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RESUMO 

 

O campo temático sobre juventude se torna mais evidente a partir dos anos 1980 no Brasil, 

refletindo o debate mais amplo nas Ciências Sociais, na Ciência Política e no Campo de 

Públicas, dando origem a uma extensa produção bibliográfica também na área de avaliação de 

políticas públicas e de movimentos sociais. De acordo com a experiência brasileira da 

institucionalização da Política Pública de Juventude a partir de 2005 e a atuação dos 

movimentos sociais juvenis, esse trabalho pretende destacar o município de Natal, capital do 

Rio Grande do Norte, quanto ao como tem se dado a articulação dos movimentos sociais de 

juventude e quais têm sido as suas contribuições nos debates em torno das Políticas Públicas 

de Juventude. O objetivo geral dessa dissertação foi analisar a influência política dos 

movimentos de juventude em Natal nas Políticas Públicas de Juventude do município, 

levando em consideração o período de 2009 a 2014. Como parte de uma pesquisa qualitativa, 

o campo buscou aproximar-se das narrativas dos jovens sobre o conjunto de suas experiências 

no interior dos movimentos sociais, as trajetórias desses movimentos, seus repertórios de ação 

e suas influências políticas, especificamente nas Políticas Públicas de Juventude. Como 

resultados a pesquisa apresenta um breve perfil da juventude natalense, a identificação dos 

movimentos, grupos e organizações juvenis em Natal, analisa as trajetórias de mobilização e 

influência dos movimentos juvenis nas Políticas Públicas de Juventude entre 2009 e 2014 e 

reflete sobre os desafios da participação da juventude. O presente trabalho traz luz sobre os 

movimentos sociais compostos por jovens que atuam na cidade, oportunizando o 

aprofundamento sobre a compreensão da participação como questão chave para o 

desenvolvimento da gestão de políticas públicas e ampliação de direitos. 

 

Palavras-chaves: Juventude; Movimentos Sociais; Participação; Influência Política; Políticas 

Públicas de Juventude; Natal.   

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The subject field of youth in Brazil becomes more evident from the 1980s, reflecting a wider 

debate in the Social Sciences, Political Science and Public field, giving rise to an extensive 

bibliographic production also in the area of evaluation of public policies and social 

movements. This work aims to highlight the city of Natal, capital of Rio Grande do Norte, as 

to how the articulation of social movements of youth came to pass and what have been their 

contributions to discussions on the Public Policy for Youth according to the Brazilian 

experience of institutionalization of the Public Policy for Youth from 2005 and the work of 

youth social movements. The overall objective of this dissertation was to analyze the political 

influence of the youth movements in Natal and the city's Public Policy for Youth, taking into 

account the period of 2009 to 2014. As part of a qualitative research, we sought to approach 

the narrative of young people on the set of their experiences within the social movements, the 

trajectories of these movements, their repertoires of action and their political influence, 

specifically in the Public Policy for Youth. As a result, the research presents a brief profile of 

Natal youth, identification of youth movements, groups and organizations in Natal, analyzes 

the trajectories of mobilization and influence of youth movements in the Public Policy for 

Youth between 2009 and 2014 and reflects on the challenges of youth participation. This 

study sheds light on social movements composed of young people who work in the city, 

providing opportunities for the deepening of the understanding of participation as a key issue 

for the development of management of public policies and expansion of rights. 

 

Keywords: Youth; Social movements; Participation; Political influence; Public Policy for 

Youth; Natal. 
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INTRODUÇÃO 

 

Inquietações para o trabalho e a trajetória do sujeito pesquisador 

Dar origem a uma dissertação é mais do que produzir um texto que exponha os 

resultados de uma pesquisa acadêmica. É também narrar uma história. Por uma história no 

mundo é tanto mais instigante para o pesquisador, quanto maior for sua implicação na história 

que se propõe dissertar. As perguntas que me desafiaram a investigar a política pública de 

juventude no Rio Grande do Norte e as trajetórias de influência política dos movimentos 

sociais juvenis potiguares surgiram da minha implicação pessoal no tema. 

Participante do movimento estudantil desde o final do ensino fundamental, foi no 

ensino médio que pude conhecer e lutar pelos diversos direitos, a partir das vivências que o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Iguatu, me 

oportunizou, dentro e fora da instituição. Foi nesse período que ingressei em uma 

Organização Não Governamental (ONG), ainda adolescente, a partir da oferta de um projeto 

na escola. Localizada na cidade Iguatu, interior do estado do Ceará, a organização tinha como 

missão promover ações estratégicas que contribuíssem significativamente com o 

Desenvolvimento Humano, Local e Sustentável, com base na educação e inserção social, 

econômica e política de jovens e adultos. O engajamento nas atividades foi abrindo 

oportunidades para um maior envolvimento na programação dos outros projetos da 

organização, fato que foi consolidando escolhas pessoais e profissionais na área da 

Agroecologia Familiar e da Educação Popular e nos movimentos sociais do campo, da cidade, 

de juventude, de raça e de gênero. Assim, no decorrer da minha trajetória dentro desta 

instituição, passei a coordenar projetos sociais nas temáticas de participação, comunicação, 

juventude, concertação institucional e desenvolvimento local. Na interface com as ações 

pedagógicas, vivi um conjunto de situações de interação junto com outros jovens e 

profissionais. Por meio destas interações, nos espaços comuns e encontros propostos, fui 

construindo percepções, olhares e leituras sobre as distintas realidades. 

Ao longo do tempo, passei a atuar também na gestão da organização e comecei a 

participar de redes locais e nacionais de articulação de instituições, grupos e organizações 

juvenis. O que me possibilitou compreender o universo heterogêneo da diversidade de atuação 
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e ação do que chamamos “movimento social juvenil”, e acompanhar, a partir de 2003, a 

discussão sobre Políticas Públicas de Juventude, com o I Encontro de Políticas Públicas de 

Juventude da Microrregião do Médio Jaguaribe e o desenrolar da Política a partir desse marco 

regional, que contribuiu para a história das PPJ’s no Brasil.  

A partir da minha participação e trabalho no Instituto Elo Amigo acompanhei também, 

durante a década de 2000, os avanços e retrocessos das questões em torno das Políticas 

Públicas de Juventude no estado do Ceará, no Nordeste e no Brasil. Já no final da década, 

mudei-me para Natal, no Rio Grande do Norte, na busca pelo aperfeiçoamento profissional, 

novos desafios na militância e desenvolvimento acadêmico. A experiência foi e tem sido 

significativa, na medida em que encontrei um universo muito específico de relações entre 

jovens vinculados a diferentes institucionalidades. Apesar de já ter vivido isso em escala 

local, mais ligado ao rural/campo, a experiência numa realidade urbana provocou novas 

reflexões. 

A oportunidade de convivência com os jovens de diversas origens me permitiu criar 

parâmetros comparativos entre os que tinham trajetória em ONGs; os mais vinculados aos 

partidos políticos; aos movimentos estudantis e culturais ou até aqueles que participavam de 

todas essas institucionalidades e grupos ao mesmo tempo. Estar, naquele momento, 

coordenando projetos no Canto Jovem, não limitou a minha militância e a participação em 

diversas redes e fóruns, locais e nacionais, o que me fez por repetidas vezes questionar porque 

em diversas cidades, estados e inclusive em plano federal, as políticas públicas de juventude 

consolidavam-se muito mais do que no Rio Grande do Norte, mesmo os movimentos juvenis 

locais tendo um tecido social articulado.  

Concomitante às inquietações, a inserção no mestrado em Estudos Urbanos e 

Regionais instigou-me a levantar novas e mais questões sobre a juventude potiguar, sua 

participação, prioridades e relação com as políticas públicas de juventude, principalmente as 

de âmbito estadual.  

Para reforçar as inquietações, em 2014, segundo ano de mestrado, após cumprir todos 

os créditos, ao passo que pude atuar na universidade como estagiária docente na disciplina 

Cultura Política e Engajamento Cívico, também pude estar como consultora a serviço de duas 

políticas públicas importantes para a juventude, das quais o governo federal tem investido, 
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que são o PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, e Emprego e o 

Plano Juventude Viva – Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Juventude 

Negra.  

O trabalho quanto ao PRONATEC, como consultora pelo PNUD – Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento, atrelada à Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, possibilitou acompanhar a inserção na educação profissional e a 

acessibilidade (estrutural, comunicacional, etc.) das organizações executoras do Programa e 

empregabilidade dos jovens, tanto no Rio Grande do Norte, quanto na Paraíba. A consultoria 

ao Plano Juventude Viva, pela Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, possibilitou o diálogo 

direto com gestores das pastas de juventude e prefeitos dos seis municípios prioritários do 

Plano no Rio Grande do Norte, objetivando incidir sobre um dos maiores problemas relatados 

hoje, pela juventude, que é o enfrentamento à violência.  

Desse modo, essa dissertação será fruto de toda essa contextualização pessoal, forjada 

no seio dos movimentos sociais juvenis e das experiências de execução de políticas públicas, 

buscando agregar inquietações teóricas e reflexões sobre os achados no percurso da pesquisa, 

a partir das concepções chaves do campo delimitado.  

 

Sustentações de um trabalho sobre Juventude 

Nos últimos anos, a juventude tem protagonizado um papel político importante no 

cenário brasileiro devido à mobilização de uma série de atores (movimentos sociais, gestores 

públicos, parlamentares, etc.) que buscam a inserção da temática da garantia dos direitos dos 

jovens nas políticas públicas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

relativo ao Censo 2010, o Brasil tem aproximadamente 51,3 milhões de jovens na faixa etária 

de 15 a 29 anos, sendo o Nordeste a segunda região com maior número de jovens, somando 

cerca de 15 milhões. O Rio Grande do Norte, o 16º estado mais populoso do país, possui 859 

mil jovens segundo a PNAD 2013, cerca de 25% da população do estado, e a sua capital, 

Natal, 231.606 jovens, cerca de 28,8% da população total do município, segundo dados do 

Censo 2010. 

A influência política internacional, fortalecida pela declaração do Ano Internacional da 

Juventude pela ONU em 1985, e outros fatores internos no Brasil e na América Latina, como 
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o aumento das vulnerabilidades sociais, o aumento exponencial da população, a migração 

para os grandes centros urbanos, potencialização dos abismos sociais provocado pelas 

desigualdades e concentração de riquezas, desencadeou o jovem como uma categoria de 

interesse acadêmico, já que ela se consolidava como a maior parte da população 

economicamente ativa (ou com potencial para se tornar), sendo também a maior parte da 

população vítima dos problemas sociais, no campo ou na cidade.  

Conforme discorre Castro (2009) sobre a categorização da juventude, podemos 

destacar que: 

O debate deve considerar juventude para além de um recorte de população 

específica, mas, sobretudo, a partir dos processos de interação social e as 

configurações em que está imersa. Neste sentido, juventude é, além de uma 

categoria que representa identidades sociais, uma forma de classificação 

social que pode ter múltiplos significados, mas que vem se desenhando em 

diferentes contextos como uma categoria marcadas por relações de 

hierarquia social (CASTRO, 2009, p.182).  

 

Das várias identidades sociais podemos mapear os jovens do Movimento Estudantil 

(por vezes suprimidos enquanto jovens, para dar destaque à categoria estudante); jovens das 

pastorais juvenis, ligadas aos movimentos religiosos da igreja católica; jovens de partido 

político; jovens membros de sindicatos (de trabalhadores do rural ou do urbano), “jovens de 

projeto”, que em geral estão ligados às ONGs; jovens ligados ao movimento negro e ao 

debate de raça; jovens quilombolas, rurais, indígenas; jovens mulheres e/ou feministas; jovens 

ligados à arte, cultura e a tecnologia; jovens ligados às religiões de matriz africana; entre 

outras diversas identidades sociais, essenciais serem dialogadas numa pesquisa sobre 

movimentos sociais. 

Importante ressaltar que a categoria juventude, movimentos sociais juvenis e as 

políticas públicas de juventude vêm sendo objetos de reflexão de diversos pesquisadores 

(Abramo 1997; Mary Castro, et alli, 2001; Novaes 2006; Castro 2009, entre outros) que, 

atendendo objetivos analíticos específicos, retratam realidades presentes na vida de uma 

parcela bastante significativa de jovens no Brasil. Transformada em categoria conceitual, na 

interação entre as práticas e as reflexões, a ideia de “jovens de movimentos sociais” vem 

exercendo um efeito discursivo e sintético, e por vezes, autoexplicativo.  
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Embora o tema “jovem” ou “juventude” seja considerado marginal por alguns 

pesquisadores na academia brasileira, há uma extensa produção bibliográfica, inclusive dando 

corpo aos estudos de análise e avaliação de “políticas públicas de juventude”, em alguns casos 

se referindo a uma sociologia da juventude. No Brasil, pode-se falar de um campo temático 

sobre juventude que torna-se mais evidente a partir dos anos 1990, e que reproduz o debate 

mais amplo nas Ciências Sociais, na Ciência Política e no Campo de Públicas.  

Nesse campo investigativo sobre juventude, que vem se consolidando nas últimas três 

décadas, há um largo espaço para o estudo sobre as experiências de articulações em rede ou, 

movimentos sociais compostos por organizações/grupo/coletivos juvenis e jovens, e sua 

influência na capacidade de o estado observar, ouvir e registrar suas pautas na formação da 

agenda política para a elaboração, concepção, implementação e avaliação das políticas 

públicas, em especial as políticas públicas de juventude.  

Partindo dessa perspectiva, entre tantas indagações envolvendo o campo temático da 

juventude, esse trabalho tratou de responder a seguinte pergunta de partida: Como tem se dado 

a articulação dos movimentos sociais de juventude em Natal e quais têm sido as suas 

contribuições nos debates em torno das Políticas Públicas de Juventude?  

A partir da questão trazida acima, buscou-se a referência de participação política dos 

jovens pelo sentido que eles atribuem a dimensão do político. Optou-se por aproximar-se das 

narrativas dos jovens sobre o conjunto de suas experiências no interior dos movimentos 

sociais de juventude. Assim, considerou-se que o fato de serem supostamente jovens 

militantes, dá-lhes o caminho das políticas públicas de juventude.  

O objetivo geral dessa dissertação foi analisar a influência política dos movimentos de 

juventude em Natal, levando em consideração o período de 2009 a 2014 e sendo os objetivos 

específicos propostos:  

i) Caracterizar quem é a juventude de Natal, a partir de dados públicos disponíveis, e 

suas principais demandas sociopolíticas; 

ii) Identificar os grupos e organizações juvenis eminentemente de jovens que aparecem 

na cena pública e compõe o que chamamos de movimentos sociais de juventude 

em Natal/RN; 
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iii) Discutir as particularidades dos movimentos sociais de juventude em Natal, 

identificando dois casos – a Articulação Potiguar de Juventudes e a Rede 

Juventude Viva RN – e analisando suas atuações e contribuições para a Política 

Pública de Juventude; 

Desenvolver uma pesquisa com essa temática, pela demanda da realidade a ser 

explorada, gera um leque de possibilidades, principalmente no Rio Grande do Norte há uma 

carência de produção bibliográfica nessa área, referenciada na juventude local, diante de suas 

necessidades, urgências e vivências, o que é imprescindível para o desenvolvimento de 

políticas públicas efetivas e eficientes.  

