV Pernam-
buco para todas aàs Regiões de Desenvolvimento do 
Estado, incluindo em sua programação produtos de 
comunicação que estejam ligados ao resgate da cultura 
popular e tradicional, da educação e de outras práticas 
pedagógicas, sociais e políticas que promovam os direitos 
humanos.

4. Ampliar o Programa Governo Eletrônico – Serviço de 
Atendimento ao Cidadão (GESAC, do Ministério das 
Comunicações), efetivá-lo como política pública, e 
garantir que sejam atendidas comunidades urbanas e 
rurais que apresentam maiores desigualdades entre aàs 
juventudes, de acordo com o IVJ (Índice de Vulnerabi-
lidade Juvenil, Violência e Desigualdades de 2014, da 
Secretaria Geral da Presidência da República e Secretaria 
Nacional de Juventude);

5. Reestruturar o Programa Telecentros do Ministério das 
Comunicações e garantir suas condições físicas e estru-
turais de funcionamento:

A - Melhorar a qualidade da internet; 
B - Manutenção dos equipamentos existentes;
C - Ampliação e melhoria de suas instalações, além da 
disponibilização de equipamentos modernos;
D - Disponibilizar profissionais qualificados para 
atendimento das demandas dos usuários do programa. 

PROPOSTAS DO FOJUPE CONFERÊNCIA LIVRE DE JUVENTUDE
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Direito ao 
Desporto e 
ao Lazer
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Pra começar, vamos tratar aqui do 
termo esporte e não desporto, como 
está escrito no Estatuto da Juventude, 
por considerar o esporte enquanto 
fenômeno social e não apenas como 
instituição esportiva, ou desportiva, 
restritiva às modalidades esportivas 
por exemplo. Inclusive no próprio 
texto do Estatuto ora se fala desporto, 
ora se fala esporte, então... Vamos lá!

Como é de se observar, as práticas 
esportivas e de lazer são importantes 
atividades agregadoras de pessoas, 
sobretudo da juventude, pois é onde se 
expressam as mais diversas formas de 
relação, em sua maioria coletiva, geral-
mente exercidas com alguma liberdade 
e autonomia. Digo “alguma” porque 
dificilmente alguém vai escolher o que 
não conhece ou nunca experimentou. 

O acesso ao conhecimento é uma 
condição que precede possibilidade de 
escolha, ou seja, se não forem dadas 
oportunidades de prática esportiva 
e de lazer sob variadas formas, fica 
fragilizado o surgimento de novas 
demandas, bem como o fortaleci-
mento de práticas alternativas, que 
ainda não tenham conseguido maior 
visibilidade e adesão. Por exemplo: se 
não tiver pista de skate nem oficinas 
dessa modalidade, é provável que não 
se cresça o número de praticantes, 
nem se dê melhores e mais seguras 

Esporte e lazer: dando um rolé pelo nosso direito
Janine Furtunato e Juliane Lima

condições a quem já é skatista; se 
na praça/parque não tem ponto de 
energia disponível, nem oficinas de 
break dance, é provável que não cresça 
o número de bboys e bgirls nem se 
tenha um fortalecimento dessa dança 
na cidade; se o equipamento não 
é acessível, não é adaptado, dificil-
mente vai ser frequentado por pessoas 
com deficiência. Mas também nos 
deparamos com o contrário: espaços 
bem estruturados, que por não haver 
uma programação e manutenção, são 
ocupados de maneira inadequada, 
desviando a função social para qual foi 
projetado, a esportiva e de lazer, dando 
vez ao vandalismo e mau uso. 

No Estatuto da Juventude Art 29º, 
que numera algumas considerações a 
respeito da política pública de esporte 
e lazer, em seu parágrafo IV coloca 
como uma dessas condições “a oferta 
de equipamentos comunitários que 
permitam a prática desportiva, cultural 
e de lazer.”, o que reforça a ideia de que 
espaço adequado e atividades siste-
máticas e eventuais (programação) 
são condições imprescindíveis para o 
exercício do direito ao esporte e lazer, 
não só no sentido de garantir o acesso 
ao conhecimento e às práticas, mas 
também para fortalecer as iniciativas 
comunitárias já existentes.     

Concordando com SILVA e SILVA 

Janine Furtunato é professora de 
Educação Física, Conselheira de 
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Olé-Instituto de Gestão e Projetos 

Esportivos, Culturais e de Lazer.

Juliane Lima é advogada, mestranda 
em Desenvolvimento Urbano na 

UFPE e integrante do Olé-Instituto 
de Gestão e Projetos Esportivos, 

Culturais e de Lazer.
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público, pois ainda é muito frágil a 
legislação e escassos os mecanismos 
que garantem recursos, como as leis 
de incentivo fiscal, para o desenvolvi-
mento da política pública de esporte 
e lazer. A crescente valorização da 
atividade esportiva e de lazer como 
promotora de melhor qualidade de 
vida vem a colaborar numa mobili-
zação por requalificação e construção 
de espaços e equipamentos públicos 
como praças e parques, mas ainda é um 
desafio fazer considerar as demandas 
da juventude. 

Consta no Art. 28º do Estatuto, que 

“o jovem tem direito à prática 
desportiva destinada a seu 

pleno desenvolvimento, com 
prioridade para o desporto 

de participação”, mas o 
que vem a ser “desporto de 

participação”?  

O desporto pode ser reconhecido em 
qualquer das seguintes manifestações: 

I - desporto educacional, praticado 
nos sistemas de ensino (escola por 
exemplo), evitando-se a seletivi-
dade, a hipercompetitividade de 
seus praticantes, com a finalidade de 
alcançar o desenvolvimento integral 
do indivíduo e a sua formação para 
o exercício da cidadania e a prática 
do lazer;

(2004), reconhecemos o lazer como 
um conjunto de práticas sociais 
desenvolvidas no tempo liberado das 
obrigações de sobrevivência, políticas 
e religiosas, em sua multiplicidade de 
formas – culturais, artísticas, recre-
ativas e esportivas, e para tanto, é 
necessário um conjunto de políticas 
públicas, que são ações governa-
mentais responsáveis por garantir o 
exercício do direito, ou seja, fazer com 
que a letra da lei salte do papel e ganhe 
vida, ganhe as ruas. 

Apesar do esporte e lazer ser um 
direito constitucional, mencionado no 
previsto nos Art. 6º e 217º da Consti-
tuição Federal de 1988 e reforçado por 
leis Infra constitucionais, ou seja, leis 
que estão abaixo da constituição, mas 
que possuem poder normativo que 
reforçam os direitos garantidos pela 
Lei maior, (o Estatuto da Juventude 
é uma destas normas infra consti-
tucionais, que em sua amplitude 
garantem a prática “Desportiva e de 
lazer ”)  sempre foi considerado como 
uma política menor, de entreteni-
mento, muitas vezes com um caráter 
eleitoreiro, quando o candidato, por 
interesse, promove alguma ação nesse 
setor e depois desaparece, retornando 
quatro anos depois. Com esse quadro, 
a população fica na dependência da 
vontade e do compromisso do gestor 

II - desporto de participação, de modo 
voluntário, não formal, praticado 
em espaços públicos (praça, parque, 
praia, ginásio, campo) com a finali-
dade de contribuir para a integra-
ção dos praticantes na vida social, 
na promoção da saúde e educação, 
onde a dimensão do lúdico, do 
prazer é predominante; e

III - desporto de rendimento, 
praticado segundo as regras de 
prática desportiva, nacionais e 
internacionais, com a finalidade de 
obter resultados e integrar pessoas e 
comunidades do País e estas com as 
de outras nações (jogos olímpicos, 
campeonatos...). 

