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APRESENTAÇÃO

Esta publicação faz parte de uma série produzida no âm bito do PAD - Processo
de Articulação e Diálogo entre Agências de Cooperação Ecumênicas Européias
e Parceiros Brasileiros.
Desde sua criação em 1995, o PAD orientou sua atuação na busca da prom o
ção de uma nova cultura de diálogo m ultilateral e na construção de um espa
ço de com preensão das p o lítica s de cooperação internacion al. 0 ecum e
nismo e 0 m ultilateralism o sem pre foram valores norteadores desta articulação.
A interação e a parceria ativa entre agências de cooperação - AIN / Noruega,
Christian Aid / Reino Unido, EED / Alemanha, HEKS / Suiça, ICCO / Holanda,
PPM / Alem anha e Solidaridad / Holanda - e parceiras brasileiras - organiza
ções não governam entais, entidades ecum ênicas e m ovim entos sociais - é
um valor intrínseco à estrutura da articulação, que se pauta pela busca de uma
nova solidariedade entre o Sul e o Norte.
'A partir de 1998, o PAD adotou os DhESCA (D ireitos Humanos Econôm icos.
Sociais, Culturais e Am bientais) com o eixo tem ático para o diálogo e articulação
entre Norte/Sul, N orte/N orte e Sul/Sul, considerando sua relevância e força
m obilizadora jun to à sociedade brasileira, às igrejas, opinião pública e aos pro
gram as das agências e política externa dos países europeus. A com preensão
da abrangência dos D ireitos Hum anos perm itiu a constituição de uma política
de intercâm bio com várias redes e fóruns no âm bito nacional e internacional.
Este esforço de diálogo Norte/Sul, tendo os DhESCA, com o seu principal eixo
tem ático, te m com o objetivo propiciar condições de diálogo com as agências,
a fim de con trib uir e influenciar em suas políticas de cooperação, construindo
um patam ar de debates e de intercâm bio de experiências que perm ita ir além
das relações bilaterais. É neste contexto que o PAD realizou em novem bro de
2006 seu terce iro seminário internacional no Brasil, quando foram apresentados
pelo lado brasileiro alguns casos regionais significativos, analizados sob a
perspectiva dos DhESCA, assim com o estratégias mais amplas de luta pela
im plem entação dos DhESCA.
As dem ais publicações que com põem a Série sao:
•

Campanha "Na Fioresta Tem D ireitos; Justiça A m biental na Amazônia":

•

M onitoram ento dos C om prom issos em DHESC; Breve M em ória da Expe
riência Brasileira;

•

Relatores Nacionais em 'D ireitos Humanos, Econôm icos, Sociais, Culturais
e A m bientais: Uma Estratégia de Exigibilidade de D ireitos;

•

Eucalipto / Aracruz Celulose e Violações de Direitos Humanos;

•

Soja e D ireitos Humanos;

•

A Violação dos Direitos Humanos no Caso de Transposição das Águas do
Rio São Francisco.

A riqueza destas apresentações ievcíu a coordenação do PAD a decidir pela
sua publicação, no sentido de contribuir para uma m elhor visibilidade de ex
periências brasileiras trabalhando com DhESCA e de facilitar o intercâm bio
com dem ais experiências em outros países, vindo assim apoiando a luta mais
global contra as desigualdades e pela im plem entação de direitos em busca
do "o u tro m undo possível".

IN TR O D U Ç Ã O

Este texto reúne algum as inform ações e reflexões acerca das questões da
juventude no Brasil e da intervenção , neste cam po, das organizações que
integram o PAD Regional Sudeste. 0 objetivo últim o é perm itir uma avaliação
acerca da apropriação de uma perspectiva de direitos face à juventude, por
parte de nossas organizações.
0 desafio que se nos coloca, portanto, é duplo; assum ir uma perspectiva de
direitos e desenvolvê-la na abordagem da tem ática juvenil. E, uma vez que o
tem a da juventude é novo no Brasil pergunta-se se as intervenções das orga
nizações do cam po do PAD têm contribuído para que ele seja construído a
partir-de uma com preensão dos e das jovens enquanto sujeitos de direitos?
Para dar conta dessa tarefa, além de uma rápida consideração de com o esse
tem a vem sendo construído, e da apresentação de alguns dos principais pro
blemas vividos por jovens para a garantia de seus direitos, procedeu-se a uma
sistem atização das experiências das ONGs, m ovim entos sociais e organiza
ções ecum ênicas do cam po do PAD Regional Sudeste. Essas experiências
foram apresentadas de form a sucinta pelas próprias organizações, de acordo
com um pequeno roteiro elaborado coletivam ente.
Os resultados aqui apresentados não podem ser tom ados com o conclusivos
e absolutos, uma vez que nem to d a s as organizações apresentaram suas
experiências e que os relatos sucintos não dão conta de toda a riqueza das
iniciativas. Antes, devem ser vistos com o parciais e provisórios, que ganharão
relevância se nos provocarem a nos repensarm os e nos perm itirem avançar
numa intervenção no cam po de juventude, plenam ente orientada por uma
com preensão dos jovens enquanto sujeitos de direitos.

C O N T E X T U A LIZ A Ç Â O
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Nos últim os anos a questão da juventude tem ocupado de form a significativa
a agenda pública. Se ainda no final dos anos 90 a discussão sobre o tem a era
bastante lim itada, envolvendo som ente alguns acadêm icos, integrantes das
•poucas ONGs e de alguns órgãos públicos que trabalhavam com jovens, hoje é
com um encontrarm os referências ao tem a na mídia, entre Ongs e fundações
em presariais, e nos program as de governo. Ao lado das articu la çõ e s e m obi
lizações juvenis, pesquisas, debates e intervenções têm se m ultiplicado de
form a exponencial, tanto no setor público com o no cham ado "terceiro setor".
Assim é que se desenvolve na Câmara Federal um processo de form ulação do
Plano Nacional de Juventude, de uma proposta de Emenda Constitucional e
de uma proposta Estatuto, com o intuito de construir um arcabouço legal que
contem ple o segm ento juvenil. Em âm bito municipal e estadual nascem novas
institucionaiidades (assessorias, coordenadorias ou gerências} voltadas espe
cificam ente à,tem ática da juventude. Em 2005, após a aprovação de uma lei
federal, foram criadas a Secretaria Nacional de Juventude e o Conselho Nacio
nal de Juventude, de caráter consultivo, com posto por 60 m em bros (um terço
do governo e dois terços da sociedade civil) nom eados pelo Presidente da
República, tentando dar conta de incluir a diversidade das form as de organiza
ção juvenil e das entidades que trabalham na área.

1.1.

A TEMATIZAÇÃO DA JUVENTUDE
A m ultiplicação de atores, intervenções e iniciativas de diferentes índoles, in
cluídos interesses de classe e de estruturas de poder, tem tornado o campo
da juventude um cam po de disputas, tanto sobre a alocação e distribuição
dos recursos, a definição de ações e prioridades, com o sobre a própria noção
de juventude. A definição da faixa etária incluída no segm ento é um cam po de
conflitos que diz respeito não som ente a definições de ordem conceituai, com o
a interesses econôm icos.

*

Sem pretender dar conta da diversidade de posições e conceitos em jogo,
vamos fazer algum as considerações no intuito de situar a discussão sobre
juventude no terreno do debate sobre direitos e a participação das ONGS do
cam po do PAD.

A categoria juvetitude é uma construção histórica e socialm ente determ inada
(Bourdieu, 1980). Trata-se, portanto, de definir o que "venha a ser juventude"
num determ inado m om ento histórico, identificando as singularidades da con
dição juvenil com o traços distintivos em term os de experiências geracionais
em com um (Novaes, 1998).
"A condição ju v e n il é dada pelo fato de os indivíduos estarem vivendo
um período especifico do ciclo de vida, num determ inado m om ento his
tórico e cenário cultural. No contexto atual, juventud e é, idealm ente, o
tem po em que se com pleta a formação física, intelectual, psíquica, social
e cultural, processando-sé a passagem da condição de dependência para
a de autonom ia em relação à famíHa de origem. (...) Portanto, trata-se de
ama fase m arcada centralm ente p o r processos de definição e de inser
ção social. (...)A condição ju v e n il não pode mais ser com preendida com o
apenas uma fase de preparação para a vida adulta, em bora envolva p ro 
cessos fundam entais de formação. Ela corresponde a uma etapa de p ro 
fundas definições de identidade na esfera pessoa! e social, o que exige
experim entação intensa em diferentes esferas da vida. (...) 0 reconheci
m ento da especificidade da juventud e tem que s e r feito num duplo re
gistro: o da sua singularidade com relação a outros m om entos da vida e
da sua diversidade interna, que faz com que a condição ju v e n il assuma
diferentes contornos."
(Instituto C id a d a n ia , 2004).