Novaes (2012) reforça que a linguagem dos “direitos” passou a organizar e 

ressignificar um conjunto das demandas (de distribuição, de reconhecimento e de 

participação) da juventude desde que as Políticas Públicas de Juventude foram 

institucionalizadas no Brasil, com as primeiras iniciativas do governo federal na 

implementação da Secretaria Nacional de Juventude e do Conselho Nacional de Juventude, 

em 2005.  

A primeira Conferência Nacional de Juventude, com o tema “Levante Sua Bandeira”, 

apontava para a necessidade de conhecer a juventude brasileira, de onde vinha e para onde 

gostaria de ir, apresentando as bandeiras que carregava em punho, reforçando a necessidade 

de se ter um perfil dos jovens. É certo que essa dissertação não pretendeu ser tão ampla ou 

profunda nesse sentido em relação a toda a juventude natalense, mas quando dizemos 

“mapear os grupos e organizações juvenis eminentemente de jovens que aparecem na cena 

pública e compõe o que chamamos de movimentos sociais de juventude em Natal/RN”, 

queremos expor aqui trajetórias de participações juvenis (dos indivíduos – os jovens e de seus 

grupos, organizações ou instituições), de maneira a contribuir para a reflexão, a partir de uma 

escala pequena, quem são os jovens natalenses, suas lutas, suas conquistas, seus campos de 

atuação, suas prioridades, seu poder de mobilização, entre outras questões.  

Novaes (2012) nos coloca que o resultado do progressivo “enquadramento semântico” 

dos direitos da juventude pode ser observado no texto-base da II Conferência de Políticas 

Públicas de Juventude, realizada 2011, com o tema “Conquistar direitos e desenvolver o 

Brasil”. Naquela oportunidade, os direitos da juventude foram organizados em cinco eixos: 1) 
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direito ao desenvolvimento integral (trabalho, educação, cultura e comunicação); 2) direito ao 

território (povos tradicionais, jovens rurais, direito à cidade, ao transporte, ao meio ambiente); 

3) direito à experimentação e qualidade de vida (saúde, esporte, lazer e tempo livre); 4) direito 

à diversidade e vida segura (segurança, diversidade e direitos humanos); e 5) direito à 

participação. 

Em relação à organização para a luta em requerer esses direitos, Gohn (2011) nos 

coloca que o esse novo milênio apresenta um novo cenário, com novos tipos de movimentos 

sociais, novas demandas, identidades e repertórios. Entre eles está o movimento juvenil, como 

uma novidade da atuação em rede.  

De tal maneira, esse trabalho pretende sistematizar experiências juvenis a partir de 

suas articulações e experiências de participação/atuação da juventude levando em 

consideração o que preferimos chamar aqui de “dimensões do direito da juventude”, 

compreendendo que atuar politicamente – participar exige tempo e tem seus custos, sendo 

naturalmente necessário fazer escolhas, que levam em consideração seus conhecimentos 

específicos, suas necessidades diretas, suas realidades específicas, seus desejos e interesses, 

para que foquem em determinada “dimensão do direito”. 

Parte dos movimentos sociais de juventude buscam influenciar a Política Pública de 

Juventude (PPJ), que compreende o conjunto de princípios, estratégias, programas e projetos 

que contribuem à promoção social, econômica, cultural e política da juventude, e, portanto, 

fez-se importante, nesse trabalho, também investigar quais as contribuições da atuação dos 

movimentos sociais juvenis em Natal, Rio Grande do Norte, frente às PPJ’s.  

 

Desenho metodológico da pesquisa 

Os procedimentos metodológicos deste trabalho envolvem os pressupostos da pesquisa 

qualitativa, que compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a 

descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de significados. O 

desenvolvimento de um estudo de pesquisa qualitativa supõe um corte temporal-espacial de 

determinado fenômeno por parte do pesquisador, definindo o campo e a dimensão em que 

esse trabalho se desenvolverá. Para efeito deste trabalho, o corte temporal foi feito pela 

escolha dos casos a serem estudados.  
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O primeiro passo foi mapear grupos e organizações juvenis presentes e atuantes no 

município de Natal, de modo a identificar seu nome, temática afim e bairro de atuação. Além 

dos grupos e organizações, o mapeamento buscou também identificar fóruns, redes e 

articulações que aglomerassem os grupos e organizações juvenis, caracterizando-se como 

“movimentos”, de acordo com as concepções debatidas nesse trabalho. 

Entre as diversas articulações e redes de jovens em Natal/RN, buscou-se selecionar a 

partir dos seguintes critérios:  

a) Articulações ou redes compostas por dois ou mais grupos ou organizações juvenis 

(e não apenas indivíduos, mas representantes); 

b) Articulações ou redes compostas por grupos ou organizações juvenis de diferentes 

bairros da cidade do Natal (caracterizando uma atuação municipal ou mesmo 

metropolitana); 

c) Articulações ou redes com propósitos de luta pela garantia dos direitos da 

juventude; 

d) Articulações ou redes que dialogassem ou influenciassem, em algum momento, as 

políticas públicas de juventude. 

 Nesse sentido, foram identificadas duas articulações/redes que obedeceram aos 

critérios delineados, sendo elas a Articulação Potiguar de Juventude - APJ, nascida em 2009 e 

a Rede Juventude Viva do RN, nascida em 2013. Cada uma delas com propósitos ora 

genéricos e ora bastante específicos quanto aos direitos da juventude.  

Percebeu-se que, entre as duas redes, havia três tipos de grupos e organizações juvenis 

participantes, identificadas aqui como membros: os membros que participavam apenas da 

Articulação Potiguar de Juventude, os membros que participavam apenas da Rede Juventude 

Viva RN e os membros que participaram/participam de ambas.  

Pensando em discutir questões particulares e comuns aos dois casos, foi realizada 

entrevistas com roteiro semi-estruturado (em anexo) com 6 participantes, sendo 2 (dois) 

jovens que participaram/participam apenas da Articulação Potiguar de Juventude (caso 1), 2 

(dois) jovens que participaram/participam apenas da Rede Juventude Viva RN (caso 2), e 2 

jovens que participaram/participam de ambas as redes como descrito no quadro 01 abaixo.  
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Quadro 1. Informações sobre os entrevistados da pesquisa. 

Nº Sexo Raça/Cor Localização Articulação/rede membro 
Data da 

entrevista 

1 Homem Negro Zona Norte 
Articulação Potiguar de 

Juventude 12/01/2015 

2 Homem Branco Zona Leste 

Articulação Potiguar de 

Juventude e Rede Juventude 

Viva 
12/01/2015 

3 Homem Negro Zona Sul Rede Juventude Viva RN 12/01/2015 

4 Mulher  Branca Zona Oeste 

Articulação Potiguar de 

Juventude e Rede Juventude 

Viva 
12/01/2015 

5 Homem Negro Zona Oeste 
Articulação Potiguar de 

Juventude 10/03/2015 

6 Mulher  Negra Zona Norte Rede Juventude Viva RN 10/03/2015 

Fonte: Informações produzidas pela autora, 2015. 

 

O material sobre ações dessas redes (atividades, mobilizações, debates, entre outros) 

também foi colhido em sítios da internet, com órgãos do governo do estado, com 

organizações da sociedade civil, com os próprios entrevistados e entrevistadas dessa pesquisa.  

Parte do campo foi composto por atividades que ocorreram entre os meses de janeiro e junho 

de 2015, dando origem a diversos “achados” e reflexões, cernes desta investigação.  

A caracterização da população juvenil de Natal foi realizada a partir de dados mais 

recentes, principalmente do IBGE - Censo Demográfico 2010, da série Mapa da Violência, do 

Fórum Nacional de Segurança Pública, e dados do Conselho Estadual de Direitos Humanos e 

Cidadania do RN.  

Quanto à participação e organização dos grupos e organizações juvenis, dialogamos 

com a pesquisa Mapeamento de Grupos e Organizações Juvenis de Natal (2007) e com o 

banco de informações da Secretaria Estadual de Juventude do RN.  

Para apresentar o trabalho da pesquisa, o texto a seguir está estruturado em três 

capítulos. No primeiro capítulo são apresentados os referenciais teóricos, discussão da 

concepção de movimentos sociais, participação política, e contextualização sobre Juventude 

como uma categoria das ciências sociais e política, destacando as categorias analíticas 

utilizadas para realizar a análise do campo, como suporte ao material empírico e subsídios 

para a análise. 
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No capítulo dois, é contextualizada a trajetória de como a política pública de juventude 

foi construída como uma política social no Brasil, discorre sobre os principais marcos das 

PPJ’s, a contextualização da Política Pública de Juventude no Rio Grande do Norte e em 

Natal, suas origens e desenvolvimento, especificamente em Natal. Nesse capítulo, ainda 

fazemos uma contextualização sobre os movimentos sociais juvenis, apontando os marcos e 

destaques da participação da juventude, processos políticos e eventos sobre juventude na 

capital potiguar.   

No terceiro e quarto capítulos, exponho os achados do campo dessa pesquisa, quanto à 

caracterização da juventude natalense, os destaques quanto a suas demandas sociais e políticas 

e utilizando principalmente a fala dos jovens para reforçar descobertas e reflexões do fazer 

dessa investigação, trazendo dados e informações relevantes geradas pela pesquisa, explorada 

como uma pesquisa qualitativa, sem abrir mão de dados e informações quantitativas 

importantes para caracterização do campo da pesquisa, considerando a importância da 

combinação de métodos quali e quanti para a construção de uma pesquisa como aponta 

Kirschbaum (2013).  

Por fim, apresento algumas considerações finais deste trabalho, resumindo as 

principais questões encontradas na pesquisa, que marcam o fechamento de um ciclo de 

observação, registro e debate, mas não encerram a conversa e nem tampouco essa história.  
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1. JUVENTUDE E MOVIMENTOS SOCIAIS: CATEGORIAS ANALÍTICAS E AÇÃO 

POLÍTICA IDENTITÁRIA 

 

1.1. Juventude: categoria analítica e de ação política identitária  

O conceito de juventude expressa o período de tempo compreendido entre o fim da 

infância e o início da idade adulta, expresso em anos, tem limites máximo e mínimo, variáveis 

em cada momento histórico. A juventude aparece como uma transição, sendo acompanhada 

pelos chamados ritos de passagem, tendo sido de maior interesse para os estudos sociológicos. 

Na Conferência Internacional sobre a Juventude realizada em Grenoble, França (1964), a 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 

estabeleceu o seguinte conceito de juventude:  

O termo juventude designa um estado transitório, uma fase da vida humana de 

começo bem definido pelo aparecimento da puberdade; o final da juventude varia, 

segundo os critérios e os pontos de vista que se adote para determinar se as pessoas 

são “jovens”. Por juventude entende-se não só uma fase da vida, mas também os 

indivíduos que pertencem aos grupos de idade definidos como jovens” 

(MARTÍNEZ, 1987, p. 661). 

 

Para as necessidades presentes pode ser útil indicar em que grupos de idade se pensa 

ao usar o termo juventude. Atualmente, o Brasil, em seus documentos legais e ação do Estado, 

considera-se juventude a população entre 15 e 29 anos. Do ponto de vista sociológico, há 

razões válidas para se fazer subdivisões na juventude e pode-se chegar a isso de diversas 

maneiras. Cabe ainda fazer distinção entre os adolescentes e os jovens, considerando que os 

indivíduos entre 15 e 18 anos possuem demandas específicas, principalmente da ordem da 

proteção integral. 

O período da adolescência, com todas as transformações fisiológicas que se produzem 

nos seres humanos, termina praticamente na idade de 18 anos, e até muito antes em certos 

grupos sociais ou étnicos e em determinadas partes do mundo. Os primeiros sinais biológicos 

da puberdade nas sociedades industrializadas do séc. XX foram objeto de estudos 

sistemáticos, a partir da idade de 10 anos.  

 Atualmente classifica-se, no Brasil, como adolescência o período entre 12 e 18 anos 

não-completos, seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), sendo que a 
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legislação de inúmeros países dá grande importância a esse período, considerando que, ao 

mesmo tempo, é causa e o resultado de divisões sociais. É natural que no grupo etário dos 12 

aos 18 anos possa encontrar diversas diferenças biológicas externas (altura, peso, formas do 

corpo, cor, deficiências), como nas mais diversas manifestações de maturidade biológica e 

psicológica.  

 Essa diversidade também prevalece entre a juventude, em que o período de 15 a 29 

anos e os desafios evidenciados desse ciclo são ratificados pelo Estatuto da Juventude (2013), 

e é subdividido nas categorias jovem-adolescente, 15 a 17 anos; jovem-jovem, 18 a 24 anos e 

jovem-adulto, 25 a 29 anos. O jovem-adolescente, entre 15 e 17 anos possui demandas 

diferenciadas.  

Aqui, pondera-se, de acordo com os estudos de Carrano (2007), que o jovem-

adolescente possui como desafios a permanência na escola (ensino fundamental ou ensino 

médio), a afirmação de sua identidade de gênero e sexualidade, da geração de trabalho e renda 

(principalmente se o jovem-adolescente for de origem pobre), do acesso à tecnologia e bens 

de consumo, das tomadas de decisão para formação profissional ou ingresso na universidade, 

dos relacionamentos afetivos e o cuidado com o corpo, a convivência com a família e seus 

possíveis conflitos, sua inserção política, o reconhecimento da sua cidadania a partir do voto, 

entre outros desafios que fazem essa fase ganhar uma importância tanto para a academia 

quanto para o Estado e sociedade civil, sendo esse jovem-adolescente sujeito de direitos da 

Proteção Integral de Crianças e Adolescentes, criada e implementada muito antes das Políticas 

Públicas de Juventude, corroborando o jovem-adolescente um ser que precisa ser protegido 

pelo Estado e fomentado por ele o seu desenvolvimento pleno.  

 O jovem-jovem, de 18 a 24 anos, enfrenta desafios como ainda relacionados ao 

desenvolvimento educacional, como a inserção no ensino superior, a inserção no mercado de 

trabalho, seja com o desafio do acesso e garantia dos direitos trabalhistas, seja com o primeiro 

emprego ou com o desenvolvimento do trabalho autônomo/empreendimento, o desafio da 

constituição de um novo núcleo familiar ou permanência na casa dos pais, do acesso às 

políticas de cultura, lazer e mobilidade, de permanência ou migração do seu território 

(sobretudo os jovens do campo/rurais). O jovem-adulto, de 25 a 29 anos, apesar de estar mais 

próximo da vida adulta enquanto “mito” da maturidade e estabilidade econômica e financeira, 
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ainda encara questões como conclusão do ensino superior, acesso a moradia própria, 

consolidação no mercado de trabalho, entre outras demandas. Para toda a juventude de 15 a 

29 anos, temas gerais como o enfrentamento à violência, ao racismo, ao preconceito 

geracional, ao abuso e exploração sexual e as condições de trabalho não-decentes são 

questões que perpassam, independentemente de sua idade, em maior ou menor intensidade, a 

depender das condições socioeconômicas de cada jovem.  