Recentemente, neste ano de 2015, 
houve a publicação do Diesporte - 
Diagnóstico Nacional do Esporte 
(disponível em www.esporte.gov.
br), onde em seu caderno 1 consta 
que 48% dos brasileiros iniciam sua 
prática esportiva na escola, com o 
professor de educação física, o que é 
bastante significativo se considerar-
mos outro dado da mesma pesquisa, 
onde relata que 45% das pessoas que 
mais abandonam a prática esportiva 
são os mais jovens, entre 16 e 24 anos, 
sendo algumas das causas apontadas 
o ingresso no mundo do trabalho e a 
falta de instalações adequadas, entre 
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outras.  Tal dado reforça a importância 
da promoção de políticas públicas que 
venham a responder aos Art, 29º e 30º 
deste Estatuto, que tratam da valori-
zação do desporto e do paradesporto 
educacional e de espaço para as aulas 
de educação física. 

Enfim, considerar o esporte como 
fator de desenvolvimento humano, 
significa dizer que para além do 
conteúdo, da modalidade esportiva, 
a condição para essa prática envolve 
outros elementos, como as relações de 
convivência, o reconhecimento do seu 
lugar na cidade e o poder de mobilizar 
e agregar a juventude em torno de 
vivências que tenham a sua identi-
dade. É no espaço/tempo ocupado 
com as práticas esportivas e de lazer 
que muitas vezes o jovem comparti-
lha experiências, eleva a autoestima e 
se fortalece coletivamente frente aos 
assédios de outras práticas danosas a 
constituição do sujeito.   

Mas o fato de estar expresso enquanto 
um direito, estabelecido por força da 
lei, por si só não garante seu exercício. 
A frágil política de manutenção dos 
equipamentos públicos (praças, 
parques, campos de futebol...), além 
dos instrumentos de regulação não 
dialogarem com as demandas de 
tempo e de prática juvenil, muitas 
vezes provoca conflitos na ocupação 
de outros espaços, por exemplo, o 

rolé de skate é na rua ou usando os 
bancos de praça como obstáculo, o 
futebol divide espaço com quem quer 
caminhar na praça, a dança depende 
de sensibilidade comunitária para a 
cedência dos espaços... 

A identidade com a modalidade/
tipo de prática consolida a organi-
zação dos jovens em grupos, seja em 
times de futebol, grupos de dança, 
movimentos culturais ou grupos de 
capoeira, por exemplo. A motivação 
do exercício da prática esportiva e 
de lazer é o grande elemento mobili-
zador do encontro e do fortaleci-
mento dessas relações de convivência 
juvenil, muitas vezes alimentando 
o movimento cultural comunitário, 
podendo vir a ser inclusive gerador de 
demanda para a política pública. Por 
exemplo: o aumento do número de 
times numa determinada comunidade 
pode gerar a demanda para a constru-
ção de mais uma quadra;  o grande 
número de jovens se encontrando pra 
dançar ou pra jogar capoeira, pode 
gerar a demanda por oficinas com 
essa temática ou adequação do espaço 
para essas práticas; o grande número 
de jovens com identidade em esportes 
radicais pode demandar um evento 
específico para esse público...

Pra finalizar, pontuamos alguns 
desafios e perspectivas para efetivação 
do direito ao (d)esporte e lazer:

- Manutenção dos espaços e equipa-
mentos públicos esportivos e de 
lazer e construção de novos espaços 
adequados às modalidades de identi-
dade juvenil nos bairros periféricos, 
de modo a envolver a juventude e 
demais segmentos da população na 
gestão compartilhada desses espaços, 
o que pressupõe o fortalecimento da 
relação de pertencimento local;

- A profissionalização dos jovens 
como agentes comunitários de 
esporte e lazer é mais uma oportu-
nidade de inserção no mercado de 
trabalho, ainda mais por se tratar de 
uma temática que esse segmento se 
identifica e coaduna com o interesse 
e linguagem juvenil;

- Programação sistemática e eventual 
nos espaços e equipamentos públicos 
priorizando as temáticas de identi-
dade juvenil, como o skate, patins, 
bike, capoeira, danças populares, 
urbanas e de rua, esportes, grafite...  

- A disponibilidade de espaço físico 
e material para as aulas de educação 
física nas escolas constituem um 
importante elemento na construção 
da identidade do sujeito jovem, pois 
muitas vezes é o único momento em 
que o jovem estudante tem acesso às 
diversas formas de prática corporal 
como ginástica, lutas, jogo, dança 
e esportes, podendo despertar o 
interesse por algumas dessas práticas 
para além dos muros da escola.
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O Estatuto da Juventude possui uma 
seção responsável por garantir o direito 
à prática do esporte e ao lazer para os 
jovens brasileiros e faz isso em apenas 
três artigos. Estes artigos, que não se 
aprofundam em como garantir acesso 
a infinidades de modalidades espor-
tivas que os jovens praticam, sejam 
eles esportes de participação ou de 
rendimento, também não citam os 
esportes radicais e de aventura que 
representam uma parcela bastante 
significativa de jovens se organi-
zando a partir destas práticas. 

Uma falha sentida nesta seção é a pouca 
visibilidade dada à discussão sobre a 
prática do lazer, que está diretamente 
focada na discussão de tempo livre 
(tempo liberado do trabalho e estudo) 
ou mesmo de ócio criativo. 

O senso comum apresenta 
uma visão preconceituosa de 
que a juventude precisar ter o 
tempo livre ocupado para não 

se envolver em práticas erradas, 
mas este discurso é falacioso e 
vai de encontro à ideia do jovem 

como sujeito de direitos. É na 
prática do lazer e no tempo livre 

que grandes ideias surgem e 
que as juventudes podem se 
reunir com os seus grupos.

O Estatuto das Juventudes, mesmo que 
ainda de maneira tímida, reconhece 
que o esporte e o lazer são muito 
importantes para o melhor desenvol-
vimento das juventudes no Brasil.

O que pode ser observado no Estatuto 
é um avanço na linha da política de 
esportes e lazer, priorizando o esporte de 
participação que é aquele focado princi-
palmente na maioria da população prati-

cante ou o chamado esporte amador. 
O esporte de rendimento hoje recebe 
a maioria dos investimentos e a visibi-
lidade dentro da política de esportes 
justamente porque estamos acostuma-
dos com a lógica de competição das 
práticas esportivas, dos grandes eventos 
esportivos que têm todo um mercado 
envolvido. Como o Estatuto foca priori-
tariamente com a garantia de direitos e 
com investimentos públicos é importante 
pensar no acesso às práticas esportivas 
para o máximo de pessoas possível, por 
exemplo, garantir acesso às escolinhas e 
investimentos no esporte comunitário.

O texto reafirma a importância da 
prática esportiva, porém esta prática 
não deve ir de encontro aos direitos 
previstos aos adolescentes no ECA – 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Como pessoa em desenvolvimento 
a adolescente não pode passar por 
práticas abusivas de treinamento, por 
exemplo, ou ter a mesma rotina de 
treinamento que adultos profissionais 
dos esportes.

Vivemos em um país de extensão 
continental e para compreender a 
diversidade das práticas de esportes 
e lazer é necessário a realização de 
um diagnóstico, pois além de identi-
ficar as práticas esportivas ele torna 
visível principalmente os equipamen-
tos disponíveis para área de esportes 
e lazer nas cidades, principalmente 
praças, parques, clubes públicos que 
costumam reunir uma grande quanti-
dade de pessoas e em sua maioria de 
jovens. Pensar em juventudes é pensar 
em diversidade e na garantia de acesso 
para todos e todas. Garantir o parades-
porto educacional e a educação física 
na escola muitas vezes é o primeiro 

Desporto, lazer e tempo livre – qualidade de vida pelo pleno 
desenvolvimento das juventudes brasileiras.
Jaqueline Soares 

Jaqueline 
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estudante.

contato de adolescentes e jovens 
com práticas esportivas e de lazer. 
A educação física escolar também é 
importante por garantir uma melhor 
qualidade de vida e saúde para os 
estudantes, quando esta é realizada 
corretamente.