Mas é im portante considerar que, se é possível definir alguns traços caracte
rísticos com uns da condição juvenil no m om ento atual, diferentes vivências
dão lugar a situações de vida m uito desiguais, neste contexto: uma coisa é ser
jovem negro, pobre, m orador da periferia -- o que significa te r recebido educa
ção escolar de baixa qualidade, estar desem pregado ou, na m elhor das hipó
teses, fazer algum "b ic o " sem direitos trabalhistas garantidos, estar exposto
a várias form as de violência, à discrim inação que se m anifesta apenas por
causa da aparência ou do lugar de moradia (Novaes, 2003); outra coisa é ser
jovem branco, m orador dos bairros "altos" da cidade, viver numa família que
tem condição de pagar os estudos numa escola de boa qualidade, te r acesso
à faculdade pública, a espaços de lazer, à fruição culturalL As diferenças de
classe, gênero, raça/etnia são extrem am ente sig n ifica tiva s. 0 re conheci
m e nto dessa grande diversidade tem apontado a necessidade - que virou
quase um consenso - de utilizar o term o juventude no plural, ou seja, fala-se
de juventudes.
No que diz respeito às políticas públicas de juventude, Dina Krauskopf, espe
cialista latino-americana, aponta quatro paradigmas que têm orientado a defi
nição de políticas na Am érica Latina: a) a juventude com o período preparató
rio; b) a juventude com o problem a; c) a juventude com o ator estratégico do

1 A analise dos dados da pesquisa "Perfil da Ju ventud e Brasileira" permite quantificar e qualificar as varias
dim ensões d e ssa s desigualdades (Cfr. Abramo e Branco, 2005). ,
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desenvolvim ento e d) a juventude cidadã com o sujeito de direitos; (Krauskopf,
2003F- Evidentem ente, esses paradigmas podem conviver e se com binar de
diferentes form as num m esm o desenho e proposta programática.
No Brasil, os program as enquadram a questão da juventude principalm ente
no âm bito da "questão social", ou seja. no âm bito dos problem as, das carên
cias e necessidades que devem, de alguma form a, ser amenizadas pela inter
venção pública. Deste m odo. a questão juvenil não é pautada pela gramática
dos direitos, e sim pela necessidade de suprir "carências" para amenizar os
riscos. Com o observa Vera Telles, a p ro p ó s ito de com o h isto rica m e n te a
questão da pobreza é tratada no Brasil: "a pobreza vira 'carência', a justiça se
transforma em caridade e os direitos, em ajuda a que o indivíduo tem acesso
não p o r sua condição de cidadania, m as pela prova de que dela está excluído. "
(Telles, 2001, p, 26).
No caso do Brasil, ainda é com um uma confusão entre as categorias de crian
ças, adolescentes e jovens, term os que m uitas vezes são utilizados de form a
indiferenciada para defin ir o público alvo das ações, o que'denota uma falta
de clareza sobre as especificidades de cada período de vida. De fato, a luta
pelos direitos de crianças e adolescentes foi m uito significativa no país. m obi
lizou m uitos atores de diferentes cam pos (organizações da sociedade civil,
técnicos de entidades governamentais, organismos internacionais, jornalistas)
e conseguiu uma im portante conquista: a aprovação do Estatuto da Criança e
do Adolescente, que cria um-novo direito e uma nova doutrina jurídica sobre a
infância e a adolescência, abandonando a concepção menorista baseada numa
dogm ática penal conservadora e voltando--se para crianças e adolescentes
com o sujeitos de direitos, de proteção, em ancipação e autonomia^.
De 1990 até hoje, tornar realidade os direitos garantidos pelo Estatuto é o
objetivo das m uitas entidades que trabalham com o tema. Mas, além disso, a
questão que tem se colocado para m uitos dos atores envolvidos é a necessi
dade de am pliar o atendim ento para além dos 18 anos; mas ao mesmo tem po,
à am pliação da faixa etária deve seguir uma mudança nas form as de olhar,
que considere as necessidades e as condições de vida específicas de cada
período. 0 paradigm a da proteção, que orienta as políticas dirigidas a crian
ças e adolescentes, não poderá ser estendido a uma faixa etária - ainda jovem
- mas caracterizada com o um período de fo rte experim entação e assunção de
papéis fam iliares e sociais ligados à vida adulta. Conseqüentem ente, muda a
discussão sobre os direitos a serem garantidos, com o o direito ao trabalho,
por exem plo, que assum e uma im portância central, assim com o o direito a
circular na cidade, o direito a viver a sexualidade, etc.

2 Pa'a uma d iscu ssão aprofundada sobre e s se s paradigm as, aplicados ao caso brasileiro.'reenviam os
ao texto de Helena Abram o, publicado no ano passado pela A ção Educativa (Abram o, 2005).
3 Cf. Veronese, Jo sia n e R.T.. O s direitos da Criança e do ad olescente; construindo o conceito de
■sujeito-cidadáo: W oikm er...
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É im portante, porém , colocar o acento sobre o fato que a questão juvenil está
sendo pautada na agenda pública num m om ento histórico bastante diferente
do que foi na época das discussões sobre criança e adolescente, fortem ente
influenciada pelo processo constituinte e a centralidade assumida pela reivindi
cação de direitos e o reconhecim ento dos cidadãos com o sujeitos de direitos.
A centralidade assum ida pelo discurso elaborado no quadro dos organism os
m ultiiaterais e das fundações empresariais é parte im portante da conjuntura
atuai. Assim, hoje a discussão e a elaboração de propostas está pautada mais
sobre algumas idéias e representações, na perspectiva de suprir necessidades
e carências, solucionar problem as no quadro do gerenciam ento dos efeitos
indesejáveis da aplicação do m odelo neo-liberal, do que sobre a identificação
e garantia de direitos.
Assim , é m uito mais com um encontrar referência, nos discursos e nas pro
postas program áticas, ao protagonism o juvenil, ao voluntariado, e até a uma
term inologia em prestada do m undo em presarial (com o a idéia de "em preendedorism o juvenil" que tem pautado de form a considerável a discussão no
cam po do trabalho) do que sobre os direitos (à educação, ao trabalho, a ex
pressão e fruição cultural, à circulação e apropriação da cidade). Os jovens
desaparecem com o sujeitos concretos e reaparecem com o representações:

0 "jovem problem a", o jovem "so lu çã o ", agente de d e se n vo lvim e n to local,
protagonista, etc.
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2

A L G U N S D A D O S SOBRE
OS DIREITOS JU V E N IS

Um dos argum entos evocados no quadro do recente aum ento de interesse
pela questão juvenil é a constatação que o contingente populacional juvenil
brasileiro aum entou consideravelm ente nos últim os anos. Em 1940, os jovens
somavam 8,2 m ilhões e em 1970 já representavam 18,5 m ilhões da população.
Em 2000, enquanto o Brasil superava a marca dos 170 milhões de habitantes, a
população juvenil saltava para 34 milhões. Considerando, com o definiu a Secre
taria Nacional de Juventude, a faixa etária de 14 a 29 anos, os jovens brasileiros
representam 28,2% da população brasileira, ou 49 m ilhões de pessoas'*.
Dados da pesquisa "Perfil da Juventude Brasileira" revelam que 36% dos jo 
vens do sudeste vivem em fam ílias cuja renda fam iliar é de 2 a 5 S.M. (salário
m ínim o): 23% em fam ílias com renda de 1 a 2 S. M. e 9% de até 1 S.M.:
enquanto 11% vivem em famílias cuja renda é entre 5 e 10 S.M, 5% entre 10
e 20 S.M e 2% mais de 20 S.M. A situação dos jovens da região sudeste é
m elhor que a média nacional, perdendo som ente para a região sul.

2.1.

SITUAÇÃO DOS JOVENS COM RELAÇÃO Ã EDUCAÇÃO
Ainda que o grau de escolarização dos jovens do Sudeste se m ostre superior
ao dos jovens das outras regiões do país, os dados evidenciam que o direito à
educação, em bora afirm ado na lei, ainda está por ser efetivam ente garantido:
em 2000F 2,4% dos m oradores do Sudeste de 15-29 anos eram analfabetos,
ou seja, 477.180 jovens, sendo que 2,01.158 vivendo nas regiões m etropoli
tanas: som am -se a esses, os 4% dos jovens de 15-19 anos e os 9,8% dos de
20-24 que eram analfabetos funcionais. E os dados tam bém evidenciam a
influência da variável sexo no acesso à educação: nesse m esm o ano, 7,2%
das m oças eram analfabetos funcionais, contra 9,9% dos rapazes.