 A importância relativa do grupo etário situado entre os 15 e 29 anos é de mais de ¼ da 

população brasileira, superando os 50 milhões de jovens e, segundo o IPEA – Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (2013), esse número deve permanecer estável até 2022, quando 

a quantidade de pessoas nessa faixa etária deve decrescer no país. Aqui abordamos que, no 

conceito de juventude, estão contidos os aspectos biológicos, sociológicos e políticos, 

construindo-se a partir de, e referindo-se ao conjunto de pessoas que, estando na idade juvenil, 

pertencem a uma mesma situação e apresentam uma problemática comum, como 

consequência de terem vivido uma conjuntura histórica idêntica. Assim, a juventude 

brasileira, especialmente a contemporânea, a qual estudamos nesse trabalho, é aquela “nascida 

e criada” entre 1985 e 2014, desenvolvida no Brasil democrático, pós fim do Regime Militar, 

contemporâneos da Constituinte, das Diretas Já e de governos populares, com o aumento das 

políticas públicas derivadas de políticas sociais.  

A partir do fim da ditadura e processo de redemocratização na década de 1980, 

nascem e se fortalecem no país grupos e organizações juvenis, sucedendo também a origem 

de uma integração em organizações (por exemplo, políticas), pela constituição de subculturas 

e contraculturas que enfrentam a cultura geral. Com exceção da UNE – União Nacional dos 

Estudantes, fundada em 1937, as principais organizações juvenis atuantes hoje, no cenário 

político, tiveram ascendência no período da redemocratização brasileira, como por exemplo, o 

Fórum Nacional de Juventude Negra e o Levante Popular da Juventude.  

 Podemos destacar que, durante um período até a década de 1980, a juventude foi 

objeto de estudos quando a sociologia, a psicologia ou as ciências sociais aplicadas 

interessaram-se pelos problemas sociais relacionados à “delinquência juvenil”, à “desordem”, 

às medidas socioeducativas, aos chamados comportamentos antissociais da juventude, à 

drogadição e à readaptação à vida social, relacionando a juventude aos problemas sociais, ou 
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a própria juventude como problema, como aponta os estudos de Castro (2009). A partir da 

década de 1990, nota-se uma crescente área de pesquisa sobre juventude centrada em 

compreender as novas formas de interação e organização, suas demandas, sua participação 

política, seus comportamentos ligados à cultura, tecnologia, saúde, meio ambiente, educação, 

trabalho, sua influência no parlamento e nas políticas públicas. 

Organismos internacionais, como o Banco Mundial em seu Relatório de 

desenvolvimento mundial 2007: o desenvolvimento e a próxima geração e estudiosos 

nacionais, como Novaes (2004), Castro (2006), Abramovay (2004), Abramo (2005), Sposito 

(2003) e Carrano (2007), alertam sobre a importância de trabalhar a juventude conjugando-se 

o singular e o plural – o comum e a diversidade de grupos juvenis, simultaneamente.  

Castro & Abramovay (2005) reforçam a categoria “juventude como um ciclo com 

construtos próprios e como um conjunto diversificado, plural”, por isso não intitulado 

juventude, mas sim juventudes, reconhecendo as singularidades, especificidades, necessidades 

e potencialidades desse agente social e político.  

Pode-se verificar, ao longo das últimas décadas, como o tema juventude vem se 

tornando foco de atenção do Estado e da sociedade civil, seja a partir das ações dos governos, 

de organizações internacionais e dos estudos acadêmicos em vários países. No Brasil, o tema 

juventude vem, de forma progressiva, sendo potencializado tanto em estudos e elaboração de 

políticas e programas, tanto quanto recebendo investimento em outras estruturas, como 

implementação de organismos governamentais e a organização de redes, sejam na sociedade 

civil ou fomentadas por investimentos do setor privado.  

Nas diversas leituras para essa pesquisa, são fontes frequentes de preocupação com a 

juventude os dados que demonstram o envolvimento de jovens em violência e a vitimização 

por homicídios/mortes por causas externas; o desemprego; o baixo desempenho escolar ou a 

evasão escolar; a difusão das DST/Aids; a gravidez precoce; o consumo de drogas; e as 

carências quanto à participação e às possibilidades de exercício da cidadania. Além disso, as 

exclusões de várias das oportunidades de lazer e de formação cultural e política, assim como a 

baixa qualidade dos serviços públicos, particularmente da escola, confirmam um preocupante 

prognóstico sociopolítico para a juventude brasileira.  
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Se, por um lado, há investimento em políticas públicas para a juventude, gastos de 

recursos privados e públicos, tanto do Estado, quanto da sociedade civil organizada 

(fundações, organizações não governamentais, etc.), multiplicando-se ações e programas 

variados e com alcance diverso em termos de números de jovens neles incluídos, por outro 

lado o que se vê é um crescente aumento de notícias sobre violência envolvendo e vitimando 

jovens, dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, exclusões de várias ordens ou inclusões 

perversas ao mesmo tempo.  

É consenso entre diversos estudiosos, que faltam avaliações dos vários 

projetos/programas em andamento e mais reflexão sobre o que vem dando certo e o que conta 

com eficácia relativa. Nota-se ainda que as esparsas avaliações de políticas públicas de 

juventude no Brasil baseiam-se em percepções de jovens. Essas avaliações reconhecem a 

identidade de sujeito ativo, ator do/em desenvolvimento, mas não são questionados, contudo, 

os parâmetros utilizados para construir essas percepções.  

Tais autores, citados anteriormente, Novaes (2004), Castro (2006), Abramovay (2004), 

Abramo (2005), Sposito (2003) e Carrano (2007) entre outros, enfatizam a importância de 

enfoque sobre transições; identificação de etapas estratégicas, preocupando-se com o que é 

deixado aos jovens como uma geração; ciclos de vida e enfoque geracional/juvenil; 

intersetorialidade entre trabalho, educação e cultura; efeito das intervenções políticas em uma 

área específica sobre as outras.  

Bourdieu (1983) é responsável por análises essenciais para a compreensão da condição 

juvenil nas sociedades ocidentais. Ele afirma que o conceito de juventude sempre foi objeto 

de disputa em todas as sociedades, sendo não dado, mas construído socialmente na luta. A 

definição do que é ser jovem não seria o resultado da conformação da idade social com a 

idade biológica, mas uma manifestação das complexas relações de poder existentes numa 

sociedade. 

Nota-se também que, em vários documentos recentes de políticas para a juventude 

(Guia do Gestor do Estação Juventude, Guia de Implementação do Plano Juventude Viva, por 

exemplo), assim como no Estatuto da Juventude, é comum serem destacados conceitos de 

juventude aliados à cidadania ativa, participação, exercício do controle social e jovens como 

atores do desenvolvimento. Dessa maneira, alia-se juventude à participação política, 
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enfatizando a sua organização em grupos, associações, instituições, fóruns e redes, 

caracterizando o “movimento social de juventude”, ou simplesmente, “movimento de 

juventude” sem deixar de conectá-lo às formas institucionalizadas de participação, como os 

Conselhos de Direitos, por exemplo.   

Para analisar qualquer movimento social, a identificação das categorias de pessoas que 

por ele se interessam e nele intervêm é fundamental. As categorias mais diversas se 

mobilizam pelos mais distintos motivos. Algumas motivações têm caráter mais genérico, 

como o interesse nacional ou mesmo interesses transnacionais, e outras são mais específicas, 

como o interesse de etnias minoritárias ou mesmo dos moradores de determinado bairro ou 

região.  

A categoria “juventude” apresenta uma especificidade. Talvez, de todos os grupos 

mobilizáveis, seja aquele identificado pela característica (a idade) mais transitória. As pessoas 

são de determinado gênero ou etnia potencialmente por toda a vida. Muito dificilmente 

mudam de classe ou de nacionalidade. Mesmo o local de moradia pode permanecer estável, 

para grandes grupos humanos, por longo tempo. Mas a juventude tem prazo inexorável e 

relativamente curto para acabar. É claro que sempre há jovens em qualquer sociedade 

minimamente equilibrada. Mas os indivíduos que compõem a categoria “juventude” estão 

sempre mudando.  

É perceptível que os jovens mostram-se particularmente abertos à mobilização social e 

política, tanto em nome de interesses próprios da juventude (ou de categorias específicas em 

que são maioria), como em nome de interesses mais gerais. Essa particular aptidão resulta de 

um acúmulo de fatores sociológicos (e até biológicos), entre os quais avulta a situação de 

relativa distância em relação às hierarquias sociais que se criam na família, no emprego, etc. 

Ademais, os jovens encontram-se, por definição, em momento de transição na vida pessoal, 

portanto, abertos a várias alternativas. Talvez por isso a observação da história indique que os 

movimentos de ruptura em relação a estruturas sociais que começam a mostrar-se 

incompatíveis com novas condições de vida e de convivência atraem particularmente a 

participação juvenil. Nesses momentos, os jovens costumam tomar parte da ação, situando-se, 

muitas vezes, à frente dela.  
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Por outro lado, é igualmente perceptível que os jovens que participam mais ativamente 

dos movimentos sociais acabam com frequência por ocupar posições de relevo na sociedade 

renovada que, por vezes, resulta desses movimentos. São assim absorvidos nas hierarquias 

sociais, ainda que distintas das anteriores. Outras vezes, os movimentos nem chegam a 

alcançar a realização de mudanças sociais de monta, mas os jovens que deles participam são, 

ainda assim, absorvidos pelas próprias hierarquias sociais contra as quais lutaram. Essa última 

consideração chama a atenção para um aspecto muito importante da participação político-

social da juventude. É que os momentos de maior participação são também momentos 

privilegiados de formação de quadros para a vida futura da sociedade. Não há apenas uma 

tendência da juventude para a ação social; há também como que um chamado da própria 

sociedade para que os jovens se mostrem dispostos à intervenção, porque é assim que ela 

renova seus líderes. Em geral, as forças sociais e políticas, consolidadas ou em formação, se 

dão conta da existência dessa fonte de energia passível de se manifestar em  

diferentes direções – e por ela combatem. Não é por acaso que os movimentos de ideias e de 

interesses modernos normalmente se organizam também para o convencimento e 

arregimentação dos jovens. 

Abramo (2005), na publicação Retratos da Juventude Brasileira, resultado da pesquisa 

Projeto Juventude, sugere que é possível que a ideia de direitos esteja bastante presente para 

esta geração de jovens, de acordo com o que demonstra os jovens indagados por prioridades e 

direitos fundamentais ao seu desenvolvimento. E pela ideia de direito estar presente, 

corrobora a ideia de participação política, considerando o exercício do direito pressupõe o 

lugar dos jovens no acompanhamento e na cobrança social desses direitos e no construto da 

democracia e do processo de desenvolvimento da juventude.  

O Banco Mundial (2007) apresenta um conceito de participação juvenil que envolve, 

de maneira mais geral, um enfoque de cidadania, referindo-se tanto aos direitos como aos 

deveres dos jovens, sua ação comunitária e exercício de direitos, como o acesso à educação, 

cidadania legal, o voto, ao pagamento de impostos, como também a cobrança dos poderes 

públicos em demandar justiça para si e para outros.  

Do latim participatio, a participação é ação e o efeito de participar, tomar parte, 

intervir, compartilhar, denunciar, ser parte de. O termo pode ser usado para fazer referência à 
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capacidade de os cidadãos se envolveram nas decisões políticas de um país ou de uma região. 

O Conjuve (2006) utiliza o seguinte conceito de participação como um processo inerente ao 

desenvolvimento pessoal do jovem:   

A dimensão participativa deve constituir-se em uma das principais características de 

todo o processo de formulação das políticas de juventudes, desde a organização das 

demandas até a avaliação dos programas desenvolvidos. É preciso que a sociedade e 

o Estado sejam receptivos às possibilidades e oportunidades de participação juvenil, 

não só por motivos de ampliação da democracia, mas também pela importância da 

vivência política nos processos de desenvolvimento pessoal dos jovens (CONJUVE, 

2006, p. 37). 

 

No entanto, é preciso reconhecer que uma “cultura de participação” demanda tempo e 

é um processo que necessita de vários investimentos. Sobretudo, para garantir a participação 

dos jovens é necessário contar com informações e transparência no plano das deliberações da 

política formal. É indispensável uma cultura política pautada no direito de expressão de 

disposições várias, o que pede que, em foros, particularmente no âmbito de discussões sobre 

políticas de juventudes, garanta-se a apresentação de tendências plurais.  

 

2.2. Movimentos Sociais: conceito, teoria e modernização  

Nas últimas décadas, a temática das ações coletivas e da organização da sociedade tem 

sido um dos objetos privilegiados da pesquisa social, sobretudo na América Latina. Desse 

modo, é importante refletir sobre os marcos analíticos e conceitos-chave que nortearam as 

pesquisas sobre esta problemática, tendo referência sobre a ação coletiva que vem sendo 

denominada, na teoria e na prática, como movimento social. Para a teoria social, entretanto, 

esta categoria tem uma trajetória. De acordo com Scherer-Warren (1993), é sobre essa 

trajetória a qual sempre apresenta a perspectiva analítica que busca conectar ação política 

coletiva com a dinamização do social.  

O conceito de movimento social se refere à ação coletiva de um grupo organizado que 

objetiva alcançar mudanças sociais por meio do embate político, conforme seus valores e 

ideologias dentro de uma determinada sociedade e de um contexto específicos, permeados por 

tensões sociais. 

Para Gonh (2005), os movimentos sociais são encarados como ações sociais coletivas 

de carácter sócio-político e cultural que viabilizam formas distintas de a população se 
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organizar e expressar suas demandas. E ainda, segundo Gohn (2011, p. 333), essas ações 

sociais coletivas são:  

Na ação concreta, essas formas adotam diferentes estratégias que variam da simples 

denúncia, passando pela pressão direta (mobilizações, marchas, concentrações, 

passeatas, distúrbios à ordem constituída, atos de desobediência civil, negociações, 

etc.) até as pressões indiretas. Na atualidade, os principais movimentos sociais 

atuam por meio de redes sociais, locais, regionais, nacionais e internacionais ou 

transnacionais, e utilizam-se muito dos novos meios de comunicação e informação, 

como a internet. 

 

Um movimento social pode objetivar a mudança, a transição ou mesmo a revolução da 

realidade inconveniente a um grupo ou classe social. Seja a luta por um algum ideal, seja pelo 

questionamento de uma determinada realidade que se caracterize como algo impeditivo da 

realização dos anseios deste movimento, este último constrói uma identidade para a luta e 

defesa de seus interesses e torna-se porta-voz de um grupo de pessoas que se encontra numa 

mesma situação, seja social, econômica, política, religiosa, entre outras. 