Sobre financiamento da política de 
esporte e lazer a proposta é seguir o 
exemplo da lei de incentivo à cultura, 
porém este seria focado não para 
o esporte de rendimento que já é 
comum grandes marcas financiarem 
os principais campeonatos nacionais 
e sim projetos focados nas juventudes, 
garantindo a diversidade dentro destes 
possíveis projetos. 

Outra questão ao focar no esporte 
educacional é, principalmente, a 
importância de ter espaços adequados 
para a educação física nas escolas. O 
esporte é em si uma importante ferra-
menta para a garantia do acesso ao 
lazer e se as escolas tiverem quadras 
adequadas, não apenas o núcleo 
escolar, como também a comunidade 
poderia usar deste espaço tanto para a 
prática esportiva como também para a 
realização de eventos comunitários.

Concluindo a análise destes artigos, 
vejo que o esporte educacional tem 
um foco prioritário, mas muitos jovens 
que estão organizados em torno dos 
esportes não estão necessariamente 
dentro das escolas. As práticas de 
lazer não são apenas aquelas ligadas 
ao esporte e que é necessário ouvir 
os movimentos de juventudes pela 
complexidade que as práticas de lazer 
têm, principalmente com a necessi-
dade de ocupação de espaços públicos. 
Discutir direito ao lazer tem muito a 
ver com direito à cidade. 



1. Criar, manter e requalificar espaços públicos de lazer e 
convívio social, como praças, quadras, campos e espaços 
de esportes radicais em comunidades tradicionais, 
periféricas e rurais, junto ao comitê gestor composto 
pelos seus segmentos, garantindo o acesso às pessoas 
com deficiência, preservação ambiental e demandas 
específicas;

2. Garantir financiamento de atividades com a juventude 
através de editais, projetos voltados ao fomento do 
esporte educacional e de rendimento, assim como 
demais atividades juvenis, governamental e não gover-
namental pelos órgãos públicos nos três níveis;

3. Ampliar o Programa Praça da Juventude e os CEUS – 
Centros Integrados de Cultura e Lazer, respeitando a 
sensibilidade esportiva na zona rural e urbana e os Planos 
Diretores dos municípios, garantindo a participação e 
o controle social dos jovens no acompanhamento e no 
monitoramento do empreendimento que será constru-
ído no território.

PROPOSTAS DO FOJUPE CONFERÊNCIA LIVRE DE JUVENTUDE
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Direito 
ao Território e à 

Mobilidade

Adriana Nascimento 
é formada em letras e 

especialista em língua, 
linguística e literatura. 

Atualmente é integrante 
do Conselho Estadual de 

Juventude e diretora de 
Política para a Juventude da 

Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do estado de 

Pernambuco – FETAPE.

Condição Básica para o Exercício da Cidadania
Adriana do Nascimento Silva 

A partir de muita luta e enfrenta-
mento a uma sociedade concentra-
dora e conservadora, temos no ano de 
2002, em um governo democrático e 
popular, o reconhecimento da juventude 
enquanto segmento de sociedade. E com 
este reconhecimento vem a necessi-
dade de direitos específicos.

Quando se fala em direito ao territó-
rio e à mobilidade, subtende-se que 
a juventude deva ter assegurada a 
possibilidade de escolha em perma-

necer no lugar em que nasceu com 
a cultura que lhe constitui ou de ir 
para outras localidades sem que haja 
fatores limitantes. Para que esse 
direito de ir e vir seja respeitado, são 
necessárias condições como trans-
porte e estradas com infraestrutura 
adequadas e condições de segurança, 
tanto no campo quanto na cidade.

Mas, é necessário que junto a esses 
direitos, muitos outros sejam assegu-
rados, para que, com dignidade, a 
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juventude possa permanecer em seu 
território de origem ou naquele terri-
tório que escolheu para viver. Isso quer 
dizer que uma série de ações gover-
namentais/políticas públicas precisa 
ser implementada pelas três esferas 
de governo (municipal, estadual 
e federal), como saúde, educação, 
moradia, cultura, esporte, trabalho e 
geração de renda, lazer, entre outros, 
como consta no artigo 31 do Estatuto 
da Juventude. Porém, esses direitos 
precisam estar acessíveis dentro do 
território, seja nos centros urbanos, 
seja nas áreas rurais.

A mobilidade garante o acesso livre 
entre territórios, e com as condições 
adequadas, mas sua finalidade não é a 
saída da juventude em busca de serviços 
básicos para o exercício da cidadania.  

Sabemos que somos pessoas diferen-
tes, com direitos iguais, mas também 
precisamos ter claro que é nosso 
direito ter nossas especificidades 
respeitadas. Os jovens com defici-
ência, por exemplo, não diferentes 
de nós, devem se sentir incluídos 
na sociedade. Por isso a necessi-
dade de adaptações nos locais de 
comum acesso, como calçadas, 
praças, transportes coletivos, órgãos 
públicos ou privados, tantos das 
áreas urbanas como rurais.

O Estatuto da Juventude também prevê, 

em seu artigo 32, que sejam disponibili-
zadas, no sistema de transporte coletivo 
interestadual, duas vagas gratuitas para 
jovens de baixa renda.

Em caso de não se ter mais passagens 
a custo zero, os jovens ainda têm o 
recurso da meia passagem, também 
duas vagas. Mas é preciso que haja 
vigilância para que isso só ocorra 
quando de fato as duas vagas total-
mente gratuitas tenham sido utilizadas.

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.

Na atualidade o jovem se depara com 
uma realidade em que foi conquis-
tada a interiorização de universi-
dades públicas, mas, mesmo assim, 
há o desafio de chegar até elas. Isso 
ocorre não porque o jovem não tenha 
conseguido atingir a nota necessá-
ria exigida no vestibular, mas porque 
não é assegurado o deslocamento até 
a mesma. Esta condição afeta tanto 
quem é do campo, quanto quem reside 
nas cidades, já que, muitas vezes, 
as universidades ficam em outros 
municípios. Esse é só um exemplo da 
necessidade de um sistema de trans-
porte público e gratuito, que garanta 

à juventude poder cruzar as barreiras 
da ignorância e do preconceito. Diante 
disso, o Governo Federal assume o 
compromisso de dialogar com estados 
e municípios, a fim de sensibilizá-los 
da importância de prestar tal serviço 
para a juventude, dando preferência 
àqueles jovens econômica e social-
mente menos favorecidos, previsto no 
artigo 33. O lugar de vida da juventude 
faz parte da construção de sua identi-
dade, pois o território é um direito 
dessas pessoas.

 O direito à liberdade de se locomover 
deve ser assegurado pelo Estado 
brasileiro. E esta Lei já está aqui, 
escrita e sancionada pela presidên-
cia da República. Muitas barreiras 
foram rompidas em mais de dez anos 
de debates, nos quais os movimen-
tos sociais de juventude têm tratado 
com seriedade sobre a importância 
de se reconhecer e respeitar os jovens 
com suas especificidades. Resta, 
agora, por meio da pressão popular 
e da união das juventudes: campo-
nesas e urbanas, negros e brancos, 
indígenas, quilombolas, LGBTTs, 
povos de terreiros, ciganos, de todos 
os credos e religiões, e tantas outras, 
fortalecer essa luta dos que nos 
antecederam, fazendo com que ela 
se torne uma realidade traduzida em 
direitos para as gerações futuras.
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O tema da mobilidade é assunto 
diário nos centros urbanos do país, 
nas conversas ou nos meios de 
comunicação. Nas rádios já ganhou 
quadro permanente, onde informam 
em tempo real onde o trânsito está 
pior. O tema é sempre um problema. 
Buracos na via, acidentes de trânsito, 
chuvas ou simplesmente o excesso de 
carros, todos os dias temos os mesmos 
engarrafamentos quilométricos que 
retardam o nosso deslocamento e nos 
faz perder horas. Dificultam a mobili-
dade, esse direito fundamental para 
acessarmos os demais direitos.