4 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IB G E), Censo Dem ográfico 2000.
5 IB G E , Censo dem ográfico 2000.
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Na pesquisa "Perfil da Juventude Brasileira", os jovens apontam a educação
em quarto lugar entre suas preocupações, atrás da violência, do em prego e das
drogas; mas é o prim eiro entre os assuntos que mais interessam atualm ente.
De fato, os dados sobre acesso e permanência na escola no Brasil têm m elho
rado bastante nos últim os anos: mas as trajetórias escolares se caracterizam
por elevados níveis de reprovação, abandono e evasão, provocando graves
distorções idade/série. Assim , além do acesso, especialistas apontam dois
grandes desafios a serem superados no que diz respeito à escolarização: a
qualidade e a participação dos jovens nos debates, educacionais (Cfr. Gil, Vieira,
Stecanela, Fisher e Salva. 2006}.
Na pesquisa "Juventude Brasileira e Dem ocracia", os jovens m ostraram ter
m uito a dizer sobre a situação do ensino, apontando as deficiências e elabo
rando propostas claras para a superação dos problemas. Mas a mesma pesqui
sa aponta que os jovens têm poucas oportunidades de participar de debates
sobre o projeto político-pedagógico da escola.
"Jovens da pesquisa denunciam as condições de uma escola pública
que não recebe investim entos em infra-estrutura, cujos equipam entos e
espaços físicos encontram -se obsoletos e deteriorados e cuja formação
do professorado dem onstra um enorm e distanciamento entre os sentidos
atribuídos à escoia p elos jo ve n s e pe io m undo adulto. " (idem, p. 7)
0 que os jovens esperam na área de educação? A m esm a pesquisa apon
tou (em ordem de freqüência): expansão do ensino m édio: mais professores
nas escolas; professores mais qualificados e m elhor rem unerados; melhores
currículos, m etodologias, m ateriais didáticos e mais atividades extras; mais
verbas/investim entos para a educação: m elhores co n d içõ e s de funciona
m ento das escolas/preservação das escolas; mais oferta de cursos profissio
nalizantes de qualidade.
A entrada no ensino superior é uma demanda e uma expectativa m uito signi
ficativa na vida dos jovens, e a questão das cotas suscitou m uitas polêm icas
entre os jovens participantes dos grupos de diálogos realizados no âm bito da
pesquisa. No geral, os jovens se declararam mais a favor das cotas que benefi
ciam os jovens de m enor poder aquisitivo, do que das cotas que discrim inam
positivam ente segundo a raça.
Vale salientar que a educação é afirmada pelos mais diferentes atores com o a
mais im portante política para os jovens. A idéia de que quanto mais alto é o
nível de escolarização atingido, mais chance se tem de m elhorar as condições
de vida e te r acesso aos m elhores postos de trabalho é uma idéia centrai no
debate público; m esm o que sua evidência empírica hoje esteja sendo questio
nada, continua a orientar de form a prioritária a form ulação das políticas e as
propostas program áticas, governam entais e não governam entais.
M esm o assim, os jovens ainda estão longe de terem a educação com o um
direito im plem entado e com eficácia, A redação do artigo 208 da Constituição
Federal, Capítulo III, onde se afirm a o dever do Estado em relação ao Ensino

14

Básico (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio) leva, por vezes, a uma
equivocada interpretação de que a obrigação do Estado é garantir apenas o
ensino fundam entai para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, previstos
com o direitos públicos subjetivos no § 1°. 0 acesso ao ensino m édio foi pre
visto apenas com o um direito a ser "progressivam ente universalizado".

2.2.

SITUAÇÃO DOS JOVENS COM RELAÇÃO AO TRABALHO
0 tem a do trabalho é sem dúvida a questão mais espinhosa no que diz respeito
aos jovens brasileiros hoje. Todas as pesquisas realizadas apontam o trabalho
(ou melhor, a falta dele) como preocupação central na vida dos jovens. 0 traba
lho é 0 m eio principal de inserção na sociedade e na vida adulta, perm ite a
conquista da autonom ia, a elevação da auto-estim a e o desenvolvim ento das
capacidades e com petências individuais. Ou seja, trabalho não é som ente uma
neces.sidade, mas é tam bém realização, gratificação pessoal, crescim ento e
elevação da auto-estim a.
No Perfil da Juventude Brasileira, em questão específica acerca dos "novos
direitos que os jo ve n s deveriam te r" o direito ao trabalho é apontado em pri
meiro lugar, bem com o aparece entre os d ire ito s mais im p o rta n te s de cida
dania, além do fato do trabalho e desem prego terem sido apontados com o a
segunda preocupação, após a segurança, e com o o prim eiro problem a que
aflige hoje o Brasil. M as, entre e sp e cia lista s e a tivistas, não há consenso
sobre ide ntificar o trabalho com o um d ire ito a ser garantido para os jovens;
as propostas se dividem entre postergar a entrada dos jovens no m undo do
trabalho ou facilita r o acesso ao prim eiro em prego. Uma vez que as noções de
juve ntu d e e adolescência, com o apontam os acim a, estão ainda bastante
imbricadas, é difícil afirm ar um direito que parece contradizer com a proteção
que se afirm a no EGA.
Os dados levantados na pesquisa "Juventude Brasileira e Democracia" m os
traram que 25,9% dos jovens dás regiões m etropolitanas pesquisadas® só
trabalham , 33,6% só estudam , 13,4% traóalham e estudam e 27,1% nem
trabalham e nem estudam . Das m oças e rapazes que inform aram não estar
trabalhando, 62,9% disseram e stará procura de trabalho. 0 sexo, a faixa etária,
a classe social, o nível de instrução e a cor influem fortem ente sobre a possi
bilidade de se empregar.
"A busca quase sem pre frustrada p o r trabalho e os obstáculos a serem
superados, p o r m ais que sejam um a 'm arca ge ra cio n a l', estão c o n 
centrad os em d e te rm in a d o s seg m e n to s da p o p u la çã o jo v e m : as p e s 
soas m ais pobres, negras, m o ra d o re s de faveias e p e rife ria s urbanas
e as m ulheres.

6 Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Pauio, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Belém e Distrito Federal.
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Para quem consegue ingressar, a situação de trabalho é marcada peia
precariedade: 30,5% são em pregados com carteira assinada e 44,6%
são em pregados sem carteira assinada, trabalhadores p o r conta própria
ou autônom os sem vínculos com. a Previdência Social. Aprendizes são
6,4% e som ente 4,4% são autônom os com vínculos com o INSS."
(T o m m a si, 2006)

Nos grupos de diálogo, os depoimentos dos jovens participantes denunciavam
com força as discrim inações que sofrem no m undo do trabalho, discrim ina
ções por gênero, raça,'mas tam bém local de moradia, vestuário, estética.
Os intensos processos de transform ação produtiva e organização do trabalho
que aconteceram no marco da globalização dificultaram ainda mais o aceso
dos jovens ao m undo do trabalho: o fracasso dos program as governam entais
que tentam favorecer o'acesso ao prim eiro em prego dem onstra que a ques
tão é extrem am ente com plexa, e não pode ser resolvida com m edidas que
incidem som ente sobre a qualificação dos jovens; os incentivos fiscais às
empresas tam bém não são suficientes. M edidas em âm bito econôm ico são
fundam entais para buscar novas form as de organização e regulam entação da
econom ia, assim com o novas form as de organização do trabalho. É preciso
prom over o direito dos jovens ao trabalho digno, garantindo o respeito à legis
lação trabalhista e a com patibilidade com o processo form ativo.
Por parte da sociedade civil organizada, são ainda tím idas as reivindicações
por uma legislação específica que garanta e regule o direito ao trabalho juvenil.
O que se observa é que um grande núm ero de iniciativas, tanto por parte da
sociedade civil, com o do poder público, tentam am pliar o cam po de possibili
dade dos jovens por meio da proposta de cursos de qualificação. Exemplo
disso são os program as Bolsa Trabalho, da Prefeitura M unicipal de São Paulo.
Consórcio Social da Juventude e ProJovem, do Governo Federal - embora
tenham diferentes objetivos, em todos eles os jovens recebem bolsas e qua
lificação profissional. Contudo, são recorrentes as queixas no sentido de "per
der os jovens para o m ercado de trabalho" durante o processo: m uitos aban
donam 0 Programa assim que surge uma oportunidade de em prego. Ou seja,
a questão do trabalho tem uma urgência que não com bina com os tem pos e
as propostas dos projetos im plem entados.
0 em preendedorism o juvenil tem sido apontado por program as governam en
tais e não governam entais com o um cam inho para encontrar a solução do
o

desem prego juvenil. M as, na prática, os jovens encontram iriúm eras dificul-

o

dades para criar e gerir em preendim entos que, efetivam ente, gerem renda.
M esm o as experiências organizadas no cam po da econom ia solidária m os
tram que é preciso colocar em prática um conjunto de iniciativas para que os
em preendim entos solidários possam sobreviver e gerar renda. A questão do
acesso ao crédito é central, mas não é a única.
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2.3.