Gohn (2011) compreende que definições clássicas de movimentos sociais citam como 

suas características básicas ter uma identidade, ter opositor e articular ou fundamentar-se em 

um projeto de vida e de sociedade. Historicamente, segundo a referida autora, observa-se que 

os movimentos sociais têm contribuído para organizar e conscientizar a sociedade, 

apresentam um conjunto de demandas via práticas de pressão/mobilização/influência e têm 

certa continuidade e permanência. Não são somente reativos (mas reativos também), movidos 

apenas pelas necessidades, podem surgir e desenvolver-se também a partir de uma reflexão 

sobre sua própria experiência. Além disso, os movimentos sociais tematizam e redefinem a 

esfera pública, realizam parcerias com outras entidades da sociedade civil e política, têm 

grande poder de controle social e constroem modelos de inovações sociais.  

Conforme distingue Alain Touraine (1976), para se compreender os movimentos 

sociais, mais do que pensar em valores e crenças comuns para a ação social coletiva, é 

necessário considerar as estruturas sociais nas quais os movimentos se manifestam. Cada 

sociedade ou estrutura social teria como cenário um contexto histórico.  

Ao se falar sobre a produção de teorias sociais dos movimentos sociais, em especial na 

América Latina, não se pode esquecer que esta tem sua trajetória vinculada a pelo menos dois 

fatores principais: A história do desenvolvimento, em seus aspectos políticos, econômicos, 
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sociais, culturais, intelectuais, etc., e a história do pensamento social e suas conexões com o 

pensamento teórico internacional.  

Quanto ao Brasil, os movimentos sociais têm sua história marcada pelos grandes 

embates realizados contra os governos autoritários, sobretudo ainda nas lutas pela liberdade e 

democracia, na década de 1970 e parte da década de 1980. Nos anos de 1990 o Brasil se 

encontrava no auge do Neoliberalismo, que foi tido como berço das lutas contra os governos 

neoliberais, do sucateamento de todos os aparelhos estatais, das privatizações e das ameaças 

aos direitos trabalhistas.  

Entendendo que os grandes marcos históricos sobre movimentos sociais se deram na 

luta de algumas décadas em busca da garantia da democracia, quando chega o fim dos 

períodos autoritários, os governos democraticamente eleitos não são necessariamente 

constituídos de uma diversidade de classes, deixando questões como o fortalecimento da 

classe trabalhadora, a integração latino-americana, e a garantia de direitos para as minorias, 

como questões secundarizadas.  

A reflexão sobre a produção teórico-metodológica dos movimentos sociais nas últimas 

décadas conta com algumas publicações no Brasil (Gohn, 2008; 2009), e uma série de 

pesquisas e publicações que sistematizam a atuação de alguns movimentos sociais, como por 

exemplo o Movimento Sem Terra – MST, mas há muito a se produzir. Alguns livros de 

teóricos importantes desse campo, como Tarrow, Touraine e Castells, entre outros autores 

estrangeiros que estudam os movimentos sociais, não foram traduzidos para o português. Em 

resumo, apesar do denso quadro de mobilizações e movimentos sociais no país, a partir do 

fim dos anos 1970, o debate e a produção teórica caminharam lentamente até os primeiros 

anos deste século XXI, embora conte com um grande número de publicações que são registros 

descritivos, importantes como memórias.  

De uma forma genérica, para fins desse trabalho, a sistematização acadêmica 

acumulada relativa à teorização dos movimentos sociais, de forma geral e no Brasil, reporta a 

fase mais recente da constituição deste pensamento sociológico, mais especificamente os 

últimos trinta anos, da qual se tratou o processo de redemocratização do país. Nesta fase 

podemos perceber, que mesmo no período democrático e com os avanços do diálogo da 

sociedade civil com o poder público a partir da Constituição de 1988 (Constituição Cidadã), 
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que fez com que a participação fosse institucionalizada e incorporando o princípio da 

participação popular direta na administração pública e ampliou a cidadania política, 

estabelecendo vários mecanismos de reforços às iniciativas populares.  

Desse modo, a gestão pública passa a contar com a participação daqueles que não 

detém obrigações legais para com o Estado. Há necessidade de intervenção da população na 

tomada de decisões em prol de políticas de melhoria do local, ocorrendo mudança 

significativa no paradigma, que antes previa as tomadas de decisões apenas pelos 

representantes do governo. Com o novo modelo, garante-se a possibilidade de as decisões 

passarem a ser tomadas de “baixo para cima”, ou seja, a sociedade civil, em conjunto com o 

Poder Público, pode traçar as metas a serem atingidas, uma vez que são os cidadãos que 

desfrutam cotidianamente, detentores das reais necessidades locais. 

Posto isso, a participação popular é vista como uma possibilidade de indivíduos e/ou 

grupos sociais intervirem em favor de seus interesses, nas decisões relacionadas à escolha e 

gestão de políticas públicas, sendo assim, um modelo clássico de democratização.  

A análise do novo cenário remete ao tema da institucionalização das práticas e 

organizações populares, na própria sociedade civil ou por meio de políticas públicas, 

conferências nacionais copatrocinadas por órgãos público-estatais, ou estruturas organizativas 

criadas no próprio corpo estatal.  

Considerando a ineficiência do poder público para oferecer condições plenas para o 

exercício da participação popular, severas críticas são feitas aos processos vigentes, tendo em 

vista a possibilidade de manipulação do Poder Público, uma vez que se encontram integrantes, 

como no caso dos Conselhos de Direitos, com déficit educacional, para desempenhar funções, 

configurando-se, a maioria, em meros “atores partícipes”, que não têm a dimensão exata do 

“poder emprestado” para defesa dos interesses e necessidades da sociedade. 

Segundo Gonh (2011), há um carácter educativo nas práticas que se desenrolam no ato 

de participar, tanto para os membros da sociedade civil, como para a sociedade mais geral, e 

também para os órgãos públicos envolvidos – quando há negociações, diálogos ou confrontos.  

Premissa importante a respeito dos movimentos sociais é que eles são fontes de 

inovação e matrizes geradoras de saberes. Porém, não se trata de um processo isolado, mas de 

carácter político social. Por isso, para analisar esses saberes, deve-se buscar as redes de 
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articulações que os movimentos estabelecem na prática cotidiana e indagar sobre a conjuntura 

política, econômica e sociocultural do país quando as articulações acontecem. Essas redes são 

essenciais para compreender os fatores que geram as aprendizagens e os valores da cultura 

política que vão sendo construídos no processo interativo.  

As novidades no campo da organização popular, tais como a atuação em redes e maior 

consciência da questão ambiental ao demandar projetos que possam vir a ter viabilidade 

econômica sem destruir o meio ambiente foram criadas e movem parte dos movimentos.  

A conjuntura econômica e política que se desenvolveu no Brasil teve papel social 

fundamental para explicar o cenário associativista atual. As políticas neoliberais, 

essencialmente aquelas implementadas na década de 1990, desorganizaram os antigos 

movimentos e propiciaram arranjos para o surgimento de novos atores, organizados em 

ONGs, associações e organizações do terceiro setor. As reformas neoliberais deslocaram as 

tensões para o plano cotidiano, gerando violência, diminuição de oportunidades no mundo do 

trabalho formal, formas precárias de emprego, constrangimento dos direitos dos indivíduos, 

cobrança sobre seus deveres em nome de um ativismo formal, entre outros.  

Nos últimos 12 anos, o Governo Brasileiro promoveu e descentralizou atendimento na 

área social, criando canais de mediações e inúmeros novos programas sociais, 

institucionalizando as formas de atendimento às demandas. Observa-se que esses avanços 

foram importantes no sentido de que demandas anteriores foram reconhecidas como direitos, 

inserindo-as em práticas da gestão pública. No entanto, autores, como Gohn (2011),  

acreditam que a forma como têm sido implementadas as novas políticas, aportadas no 

pragmatismo tecnocrático, tem resultado na maioria dos projetos sociais implementados 

passando a ter caráter fiscalizatório, ou sendo partícipes de redes clientelistas, e não de 

controle social de fato. 

Gohn (2010) descreve o panorama geral dos movimentos sociais neste no milênio em 

13 eixos temáticos que envolvem as seguintes lutas: 1. Movimentos sociais em torno da 

questão urbana, pela inclusão social e por condições de habitabilidade na cidade; 2. 

Mobilização e organização popular em torno de estruturas institucionais de participação na 

gestão política-administrativa da cidade, como o Orçamento Participativo e Conselhos 

Gestores (saúde, educação, assistência social, criança e adolescente, idoso, igualdade racial, 
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mulheres, etc.); 3. Movimentos em torno da questão da saúde; 4. Movimentos de demandas na 

área do direito humanos, políticos e situação de guerra; 5. Mobilizações e movimentos 

sindicais contra o desemprego; 6. Movimentos decorrentes de questões religiosas de 

diferentes crenças, seitas e tradições religiosas; 7. Mobilizações e movimentos dos sem-terra, 

na área rural e suas redes de articulação com as cidades por meio da participação de 

desempregados e moradores de ruas, nos acampamentos do MST, movimentos dos pequenos 

produtores agrários, Quebradeiras de Coco do Nordeste etc.; 8. Movimentos contra as 

políticas neoliberais e pelas reformas estruturais; 9. Grandes fóruns de mobilização da 

sociedade civil organizada: contra a globalização econômica ou alternativa à globalização 

neoliberal; 10. Movimento das cooperativas populares: material reciclável, produção 

doméstica alternativa de alimentos, produção de bens e objetos de consumo, produtos 

agropecuários etc.; 11. Mobilizações do Movimento Nacional de Atingidos pelas Barragens, 

hidrelétricas, implantação de áreas de fronteiras de exploração mineral ou vegetal etc.; 12. 

Movimentos sociais no setor das comunicações, a exemplo do Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação (FNDC). 

Quanto aos princípios de análise dos movimentos sociais, Melucci (2011) apresenta 

que um movimento social não é a resposta a uma crise, mas a expressão de um conflito, isto 

é, de uma relação de oposição entre dois (ou mais) atores que se confrontam para o controle 

de recursos, aos quais ambos atribuem valor. Sendo assim, Melucci (2011) analisa que, na 

história do capitalismo as lutas da classe trabalhadora não são uma simples reação à 

exploração econômica e às crises cíclicas, pois se assim fossem, seriam resolvidas nas 

conquistas de melhores condições de salariais e normativas para os trabalhadores. O carácter 

conflitual do movimento de trabalhadores deve consistir, ao contrário, no fato de que o 

confronto diz respeito à própria lógica da produção.  

Porém, alguns fenômenos coletivos, ao contrário do disposto, se realizam através do 

consenso dos atores em torno de regras e procedimentos para o controle de recursos 

valorizados. Somente a presença de um conflito não basta para qualificar uma ação coletiva 

como movimento social, como posiciona Melucci (2001, p. 37):  

Se o conflito não ultrapassa o sistema de referência, encontramos-nos diante da 

competição de interesses no interior de uma certa ordem normativa. A ação tende, 

então, à melhoria da posição relativa do ator, à superação dos obstáculos funcionais, 

à modificação das relações de autoridade. [...] Esses tipos de condutas estão 
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amplamente presentes nos sistemas políticos das sociedades complexas, podem ser 

qualificadas como ação conflitual (mas também termos como competição, 

concorrência, reivindicações são adequados para exprimir o conteúdo analítico, que 

diz respeito à presença de interesses contrapostos e à aceitação de certas “regras do 

jogo”). 

 

Desse modo, considera-se também como movimento social aquela ação coletiva que 

reivindica melhoria na implementação de direitos e ampliação de programas governamentais, 

por exemplo, como a luta pela ampliação da educação no campo e pela ampliação dos 

programas de moradia.  

Um movimento social, ainda segundo Melucci (2001), é uma ação coletiva cuja 

orientação comporta solidariedade, isto é, a capacidade dos atores de se reconhecerem e serem 

reconhecidos como parte da mesma unidade social.  

Outro importante conceito a ser estudado na análise de movimentos sociais é o de 

“repertório” ou “repertório de confronto” o qual Tilly (1995) definiu como “as maneiras 

através das quais as pessoas agem juntas em busca de interesses compartilhados”. A palavra 

repertório, diante os estudos sobre movimentos sociais, contribui para descrever o que 

acontece, identificando um conjunto limitado de rotinas que são aprendidas, compartilhadas e 

executadas através de um processo relativamente deliberado de escolha.  

Para Tarrow (2009), o repertório é um conceito ao mesmo tempo estrutural e 

conceitual, envolvendo não apenas o que as pessoas fazem quando estão engajadas em um 

conflito com outros, mas o que elas sabem sobre como fazer e o que os outros esperam que 

façam. O repertório muda com o tempo, e sua velocidade de mudança depende de flutuações 

nos interesses, oportunidades e organização.  

Para além dessas características apontadas anteriormente, é preciso compreender que o 

movimento social opera no interior de diversos sistemas organizativos, situa-se em um ou 

mais sistemas políticos, age em uma sociedade histórica na qual coexistem diversos modos de 

produção, sendo que a sua ação envolve, assim, uma gama de problemas, de atores, de 

objetivos.  

Cada movimento social é um sistema de ação e a forma organizativa da ação é o modo 

pelo qual um ator coletivo promove unidade/coesão a tal sistema, sucessivamente permeado 

por tensões. Na verdade, a ação coletiva deve enfrentar as exigências contrastantes: ela nunca 
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é a simples expressão de uma intenção finalizada, mas se constrói a partir dos recursos 

disponíveis aos atores e dentro das possibilidades/limites oferecidas por um certo ambiente.  

Também no interior dos movimentos sociais, continuamente, são produzidas tensões: 

na definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo; na escolha dos meios entre 

a destinação dos recursos; a busca da eficácia ou da consolidação da solidariedade; nas 

relações com o ambiente, entre o equilíbrio interno e relações de troca com o exterior; entre 

outros. 

Os movimentos juvenis, em particular, segundo Melucci (2001), não somente 

apresentam em cena atores conflituais, formas de ação e problemas estranhos à tradição de 

lutas do capitalismo industrial. Eles também têm colocado, no primeiro plano, a 

inconformidade das formas tradicionais de representação política para alcançar de maneira 

eficaz as questões emergentes. A mobilização coletiva assume formas organizativas que 

resistem às categorias tradicionais.  

Compostos de integrações diversificadas e autônomas, os movimentos juvenis 

dedicam à sua solidariedade interna uma parte importante dos seus recursos, sendo sua 

comunicação mantida em rede, o que contribui para que as informações, indivíduos e modelos 

de comportamento circulam por muito tempo, passando de uma unidade/organização/membro 

para outra, o que favorece uma certa homogeneidade do conjunto. A liderança não é 

concentrada, mas difusa, e além disso é limitada aos objetivos específicos e diversos 

indivíduos podem assumir gradativamente papéis de líder para absorver determinadas 

funções.   

No Brasil, os movimentos juvenis podem ser caracterizados como movimentos sociais 

modernos, que se organizam de diversas formas, como em coletivos, posses, times, gangues, 

galeras, grupos, organizações, articulações e redes, com diversos repertórios, estratégias e 

trajetórias para chegar aos seus objetivos. Muitos deles dialogam com o Estado no sentido de 

influenciar na concepção, elaboração, implementação, monitoramento e avaliação das 

políticas públicas, em especial das Políticas Públicas de Juventude, como poderemos ver mais 

especificamente adiante nesse trabalho.  