Sortudos são os que estudam e/ou 
trabalham perto de casa. Mas a maior 
parte dos jovens perde quase 10 horas 
por semana só no deslocamento. A 
depender da distância do trajeto diário 
entre casa, trabalho, faculdade e volta 
para casa, um jovem pode perder mais 
de 15 horas semanais. Nesse tempo ele 
poderia descansar, estudar, acessar seus 
direitos à cultura, lazer, esportes ou 
participação política. E nesse cenário 
as juventudes da periferia são as mais 
afetadas pelos problemas de mobilidade, 
visto que moram mais distantes dos 
centros urbanos, onde se concentram os 
postos de trabalho e estudo. Além disso, 
os bairros pobres não são privilegiados 
pelas rotas de ônibus e metrô.

Há ainda as pessoas que dependem da 
– ou escolhem a – bicicleta. O modal 
ocupa pouco espaço, não polui o ar e 
nem é barulhento. Para quem mora a 
até 5 quilômetros do trabalho, da escola 
ou da faculdade, a bicicleta parece ser 
a melhor escolha. No entanto, o poder 
público não cria estruturas para dar 
suporte para o deslocamento de bikes. 
Ciclovias (fisicamente separadas das 
vias de tráfego de automóveis) e ciclo-
faixas (as que são apenas pintadas) 
são raras, não se conectam e muito 
menos ligam as periferias ao centro da 
cidade. Nessas circunstâncias, montar 
numa bike e competir com os automó-
veis exige muito cuidado e coragem. 
Acidentes com morte são frequentes.

Para aqueles que precisam se deslocar 
por um trajeto maior, o transporte 
sobre trilhos ou os ônibus são ideais. 
Os meus favoritos são os Veículos 
Leves sobre Trilhos (VLTs). Eles não 
poluem, não enfrentam engarrafa-
mentos e, diferente dos trens, eles são 
silenciosos. Normalmente sua circu-
lação é nas vias urbanas, em trilhos 
como os dos antigos bondes. Mas 
poucas cidades brasileiras implemen-
taram este modal. É mais comum 
encontrar trens ou metrôs, também 
bastante eficientes, mas – no caso do 
Recife – insuficiente para a cidade. A 

Vinícius Sobreira é 
graduado em Comunicação 

Social – Jornalismo pela 
UFPE, militante do Mirim 

Brasil e membro da 
Executiva do FOJUPE.

Mobilidade é um direito e não pode ser 
comercializado
Vinícius Sobreira 
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pouco mais de recursos optem por 
comprar carros, na tentativa de aliviar 
a peleja diária do deslocamento. Estes 
se somam aos milhares de motoris-
tas nos engarrafamentos, que já é 
consequência do excesso de carros. 
Mas o carro é transporte individual. 
Apesar da capacidade média de cinco 
pessoas, várias pesquisas mostram que 
os carros que circulam nos centros 
urbanos carregam, em sua grande 
maioria, apenas o motorista.

Uma única pessoa ocupando 
cerca de 10m². O ônibus 

ocupa três vezes mais espaço 
que um carro, mas tem 

capacidade de transportar 
doze vezes mais pessoas.

Por isso os movimentos lutam pela 
priorização do transporte público 
(ônibus) e não poluente (bicicletas) 
em detrimento do individual (carros). 
Algumas propostas são a garantia 
de faixa exclusiva para tais modais 
(faixas exclusivas de ônibus, ciclovias 
e ciclofaixas). É óbvio que esse espaço 
a ser reservado é o mesmo que antes 
era dividido com os carros. Algumas 
consequências óbvias são: a redução 
do tempo de deslocamento e espera 
de ônibus, que não precisa enfrentar o 
engarrafamento dos carros; a garantia 

de segurança e caminho livre para os 
ciclistas; e o aumento do engarrafa-
mento de carros, que não podem ser 
prioridade neste cenário. Afinal, o 
ideal é que mais pessoas usem bicicleta 
e ônibus e se reduza o número de 
carros nas ruas. Mas sempre que uma 
ciclofaixa ou faixa exclusiva de ônibus 
é implementada, há queixas e resis-
tência por parte de motoristas que 
não conseguem enxergar a cidade 
para além da lataria do seu automóvel. 
Pensar mobilidade é pensar a cidade. 
E pensar a cidade é pensar no coletivo, 
priorizando a melhoria das condições 
de vida da população, ainda que 
correndo o risco de perder o apoio dos 
30% que têm carros particulares.

Mas os políticos não temem só perder 
o apoio dessa parcela da população. 
Há uma preocupação mais palpável: 
recursos financeiros para a campanha 
eleitoral. Ou seja: é sobre se manter 
no poder. O nosso modelo eleitoral 
permite que empresas “doem” quantias 
milionárias para partidos políticos 
fazerem campanhas eleitorais. O 
candidato que vencer a disputa, obvia-
mente vai favorecer essas empresas que 
contribuíram financeiramente para a 
sua eleição. No hall de financiadores 
sempre estão as empresas automobi-
lísticas, as montadoras. Como achar 

Zona Norte da cidade, por exemplo, 
concentra muitos dos bairros mais 
populosos da capital pernambucana, 
mas não há sequer uma estação de 
trem para atender a população.

Os ônibus são o principal meio de 
transporte dos que moram na Região 
Metropolitana do Recife. Mas sem 
horários estabelecidos, com quanti-
dade insuficiente de veículos e com 
tarifas caras, a missão de se deslocar 
pela cidade é uma vivência diária de 
desrespeito. Há alguns anos, quando 
o Brasil começou a se preparar para 
receber a Copa do Mundo FIFA 2014, 
o estado de Pernambuco teve dúvidas 
entre implantar o já citado VLT ou 
se manter com os ônibus, agora no 
modelo BRT (Bus Rapid Transit). 
Apesar de reconhecer a maior efici-
ência do VLT, a gestão opta pelo 
BRT devido ao prazo: a obra do VLT 
duraria cinco anos e não ficaria pronto 
a tempo para a Copa do Mundo, 
enquanto as obras do BRT seriam mais 
breves. Estamos em 2016 e as obras do 
BRT ainda não foram concluídas, além 
de que em muitos trechos o modal não 
tem via exclusiva, impedindo que ele 
seja rápido como promete o nome.

Neste cenário é compreensível que 
algumas pessoas que conseguem um 
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que após eleito ele vai contrariar 
tais interesses econômicos? Por isso 
afirmo que é ponto importante para 
que as reivindicações da população 
sejam atendidas, que seja extinto esse 
tipo de relação espúria entre partidos 
políticos e empresas privadas, relação 
esta que favorece o interesse empresa-
rial em detrimento da população.

E o nosso modelo de transporte 
público também funciona dessa 
maneira. As empresas concessionárias 
que exploram o transporte público 
estão mais interessadas nos seus lucros 
– como é natural de uma empresa –, 
sendo algo secundário (no máximo!) 
o pensamento de oferecer um bom 
serviço à população. Aliás, é bom 
destacar que quanto pior o serviço 
oferecido (com ônibus precários e em 
pequena quantidade), mais a empresa 
economiza, aumentando seu lucro. 
Quanto pior para nós, melhor para elas. 
E elas ganham dinheiro público duas 
vezes pelo mesmo serviço: recebem do 
governo para cumprir a responsabili-
dade de oferecer transporte público à 
população (que por lei é responsabili-
dade do Estado) e depois ganham os 
valores das tarifas pagas diretamente 
de nós. E por que esse formato não 
muda? Porque as empresas concessio-
nárias do transporte público também 
fazem doações aos partidos políticos.