JOVENS E ACESSO À CULTURA E LAZER
Nesse âm bito, os dados são bastante assustadores, denunciando a grave si
tuação de exclusão em que se encontra a juventude brasileira. 0 Perfil da
Juventude Brasileira revelou que: 36% dos jovens nunca foram a show de
música brasileira; 39% nunca foram ao cinem a; 52% nunca foram a uma bibli
oteca fora da escola; 52% nunca foram ao estádio; 58% nunca participaram
de show s ou outras atividades culturais realizadas em praças públicas; 62%
nunca foram ao teatro; 69% nunca foram a um m useu; 92% nunca foram a
um concerto de m úsica clássica.^
No acesso aos espaços de cultura e lazer pesa a discrim inação quanto a:
situação econôm ica, raça. gênero, local de moradia (centro-periferia. interiorcapitai, rural-urbano) e nível de escolaridade. Nesse quadro, salta particular
m ente aos olhos que mais da m etade dos jovens brasileiros nunca participa
ram em eventos culturais realizados em praças públicas; a não fruição cultural
se junta à falta de acesso aos espaços públicos, à im possibilidade de circular
no espaço da cidade. 0 lazer está sempre mais circunscrito aos espaços fecha
dos e controlados dos shoppings que, nos dados levantados pela pesquisa
Juventude Brasileira e Democracia, resultou ser o local mais freqüentado pelos
jovens (quase 70% dos entrevistados assim se manifestaram).
Os dados levantad os pela pesquisa "Inform ações básicas m unicipais" reali
zada pelo IBGE (2001), m ostram que teatro, cinem as e museus são pouco
presentes na maioria dos m unicípios brasileiros e que o acesso desigual aos
aparelhos de lazer relacionados com as novas mídias e as tecnologias digitais
está gerando um novo padrão de exclusão.
Vale salientar que na pesquisa realizada Juventude Brasileira e Democracia
m uitos jovens declararam que a falta de segurança é um fator que se junta à
falta de disponibilidade financeira, tornando mais difícil freqüentar eventos
culturais e de lazer.
Se consideram os que os dados das pesquisas revelam que os grupos culturais
são a segunda m odalidade de organização entre os jovens (atrás som ente dos
grupos religiosos), a dificuldade de ter acesso aos espaços de produção e ex
pressão cultural im plica na impossibilidade, por parte desses grupos, de desen
volver satisfatoriam ente as atividades a que se propõem . Por exem plo, nos
diversos espaços em que os jovens m anifestam demandas (encontros, fóruns,
pesquisas etc.) é significativa a reivindicação por te r espaços para as bandas
musicais juvenis se apresentar em show s e outros eventos públicos.

2.4.

JOVENS E VIOLÊNCIA
Como já colocado, o tem a da violência e segurança pública aparece em pri
m eiro lugar entre as preocupações dos jovens, tanto na pesquisa PerfH da
Juventude Brasileira, do In s titu to Cidadania, com o na pesquisa Ju ve n tu d e

7 Abramo e Branco, op. cit.
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Brasileira e D em ocracia, coordenada pela parceria Ibase e Pólis. Se por um lado
essa preocupação reflete as evidências estatísticas que apontam às chamadas
causas externas {assassinatos, acidentes de trânsito, etc.) com o o principal
fa tor de m ortalidade entre os jovens brasileiros, por outro lado é possível atri
buir, pelo m enos em parte, o peso dessa preocupação ao clima de insegurança
generalizada criado pela espetacularização da violência pela grande mídia.
Como se afirm a no relatório final da pesquisa J u ve n tu d e B rasileira e D em o
cracia , "é possível que o tema da violência, como vem sendo tratado, em alguma
m edida esteja contribuindo para tirar o foco da raiz do problem a, que tem sua
origem nas profundas desigualdades sociais que caracterizam a sociedade bra
sileira." (Ibase/Pólis, 2005, 19).
De acordo com o "M apa da V idência: os jovens do Brasil IV (2004)^", entre os
anos de 1993 e 2002, o número total de hom icídios registrados pelo SIM (Sub
sistema de Inform ações de M ortalidade) no país passou de 30.586 para 49.640,
o que representa um aumento de 62,3%. No entanto, se observarmos o aumento
decenal de hom icídios entre os/as jovens, pode-se verificar que na população
juvenil esse increm ento foi de 88,6%.
Dos 48.196 jovens que morreram em 2002, 14,983 foram vítim as de armas de
fogo. Nada m enos que 31,2%- de todas, as m ortes juvenis no ano de 2002
foram causadas por armas de fogo, num crescente significativo: em 1988 essa
proporção era de 25,7%.
É no grupo de 15 a 24 anos que os hom icídios atingem sua m aior incidência.
Segundo a W orld Health Statistics Annual, em 19 países selecionados, entre
os anos 1995 a 1999, o Brasil é o que apresenta a mais alta participação dos
hom icídios no total das m ortes nessa faixa etária: 40,06% das m ortes entre
^

os rapazes e 35,77% , entre as moças. E o segundo colocado, os EUA, apre-
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senta índices bem inferiores - 22,48% das m ortes entre os rapazes e 10,23%,
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entre as m oças - seguido de perto pelo M éxico, com 21,58% e 14,65%, res-
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pectivam ente, e, de form a mais distante, peía Rússia, com 10,51% e 9,8%.
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Todos os outros 15 países apresentam índices inferiores a 7,5%.
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0 "m om en to" crítico, de m aior risco de ser vítim a de hom icídio, é a idade de
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20 anos, com uma elevada taxa de 69,1 hom icídios em 100 mil jovens de 20
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anos de idade. (WAISELFISZ, 2004)
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Outro dado é que a taxa de hom icídios da população negra é bem superior à
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da população branca, o que indica a existência de uma m aior vulnerabilidade
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por parte dos jovens negros à violência física. Se no conjunto da população a
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vitim ização do negro já é severa, entre os jovens de 15 a 24 anos, o problema
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agrava-se ainda mais. A taxa de hom icídio de jovens negros (68,4 em 100 mil)
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é 74% superior à taxa dos jovens brancos (39,3 em 100 mil).
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0 maior envolvim ento dos jovens em crimes e homicídios tam bém tem efeitos
nefastos no que diz respeito à estigm atização deste grupo, percebido, cada

8 W A IS ELFIS Z , U nesco, 2004.

vez mais. com o perigoso e suscetível ao crim e. Essa percepção sobre os
jovens se reflete nas orientações ainda fo rte m e n te presentes entre os form uladores de políticas: o objetivo (m uitas vezes declarado) das ações é "ocupar

0 tem po ocioso" dos jovens, m antê-los ocupad os por m eio de atividades
esportivas, culturais e de lazer para que evitem se envolver em atividades
crim inosas (nesse sentido, as atividades esp o rtiva s parecem ser até mais
eficazes, já que, além de ocupar o tem po, cansam). M esm o os próprios jo 
vens reproduzem em suas falas esse "sentido com um " que representa os
jovens com o "ociosos".® Ainda são tím idas as iniciativas que identificam essa
própria estigm atização com o causa de grande parte dos hom icídios nessa
faixa etária e buscam rom per esse "senso com um ": ao lado de ações que
buscam dar uma visibilidade social positiva às ações juvenis, algumas ONGs
têm procurado atuar d ire ta m e n te ju n to às fo rça s repressivas (responsável
por grande parte das m ortes de jovens), trazendo jovens para desenvolverem
atividades com os policiais,
A força política dessa representação da juventude se m anifesta no fato de
que há, hoje, em discussão no Congresso Nacional mais de 16 projetos para
reduzir a m aioridade penal no Brasil - um deles p ropõe que ela passe para
14 anos - e para aum entar o tem po dè reclusão dos/das adolescentes que
com etem hom icídios.
Do to ta l de 345 mil adolescentes infratores e adultos crim inosos no Brasil,
17,4% são crianças e adolescentes com menos de 18 anos. Além disso, a
população com idade entre 20 e 29 anos corresponde a mais de 50% das
pessoas privadas de liberdade no País.
Por fim , to do s esses dados projetam com força a relevância da questão da
garantia dos direitos hum anos, sociais, econôm icos e civis entre os jovens
brasileiros. Tanto os direitos declarados na Constituição brasileira com o os
novos direitos, tem atizados e reivindicados petos m ovim entos sociais.