 No próximo capítulo faz-se uma contextualização histórica da incidência da juventude 

nas políticas públicas, alertando para conjunturas específicas e principais avanços na temática. 
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Explora-se também o contexto histórico do Rio Grande do Norte, caracterizando os 

fenômenos da participação mais expressiva da juventude potiguar no espaço público. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO MOVIMENTO DE JUVENTUDE NO BRASIL 

E NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

2.1. Contextualização dos movimentos sociais juvenis no Brasil recente - Das pastorais 

juvenis aos movimentos pelo passe-livre  

A análise da participação política da juventude em movimentos sociais (ou tornando-

se um movimento social específico) apresenta inúmeras faces, a exigir a colaboração de 

diversas áreas do conhecimento, da história à sociologia. Este trabalho não tem escopo tão 

abrangente, dedicando-se prioritariamente a indicar alguns momentos da história brasileira em 

que a intervenção sócio-política dos jovens se fez sentir de maneira significativa. 

O trabalho de Melucci (2001) tem sido referencial para o estudo de movimentos 

sociais na sociedade contemporânea e para a construção de hipóteses em torno das ações 

coletivas de jovens, situadas nesse quadro mais amplo. Para Melucci (2011), já não basta 

analisar a condição social de um grupo e deduzir dela as causas da ação. É necessário hoje, 

identificar o campo de conflitos numa perspectiva sistêmica para então explicar como certos 

grupos sociais interferem nele. Somente a partir daí é possível investigar que elementos da 

condição juvenil, em certa conjuntura, podem ativar uma ação coletiva, transformando 

determinados grupos sociais em atores de conflitos.  

Segundo Melucci (1989), os movimentos são sistemas de ação que operam em um 

campo sistêmico de possibilidades e limites. É por isso que a organização se torna um ponto 

crítico de observação, um nível analítico que não pode ser ignorado. O modo como os atores 

constituem a ação é a conexão concreta entre orientações e oportunidades e coerções 

sistêmicas. 

Em especial no período entre 1985, que compreende o ano marco do fim do Regime 

Militar no Brasil, com a eleição indireta do primeiro presidente civil em 20 anos, Tancredo 

Neves, sendo também o ano em que a Organização das Nações Unidas – ONU decretou o 

Ano Internacional da Juventude, até 2014, ano marcado por megaeventos no país e uma 

acirrada campanha eleitoral, resultando a reeleição da presidente Dilma Rousseff, surgem, 

nesse período, as “juventudes” cristã, comunista, socialista, trabalhista, entre outras. Tendo 
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em conta esses parâmetros de análise, passa-se à historicização dos últimos 29 anos da 

participação de jovens em movimentos sociais brasileiros, como ator estratégico. 

Sabedores da contribuição da juventude ao movimento de resistência à ditadura 

instaurada pelo Regime Militar Brasileiro, entre 1964 e 1985, tanto com os grupos armados 

quanto nas mobilizações de rua, principalmente nos movimentos estudantis e culturais, 

destacamos aqui um período pós esse processo, sendo um momento contemporâneo a essa 

geração de jovens da atualidade. Sendo assim, o marco da democracia promove outro patamar 

à participação popular, sobretudo juvenil, sendo agora “livre” para ir e vir, organizar-se, 

participar, protestar e votar.  

Desde lá, diante dos acontecimentos políticos no Brasil, no imaginário comum, 

juventude tornou-se sinônimo de “caras-pintadas”1, destacando o jovem como indivíduo ativo 

nas manifestações pró impeachment do ex-presidente da república Fernando Collor de Mello, 

referendando participação como ir às ruas. Ou ainda, na memória coletiva, ficou resquícios 

das imagens dos grupos de resistência à ditadura retratada nos filmes sobre o período, 

colocando no jovem o papel de “transformador” do status quo, e herói nacional.  

Não obstante retratar o jovem como ‘motor de mudanças na sociedade’ seja uma 

tendência observada há tempos, tendo como tese sua atitude contestadora, contrária à injustiça 

e seu dinamismo inovador, como aponta Castro (2009), essa interpretação quase sempre 

conviveu na literatura com outra perspectiva que vê os jovens como potencialmente 

ameaçadores, perigosos ou delinquentes, também apontado por Souza & Paiva (2012).  

O Instituto Cidadania (2004), observando o quadro de retorno de dados da pesquisa 

Projeto Juventude, conclui consensos significativos como “a realidade dos jovens é marcada 

por ampla diversidade; que as diferentes situações exigem respostas diferenciadas, porém 

referidas à igualdade de direitos que são universais”. Sendo assim, as formas próprias e 

diversas que os jovens encontram para se expressar e participar da construção do sentido da 

vida e do imaginário coletivo são de tal relevância que permitem caracterizar cada geração 

por sua atuação no tempo e na história. 

                                                           
1 Em agosto de 1992, a população brasileira começou a sair às ruas para pedir o impeachment do então 

presidente Fernando Collor. Os protestos tiveram como protagonista a juventude, que pintou no rosto o "Fora 

Collor" (com um "l" verde e o outro amarelo) e o "Impeachment Já". 
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Na construção desse histórico de participação podemos citar alguns movimentos 

chaves que subsidiaram a atuação e a formação sociopolítica dos jovens e das jovens. A Igreja 

Católica como uma fomentadora da organização juvenil em diversas especificidades, 

principalmente a partir das Pastorais de Juventude, que inicia de fato nos anos 1970, tendo 

origem na Ação Católica Especializada (JAC – Juventude Agrária Católica, JEC – Juventude 

Estudantil Católica, JOC – Juventude Operária Católica, JUC – Juventude Universitária 

Católica), nos anos 1960. Porém, foi nos anos 1980 que as Pastorais Juvenis, entre elas as 

mais populares e abrangentes Pastoral da Juventude, Pastoral da Juventude do Meio Popular, 

Pastoral da Juventude Rural e a Pastoral da Juventude e Pastoral da Juventude Estudantil, 

ampliaram suas mobilizações e o enraizamento de seus grupos em todo o país, fortalecendo 

sua organização por encontros nacionais.  

O movimento Hip-Hop chegou ao Brasil nos anos 1980, sendo amplamente divulgado 

e expandido em São Paulo. A principal característica do Hip-Hop como cultura é seu caráter 

multidimensional, misturando, em níveis sucessivos, gêneros que para a cultura ocidental 

seriam diferentes e separados – músicas, poesia, dança, pintura, ou mais precisamente o rap, o 

breck dance, o beat-box, o MC (máster of ceremonies), o grafitti e o DJ (disck-jockey), em 

que a fusão de todos esses elementos que faz dela uma forma artística multidimensional 

fortemente aliada ao seu contexto social. Fora deste contexto social, neste caso marginal, 

cheio de problemas sociais, educacionais e de exclusão social, não seria possível compreender 

a multidimensionalidade do Hip-hop. O hip-hop, hoje em dia, dita o estilo de vida para muitas 

pessoas, sobretudo jovens, que viram nascer no final da década de 1980 e anos 1990 as 

principais referências brasileiras do estilo, que não é apenas uma cultura, mas vem se 

consolidando também como um movimento de expressão dos desejos da juventude, 

instrumento de reivindicação e protesto, além de um cultura juvenil e formas de resistência, 

principalmente no seio das comunidades com maior ausência do Estado, as periferias. 

No meio rural, segundo Castro (2009), veremos nascer, principalmente a partir dos 

anos 1990 e se fortalecendo nos anos 2000, uma organização da juventude rural vinda dos 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, Movimento Sem Terra, do Movimento dos Atingidos 

por Barragens, de grupos e organizações juvenis no campo, que surgem com uma pauta de 

políticas públicas de educação no campo, acesso à terra, políticas de permanência no campo, 

acesso a políticas de lazer e cultura, geração de trabalho e renda, entre outras demandas.  
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A juventude negra, naturalmente organizadas nos movimentos negros (adultos), nos 

anos 2000 investe na sua autonomia e realiza o I Encontro Nacional de Juventude Negra – I 

ENJUNE, em 2007, reunindo aproximadamente 700 jovens, de todo o país, para contribuir na 

formulação de propostas, na construção do documento de orientação para as políticas de 

juventude e nos apontamentos para a implementação do Fórum Nacional de Juventude Negra. 

Desde então, a juventude negra passa a ser um ator juvenil estratégico, influenciando em 

espaços de participação, na construção de pautas importantes, e na elaboração de políticas 

públicas de juventude, sendo estudado por pesquisadores como Ramos (2013),  

principalmente aliando a participação da juventude negra nas lutas contra a violência, a 

discriminação e o racismo.  

O Movimento LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis e 

Transgêneros, tal como se conhece hoje, composto por organizações sociais, campanhas de 

informação e de atuação contra o preconceito e discriminação, nasce nos 1970, e se fortalece a 

partir do final dos anos 1990, com a realização da 1ª Parada do Orgulho LGBT e tem levado 

ao debate questões importantes como a não discriminação, campanhas pelos cuidados em 

saúde e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis – DST e a Aids, e mais 

contemporaneamente a disputa pela adoção de filhos por casais gays, pelo casamento civil, e 

contra o Estatuto da Família, por exemplo. A juventude desse campo tem se organizado em 

torno de pautas específicas, como a maior inserção no mercado de trabalho, a autonomia pelo 

seu corpo, a hormonização e o respeito aos direitos humanos individuais e coletivos, sendo 

esse um dos temas do I ENJUT - 1º Encontro Nacional da Juventude Trans, ocorrido em 

2013, em Natal/RN, com o tema "Nós somos o Futuro, Nós TRANSformamos a Esperança", 

visando, além de outras questões, promover o debate de ações concretas para serem 

implementadas pelos poderes públicos em caráter de urgência, considerando o índice 

alarmante de mortes causadas pela transfobia e a difusão das DST/Aids. 

Eminentemente no meio urbano, a pauta do passe livre2 agrega jovens estudantes e 

jovens trabalhadores, que compreendem o direito à cidade um direito humano, e nele incluso 

                                                           
2 Passe-livre seria a adoção da tarifa zero para transporte coletivo. Vinte e seis de outubro (26/10) é considerado 

O Dia Nacional de Luta pelo Passe Livre. Sua primeira "edição" ocorreu em 2005, onde uma catraca em chamas 

simbolizava a união das manifestações, ocorridas em 14 cidades brasileiras. A data foi escolhida pois foi o dia, 

no de 2004, em que o projeto de lei em favor do passe livre estudantil (com cerca de 20 mil assinaturas) foi 

votado na Câmara de Vereadores de Florianópolis.  
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está o direito à mobilidade. Originadas em vários protestos contra aumento de passagens, um 

movimento social em torno do passe livre foi criado e organizado no sentido de capitanear 

ações públicas pelo livre ir e vir de todas as pessoas. Diogo (2013), estudando juventude e 

direito à cidade em Salvador/BA, destaca o Movimento Passe Livre - MPL originado na 

Revolta do Buzu (protesto contra aumento de passagens de ônibus em Salvador, no ano de 

2003), onde constituiu pautas com estudantes durante as aulas, pulando os muros de suas 

escolas para bloquear ruas em diversos bairros, em processo descentralizado e organizado por 

meio de assembleias nos momentos dos bloqueios. O movimento por passe livre, destacado 

na Revolta do Buzu e nas Jornadas de Junho, em 2013, iniciado em São Paulo e desdobrado 

em várias outras cidades do Brasil, apresenta uma outra maneira de luta, que se afasta da 

tradicional e expõe, mesmo de forma embrionária, um outro modelo de organização. 

É característico do movimento social compostos pelas juventudes nas últimas duas 

décadas os formatos de “articulações”, “redes”, “fóruns”, como canais para pauta de questões 

específicas, como a “Rede da Juventude Pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade”, a “Rede de 

Jovens do Nordeste”, a “Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Comunicadores”, o “Fórum 

Nacional de Juventude Negra”, entre outros espaços, que congregam e organizam a ação 

coletiva de jovens.  

Melucci (1997) identifica que “os movimentos juvenis na atualidade tomam a forma 

de uma rede de diferentes grupos dispersos, fragmentados, imersos na vida diária”. Eles 

conformam redes que emergem de modo esporádico, em resposta a problemas específicos ou 

de médio prazo, onde essas redes podem ser vistas como experimentações de “novos modelos 

culturais, formas de relacionamento, pontos de vista alternativos são testados e colocados em 

prática”, como coloca Melucci (1997). Esses movimentos manifestam intensas trocas sociais e 

podem ser compreendidos como vias de articulação de identidades coletivas que possibilitam 

expressão e reconhecimento, passando a sinalizar comportamentos e posturas éticas.  

Para Melucci (1997), os jovens mobilizam-se hoje “para retomar o controle sobre suas 

próprias ações, exigindo o direito de definirem a si mesmos contra os critérios de 

identificação impostos de fora”. Ao que tudo indica, tais mobilizações têm contribuído para 

uma maior compreensão do mundo na condição de sujeito, por parte de muitos jovens, 

ampliando assim a sua capacidade de estruturação de um agir coletivo. Tendo início em 
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práticas culturais ou de lazer, esse agir pode ser ampliado para outras dimensões da vida, 

induzindo a outros modos de interação dos jovens com as instituições socializadoras, com a 

família e grupos comunitários e com o próprio Estado.  

É preciso reconhecer que os movimentos juvenis se colocam na arena pública assim 

como os movimentos sociais “gerais” e para a sua análise não se pode deslocar do que 

entende-se como cenário dos movimentos sociais pós período de redemocratização brasileira, 

pós novas tecnologias de comunicação e nesse novo milênio no mundo: novos tipos de 

movimentos, novas demandas, novas identidades, novos repertórios. Proliferam movimentos 

multi e pluriclassistas.  

Se por um lado surgiram movimentos que ultrapassam fronteiras da nação, são 

transnacionais, por outro também emergem com força movimentos com demandas seculares 

como a terra, para produzir (MST) ou para viver seu modo de vida (indígenas). Movimentos 

identitários, reivindicatórios de direitos culturais que lutam pelas diferenças: étnicas, culturais, 

religiosas, de nacionalidades, geracionais, etc. Movimentos comunitários de base, formado 

por pessoas de origem popular, geralmente organizados territorialmente, envolvidos por ideias 

e ideologias, foram enfraquecidos pelas novas formas de se fazer política. Novos movimentos 

comunitaristas surgiram – alguns recriando formas tradicionais de relações de autoajuda, 

outros organizados de cima para baixo, em função de programas e projetos sociais 

estimulados por políticas sociais, como exemplo grupos organizados pela política de 

Assistência Social.  