Diante das necessidades de mudança, 
as juventudes se organizam para lutar 
pelo direito à mobilidade. Coletivos 
a exemplo da Massa Crítica, da 

Ameciclo ou da Cicloação e coalisões 
como as Frentes de Luta pelo Trans-
porte Público reúnem diversas juven-
tudes para a luta para acessar o direito 
à mobilidade. Cabe lembrar que 
as chamadas Jornadas de Junho de 
2013, maiores manifestações de rua 
que o Brasil assistiu desde a redemo-
cratização, surgiram a partir do 
Movimento Passe Livre na cidade de 
São Paulo, quando reivindicaram o 
fim das tarifas, contrapondo mais um 
aumento de passagem imposto pelas 
empresas em parceria com o poder 
público. O MPL aponta os lucros 
exorbitantes das concessionárias do 
transporte, apontando que os ônibus 
poderiam ser gratuitos se as empresas 
não demandassem tanto lucro. Este 
e demais movimentos de juventude 
que lutam por mobilidade contestam 
a mercantilização do direito. Se temos 
direito à mobilidade, por que precisa-
mos pagar para acessar tal direito?

A pauta é fator chave no dia a dia da 
juventude. Da tarifa ao tempo perdido. 
Ficamos presos no engarrafamento e 
por isso não conseguimos jantar entre 
o trabalho e a faculdade. O tempo 
de engarrafamento também dita se 
conseguiremos estudar ao chegar 
em casa ou se será muito tarde e se 
conseguiremos dormir o suficiente 
ou teremos que acordar cada dia mais 
cedo para enfrentar engarrafamentos 
que só fazem crescer. O preço da tarifa 
que sustenta o lucro de uns é o mesmo 
dinheiro que falta para a alimentação 
saudável da jovem estudante ou 

trabalhadora, ou o dinheiro que falta 
no fim do mês para comprar o livro 
que precisa para a faculdade.

Há que se organizar e lutar pelas 
transformações que a juventude 
precisa, para fazer mais popular a 
nossa democracia. E há que contestar 
a cultura do consumo e do individu-
alismo, que deseducam a população 
e ensinam que automóvel é sinônimo 
de status e poder enquanto desvalo-
rizam o transporte público, ao ponto 
de as pessoas sentirem necessidade 
de usarem seus carros sempre que 
saem de casa. Ter carro não deveria 
ser sinônimo de “só andar de carro”. 
Boa parte da população faz o desloca-
mento apenas de casa para o local de 
trabalho e de volta para casa. Se esse 
deslocamento se dá dentro de uma 
mesma cidade, não há necessidade de 
usar o carro. Essa cultura não beneficia 
a população e nem o meio ambiente, 
mas somente a indústria automobilís-
tica. As respostas para os problemas de 
mobilidade estão na busca de soluções 
coletivas, sustentáveis ambientalmente 
e comunitariamente.



1. Garantir os processos demarcatórios dos territórios dos 
povos e comunidades tradicionais, bem como as políticas 
públicas específicas e diferenciadas dessas comunidades.

2. Garantir o direito à cidade e ao campo com a ampliação 
dos programas de moradia popular, viabilizando também 
uma política pública estadual de habitação específica à 
juventude em áreas rurais, urbanas e em conjuntos habita-
cionais, contemplando linhas de crédito sem comprova-
ção de renda e com subsídio governamental, dotando-os 
de infraestrutura urbana e rural de mobilidade, pavimen-
tação, saneamento básico integrado (abastecimento de 
água, esgoto e coleta de lixo), segurança e equipamentos 
sociais (educação, saúde e lazer).

3. Garantir e monitorar transportes gratuitos de qualidade 
no deslocamento de estudantes das áreas rurais e 
urbanas, possibilitando estradas sempre conservadas 
com condição de boa acessibilidade no trajeto campo-
-cidade, campo-campo e cidade-cidade, oportunizando 
o acesso de estudantes do ensino fundamental, médio, 
técnico e superior com deficiências ou não.

4. Universalizar o abastecimento d’água, garantindo 
qualidade e regularidade, possibilitando a segurança 
hídrica no campo para consumo e produção através das 
diversas tecnologias de captação, assim como o processo 
de formação na conservação de água e gerenciamento 
dos recursos naturais (como exemplo: construção 
de cisternas de placas, barragens subterrâneas, filtro 
biológico, bioágua).

5. Garantir o desenvolvimento de políticas públicas de 
incentivo à permanência dos jovens no campo, como 
exemplo: apoio à juventude rural na organização da 
produção familiar e camponesa sustentável, direito à 
terra e à reforma agrária; fortalecimento da educação do 
campo contextualizada à realidade do campo; o apoio 
à agricultura livre de agrotóxicos, criação e fomento 
de linhas de crédito destinadas a agricultura orgânica e 
agroecológica; além de ações de preservação ambiental 
como recuperação de nascentes e matas ciliares, possi-
bilitando também a inserção dos jovens nos programas 
de comercialização (PAA, PNAE), além de criar novos 
locais adequados para o funcionamento das feiras agroe-
cológicas, e fortalecer às já existentes.

6. Construir espaços que viabilizem a expressão cultural, 
garantindo as dimensões educativa, cultural, de lazer 
e formação profissional, implantando, em todos os 
municípios, praças, centros culturais, esportivos e de 
lazer que permitam a inclusão social da juventude, além 
da recuperação de praças e parques nos municípios.

7. Requalificar os prédios públicos e privados abandona-
dos e subutilizados, disponibilizando-os para habitações 
estudantis, centros culturais e centros tecnológicos para 
a juventude, no campo e na cidade.

PROPOSTAS DO FOJUPE CONFERÊNCIA LIVRE DE JUVENTUDE
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Direito à 
Sustentabilidade e ao 
Meio Ambiente
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É natural que com o aumento do 
consumo e a superexploração dos 
recursos, os seres humanos se distan-
ciem como ser e indivíduo do espaço 
natural no qual está inserido. Clara-
mente, se fizéssemos uma observação 
mais apurada de hábitos “ditos como 
primitivos”, os homens modernos em 
sua comparação não se aproximam 
de comunidades tradicionais que 
mantêm uma ancestralidade ecológica. 
Logo então, entenderíamos que se faz 
imediata inversão de valores em relação 
ao cuidado com o meio ambiente. 
Esse pensamento se remete ao mundo 
moderno, a lógica do capital, algo em 
torno da objetivação das coisas e da 
coisificação dos objetos. Essa narrativa 
se propõe a expor o antropocentrismo 
humano nos dias atuais, assim como já 
falava Leonardo Boff em um dos seus 
artigos sobre o assunto: 

“Como se depreende, a visão 
é instrumental e mecanicista: 

pessoas, animais, plantas, 
minerais, enfim, todos os seres 
perdem sua autonomia relativa 

e seu valor intrínseco. São 
reduzidos a meros meios para 
um fim fixado subjetivamente 

pelo ser humano que se 
considera o centro e o rei do 

universo, este quer enriquecer 
e acumular bens para si.” 1 

1 Leonardo Boff, Ecologia Social 
Pobreza e Miséria, http://leonardoboff.com/
site/vista/outros/ecologia-social.htm. 

O modelo de expansão dos centros 
urbanos como objeto de especulação 
imobiliária tem tomado proporções 
sem precedentes, não se limita a esses 
territórios, inclusive tem inserção nos 
cinturões industriais que permeiam 
Regiões Metropolitanas. Esses 
impactos na prática são percebidos em 
megaprojetos e em grandes empreen-
dimentos direcionados a uma parcela 
privilegiada da população, do ponto 
de vista da garantia de direitos, do 
acesso a bens, serviços e aí por diante... 
Apresentam-se como algo quase que 
estabelecido, uma relação de quem tem 
poder econômico tem tudo! Restam 
às comunidades populares urbanas 
e rurais as mazelas socioambientais 
geradas por esse modelo “desenvolvi-
mentista”.