9 CfL Tom m asi, em prelo.
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0 T R A B A LH O D AS O R G A N IZA Ç Õ ES
IN T EG R A N T ES DO PAD

Os âm bitos da educação, trabalho, cultura e lazer, prevenção e atenção aos
casos de violência são tam bém as esferas de intervenção das ONGs, m ovi
m entos sociais e organism os ecum ênicos participantes do PAD, no que diz
respeito aos jovens.
As ações realizadas são, no geral, bastante localizadas, direcionadas a atender
grupos específicos de jovens identificados a partir de seu local de moradia, a
escola onde estudam ou a situação de violência sofrida. Algum as ONGs reali
zam tam bém atividades mais amplas que dizem respeito à discussão e defesa
de direitos nos âm bitos da organização, reivindicação, mobilização e atuação
política e à produção de conhecim ento (pesquisas e publicações), visando
tam bém sensibilizar a sociedade sobre a tem ática dos direitos juvenis.
Geralm ente as ações envolvem os pró p rio s jovens, os pais, os pro fe sso re s e
a com unidade de uma form a geral. Poucos projetos têm uma interlocução
direta com o poder público e m uito poucos com o M inistério Público: nesse
ú ltim o caso, são as ações que se propõem com bater casos específicos de
violência, com o o trabalho em condições que prejudicam à saúde e a violência
contra as mulheres.
As ações realizadas cobrem uma vasta tipologia.
Algum as têm com o intuito articulação dos atores juvenis, por meio da organiza
ção de fóruns locais ou redes temáticas, destacando, ora as dificuldades que os
grupos juvenis têm de se relacionar com o associativismo de base com unitária,
ora a significativa participação de jovens em m ovim entos de base, com o o
m ovim ento de luta pela moradia (m esm o se. no geral, bastante invisibilizados).
Várias iniciativas se desenvolvem no am biente escolar, visando atuar na ga
rantia do direito à educação de qualidade. Algum as procuram am pliar os hori
zontes do trabalho escolar, transform ando as práticas pedagógicas e procu
rando aproxim ar os professores do universo juvenil. Ao m esm o tem po em
que ainda se luta pela universalização do acesso,.
Considerando as experiências relatadas, é menor o número de iniciativas que
atuam no.cam po do direito ao trabalho, com parativam ente aos tem as da edu
cação e da violência. Além de algum as iniciativas de qualificação profissional
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e da organização de grupos de produção, o trabalho de alguns visa prom over
a discussão ao redor da questão do trabalho dando centralidade à visão do
trabalho com o direito.
M uitas ações prom ovem o envolvim ento em atividades de arte e cultura com o
instrum entos e m odalidades para atingir objetivos que extrapolam a expressão
e produção cultural. M uito poucas são as ações que se desenvolvem em âm 
bito rural, A maioria das ações se situa nos bairros periféricos das cidades.
A seguir, vam os relatar com mais detalhes as experiências desenvolvidas, agru
pando-as, para finalidade do relato, ao redor de alguns tem as centrais. Evidente
mente, as separações não são rígidas e vários projetos atuam ao m esmo tem po
em vários âm bitos (com o escola e cultura, violência e escola, etc).

3.1.

VIOLÊNCIAS
Alguns projetos procuram incidir diretam ente no enfrentam ento de situações
de violências sofridas por jovens.
O Serviço Pastoral dos M igrantes e a Ação Educativa relatam ações pontuai^
em torno de violências contra a integridade física e ^ vida de jovens específicos.
A Ação Educativa envolveu-se numa m obilização da sociedade civil para denúncia"e garantia da integridade física de um jovem de Belo Horizonte, vítima
da violência policial, A m obilização cham ou a atenção para o fato de que esta
violência é com um entre os jovené negros e pobres e, até o m om ento, garan
tiu a vida do jovem em questão. O Serviço Pastoral dos M igrantes, em par
ceria com igrejas de diversos credos, pastorais sociais e grupos de jovens,
denunciou ao M inistério Público, casos de m orte de jovens inocentes na peri
feria de São Paulo, assassinados por policiais m ilitares; esses casos estão
agora sendo investigados.
Dois program as atuam no enfrentam ento de violências sofridas especifica
m ente por m ulheres. 0 "Programa de Prevenção ao Tráfico de Pessoas com
Jovens e A dolescentes do Ensino M é d io em Escolas da rede Pública Esta
dual” , desenvolvido pelo Serviço à M ulher Marginalizada (SM M ) em 5 cidades
(2 do N ordeste, 2 do Sudeste e 1 do Centro Oeste), tem por objetivo construir,
fortalecer e anim ar uma rede de profissionais na área de educação para o
enfrentam ento ao trá fico de pessoas e a exploração sexual com ercial de m u
lheres, crianças e adolescentes. 0 Ser M ulher mantém um serviço telefônico,
o "D isque M ulher", que encam inha m ulheres vítim as de violência a uma rede
de serviços públicos de segurança, saúde, justiça e apoio às mulheres.
E dois outros program as visam e n fre n ta r de fo rm a m ais siste m á tica a pro
blem ática da violência vivida por jovens no contexto urbano do Rio de Janeiro
e seu entorno.
0 PROFEC (Programa de Formação e Educação Comunitária) atua junto a ado
lescentes e jovens de diferentes Igrejas, que vivem em situação de grande
vulnerabilidade social em dois m unicípios da Baixada Fluminense (Duque de
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Caxias e Belford Roxo}, visando à criação de um Centro Ecum ênico Cultural
onde se desenvolvem diferentes atividades voltadas a prom over uma cultura
de paz (oficinas, cursos e debates).
0 Programa "Rotas de Fuga” , im plem entado pelo O bservatório de Favelas do
Rio de Janeiro, experim enta uma m etodologia bastante inovadora no enfren
tam ento das causas da violência, propondo alternativas às crianças, adoles
centes e jovens envolvidos no tráfico ilícito de drogas. Desenvolve-se por meio
de duas estratégias fundam entais:
1) A integração e o fortalecim ento de uma ampla rede de atendim ento que
m aterialize de form a plena o sistem a de garantia dos direitos da criança e
adolescente ("rede de retaguarda institucional").
2) Sensibilização, m obilização e articulação de setores da sociedade tendo
em vista à elaboração e proposição de políticas públicas para o enfrenta
m ento do trabalho de crianças, adolescentes e jovens no tráfico de drogas.
Identificando que o universo do tráfico de drogas vem tornando-se tam bém à
fo n te para um conjunto de práticas culturais juvenis, o programa acompanha
os jovens e suas fam ílias no percurso de desligam ento do trafico e busca de
alternativas de sustentação e socialização.

3 . 2.

EDUCAÇÃO
Nesta área, a Nova, a Central de M ovim entos Populares - CMP e a Ação
Educativa desenvolvem ações em algumas escolas de periferia.
A CMP desenvolve duas atividades específicas que visam am pliar as oportuni
dades form ativas dos jovens, uma por meio da organização de salas de leitura
num bairro da zona sudeste de São Paulo e outra por m eio da organização, por
parte dos jovens, de uma série de atividades numa escola da região noroeste
de São Paulo: cinema, oficinas de arte, inform ática, debates.
As atividades realizadas pelo Nova (em algum as escolas do m unicípio de
Sobral, no Ceará) e pela Ação Educativa (em algumas escolas da Zona Leste de
São Paulo) procuram legitim ar as demandas juvenis, a expressão de desejos e
necessidades dos jovens quanto à sua escolarização, e s tim u la n d o a partici
pação ativa dos jovens na construção de uma educação de qualidade. De fato,
a pesquisa Juventude Brasileira e Dem ocracia, mencionada anteriorm ente,
m ostrou que os jovens têm m uito a dizer sobre a realidade escolar, elaboram
propostas concretas sobre o projeto político-pedagógico da escola: o problem a
é que são poucos os espaços que a escola abre para que os jovens, possam
debater sobre essas questões.
Partindo do diagnóstico sobre a distância existe n te entre a escoia e a reali
dade que os jovens vivem, as ações desenvolvidas visam estabelecer canais
de diálogo entre os jovens e os educadores, possibilitando que os jovens quali
fiquem suas dem andas e que os educadores reconheçam a le g itim id a d e
dessas demandas.