 

2.2. Intersecções entre Participação Juvenil e as Políticas Públicas de Juventude no 

Brasil – breve contextualização  

Como fruto da intensa mobilização da sociedade para a garantia dos direitos de 

crianças e adolescentes, a Convenção das Nações Unidas para os Direitos das Crianças 

(United Nations Convention on the Rigths of Children − CRC), em 1989, articulou o 

dispositivo da proteção integral com a prerrogativa da participação, definida como um “direito 

fundamental de todas as pessoas jovens”, desde então, segundo Boghossian & Minayo (2009), 

crianças e os adolescentes deixam de ser vistos somente como seres vulneráveis e passivos, 

que devem ser protegidos pelas instituições responsáveis por salvaguardar seu bem-estar, e 
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passam a ser considerados como cidadãos portadores de direitos, com papel ativo em criar e 

opinar nos programas que os afetam.  

 Nessa mesma perspectiva, como aponta Boghnossian e Minayo (2009), o 

protagonismo juvenil3, vinculado à noção de “empoderamento” dos jovens, foi ganhando 

importância no discurso dos organismos multilaterais e de cooperação internacional na década 

de 1990, sendo largamente desenvolvido por educadores que trabalham com jovens que 

vivem em espaços populares na América Latina. Apesar de ser usada a mesma expressão 

nesses dois contextos, cabe diferenciar seus focos e objetivos.  

Para o Banco Mundial (2007), o objetivo central do protagonismo juvenil é o processo 

formador que se dá por meio da ação juvenil, visando à construção da cidadania e à 

participação solidária. Para a Organização das Nações Unidas – ONU o “empoderamento” é o 

“mecanismo de combate à pobreza” e de “integração social”, como “remédios” receitados aos 

países pobres para saírem de seu endividamento externo, como relata Boghnossian & Minayo 

(2009). O empoderamento, nessas circunstâncias, é fruto do investimento em educação, com 

ênfase na formação de lideranças juvenis. Para isso, organismos como o Banco Mundial 

destinam financiamento. Essa orientação veio, ao longo dos últimos anos, influenciando a 

ação das Agências de Cooperação Internacional e, consequentemente, as políticas públicas 

dos países latino-americanos, inclusive no Brasil. 

Nesse sentido, é importante perceber que a construção das políticas públicas de 

juventude no Brasil origina-se de um complexo contexto, onde as políticas de atenção e 

proteção de crianças e adolescentes se ampliam, onde há influência dos organismos 

internacionais com vistas ao investimento da formação da juventude para o empoderamento e 

protagonismo juvenil, em meio a um cenário sócio-histórico de efervescência de novas formas 

de participação e organização da juventude no novo período democrático, aliado ao bônus 

demográfico do país estar que, até então, não estava preparado para ter aproximadamente 30% 

da sua população composta por jovens de 15 a 29 anos, demandando políticas, programas e 

projetos específicos que garantissem o seu pleno desenvolvimento.  

                                                           
3 Na década de 1990 esse termo Protagonismo Juvenil começou a ser explicitado em documentos oficiais e sua 

apropriação foi ampliada para os mais variados espaços, sendo bastante utilizada no Brasil. O conceito surge 

num contexto de renovação da ideia de participação e, mais fortemente, no contexto da educação formal, 

tornando-se o pilar das inovações postuladas na reforma curricular do ensino médio e em programas de 

promoção da saúde do adolescente e do jovem.  
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Nesse cenário, Novaes (2009) ressalta a importância de se compreender as políticas 

públicas voltadas para juventude, como uma política de formato peculiar, tendo como 

referência os direitos e as redes de proteção social atuais, podendo ser classificada em três 

modelos: as universais, as atrativas e as exclusivas.  

A partir dessa classificação, podemos explicitar que as políticas qualificadas como 

universais são aquelas políticas setoriais que são direcionadas a toda a população, sendo os 

jovens também contemplados com as mesmas, tendo como exemplo as políticas educacionais, 

de trabalho e emprego, de assistência social de cultura, de combate à violência e etc. As 

políticas atrativas são aquelas que não são direcionadas apenas para os jovens, porém incidem 

sobre eles, podendo ser contemplados pela afinidade da própria natureza da política. Essas 

políticas apresentam como particularidades terem um caráter emergencial ou mesmo 

experimental, podendo apresentar uma combinação das duas.  

A política exclusiva é aquela voltada especificamente para uma faixa etária definida, 

que, no caso da política pública atual para os jovens brasileiros, compreende a faixa etária 

entre 15 a 29 anos. Esse tipo de política pode ser dirigido para uma diversidade de áreas, seja 

na educação, no trabalho, na saúde, na cultura, na segurança, mas, segundo Novaes (2009), 

geralmente buscam atender jovens em situação de exclusão e/ou de vulnerabilidade.   

A partir do segundo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, algumas 

iniciativas para atendimento à juventude puderam ser identificadas, porém com críticas aos 

formatos dos programas, seus objetivos e métodos. Autores como Sposito & Carrano (2013) 

discorrem sobre as dificuldades de ter acesso aos dados e sistematizações sobre programas 

que tinham como público a juventude nos dois governos FHC (1995 a 2002). As críticas 

concentram-se principalmente na visão dos jovens descritas nesses programas, identificado 

como problema ou foram pensados não como política estratégica para os jovens, mas sim com 

a ideia de prevenção, de controle de ações compensatórias para o segmento juvenil.   

Sposito & Carrano (2013) apresentam a identificação de conceitos de protagonismo 

juvenil e jovens em situação de risco social na análise das políticas públicas no governo FHC 

e atribuem isso a presença desses termos em documentos de órgãos do governo federal e 

organizações não-governamentais referentes a projetos e programas relacionados à juventude. 

Esses autores também chamam a atenção para a relação das políticas públicas de juventude 
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desse período que enfatizaram o combate à pobreza e não o desenvolvimento integral da 

juventude, sendo focadas a atender jovens considerados em situação de risco e pertencentes a 

municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH.  

É a partir de 2004, com o primeiro mandato do governo Lula, que as políticas públicas 

de juventude ganham um novo carácter e são fortalecidas. Segundo Novaes (2007), neste ano 

houve “uma forte convergência de iniciativas, pesquisas e mobilizações que, partindo da 

sociedade civil, encontrou no governo federal o ambiente favorável à articulação e 

formalização de uma política pública voltada para os jovens”. 

Para demostrar os avanços da agenda juvenil no Brasil, relaciona-se a seguir alguns 

fatos que marcaram a Política Nacional de Juventude a partir de 2005 até o 2014: 

2005 – Criação da Secretaria Nacional de Juventude; 

2005 – Criação do Conselho Nacional de Juventude; 

2005 – Lançamento do Projovem; 

2007 – Lançamento do Projovem Integrado; 

2007 – Brasil sedia 1ª Reunião Especializada da Juventude do Mercosul no RJ; 

2008 – 1ª Conferência Nacional de Juventude; 

2008 – 1º Pacto pela Juventude; 

2008 – Brasil sedia 4ª sessão da Reunião Especializada da Juventude do Mercosul; 

2009 – Brasil sedia 2º Encontro de Parlamentares Ibero-Americanos de Juventude; 

2010 – Brasil assume presidência da Reunião Especializada da Juventude do Mercosul – REJ; 

2010 – 2º Pacto pela Juventude; 

2010 – Aprovada a PEC da Juventude; 

2010 – Ano Internacional da Juventude; 

2010 – Brasil sedia Pré-Conferência das Américas e Caribe; 

2010 – 1ª Conferência Mundial de Juventude realizada no México; 

2010 – 1ª Mostra do Projovem Urbano; 
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2010 – Brasil passa a integrar a OIJ; 

2010 - Brasil assume vice-presidência da OIJ na 15ª Conferência Ibero-Americana de 

Ministros e Responsáveis de Juventude; 

2011 - Encontro de Alto Nível da ONU sobre a Juventude em Nova Iorque; 

2011 - Aprovação do Estatuto da Juventude pela Câmara Federal; 

2011 - 2ª Conferência Nacional de Juventude; 

2012 – Implementação do Plano Juventude Viva – Plano de enfrentamento a violência contra 

a juventude negra; 

2013 – 3º Pacto Pela Juventude; 

2013 - Aprovação do Estatuto da Juventude no Senado Federal; 

2013 – Implementação do Programa Estação Juventude; 

2014 – 4º Pacto Pela Juventude. 

 

Na linha do tempo acima, destaca-se os espaços de participação, onde as juventudes 

puderam, oportunamente, participarem da elaboração, acompanhamento ou avaliação de 

programas capitaneados pela Secretaria Nacional de Juventude, prioritariamente.  

A 1ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude (1ª CNPPJ), realizada 

em 2008, com o tema Levante sua Bandeira reuniu aproximadamente 400 mil jovens em suas 

etapas municipais, estaduais e nacional, com o ineditismo da realização das Conferências 

Livres4 caracterizando-se por ser um grande momento de mobilização das juventudes em todo 

o Brasil. A etapa nacional resultou na elaboração de 22 prioridades que nortearam a atuação 

política de movimentos sociais juvenis, do Conselho Nacional de Juventude e órgãos de 

governos.  

Destaque para a participação da juventude negra, nesta conferência, conseguindo 

eleger como prioridade nº 1 o seguinte texto: “Reconhecimento e aplicação, pelo poder 

                                                           
4 Conferência livre pode ser promovida por qualquer grupo articulado de pessoas ou organização não 

governamental com o objetivo de dialogar sobre a temática de uma determinada Conferência de Políticas 

Públicas e, mediante relatório e comprovações de presenças, enviar as propostas deliberadas para a etapa 

nacional da Conferência em questão.  
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público, transformando em políticas públicas de juventude as resoluções do 1º Encontro 

Nacional de Juventude Negra (ENJUNE), priorizando as mesmas como diretrizes 

étnico/raciais de/para/com as juventudes” (1ª Conferência Nacional de Juventude, 2008), 

reforçando o reconhecimento das demandas de uma juventude específica, a partir da atuação 

naquele momento do Fórum Nacional de Juventude Negra e aliados.  

Ainda na etapa nacional uma campanha pela aprovação da PEC da Juventude5 foi 

realizado um abaixo-assinado dos delegados e delegadas da Conferência, e uma mobilização 

para entrega ao Presidente da Câmara do Deputados, sendo marco de incidência política. 

Ainda naquele momento, a terceira prioridade eleita pela juventude brasileira foi “Aprovação 

pelo Congresso Nacional do marco legal da juventude: regime de urgência da PEC n.º 138-

B/2003, Plano Nacional de Juventude e Estatuto dos Direitos da Juventude PL 27/2007” (1ª 

Conferência Nacional de Juventude, 2008). Podemos observar mesmo a participação da 

juventude ativa nesse processo, a PEC da Juventude somente veio a ser aprovada em 2010, e 

o Estatuto da Juventude em 2013, sendo 2 anos e 5 anos após a 1ª Conferência Nacional de 

Juventude, respectivamente. Até o final de 2014 o Plano Nacional de Juventude continuava 

em tramitação no Congresso Nacional sob a PL 4530/04.  

O Pacto pela Juventude foi uma iniciativa do Conselho Nacional de Juventude – 

Conjuve, que buscou dialogar com os candidatos a cargos públicos no executivo e legislativo 

sobre a priorização das políticas públicas de juventude em seus mandatos.  

O 1º Pacto pela Juventude ocorreu em 2008, sendo uma demanda apresentada pelas 

organizações do Conjuve e organizações parceiras, e assumido pelos candidatos à época, 

como um compromisso firmado com a luta por trabalho decente, educação de qualidade, 

políticas de saúde específicas, pelo combate ao preconceito e discriminação, por 

acessibilidade, entre outras questões, na perspectiva pela implantação de políticas públicas 

que reconhecessem e respeitassem a juventude brasileira na sua diversidade, segundo o 

Conjuve (2008). Desse modo, a estratégia partia do princípio de que os objetivos seriam 

alcançados se os próximos governantes tivessem uma atitude democrática diante das 

                                                           
5 Proposta de Emenda Parlamentar (PEC) da Juventude, que propunha inserir o termo “jovem” na Constituição 

Federal para incluir jovens de 15 a 29 anos entre as prioridades do Estado em direitos como saúde, alimentação, 

educação, lazer, profissionalização e cultura. 
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propostas estabelecidas e, ao mesmo tempo, primassem pela criação e fortalecimento das 

estruturas governamentais voltadas à coordenação das políticas de juventude. 

Desde então, o Pacto pela Juventude teve quatro edições – 2008, 2010, 2012 e 2014 – 

contando com a participação de grupos e organizações juvenis para a realização de eventos 

como debates e seminários, onde os candidatos diversos (a vereadores, prefeitos, 

governadores, deputados estudais, deputados federais, senadores ou presidentes da república), 

assinavam o compromisso, sendo este documento podendo ser utilizado pelas juventudes para 

inserir demandas locais, como a reivindicação da criação de um órgão governamental local 

para gerir as políticas públicas de juventude no município e posteriormente o documento 

pudesse subsidiar o controle social.  

A 2ª Conferência Nacional de Juventude, ocorrida em 2011, com o tema “Juventude, 

desenvolvimento e efetivação de direitos” vislumbrando o momento em que o país passava 

por crescimento econômico e consolidação da democracia, seria preciso dar um novo passo e 

a juventude tornava-se parte fundamental naquele processo. 

Segundo o Conjuve (2011), a 2ª Conferência Nacional de Juventude seria uma 

“provocação a inquietação crítica que movimenta a juventude na busca de construção de 

alternativas criativas, coletivas e que aprofundem a conquista e ampliação dos direitos da 

juventude e de toda a sociedade”. Para tanto, o texto base da Conferência centrava em cinco 

eixos: 1. Direito ao desenvolvimento integral, inclusão e autonomia: educação, trabalho 

decente, cultura, comunicação; 2. Direito ao Território: cidade, campo, transporte, meio 

ambiente e comunidades tradicionais; 3. Direito à qualidade de vida: saúde, esporte, lazer e 

tempo livre; 4. Direito à vida segura: segurança, valorização e respeito à diversidade e direitos 

humanos; e 5. Direito à participação e ao poder: participação juvenil, políticas públicas de 

juventude como política de Estado, orçamento. 

De acordo com Novaes (2012), o tema da 2ª CNPPJ “Conquistar direitos e 

desenvolver o Brasil” no novo contexto, caracteriza que a linguagem dos “direitos” passou a 

organizar e ressignificar um conjunto das demandas (de distribuição, de reconhecimento e de 

participação) da juventude.  

Os chamados “direitos da juventude” podem ser localizados em uma dinâmica área de 

confluência entre os clássicos “direitos de cidadania” e os “direitos humanos”, que foram 
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sendo, um a um, reconhecidos em convenções internacionais. Dessa maneira, os temas da 2ª 

CNPPJ remetem às conquistas históricas, considerando que cada geração de direitos propiciou 

a emergência da outra geração. A maneira peculiar de classificar e anunciar os “direitos da 

juventude” também reflete a atual condição juvenil, na qual estão em profunda mutação os 

padrões de passagem da juventude para a vida adulta. 