Em 2014, o Produto Interno Bruto (PIB) 
de Pernambuco foi para além da marca 
dos R$ 140 bilhões, aumentando 2% em 
relação ao ano anterior. Nesse mesmo 
ano, o Índice de Desenvolvimento 
Humano (0,772) mostra que ainda 
estamos distantes de acabarmos com 
as desigualdades em Recife (capital), 
oxalá no restante do Estado, embora os 
números sejam animadores. No entanto 
as cidades têm se mostrado como 
bolsões de desigualdades atendendo 
sempre aos objetivos de grandes corpo-
rações, restando aos jovens a sensação de 
caos urbano. 

Desenvolvimento, Cidades e Juventudes
Léo Machado 
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“O Modelo de desenvolvimento 
adotado, precisa de uma 

cidade caótica. As cidades 
são ao mesmo tempo reflexo 

e motor de capitalismo no 
Brasil.”   (Joana Barros,2014).  

Os vários processos de “expropriação 
e apropriação” da vida de trabalhado-
res e suas famílias na RMR, a partir 
da construção da Arena Pernambuco, 
instalação do Complexo Portuário e 
Industrial de SUAPE, Transnordes-
tina e mais recentemente a FIAT, têm 
trazido incertezas sobre a garantia das 
condições de sobrevivência dos terri-
tórios que esses setores se instalam, 
comprometendo em particular a 
cidadania das juventudes. Um exemplo 
disso é o Cabo de Santo Agostinho, que 
passou a ocupar a primeira posição no 
ranking dos 37 municípios brasileiros 
onde a juventude está mais vulnerável 
à violência (0,651 na escala de um).  

Busquemos outros discursos e práticas 
que de fato aproximem as juventudes 
do meio ambiente que estão inseridas, 

e não mais responsabilizemos esta 
geração pelo modo caótico de como as 
cidades têm se expandido. Tenhamos 
a capacidade de perceber que os 
jovens são, inclusive, colocados nesse 
contexto como potenciais consumi-
dores e não sujeitos de direitos como 
propõe o Estatuto da Juventude. 

Na Seção X, nos Artigos 34, 35 e 36, 
o Estatuto da Juventude garante uma 
série de direitos que vão desde acesso 
dos indivíduos ao meio ambiente 
equilibrado, passando pela educação 
ambiental, apoio aos grupos que tratam 
da questão, chegando à produção 
sustentável. Nesse sentido já existe o 
Plano Nacional de Juventude e Meio 
Ambiente (PNJMA) , que é resultado 
de vários processos de consulta à 
juventude, realizados nas últimas 
edições das Conferências Nacionais de 
Juventude. Seu objetivo é promover e 
integrar políticas públicas e tornarem 
efetivos os direitos da juventude à 
sustentabilidade e ao meio ambiente, 
como garantido pelo Estatuto.

“A juventude elegeu a 
mesma proposta nas 1ª e 

2ª Conferências Nacionais 
de Juventude e nas 2ª, 3ª 
e 4ª Conferências de Meio 

Ambiente: uma política pública 
específica de juventude e meio 

ambiente. Hoje, o PNJMA foi 
institucionalizado, efetivando 

a participação social.” 
(coordenadora de Juventude 

do MMA, Marccella Berte, 
2015).

Por fim, cabem aos movimentos do 
campo e da cidade ficarem atentos e 
fiscalizar o que, a custa de muita luta, 
e mobilização foi construído. Aos 
governos fica a responsabilidade de 
executar o plano, bem como garantir 
em plena atividade o Sistema Nacional 
de Juventude.  Em tempos de retro-
cessos, nenhum direito a menos... 
Cidades, desenvolvimento e meio 
ambiente, juventude presente!
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O modelo de desenvolvimento rural 
que vivemos atualmente é fortemente 
baseado no agronegócio. Mesmo o 
Brasil sendo um dos países com a 
maior agrobiodiversidade do mundo e 
tendo a seu dispor as maiores fontes de 
recursos hídricos e naturais, vivemos 
num contexto de insustentabilidade, 
onde o que tem prevalecido é o lucro 
em detrimento de quaisquer alterna-
tivas de vida digna, justa e sustentá-
vel. Exemplos disso são as transposi-
ções, os grandes projetos de irrigação 
e produção em longa escala, com 
seus monocultivos de cana de açúcar, 
soja, eucalipto e muitos outros que se 
utilizam de tecnologias de alto custo 
com um grandioso e nocivo impacto 
ambiental. Além dos aspectos relacio-
nados à concentração das terras nas 
mãos de poucos e a exploração da mão 
de obra da classe trabalhadora. 

Esta dura realidade tem configurado 
uma conjuntura de exclusão das juven-
tudes camponesas, de povos e comuni-
dades tradicionais de seus territó-
rios, aprofundando as desigualdades 
no campo brasileiro. Este modelo 

Juventude e Agroecologia
Janaina Ferraz 

Janaina Maria de Paiva Ferraz 
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especialização em Gestão da 
Educação. Arte-educadora e 

atualmente assessora das juventudes 
do Centro de Desenvolvimento 

Agroecológico Sabiá.

influencia fortemente as dinâmicas 
sociais, econômicas, culturais e terri-
toriais vivenciadas pelas juventu-
des camponesas. Estes/as saem em 
busca de melhores condições de vida. 
Buscam a efetivação dos direitos, que 
por muitas vezes os são negados pelo 
fato de viverem em áreas rurais. É 
preciso reconhecer que existe uma 
invisibilidade das juventudes, tanto as 
do campo como as da cidade. Porém, 
com as juventudes camponesas esta 
invisibilidade se configura de maneira 
mais forte, pois o modelo hegemô-
nico do capital tem se dado também 
a partir da desterritorialização dos 
povos do campo, em especial os e as 
jovens, contribuindo com a manuten-
ção de uma cultura que desqualifica os 
aspectos relativos à cultura e identi-
dade destes/as, negando-lhes com isso 
o direito de permanecer no campo. 

A construção efetiva de um Brasil 
agroecológico só será possível a partir 
do respeito a diversidade e garantia do 
protagonismo dos sujeitos do campo. 
Por isso, é fundamental que haja um 
reconhecimento do papel das juventu-
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des na luta por um modelo de desen-
volvimento diferente deste que temos 
hoje. Neste sentido, as organizações 
e movimentos que têm constitu-
ído o campo da agroecologia no país 
precisam reconhecer as juventudes 
como atores estratégicos da vivência 
agroecológica promovendo sua 
autonomia e emancipação, pois são 
estes que garantirão a sucessão rural 
de maneira equilibrada. 

Por isso, SEM JUVENTUDE NÃO 
HÁ AGROECOLOGIA. Neste sentido, 
é imprescindível um fazer pedagó-
gico que se configure no fomento ao 
reconhecimento das juventudes como 
sujeitos políticos importantes para 
o desenvolvimento e construção da 
Agroecologia e justiça socioambiental 
no nosso país. 

A prática pedagógica deve defender 
ainda a participação e organização das 
juventudes nos diversos espaços de 
luta e processos de construção coletiva 
de conhecimentos, estimulando forte-
mente a organização destes/as para o 
desenvolvimento de ações concretas 

na luta pela qualidade de vida, 
dignidade no campo e o bem viver das 
juventudes em seus territórios, pois 
sabemos da importância que eles e elas 
têm para a soberania, continuidade e 
fortalecimento da agricultura familiar 
de base agroecológica.