22

Interessante notar que os dois projetos fazem referência à im portância de
considerar os jovens não som ente individualm ente, dando visibilidade à exis
tência de grupos juvenis que desenvolvem atividades em diferentes áreas (so
bretudo no cam po das artes).
A Ação Educativa desenvolve mais duas atividades que visam promover o di
reito à educação de form a mais ampla: o projeto Açào na Justiça e a campanha
em defesa do FUNDEB (Fundo de M anutenção e Desenvolvim ento da Educa
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). 0 prim eiro tem por
objetivo dissem inar as possibilidades de judicializaçâo dos direitos educativos,
com destaque para a defesa do direito à escolarização das pessoas jovens e
adultas. No segundo, juntam ente com outras organizações articuladas na Cam
panha Nacional pelo D ireito à Educação, vem participando de intensa m obili
zação para a aprovação do novo fundo de financiam ento da educação básica
(Fundeb), que garantirá recursos para segm entos até hoje excluídos do finan
ciam ento federal, com o a educação de pessoas jovens e adultas.

3. 3.

TRABALHO E GERAÇÃO OE RENOA
0 Serviço Pastoral dos M igrantes tem desenvolvido ações em defesa da vida
e dos direitos trabalhistas de jovens que trabalham em Usinas de açúcar e
álcool no estado de São Paulo. Houve casos dram áticos de m orte de trabalha
dores por causa das condições de trabalho. 0 sistem a judiciário foi acionado,
por m eio de denúncias ao M inistério Público. A pressão exercida, inclusive
por m eio da organização de paralisações e greves, teve conseqüências signi
ficativas tanto no aum ento da fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho
nas usinas, com o na am pliação do debate sobre as condições de trabalho e a
busca de soluções, com a realização de audiências públicas do M inistério
Público com a sociedade civil da região.
Koinonia desenvolve um conjunto de ações de denúncia e encam inham ento
de reparações de danos no caso da violação dos direitos de trabalhadores
rurais da região do Subm édio São Francisco, entre os quais encontram -se
m uitos jovens. Essas ações envolvem a realização de sem inários com a parti
cipação do M inistério Público do Trabalho, de técnicos, gestores e autoridades
públicas dos cam pos do Trabalho e da Juventude: denúncias na Câmara de
Vereadores: m anifestos dirigidos às autoridades públicas: sessões públicas
no C om itê de D ireitos Hum anos do Congresso Nacional.
O Centro Gaspar Garcia de D ireitos Humanos não m antém nenhum projeto
específico voltado à tem ática da juventude. Entretanto, o projeto "Catadores e
Catadoras de M ateriais Recicláveis - Coorpel" de apoio e formação associativa
e a Escola Reviravolta adm item o ingresso de jovens maiores de 18 anos. A partir
de dados internos, o Centro indica a significativa participação de jovens traba
lhando como catadores de materiais recicláveis, e que a maioria destes catadores
jovens interrom peu os estudos sem com pletar o ensino fundam ental.
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A Ação Educativa relata o desenvolvim ento de duas ações, uma de caráter
localizado (apoio à estruturação de um em preendim ento produtivo por parte
de um grupo de jovens) e outra mais difusa (organização, junto com outras
entidades, de sem inários em diferentes regiões do país que visaram propor
m om entos de escuta qualificada dos jovens sobre suas necessidades, desejos,
dificuldades com relação ao m undo do trabalho). A primeira perm itiu experi
m entar diretam ente as potencialidades e dificuldades em que se batem os
jovens quando procuram criar um em preendim ento produtivo (no caso, pro
dução de m ateriais através da reciclagem de papel) que efetivam ente gere
renda. A segunda perm itiu am pliar consideravelm ente o debate sobre o traba
lho com o direito dos jovens, e as parcerias realizadas com entidades do Nor
deste perm itiram am pliar o raio de ação desse debate. As discussões prom o
vidas através dos sem inários estão sendo sistem atizadas numa publicação
dirigida a jovens, o 'A lm anaque Juventude e Trabalho".

3. 4.

MOBILIZAÇÃO DE JOVENS NA CIDADE
Alguns projetos visam fortalecer e am pliar as m últiplas form as de organiza
ção, articulação e m obilização dos jovens na cidade. 0 ponto de partida é^a
percepção de que, apesar da imagem social predom inantem ente negativa
sobre os jovens, uma parcela expressiva deles tem encontrado alternativas e
form as diferenciadas para se inserir na cena pública e de que, em bora este
jam suscetíveis à violação de direitos consagrados em nossa Constituição,
eles tam bém se colocam com o sujeitos capazes de denunciar, reivindicar e
lutar por m elhores condições de vida. A pesquisa Retratos da Juventude Bra
sileira aponta que 15% dos jovens participam de algum grupo de jovens e

^

evidencia que é na dim ensão religiosa que mais se m anifesta o associativism o

i

juvenil: 4% dos jovens são m em bros de grupos de jovens de igreja.

0

S

.

0 Pólis/tem desenvolvido,um a série de atividades no d istrito de Grajaú (zona

ê

Sul de São Paulo) cujo intuito é investir na articulação dos atores locais e na

^

participação dos jovens na vida comunitária. 0 mapeamento das organizações

1

existentes, o diagnóstico sobre suas form as de atuação, a constatação das

I

dificuldades do diálogo entre os grupos juvenis e as organizações com unitárias,

<

o estabelecim ento de relações mais efetivas com os grupos de jovèns ligados

C

1

à cultura Hip Hop, têm perm itido intervir no sentido de reafirmar as identidades

o

coletivas juv.enis, suas linguagens próprias e suas form as de atuação.

O)
O

Q

■

A Ação Educativa tem realizado atividades no sentido de apoiar a estruturação

2

de grupos juvenis bem com o a articulação de redes e fóruns de juventude,

“

uma vez que, embora esses grupos se organizem sobretudo em torno das

<
5

O

dim ensões religiosa e cultural, suas ações têm , m uitas vezes, fo rte caráter
'

social e político, Uma dessas iniciativas envolveu atividades de form ação para

E

que esses elaborassem e desenvolvessem projetos próprios. O trabalho desen-

S

volvido levanta questões im portantes sobre a eficácia e a oportunidade des-

§

sas ações. As dificuldades que os jovens encontram para a im plem entação

o

das ações, especificam ente por causa da falta de financiam entos: a inevitável

<í
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fluidez e precariedade dos grupos; o descom passo entre os tem pos juvenis e
os tem pos im postos pelos program as e, finalm ente, a frustração vivida pelos
jovens, quando tentam atuar na solução de problem as lá onde nem o poder
público consegue ter algum impacto, induzem a repensar o alcance e o caráter
dessas ações e propostas.
0 trabalho desenvolvido pela FASE (SAAP e Projeto DESC) tem com o objetivo
principal .0 em poderam ento dos jovens com o sujeitos de direitos e o desen
volvim ento da cultura de direitos com e para a juventude. 0 ponto de partida
é a crença que desenvolver a cultura de direitos com a juventude significa
levar o jovem a se interessar pela sua realidade, vista em todas as dim ensões,
a procurar conhecê-la cada vez mais, a descobrir as m elhores form as de inter
vir para m odificá-la, para transform á-la. Aqui estão m enos destacadas as ques
tões específicas da condição juvenil, e mais a afirm ação de que há mudanças
que som ente a participação dos jovens pode viabilizar, com as contribuições
que som ente eles podem dar, por serem jovens e enquanto forem jovens.
Nesta direção, a maioria das atividades teve com o eixo a arte e a cultura,
tendo com o pressuposto que neste cam po há um natural envolvim ento da
juventude. Essas ações se direcionaram a três grupos distintos: a) com o grupo
m usical 0 RAPPA e seu Fã clube desenvolveram -se campanhas tanto de soli
dariedade com o de com bate ao turism o sexual: b) Com a Roda da Solida
riedade (grupo de jovens artistas), apoiando sua organização e estruturação,
desenvolveram -se ações de form ação sobre direitos, pesquisas com outros
jovens sobre percepção dos d ire ito s, a tividade s s o c io c u ltu ra is e o engaja
m ento na Campanha "O Brasil tem Fome de D ireitos", onde não só foram
protagonistas da defesa do artigo 6® da Constituição com o produziram os
m ateriais gráficos e as com posições; c) Rede Circo do M undo, apoiando a
organização e estruturação da rede que inicialm ente reunia organizações que
trabalham com arte-educação com jovens e adolescentes ainda numa perspec
tiva da necessidade e da assistência. Hoje. estas instituições além de partici
parem de redes e fóruns locais estão representadas em uma das câmaras
setoriais do M inistério da Cultura.
Nesse âm bito, podem os tam bém colocar um projeto desenvolvido pela Central
dos M pvim entos Populares na favela de Heliópolis, em São Paulo, que teve
com o resultado a criação de uma rádio com unitária gerida por jovens. Apesar
do grande interesse suscitado entre os jovens, bem com o da abrangência e
relevância de suas em issões na com unidade, a rádio foi fechada pela polícia
por falta de docum entação legal. Os jovens estão se m obilizando , pressio
nando jun to ao M inistério Público para que a rádio seja reaberta.