Nesse momento, também a participação das juventudes foi intensa, com um maior 

número de conferências livres, conferências municipais que a primeira, sendo a sociedade 

civil experiente com a Conferência vivida em 2008, agora ainda mais organizada para 

influenciar no processo organizacional da 2ª CNPPJ nos municípios e estados. A etapa final 

reuniu dois mil delegados eleitos em mais de mil municípios de todos os 27 estados do país, 

nos quais foram realizadas mais de 1.500 conferências territoriais, municipais e estaduais, 

além das conferências livres, virtuais, da consulta aos povos e comunidades tradicionais. O 

documento final contou com a aprovação de 44 objetivos, distribuídos nos cinco eixos, entre 

eles o acesso à comunicação, a instituição de programas habitacionais para a juventude, o 

acesso à terra, a reforma agrária, a prioridade no atendimento no SUS (Sistema Único de 

Saúde), a ampliação de programas como o Bolsa Atleta, Segundo Tempo, Mais Educação e 

outros que favoreçam o esporte, lazer e a cultura, a reinserção socioafetiva dos jovens 

infratores com cotas para esse público no mercado de trabalho, tratamento humanizado para 

jovens dependentes químicos, fortalecimento do sujeito jovem com deficiência e a aprovação 

imediata do Plano Nacional de Enfrentamento à Mortalidade da Juventude Negra, com a 

promoção da igualdade racial e combate ao racismo.  

Como destaque, um dos objetivos pedia a reforma política que garanta a participação 

dos jovens no poder, contemplando de forma igualitária a faixa etária e o gênero, como 

também o estabelecimento de cotas da ordem de 20% para participação nas coligações 

eleitorais em todos os níveis de governos. E reivindicava a destinação de 5% de recursos do 

fundo partidário para atividades das juventudes partidárias.  

No documento Balanço da Gestão 2011-2014 apresentado pela Secretaria Nacional de 

Juventude, o órgão destaca que, desde que foi criado pelo decreto Lei 11.129/2005, o então 

presidente Lula, os nove anos de atuação do Conjuve tornou-o referência nacional e 

internacional na elaboração e articulação com movimentos de juventude do Brasil e do 
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mundo, sobretudo da América Latina. É possível destacar a sua forte atuação no processo de 

fortalecimento institucional e de participação da agenda de juventude em todo o país, 

realizando encontros nacionais de conselhos de juventude e fortalecimento da rede de 

conselhos, exercendo também papel fundamental na mobilização e organização da 1ª e 2ª 

CNPPJ, incidindo nos processos participativos e propositivos. O Conjuve desenvolveu 

também a Matriz de Monitoramento de Políticas Públicas de Juventude, fortalecendo o 

controle social das PPJ’s e atuou na elaboração e incidência para a aprovação do Estatuto da 

Juventude, bem como no desenvolvimento das propostas relacionadas a ele, como a 

regulamentação do Sistema Nacional de Juventude – SINAJUNE, e outras questões de 

exigência de regulamentação, como a meia-entrada cultural e a meia passagem para jovens de 

baixa de renda.  

Lançado em 2013, o Participatório – Observatório Participativo da Juventude – é um 

espaço voltado à produção do conhecimento sobre a juventude brasileira, com participação e 

mobilização social. Ele pode ser acessado online pelo endereço 

www.juventude.gov.br/participatorio e é inspirado nas redes sociais, idealizado como uma 

plataforma virtual, elaborada e desenvolvida em software livre, para ser um ambiente público 

de construção coletiva e divulgação de conhecimento, em que cada participante tenha total 

acesso às informações e que possa compartilhá-las.  

Iniciativa da Secretaria Nacional de Juventude, originada do dado de que os jovens são 

o público mais assíduo no ambiente virtual, o Participatório objetiva estabelecer um canal de 

diálogo com as juventudes. A internet tem sido um poderoso e eficiente instrumento de 

disseminação de informações e oferece espaço para criação, e aproveitando-se disso para 

estreitar a relação governo-sociedade, surge o Participatório antecipando-se às iniciativas 

como o Gabinete Digital e o Participa.br. 

O ambiente virtual do Participatório conta comunidades temáticas, consultas públicas, 

transmissões online, dados e indicadores, rede de pesquisadores de juventude, biblioteca 

digital, boletins temáticos, além da Revista Eletrônica Juventude e Políticas Públicas e o 

Centro de Documentação e Pesquisa sobre Juventude e Políticas Públicas. A plataforma 

chegou ao final de 2014 com mais de 12 mil usuários, em 530 comunidades abertas e mais de 

mil arquivos como fotos, vídeos e outros documentos, demonstrando regular troca de 

http://www.juventude.gov.br/participatorio
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mensagens entre os membros e se consolidando como um canal efetivo de comunicação entre 

a SNJ e os movimentos sociais juvenis, no que tange a comunicação e informação sobre as 

Políticas Públicas de Juventude no Brasil.  

De acordo com Boghnossian & Minayo (2009), as mudanças tecnológicas, 

especialmente a expansão da internet, são também um fator significativo para a transformação 

das formas de engajamento político da juventude, fundando formas de comunicação e 

participação. Inevitável não atentar para o fato de como o acesso à internet (seja em casa, nos 

espaços públicos ou privados, como lan houses, por exemplo, ou apenas pelo celular) tem 

possibilitado o surgimento de novas formas de expressão e participação das juventudes.  

 

2.3. Encontros entre a gestão da Política Pública de Juventude e a participação da 

juventude no Rio Grande do Norte – marcos legais 

 A Subsecretaria Estadual da Juventude – SEJUV, no período de 2006 a 2014 foi o 

órgão do governo do estado do Rio Grande do Norte responsável por coordenar a formulação, 

execução e avaliação das políticas públicas voltadas para a juventude, incluindo seus 

programas e projetos, no âmbito da Administração Pública Estadual. 

Instituída pela Lei Complementar n° 319, de 10 de janeiro de 2006, consta sobre sua 

competência: coordenar e avaliar as ações dos órgãos e entes da Administração Pública 

Estadual destinada à juventude; dirigir a produção, consolidação e difusão de conhecimentos 

sobre a situação socioeconômica dos jovens, no âmbito estadual; fomentar o protagonismo e o 

associativismo juvenis; e promover a cooperação técnica entre a subsecretaria da juventude e 

o poder público ou entidades privadas, nacionais ou internacionais, a fim de assegurar o bom 

desempenho das Políticas Públicas Estaduais relacionadas com os interesses da juventude. 

Criada no último da primeira gestão da governadora Vilma de Faria (2003-2006) a 

Subsecretaria de Juventude do Rio Grande do Norte (SEJUV/RN) teve o intuído de atender a 

uma demanda local e nacional pela institucionalização de organismos da gestão pública que 

subsidiassem a política pública de juventude e o desenvolvimento integral dos jovens.  

Desde então, de 2006 a 2014 a SEJUV/RN contou com cinco gestores e gestoras, 

todos eles jovens, advindos das juventudes partidárias. Ao longo das gestões, a SEJUV/RN 
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não se responsabilizou pela execução direta dos programas para juventude em parceria com o 

governo federal, sendo essa atribuição dada à Secretaria Estadual do Trabalho, da Habitação e 

da Assistência Social, porém esta secretaria se responsabilizou pela organização e execução 

da 1ª e 2ª Conferência Estadual de Políticas Públicas de Juventude, eventos e projetos de 

socialização da juventude potiguar, e diálogos sobre controle social, na tentativa de 

implementação do Conselho Estadual de Juventude (que sua última versão está em tramitação 

desde 2012, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte).  

A 1ª Conferência Estadual de Políticas Públicas de Juventude do Rio Grande do Norte 

– (1ª CEPPJ RN) aconteceu em 2008, como etapa estadual da 1ª CNPPJ e contou com etapas 

territoriais e conferências municipais, das quais aproximadamente 300 delegados se reuniram, 

dialogarem de acordo com o texto base, debateram sobre as propostas e deliberaram as 

seguintes proposições:  

 

Quadro 2: Propostas prioritárias da 1ª Conferência Estadual de Políticas Públicas do Rio Grande do 

Norte. 

Nº Tema Proposta 

1 Cultura 

 

Equipamentos 

Criar Centro de Referência Cultural Juvenil nas periferias dos bairros e zonas rurais 

criando uma portaria de apoio e investimento de estrutura física e financeira para o 

desenvolvimento da cultura local, sendo o mesmo autossustentável e coordenado 

pelos grupos que desenvolvem ações comunitárias com adaptações físicas voltadas 

para a realidade local, garantindo assim o acesso aos bens culturais, valorizando as 

manifestações existentes, através de investimentos na produção, promoção e 

difusão de bens culturais tendo como forma de monitoramento a existência de 

conselho gestor local. 

2 Cultura 

Investimento 

Implementação de projetos de lei que garanta 2% da arrecadação nacional 

destinados à cultura, bem como desburocratização dos editais públicos da cultura 

com a finalidade de dar mais acesso as ações culturais. 

3 Trabalho 

Investimentos 

Mais investimentos para atingir mais municípios. 

4 Direitos 

Humanos 

Garantir o direito de ir e vir e a liberdade de escolha de cada jovem, contra o 

preconceito e a discriminação de cor, credo, cultura ou orientação política ou sexual 

5 Participação 

Política/ 

Campanhas 

Realizar campanhas permanentes de conscientização política e social através das 

mídias escrita, falada e televisionada com programas de inclusão entrada a rede de 

ensino. 

6 Participação 

Política/ 

Partidos 

Participação das juventudes nos partidos políticos com vistas a construir formas de 

transformação da realidade política. 

7 Desenho 

Instituciona-

lização 

Fortalecimento das políticas públicas de juventude com a criação obrigatória de 

órgãos gestores que disponham de dotação orçamentária. Além da criação de 

conselhos de juventude para a discussão, proposição e fiscalização dessas políticas. 

8 Família/  

Escolas 

Promover eventos nas escolas com a participação da família envolvendo os temas 

transversais (drogas, sexualidade), assim como também enfatizando a questão de 

hábitos alimentares saudáveis valorizando os produtos da agricultura familiar com 

ênfase na agroecologia. 
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Nº Tema Proposta 

9 Família/  

Programas 

Criação de programas sociais e ampliando os já existentes para o desenvolvimento 

da família de acordo com seu novo perfil, respeitando a identidade dos povos: 

rurais, quilombolas, ribeirinhos, indígenas e outros. 

10 Cidades 

Infra 

Aumento do investimento financeiro na infraestrutura visando munir as 

necessidades básicas da população. 

11 Segurança 

Infra 

Melhorar a infraestrutura da segurança pública nas zonas urbana e rural. 

12 Drogas 

Legalização 

Legalização das drogas, que as mesmas sejam tratadas como problema de saúde 

pública sendo a venda fiscalizada e regularizada pelo governo e os impostos 

revertidos em programas e campanhas sobre os efeitos nocivos e benefícios das 

drogas e criar centros de reabilitação e tratamento para usuários de drogas. 

13 Drogas 

Legalização 

A não legalização das drogas ilícitas e implementação de políticas públicas 

antidrogas. 

14 Saúde Ampliação no Sistema Básico de Saúde de Programas voltados para a saúde dos 

jovens e adolescentes. 

15 Saúde Mobilização da população unindo ONGs e governo para conhecimento sobre o 

SUS e seus programas. 

16 Cultura Que as carteiras de estudantes sejam confeccionadas pelo Estado, garantindo assim 

o direito a documentação estudantil e acabar com as empresas disfarçadas de 

entidade estudantil. 

17 Educação 

Ampliação  

Criação de escolas técnicas e universidades públicas, escolas agrícolas que garanta 

a necessidade das regiões sendo área urbana ou rural como forma do jovem entrar 

no mercado de trabalho mais qualificado, garantindo a presença dos estudantes de 

escolas públicas através do livre acesso ao ensino universitário. 

18 Educação 

Investimento 

Aumentar o investimento na educação para 10% do PIB, no prazo de até 10 anos 

com o objetivo de melhorar a infraestrutura com acessibilidade, revisar a 

metodologia e implantar o sistema de tempo integral nas escolas do campo e da 

cidade. 

19 Educação 

Transporte 

Garantir o transporte público gratuito e de qualidade (passe livre), tanto na capital 

como no interior dos estados com controle de conselhos públicos. 

20 Meio Ambiente 

Reflores-

tamento 

Incentivar projetos de arborização urbana e reflorestamento em áreas de mata 

nativa (mata atlântica, mangues, caatinga) aumentando os recursos para fiscalização 

e garantindo a ação conjunta entre sociedade civil e poder público. 

21 Sexualidade/ 

Aborto 

Recusar a proposta de legalização do Aborto. 

22 Diversidade/Di-

reito das 

Mulheres 

Garantir que o Estado e a Igreja não decidam sobre a vida e autonomia das 

mulheres. 

Fonte: COE-RN (2008). Relatório Final da 1ª Conferência Estadual de Políticas Públicas de Juventude do Rio 

Grande do Norte. Comissão Organizadora Estadual do Rio Grande do Norte, Natal, 2008. 

 

É possível destacar, do quadro acima, a proposta em relação à priorização nº 7 que 

dispõe: “Fortalecimento das políticas públicas de juventude com a criação obrigatória de 

órgãos gestores que disponham de dotação orçamentária. Além da criação de conselhos de 

juventude para a discussão, proposição e fiscalização dessas políticas” (COE-RN, 2008), em 

que é explícito o desejo das juventudes potiguares de ter as PPJ’s fortalecidas com contando 

com recursos financeiros, como também com o controle social.  
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A 2ª Conferência Estadual de Políticas Públicas de Juventude do Rio Grande do Norte 

– (2ª CEPPJ RN) aconteceu em 2011, e contou com a realização de sete Conferências 

Territoriais, a partir da distribuição dos Territórios da Cidadania no Rio Grande do Norte, 

sendo o Território do Mato Grande, Potengi, Sertão do Apodi, Açu-Mossoró, Seridó, Alto 

Oeste e Região Metropolitana de Natal, e a realização de mais de 30 Conferências Municipais 

de Juventude, entre elas a do município de Natal, que realizou pela primeira vez uma 

Conferência de Políticas Públicas de Juventude. A etapa estadual da 2ª CNPPJ contou com 

370 participantes, que debateram sobre os cinco eixos propostos no texto base da Conferência, 

de acordo com as propostas anteriormente delineadas e deliberaram 76 propostas.  

Dessas, podemos destacar as propostas eleitas prioritárias para o Eixo 5 – Direito à 

participação, que estava organizando em Juventude e Participação e Juventude e 

Fortalecimento Institucional: 

 

Quadro 3 – Propostas prioritárias da 2ª Conferência de Políticas Públicas de Juventude – Eixo 5. 

Eixo 5 - Direito à Participação 

Juventude e Participação 

1.      Criação dos conselhos municipais e estaduais de juventude e criação de secretarias municipais e estaduais 

de juventude ampliando e fortalecendo as ações intersetoriais. 

2.      Criação do centro de juventude com infraestrutura que promova lazer, formação e acesso a cidadania 

através de serviços e programas específicos para este segmento. 

3.      Votação em caráter de urgência do estatuto e plano nacional de juventude pelo congresso nacional. 

4.      Realização de mapeamento a nível nacional das instituições que desenvolvam ações na área das PPJ’s 

através do Conjuve. 