Nessa perspectiva, o Estatuto da 
Juventude assegura na seção do Direito 
à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente 
as prerrogativas já defendidas como 
o direito das juventudes ao meio 
ambiente verdadeiramente susten-
tável, com a utilização dos recursos 
naturais de maneira equilibrada, 
garantindo com isso a qualidade de 
vida dos seres que vivem nele atual-
mente e das futuras gerações, na busca 
da qualidade de vida e equilíbrio 
ambiental. O estatuto também garante 
que será estimulada e fortalecida as 
organizações, movimentos, redes e 
coletivos de juventude que atuem em 
prol do desenvolvimento sustentável. 
O fato é que para as juventudes do 
campo o estatuto ainda é algo distante 
na concretização destes direitos. 



1. Institucionalizar e efetivar o Plano Nacional de Juventude 
e Meio Ambiente, ampliando e garantindo o funciona-
mento de cursos técnicos e universitários específicos 
em agroecologia (Técnica, Pesquisa e Extensão), como 
também dispor de recursos para projetos de organiza-
ções não governamentais para assessoria às comunida-
des populares e cooperativas de catadores.

2. Garantir assistência técnica qualificada e específica com 
foco na agroecologia para a Juventude rural.

3. Criar leis de incentivo financeiro para projetos ambien-
tais desenvolvidos por entidades governamentais ou 
privadas, priorizando organizações juvenis, com foco na 
sustentabilidade ambiental.

4.Aplicar e efetivar a Lei de Resíduos Sólidos e implementa-
ção da coleta seletiva, no campo e na cidade, a partir da 
disponibilidade do orçamento permanente fortalecendo 
as cooperativas de catadores\coletoras, desenvolvendo 
ações de reciclagem e reaproveitamento de resíduos 
sólidos.

5. Garantir em caráter de urgência a realização efetiva do 
CAR – Cadastro Ambiental Rural por meio dos órgãos já 
existentes (IBGE, IPA, ITERPE) e dos órgãos municipais.

PROPOSTAS DO FOJUPE CONFERÊNCIA LIVRE DE JUVENTUDE
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Direito à Segurança 
Pública e ao Acesso à 
Justiça
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Existe um flagrante descompasso entre 
a ideia de se ter direitos e a efetivação 
destes direitos na prática. Não se pode 
negar que a lei 12.852/2013 - Estatuto 
da Juventude é de fato algo inovador 
e necessário no que diz respeito à 
proteção da juventude. Antes dela, 
a população etária que estava fora 
do alcance do Estatuto da Criança e 
do Adolescente e que notadamente 
continuava necessitando de assis-
tência e proteção diferenciadas por 
conta de suas particularidades e de um 
cenário de extrema vulnerabilidade 
não contava com um dispositivo legal 
específico que lhe garantisse tal assis-
tência e proteção resguardas a partir 
da efetivação de uma política pública 
própria, ainda que insipiente.

Contudo, com relação especificamente 
ao direito à segurança, o próprio 
estatuto ainda não se mostrou forte 
o suficiente para evitar o contexto de 
extermínio de jovens no Brasil preva-
lecente nas duas últimas décadas. 

Sobre o Direito à Segurança e Acesso à Justiça 
no Estatuto da Juventude
Edna Jatobá 

O Direito à segurança pública e ao 
acesso à justiça, estabelecido na Seção 
XI do Estatuto da Juventude, deve ser 
entendido de forma integral e inequí-
voca como necessidade da garantia do 
direito à vida, e à vida com dignidade 
em sua inteireza. Para tanto propõe a 
articulação entre os órgãos federados 
para que de maneira transversal possi-
bilitem a prevenção e o enfrentamento 
da violência. Significa que este dever 
não é apenas do Estado, da União ou 
do Município, mas dos três em todas as 
suas faces, e não apenas nas estruturas 
governamentais responsáveis direta-
mente pela repressão da violência. E 
este tem sido um dos empecilhos à 
efetivação da prevenção e enfrenta-
mento da violência praticada contra 
jovens no nosso país, a desarticulação 
e falta generalizada de vontade política. 
Pouco se caminha para convergência 
de uma execução transversal, inter-
setorial e articulada nas três esferas. 
Digo pouco, porque existem esforços 

Edna Jatobá é Socióloga, 
Especialista em  Políticas 

e Gestão em Segurança 
Pública. Coordenadora 

Executiva GAJOP
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neste sentido, ainda que não de todo 
consolidados, a exemplo do Plano 
Juventude Viva, do Programa Nacional 
de Redução de Homicídios e experiên-
cias estaduais e municipais das mais 
diversas.

Mas, o que se sabe é que se o Estatuto 
da Juventude e as demais experiências 
citadas estivessem em pleno desenvol-
vimento, com planejamento, monito-
ramento e avaliação elaborados e 
desenvolvidos de forma integrada, não 
estaríamos vivendo o que a Comissão 
Parlamentar de Inquérito investiga 
como sendo um Genocídio da 
Juventude, especialmente a juventude 
negra. Ao contrário, teríamos um 
eficiente sistema em que conhecesse 
estatisticamente as motivações e o 
perfil dos crimes e das vítimas envol-
vendo jovens nos bairros, nas cidades, 
nos estados, nas regiões e no país, e 

com base no qual teríamos uma base 
firme para a construção de políticas 
de prevenção e enfrentamento da 
violência. Teríamos em cada âmbito 
da gestão uma preocupação com todos 
os níveis de prevenção da violência, 
do nível primário – situacional, 
passando pelo nível secundário com 
foco nas juventudes mais vulnerá-
veis, com reforço da educação, saúde, 
lazer, esporte e geração de renda até o 
nível terciário, que teria como priori-
dade jovens que mesmo com todos os 
esforços da sociedade e de governos 
não puderam evitar trilhar o caminho 
do crime.  Teríamos uma política 
socioeducativa e ressocializadora bem 
robusta, com tratamento digno, sem 
torturas e sem uma lógica meramente 
punitivista que quando aplicada e em 
massa como é aplicada hoje, tem um 
resultado absolutamente desastroso. 

Teríamos consolidado a audiência 
de custódia como um instrumento 
valioso para impedir que jovens 
usuários de drogas passassem valiosos 
dias, meses e anos numa prisão que 
não ressocializa, ao contrário, que o 
empurra para a prática de outros tipos 
penais. 

Custa caro? Muito caro! 

É difícil? Extremamente!

Vale a pena? Precisamos estar conven-
cidos e sermos capazes de convencer 
de que sim!



1. O Programa Pacto pela Vida precisa ser qualificado 
para que efetivamente contribua com a prevenção da 
violência e se diminua os índices de assassinatos de 
jovens, retirando Pernambuco do 3º lugar no ranking da 
violência de acordo com os dados do IVJ 2014, para tal é 
necessário que se atendam às seguintes questões:

A. Se amplie os mecanismos de proteção e atenção às 
vítimas de violência ligadas aos crimes de machismo, 
homofobia, preconceito e racismo;

B. Maior qualificação e atenção psicossocial dos 
profissionais da área de segurança pública, incluindo 
policiais civis e militares;

C. Detalhar nos relatórios publicados pela Secre-
taria de Defesa Social, no que tange sobre Crimes 
Violentos Letais e Intencionais, além do nome das 
vítimas: raça, etnia, gênero, sexualidade e território 
(urbano/rural);

D. Revogar a lei estadual que garante bonificação 
salarial aos policiais que fazem prisões em flagrante;

E. Ampliação e institucionalização do Programa de 
Atenção aos Usuários de Drogas (ATITUDE);

F. Retomar o diálogo com o Conselho de Segurança 
para que este assuma um papel mais protagonista 
dentro do Programa.

PROPOSTAS DO FOJUPE CONFERÊNCIA LIVRE DE JUVENTUDE

2. Garantir na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
Plano Plurianual (PPA) e na Lei Orçamentária Anual 
(LOA) dos Governos Estadual e Federal recursos para 
execução de programas e projetos ligados ao Plano 
Juventude Viva, para que seja garantido aos municípios 
possibilidade de atuação na prevenção do extermínio 
dos(das) jovens, em particular os(as) jovens negros(as);