3. 5.

CULTURA
No cam po da cultura, o Pólis e a Ação Educativa desenvolvem atividades que
envolvem especificam ente jovens participantes de grupos culturais. A ação
do Pólis se localiza num bairro da periferia de São Paulo. Cidade Tiradentes.
onde são realizados encontros com os jovens dos grupos culturais locais, com
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vista à elaboração de uma publicação que relate a realidade dos jovens do
bairro. Como resultado, se assinala que as "escutas culturais realizadas com
os grupos de jo ven s têm reforçado a construção conjunta do respeito à autono
mia e do direito à expressão, criação e o fazer cultural dos jovens, conferindolhes vis ib ilid a d e ".
A Ação Educativa, por sua vez, tem desenvolvido uma ação mais abrangente
com 0 intuito de prom over a cultura Hip-Hop e dar visibilidade aos jovens
com o m ediadores, criadores e produtores culturais. Anualm ente, desde 2001,
a entidade prom ove a Semana de Cultura H ip-H op: um conjunto de atividades,
discussões, oficinas, intervenções artísticas e culturais que são realizadas em
parceria com grupos, posses e núcleos culturais ligados ao m ovimento Hip-Hop.
A atividade tem fortalecido a visibilidade dessa produção cultural juvenil e a
articulação entre os grupos juvenis, que estão organizando um Núcleo Hip-Hop
com 0 objetivo de realizar atividades experim entais com o cursos, debates,
atividades culturais.

3 . 6.

EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, TRABALHO E TERRA
0 programa que Koinonia desenvolve na região do baixo e subm édio São Fran
cisco, abrangendo 23 m unicípios de Alagoas, Pernambuco e Sergipe, está
voltado a diversos aspectos da vivência juvenil rural daquela região. A partir de
um diagnóstico abrangente sobre a situação dos jovens da região, que envolve
a violação dos direitos à educação, trabalho, cultura e lazer, a omissão do
poder público na garantia desses direitos (em particular em viabilizar o acesso
à terra por parte dos jovens) e as conseqüências do envolvim ento dos jovens
no cultivo da maconha, o programa visa responder às demandas juvenis reali
zando um conjunto de atividades com os jovens.
Dentre essas atividades são destaques sem inários sobre as condições de vida
e trabalho dos trabalhadores rurais do SMSF e tam bém sobre as Políticas
Públicas para a Juventude Rural; pesquisas sobre as form as de superação da
violência e sobre o papel do M inistério da Justiça na prevenção ao envolvi
m ento infanto-juvenil no plantio da maconha, e ainda a atuação no processo
perm anente de organização cidadã da juventude, por meio de ações culturais
planejadas, executadas e socializadas pelo Coletivo de Jovens do Pólo Sindi
cal do Subm édio São Francisco.
Para a exigibilidade dos direitos da juventude daquela região, diversos instru
m entos têm sido utilizados: abaixo-assinados, m anifestos dirigidos às autori
dades públicas, participação em sessões públicas nas Câmaras de Vereadores,
sessões públicas no Com itê de D ireitos Humanos do Congresso Nacional.
Estas ações são desenvolvidas em parceria com organizações locais da socie
dade civil, em particular com o Sindicato de Trabalhadores Rurais; nesse sen
tido, é assinalada a prom oção de relações inter-geracionais significativas.
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4

D IA LO G A N D O COM A A R E A DE DH

As transform ações sociais ocorridas nas últim as décadas, a am plitude dos
sujeitos coletivos, as form as novas e específicas de subjetividades e a diversi
dade nas maneiras de ver o m undo e de viver projetam e intensificam a neces
sidade de obter direitos. Neste contexto, a construção do diálogo, no espaço
público e tam bém no privado, entre adultos e jovens passa pelo reconheci
m ento dos jovens com o um Outro (ou Outros) e, com o tal, com direito a parti
cipar e te r sua identidade considerada.,
M uitas das experiências aqui analisadas têm contribuído nesse sentido, com o
pode-se perceber pelos resultados destacados: "o reconhecim ento da m ídia"
(CMP), "repercussão positiva quanto à valorização e auto-estim a dos jovens, a
identificação com a com unidade do fortalecim ento da sociabilidade" (Obser
vatório de Favelas), "superaram-se preconceitos e os jovens foram considerados
interlocutores leg ítim o s" (Ação Educativa), "a inserção dos jo ve n s na com uni
d ad e" (CMP), "am pliou a visibilidade das organizações juvenis, contribuindo
para o fortalecim ento do direito dos jo ve n s à participação" (Ação Educativa)," o
reconhecim e nto dos jo ve n s com o defensores de direitos e protagonistas das
p o lítica s" (FASE), "am pliação do reconhecim ento sobre novas form as de orga
nização e m obilização, com o tam bém tem am pliado o debate sobre a em er
gência desses atores" (Pólis), "a possibilidade de m a io r visibilidade desses g ru 
pos abriu espaço para m aior sensibilidade do p o d e r p ú b lico local, no sentido
de re con h ece r os jove ns com o produtores, criadores e m ediadores culturais"
(Ação Educativa), "reforçado a construção conjunta do respeito à autonom ia e
do direito à expressão, criação e o fazer cultural dos jovens, conferindo-lhes
visibilidade" (Pólis), "se estabeleceu na região um vínculo entre as lutas histórico-sociais (...) e as ações ju ve n is" (Koinonia),
E nos cam pos da participação e da cultura que a intervenção das organiza
ções do cam po do PAD mais têm contribuído para que a ação juvenil seja
reconhecida e valorizada com o "novas" form as de exercer direitos, chegando,
em alguns,casos, a im pactar as políticas: "nas cidades de São Pauio (VA! Programa Para a Valorização de Iniciativas Culturais) e Em bu das Artes (PróJovem ) existem hoje leis e projetos de incentivo financeiro a iniciativas cultu
rais prom ovidas p o r jo v e n s " (Ação Educativa)
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A ssim percebe-se que, entre as organizações do PAD, desenvolvem -se expe
riências que superam uma tendência fo rte m e n te presente na sociedade que é
a de dar atenção ao tem po livre da juventude apenas com o form a de redução
de danos ou de prevenção da violência, sem "considerar as potencialidades
Impressas na vivência p lu ra l do tem po livre, do lazer e da cultura com o direitos
plenos de cidadania." (Brenner, Dayrell e Carrano, 2005, p. 213). "Nos espaços
de lazer, os jovens podem encontrar as possibilidades de experim entação de sua
individualidade e das m últiplas identidades necessárias ao convívio cidadão
nas suas várias esferas de inserção social (...) laboratórios onde se processam
experiências e se produzem subjetividades. (...) Falarem direito cultural im plica
criar condições de produção cultural, esta com preendida com o acesso a p ro 
dutos, .inform ações, m eios de produção, difusão e valorização da m em ória
cultu ra l coletiva." (Idem, p. 177)
Ainda neste cam po, há direitos que afetam diretamente os jovens que deles são
sujeitos, entre eles o direito à cidade, e o direito à participação direta e univer
sal dos cidadãos nos processos decisórios, por meio de plebiscitos, referendos,
audiências públicas e im plem entação de orçam entos participativos.
As cidades, segundo a C onstituição Federal, têm uma finalidade coletiva; con
servar a existência dos cidadãos e propiciar-lhes o bem-estar. Entretanto, o
processo de urbanização desenfreado gerou e vem gerando problemas sérios,
que afetam diretam ente a população mais jovem , com o já relatado no item
"Jovens e acesso à cultura e lazer", e que tam bém repercutem na vida dos
jovens que buscam do trabalho e da moradia.
0 direito à com unicação, in trin se ca m e n te vinculado aos d ire ito s à cu ltu ra e
à educação, ainda que positivado de form a ampla pelo artigo 220, tam bém
sofre restrições pelo Poder Público, com o se viu no relato da CMP acerca da
Rádio Heliópolis.
0 conceito de Rádio Com unitária é tipicam ente brasileiro e recente. Começou
a ser construído em m eados da década de 90, quando entidades sem fins
lucrativos e de finalidades educativas e culturais, inconform adas com o fato
de 0 governo federal não autorizar sua operação no sistem a de radiodifusão
de pequena potência e alcance lim itado - sem ao menos fundam entar a nega
tiva do pedido - com eçaram a instalar esse tip o de estação enquanto aguar
davam a autorização.
0 preceito legal para repressão às rádios e apreensão dos e q u ip a m e n to s é
o

0 artigo 70 do antigo C ódigo de Telecom unica ções’®, de m atéria penal e

2

proveniente do regim e militar.
Após a edição da lei 9.612 de fevereiro de 1998 que instituiu o serviço de
radiodifusão com unitária, em 2001, de 12.000 rádios, apenas 24 têm conces
sões do M inistério das C om unicações."