3. Criar políticas públicas para que empresas que recebam 
incentivos fiscais cumpram um percentual mínimo (5% 
do total de empregados) de empregabilidade de egressos 
do sistema prisional;

4. Efetivação da Lei 12.594/2012 do Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo (SINASE), para que 
sejam superados os casos de incompetência técnica e 
administrativa, que promovem violência e exclusão nas 
unidades da Fundação de Atendimento Socioeducativo 
(FUNASE);

5. Alteração do texto da Lei 11.343/2006 a fim de definir 
conceitualmente usuários e traficantes de drogas, 
tornando possível a legalização do consumo de maconha 
e, consequentemente, a descriminalização do usuário.
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2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

 Realização das ‘rodas abertas de diálogo’ 
- espaços de debate sobre a política 
pública de juventude. Sua periodicidade 
possibilitou os primeiros diálogos que 
fomentariam a criação de um espaço 
representativo, aglutinador e formativo 
em torno da garantia de direitos das 
juventudes em Pernambuco.

Criação de uma Comissão Pró-fórum das 
Juventudes composta por diversos sujeitos 
sociais.  Ano da implementação do formato de 
encontros replicáveis; de maior investimento 
na comunicação; do fortalecimento das 
articulações nas macrorregiões de 
desenvolvimento do Estado; e das primeiras 
atuações em nível estadual. 

Elaboração e distribuição da ‘Carta aos 
Jovens’ e realização do seminário sobre 
‘Plataforma eleitoral, participação 
juvenil e incidência política’, precedido 
por o�cinas municipais e regionais para 
elaboração das plataformas locais. Maior 
inserção nos canais de participação, 
ampliação dos posicionamentos 
públicos e elaboração do plano de 
comunicação do Fórum.

Publicação da experiência do Curso de 
Formação em Políticas Públicas de 
Juventudes. Revisão e fortalecimento da 
identidade política do FOJUPE, 
referendando seus eixos de atuação, suas 
crenças, valores e estratégias de atuação.

Ano de intensa mobilização com a realização do 1º 
Encontro de formação, organizado pela comissão 
Pró-fórum, que culminou com a constituição do 
Fórum de Juventudes de Pernambuco, aglutinando 
grupos, coletivos, articulações, organizações, redes e 
jovens não organizados. Realização da 1ª eleição de 
coordenação e da de�nição das diretrizes do 
FOJUPE. Lançamento da primeira publicação do 
Fórum “Organizar para desorganizar: a juventude 
diz, quer e acontece!”, descrevendo a experiência de 
articulação e organização inicial do FOJUPE.  

Ano de transição dos governos e de muita 
di�culdade no diálogo com o poder público, 
ainda assim, marcado pela continuidade dos 
encontros de formação e por uma atuação 
dinâmica do FOJUPE com realização de 
encontros virtuais, publicações, falas públicas, 
elaboração de manifestos, participação em 
conferências e inserção nos conselhos. 

 Elaboração e publicação da “Plataforma das 
Juventudes: Jovens pautando suas prioridades 
em prol da melhoria da qualidade de vida”. O 
documento re�etiu os anseios das diferentes 
juventudes de Pernambuco, servindo como 
referência para realização do controle social 
dos/as jovens por seus direitos, através da 
incidência junto aos gestores públicos 
responsáveis pela política pública de 
juventude. Realização do Curso de formação 
em Políticas Públicas de Juventudes, com 
encontros regionais realizados nos municípios de 
Caruaru (Agreste), Ouricuri (Sertão); Recife 
(Metropolitana) e Palmares (Zona da Mata Sul) e 
um encontro estadual com envolvimento de 
aproximadamente 40 municípios.

Ano que oportunizou a re�exão sobre a 
realidade das juventudes e de incidência 
política nos processos de Conferência em suas 
diversas etapas (municipais, estadual e 
nacional), além da realização da Conferência 
Livre de Juventude. Neste ano, também 
aconteceram os debates e ações preparatórias 
relacionadas à concepção e produção da 
Campanha Jovens pelo Direito de Viver.

LINHA DO TEMPO DO FOJUPE
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2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

 Realização das ‘rodas abertas de diálogo’ 
- espaços de debate sobre a política 
pública de juventude. Sua periodicidade 
possibilitou os primeiros diálogos que 
fomentariam a criação de um espaço 
representativo, aglutinador e formativo 
em torno da garantia de direitos das 
juventudes em Pernambuco.

Criação de uma Comissão Pró-fórum das 
Juventudes composta por diversos sujeitos 
sociais.  Ano da implementação do formato de 
encontros replicáveis; de maior investimento 
na comunicação; do fortalecimento das 
articulações nas macrorregiões de 
desenvolvimento do Estado; e das primeiras 
atuações em nível estadual. 

Elaboração e distribuição da ‘Carta aos 
Jovens’ e realização do seminário sobre 
‘Plataforma eleitoral, participação 
juvenil e incidência política’, precedido 
por o�cinas municipais e regionais para 
elaboração das plataformas locais. Maior 
inserção nos canais de participação, 
ampliação dos posicionamentos 
públicos e elaboração do plano de 
comunicação do Fórum.

Publicação da experiência do Curso de 
Formação em Políticas Públicas de 
Juventudes. Revisão e fortalecimento da 
identidade política do FOJUPE, 
referendando seus eixos de atuação, suas 
crenças, valores e estratégias de atuação.

Ano de intensa mobilização com a realização do 1º 
Encontro de formação, organizado pela comissão 
Pró-fórum, que culminou com a constituição do 
Fórum de Juventudes de Pernambuco, aglutinando 
grupos, coletivos, articulações, organizações, redes e 
jovens não organizados. Realização da 1ª eleição de 
coordenação e da de�nição das diretrizes do 
FOJUPE. Lançamento da primeira publicação do 
Fórum “Organizar para desorganizar: a juventude 
diz, quer e acontece!”, descrevendo a experiência de 
articulação e organização inicial do FOJUPE.  

Ano de transição dos governos e de muita 
di�culdade no diálogo com o poder público, 
ainda assim, marcado pela continuidade dos 
encontros de formação e por uma atuação 
dinâmica do FOJUPE com realização de 
encontros virtuais, publicações, falas públicas, 
elaboração de manifestos, participação em 
conferências e inserção nos conselhos. 

 Elaboração e publicação da “Plataforma das 
Juventudes: Jovens pautando suas prioridades 
em prol da melhoria da qualidade de vida”. O 
documento re�etiu os anseios das diferentes 
juventudes de Pernambuco, servindo como 
referência para realização do controle social 
dos/as jovens por seus direitos, através da 
incidência junto aos gestores públicos 
responsáveis pela política pública de 
juventude. Realização do Curso de formação 
em Políticas Públicas de Juventudes, com 
encontros regionais realizados nos municípios de 
Caruaru (Agreste), Ouricuri (Sertão); Recife 
(Metropolitana) e Palmares (Zona da Mata Sul) e 
um encontro estadual com envolvimento de 
aproximadamente 40 municípios.

Ano que oportunizou a re�exão sobre a 
realidade das juventudes e de incidência 
política nos processos de Conferência em suas 
diversas etapas (municipais, estadual e 
nacional), além da realização da Conferência 
Livre de Juventude. Neste ano, também 
aconteceram os debates e ações preparatórias 
relacionadas à concepção e produção da 
Campanha Jovens pelo Direito de Viver.
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