10 Lei 4.117 de agosto 1962, revogada peia Lei 9.472 de julho de 97, exceto quanto à matéria penal e matéria
relativa à radiodifusão.
11 Silveira, Paulo Fernando. Rádios Com unitárias, 2001, pág. 05.
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No cam po da educação, fica claro que ainda há m uito por fazer para que se
reconheça que os jovens têm direito à educação, tanto quanto têm as crianças.
E as organizações do PAD estão atuando por diferentes form as. Registra-se
uma ampla m obilização que garantiu a aprovação de lei que ampliará conside
ravelm ente os recursos destinados ao .atendim ento dos jovens no ensino
m édio, ao lado de uma iniciativa para debater e circular inform ações sobre as
possibilidades e obstáculos da exigibilidade do direito ao ensino médio através
do sistem a de justiça (prom otoria e poder judiciário), uma vez que as demandas
judiciais por educação têm se restringido aos casos relativos a crianças.
E, para aiém do acesso, desenvolvem -se experiências tendo em vista a elabo
ração de propostas pedagógicas adequadas às necessidades desses sujeitos,
que são assim avaliadas: "Os jo ve n s que participam deste projeto têm uma
consciência m uito m a ior dos d ire ito s" (CMP); "Em um trabalho de educação
visando a exigibilidade de direitos os lim ite s são m uitos (contextos, valores,
práticas que lim ita m a construção de uma dem ocracia efetiva). As conquistas
são processos. (...) Foram trabalhadas e m esm o consolidadas perspectivas de
interlocução e participação conjunta de jo ve n s e educadores em um processo
de reestruturação do funcionam ento das escolas e alinham ento das políticas
públicas educacionais do m unicípio na direção da exigibilidade de direitos."
(Nova); "(...) vêm fortalecendo uma visão dos jo ve n s com o sujeitos de direitos:
direito de serem diferentes do que o m undo adulto espera, direito de serem
respeitados na diferença e de verem reconhecida, no processo educativo, a
le gitim ida de de suas questões." (Açào Educativa)
As iniciativas para exigir a prestação de direitos sociais - de form a im ediata e
sem lim itações - fortalecem os jovens na consciência de seus direitos, afas
tando entendim entos já ultrapassados de que a concretização dos direitos
constitucion ais dependem de norm as program áticas’^
No cam po da violência, as ações de diversas organizações do PAD, m esm o
que pontuais, rom pem o tradicional silêncio que cerca a violência contra os
jovens, destacando alguns grupos específicos: pobres, negros, mulheres, rurais.
As iniciativas envolvem ações de caráter educativo junto aos grupos vulnerá
veis; m obilização social de denúncia: ações no sistem a de justiça, particular
m ente o M inistério Público; articulação de redes de apoio, buscando co m p ro 
m eter os serviços públicos pertinentes.
0 direito à segurança pública face ao jovem é continuam ente negligenciado, e
isso é uma das conseqüências de um m odelo de segurança pública que está
esgotado. Segundo Bicudo e M ariano’®: "a Constituição de 1988 não avançou
significativam ente. A política de segurança pública continua cdm a mesma vio
lência explícita e ile g a l dos tem pos da ditadura e o controle contra o crim e
com um segue as Unhas convencionais e anteriores à ditadura. Em relação à
Policia Civil, é a m esm a orientação dos tem pos de arbítrio: são corriqueiros os

12 Conceito das norm as program áticas.
13 M ariano. B Dom ingos. Bicudo. H. Pereira, Ju stiça Segurança e Direitos Hum anos, in M oser, Cláudio e Rech,
Daniel, Direitos Hum anos no Brasil - Diagnostico e Perspectivas, pág. 219,
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casos de tortura nas delegacias e distritos policiais", e ainda: "as polícias do
Brasil, principalm ente as PMs foram treinadas mais para caçar o in im ig o do
que para evitar o crim e; e que as vítimas são quase sem pre as m esm as: jovens
e pobres da periferia".
■ Por sua vez, os direitos à segurança e proteção de crianças e adolescentes
contidos no Estatuto da criança e adolescente precisam de mais reivindicação
e controle - com mais unidade - para que os novos dispositivos de atenção
não sejam rechaçados pela sociedade (com o é em alguns casos a expressão
"D ireitos Hum anos") e nem ineficientes em face de seus beneficiários.
0 acesso ao trabalho é a preocupação central dos jovens, como já vimos. A ação
do SPM enfrenta o problem a das condições de trabalho, no m undo rural, des
tinadas aos jovens m igrantes - problema presente tam bém entre os jovens
urbanos. Tendo denunciado, organizado paralisações e greves, acionado o
Poder Judiciário ju nto à Prom otoria Pública, conseguiram algum as vitórias:
"Alojam entos e pensões insalubres foram fechados, oútros receberam prazos
para se adequarem às normas da legislação trabalhista. (...) caso usineiros e sin
dicatos persistam na idéia de pagamento p o r produtividade, o M inistério Público
assinalou que lançará m ão de recursos ju rídicos para im p e d ir que isso ocorra."
Além disso, "os próprios trabalhadores têm procurado se organizar para discu
tir sua realidade, se oporem aos opressores e buscarem alternativas. " (SPM)
A lei 10.803 de dezem bro de 2003 deu nova redação ao artigo 149 do Código
Penal Brasileiro, aprim orando o processo judicial e a aplicação de penas mais
rigorosas a em pregadores que subm etem jovens, inclusive, à condição aná
loga de escravos. A prática tam bém é considerad a to rtu ra , segund o a Con
venção Interamerica para Prevenir e Punir a Tortura, ratificada pelo Brasil em
^

20 de julho de 1989.

o,

0 apoio a um grupo de jovens na e struturação de um e m p re e n d im e n to cole-

<
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tivo de produção, evidenciou que "o trabalho é um direito dos jovens, uma

£

necessidade concreta enfrentada p o r eles, m as que dem anda p o lítica s pú-

^

blicas." (Ação Educativa)
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Por fim , a m obilização conjunta de jovens e gestores, em São Paulo e no

0

Nordeste, para discutir o tem a Juventude e Trabalho, perm itiu "a m p lia ra per-

^

cepção do trabalho enquanto um direito ju v e n ii (...) tornar visível o direito ao

1

trabalho aos jove ns a p a rtir dos 16 anos e a necessidade de ações específicas

^

nesse cam po considerando a necessidade de regulam entação da jornada, con-

o

dições de trabalho e salário." (Ação Educativa)
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Os procedim entos burocráticos e rotineiros aos quais se deparam os jovens

o

frente à dinâmica do Estado merecerão um aprofundam ento posterior: "é nosso

<

O
O

<

desafio pressionar o Estado, responsável peia garantia dos direitos, para pro-

y

m o ve r ações que pe rm ita m aos jovens desenvolver um projeto de vida em

2

igualdade de direitos e oportunidades". (FASE)

Cl

^

Pois toda a m an ifestaçã o do Estado - in d e p e n d e n te m e n te de órgão - se

o

dá pelas leis, se nte nça s, a to s n o rm a tiv o s e o u tra s p o lític a s p úb lica s. Estes
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procedim entos, sem pre presentes na ação do Estado frente ao jovem, determ i
narão a ação do Estado em concretizar direitos, seja positivamente, im plem en
tando políticas públicas eficazes, que reconheçam existir uma pluralidade, seja
negativam ente, im pedindo que o jovem possa exercer direitos fundam entais.
Para concluir: a m obilização para o reconhecim ento form al dos jovens com o
sujeitos de d ire ito s , e a concretização desses d ire ito s por m eio de ações
positivas do Estado e ta m bérh da garantia das liberdades, estão inseridas
nas denom inadas "novas" form as de exigibilidade e exercício de direitos, e
adequam -se ao dizer de A ntonio Carlos W oikm er em que: "...cabe explorar as
po ssib ilid ad es do D ireito p ositivo nacional, que inovadoram ente, em sua
dogm ática constitucional enuncia e propõe que, além dos direitos e garantias
fundam entais claram ente expressos no texto (art.5°§2°), não se excluem outros
direitos "decorrentes do regim e e dos princípios por ela adotados ou dos tra
tados internacionais em que a República Federativa seja parte". Tal reconheci
m ento do legislador perm ite com preender a relevância da existência de uma
m últipla gama de direitos em ergenciais.’''
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