5.      Fomentar através de programas e projetos a participação dos jovens rurais e urbanos através de 

associações, sindicatos e cooperativas, incentivando os mesmos quanto a importância na participação social 

juvenil. 

Juventude e Fortalecimento Institucional 

1.      Destinar orçamento específico para ações de fortalecimento da participação juvenil voltadas à formação e 

à facilitação da participação em espaços estratégicos de debate. 

2.      Regulamentar o processo da Conferência de Juventude, incluindo a definição de periodicidade de 

realização e participação das atividades. 
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Eixo 5 - Direito à Participação 

3.      Criar e consolidar o sistema nacional de juventude com os três entes federados (União, Estados e 

Municípios) articulados, inclusive, com outros sistemas como SUS e o SUAS, com mecanismos diversos de 

controle e participação social da juventude nesse sistema e nas leis orçamentárias. 

4.      Garantir o financiamento regulamentado para as políticas públicas de juventude. O recebimento do 

recurso e a execução dos programas pelos Estados e Municípios devem ser atrelados à existência de um 

Conselho e um órgão gestor de juventude. 

5.      Conferir “status ministerial” à Secretaria Nacional de Juventude. 

Fonte: COE-RN (2011). Relatório Final da 2ª Conferência Estadual de Políticas Públicas de Juventude do Rio 

Grande do Norte. Comissão Organizadora Estadual do Rio Grande do Norte, Natal, 2011. 

 

Como destaque, a proposta “Criação dos conselhos municipais e estaduais de 

juventude e criação de secretarias municipais e estaduais de juventude ampliando e 

fortalecendo as ações intersetoriais” continua sendo inserida de modo a reforçar o 

requerimento de órgãos que executem as PPJ’s e de controle social dessa política, que 

também aparece na 1ª CEPPJ-RN, três anos antes, sob outra forma de texto. 

Além disso, a 2ª CEPPJ-RN requer, ainda, orçamento garantido para a formulação, 

execução e avaliação das Políticas Públicas de Juventude, ressaltando também a demanda por 

um sistema nacional de juventude fortalecido e articulado com outros sistemas nacionais, a 

exemplo do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Nacional de Assistência Social 

(SUAS).  

O estado do Rio Grande do Norte, de acordo com os dados do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de 2012, possui menos de 2% de seus 

municípios com Conselho Municipal de Juventude e menos de 2% de seus municípios com 

órgãos de políticas públicas de juventude (secretaria, coordenadoria, assessoria ou similar). 

A partir de janeiro de 2015, o governador Robinson Faria, institui por meio do Decreto 

nº 24.949, a Secretaria Extraordinária de Juventude do Estado do RN, que passa a competir:  

I - desenvolver ações institucionais voltadas para a inclusão da 

juventude; 

II - atuar, em articulação com órgãos governamentais e instituições 

não governamentais, com o objetivo de fortalecer as políticas públicas 

voltadas para a juventude; 
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III - propor, ao Governador do Estado, a adoção de políticas públicas 

voltadas para a juventude, além das já existentes; 

IV - formular, ao Governador do Estado, propostas com o objetivo de 

garantir o efetivo funcionamento do Comitê Estadual de Políticas 

Públicas Voltadas para a Juventude; 

V – propor, ao Governador do Estado, a realização da Conferência 

Estadual de Políticas Públicas de Juventude; 

VI - auxiliar a realização, pelos Municípios, das Conferências 

Municipais de Políticas Públicas de Juventude; 

VII - propor, ao Governador do Estado, o modelo normativo do Plano 

Estadual de Juventude; 

VIII - propor, ao Governador do Estado, o desenvolvimento de ações 

articuladas com a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), com o 

objetivo de implementar políticas públicas nacionais no âmbito deste 

Estado; e 

IX - desempenhar outras atribuições correlatas quando, para tanto, 

receber as devidas designações. 

Rio Grande do Norte, Decreto nº 24.949, de 07 de janeiro de 2015. 

 

A este órgão, apresenta-se novos (antigos) desafios, tais como elaborar e propor o 

Plano Estadual de Juventude. Entre as competências listadas no decreto supracitado não está a 

assessoria com um possível Conselho Estadual de Juventude, ficando a participação da 

juventude explícita apenas no parágrafo sobre a realização da Conferência Estadual de 

Juventude.  

Importante ressaltar que, os encontros entre o movimento juvenil potiguar e as 

políticas públicas de juventude se deram, até o momento, nas Conferências de Políticas 

Públicas de Juventude, que são espaços institucionalizados de participação implementados 

pelo Estado, não determina que estas são os únicos espaços de incidência na PPJ’s no Rio 

Grande do Norte. Houve momentos na história da atuação e incidência das juventudes 

potiguares em que os movimentos sociais desenvolveram os espaços de debate/articulação e 

convocaram o Estado a participar. Para efeitos metodológicos, essa parte será concentrada no 

quarto capítulo deste trabalho, como parte intrínseca aos achados da pesquisa.  
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3. CARACTERIZANDO A JUVENTUDE NATALENSE – BREVE PERFIL 

 

A caracterização a seguir foi organizada alinhada a pesquisas nacionais sobre 

juventude, como o Retratos da Juventude Brasileira, do Instituto Cidadania (2005), que 

apresenta como questões importantes para a juventude temas como educação, trabalho, 

cultura, desigualdade, violência, além de demandas mais recentes, apresentadas nas 

reivindicações públicas e nas próprias Conferências Nacionais de Juventude, como a 

acessibilidade, a mobilidade urbana, a diversidade e equidade de gênero e raça.  

Nesse processo, dados do Censo Demográfico de 2010, promovido pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, foram fundamentais para a caracterização da 

população juvenil de Natal. Além disso, foram utilizados os dados mais recentes possíveis 

com relação a vulnerabilidades, desigualdade racial e índices de homicídios de jovens, o que 

contribuíram para delinear esse campo e apresentar um panorama geral de quem são os jovens 

natalenses.  

 

3.1 Caracterização da juventude de Natal: aspectos sociodemográficos e demandas 

sociais 

Para compreender as demandas da juventude de Natal, antes de qualquer questão, é 

necessário conhecer os aspectos sociodemográficos que influenciam de maneira significativa 

as demandas sociais levantadas pelos movimentos sociais juvenis.  

Natal é um dos 147 municípios do Rio Grande do Norte, sendo a capital do estado e a 

maior cidade do território potiguar, em relação ao número de habitantes. Por consequência, 

também o município com maior número de jovens. O Rio Grande do Norte, segundo a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2013), possui 859 mil jovens entre 15 

e 29 anos, o que representa aproximadamente 25% da sua população total. Natal é 

responsável por uma população total de 803.739 pessoas, segundo os dados do Censo 2010, 

sendo desses 231.606 são jovens de 15 a 29 anos, o que representa cerca de 28,82% da 

população do município.  
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Tabela 01: População natalense na faixa etária de 15 a 29 anos por zonas administrativas. 

Zona Grupo etário de 15 a 29 anos % 

Norte 89.641 38,70% 

Sul 48.128 20,78% 

Leste 29.944 12,93% 

Oeste 63.228 27,30% 

Natal 231.606 100% 

Fonte: IBGE. Censo demográfico 2010 (adaptado) 

 

A tabela 01 corresponde ao quantitativo de jovens, no ano 2010, distribuídos nas 

quatro zonas administrativas da cidade (norte, sul, leste e oeste), e o percentual destes em 

relação à população jovem total da cidade no referido ano. O maior contingente de jovens está 

presente na Zona Norte de Natal, com 89.641 jovens de 15 a 29 anos, o segundo maior 

número de jovens está localizado na zona oeste com 63.228, o terceiro maior número na Zona 

Sul com 48.128 e a zona leste tem o menor número de jovens com 29.944. 

Na tabela 2 abaixo, correspondente à divisão por sexo da população de jovens de 15 a 

29 anos, nas zonas administrativas de Natal, ao compararmos percentualmente a divisão 

homens e mulheres podemos constatar que há uma maioria de jovens do sexo feminino. A 

diferença entre o número de homens e mulheres é maior que 3%, considerando que a 

população do sexo masculino se refere a 47,26% do total de jovens e a população do sexo 

feminino se refere a 52,74%.  

 

Tabela 02: Divisão por Sexo, na faixa etária de 15 a 29 anos, segundo as zonas administrativas de Natal/RN. 

Zona Homens % Mulheres % 

Norte 43.903 39,07% 45.738 38,57% 

Sul 22.881 20,36% 25.247 21,29% 

Leste 14.365 12,79% 15.579 13,14% 

Oeste 31.207 27,78% 32.021 27,00% 

Total 112.356 100% 118.585 100% 

Fonte: IBGE. Censo demográfico 2010 (adaptado). 

 

Em 2000, a população jovem feminina do município tinha 5.635 mulheres a mais do 

que homens e, de acordo com os dados de 2010, essa diferença entre mulheres e homens 

aumentou para 6.277. Como observado anteriormente, a Zona Norte tem o maior número de 

jovens, e, no que se refere à divisão por sexo, um maior número de mulheres. O menor 
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contingente masculino e feminino encontra-se na zona leste, com o percentual em torno de 

13% do total de jovens da cidade, em ambos os sexos. A zona oeste tem o percentual de 

27,78% de homens e 27% de mulheres. A Zona Sul tem um percentual maior de mulheres 

com 21,29% e 20,36% de homens. 

 No gráfico 01 abaixo está indicada a distribuição da população jovem de Natal 

segundo a cor ou raça, segundo dados do Censo 2010, que correspondem às seguintes 

classificações: branca, preta e parda, amarela e indígena. A população negra é considerada o 

somatório das populações preta e parda. No total, como é possível verificar, Natal tem uma 

população jovem em sua maioria que se declararam negros (pretos ou pardos), totalizando 

128.097, sendo 55,31% da população juvenil da cidade. A população branca autodeclarada foi 

de 100.864, sendo 43,55% do total de jovens natalenses, a amarela soma 2.457 jovens, e 

indígena apenas 188. 

 

Gráfico 01: Distribuição da população juvenil de Natal (15 a 29 anos) por raça/cor. 

  

Fonte: IBGE. Censo demográfico 2010 (adaptado). 

 

 Levando em consideração a necessária especificidade das faixas etárias, a divisão 

entre adolescente-jovem, que compreende a faixa etária de 15 a 17 anos (segundo o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, 1990 e o Estatuto da Juventude, 2013), a faixa jovem-jovem, de 
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18 a 24 anos e a faixa jovem-adulto, de 25 a 29 anos, são importantes para o delineamento das 

políticas públicas de acordo com as necessidades e vulnerabilidades dos indivíduos.  

 

Tabela 03. Distribuição da população juvenil natalense por faixa etária. 

Faixas etárias População % 

15 a 17 anos 42.528 18,36% 

18 a 24 anos 110.458 47,69% 

25 a 29 anos 78.620 33,95% 

Total 231.606 100,00% 

Fonte: IBGE. Censo demográfico 2010 (adaptado). 

 

De acordo com o gráfico 02, a população de 15 a 17 anos representa 18,36% da 

população total de jovens de Natal, a de 18 a 24 anos representa 47,69%, sendo esta a faixa 

mais populosa, e a de 25 a 29 anos representando aproximadamente 34% da população juvenil 

da cidade. Quanto às necessidades especiais em decorrência de deficiência motora, auditiva, 

visual ou mental, segue no gráfico 02 a distribuição segundo dados do Censo 2010.   

 

Gráfico 02. Distribuição da população juvenil de Natal segundo a ocorrência de deficiência motora, auditiva, 

visual ou mental 

 

Fonte: IBGE. Censo demográfico 2010 (adaptado). 
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 Os jovens com deficiência em Natal totalizam 30.075 pessoas e representam 13% da 

população total de jovens do município. Essa questão demanda políticas públicas de 

acessibilidade no transporte público, nas ruas e vias, nas escolas, no trabalho, nos 

equipamentos de esporte e lazer, nos equipamentos culturais e nos demais ambientes que 

podem ser frequentados pelos jovens com deficiência, que exigem não somente uma 

acessibilidade arquitetônica (estrutural), mas também a atitudinal, metodológica, 

programática, instrumental, comunicacional e digital, de acordo com os estudos de Sassaki 

(2002). Aproximadamente 84%, 194.797 jovens declararam não possuir nenhuma das 

deficiências investigas.  

 O gráfico 03 apresenta parte da situação da escolaridade dos jovens natalenses em 

relação à raça/cor e ao sexo. Percebe-se que, dos jovens 15 a 29 anos, 57.664 não possui o 

ensino fundamental completo e ou não possui instrução. Desses, 44% são mulheres, ou seja, 

25.374 pessoas, e 56% são jovens homens, chegando a 32.290 indivíduos. Do total de jovens 

sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, 66,17% são jovens negros. 

 

Gráfico 03. Situação dos jovens natalenses quanto à escolaridade, considerando raça/cor e sexo 

 

Fonte: IBGE. Censo demográfico 2010 (adaptado). 

 

 Essa situação nos assegura uma condição de vulnerabilidade para jovens homens e 

negros natalenses quanto a sua projeção educacional. Esse fator pode influenciar quanto a sua 

inserção no mercado de trabalho, como quanto a sua geração de renda e acesso às políticas 

públicas, de acordo com Abramo (2010), seguindo estudos da Organização Internacional do 
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Trabalho – OIT. Os jovens sem instrução e com ensino fundamental incompleto representam 

24,90% da população juvenil total de Natal.  

 Avanços nos estudos sobre essa vulnerabilidade a que os jovens estão expostos, em 

específico, apresentam a caracterização sobre os jovens nem-nem (ou geração NiNi6), que são 

os jovens não estão estudando e não estão trabalhando, por ausência de oportunidades ou por 

desinteresse. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios – PNAD 2012, do 

IBGE, 19,6% da população entre 15 e 29 não estudam e não trabalham em todo o país. No 

Rio Grande do Norte, segundo a PNAD 2012, chega a 23,7% dos jovens de 15 a 29 anos que 

não trabalham e não estudam. 

 Ao outro extremo, a tabela 04 apresenta os dados sobre a população juvenil que 

concluiu o ensino superior em Natal. Observa-se que que os jovens brancos são a maior parte 

de jovens com o ensino superior completo em Natal, representando aproximadamente 65% da 

população de jovens que cursaram uma faculdade. A população juvenil negra representa 

33,79% dos que concluíram o ensino superior, a amarela 1,6% e a indígena apenas 0,07%. 

 

Tabela 04. Escolaridade (ensino superior completo) da população juvenil natalense por raça/cor. 

Raça/Cor 

População juvenil 

com ensino 

superior completo 

Porcentagem em 

relação total de 

jovens com ensino 

superior 

Total da 

população juvenil 

por raça/cor 

Porcentagem de 

jovens com ens. 

superior completo 

em relação total de 

jovens por raça/cor 

Branca 11.253 64,98% 100.864 11,16% 

Negra 5.852 33,79% 128.097 4,57% 

Amarela 201 1,16% 2.457 8,18% 

Indígena 12 0,07% 188 6,38% 

Total 17.318 100,00% 231.606 7,48% 

Fonte: IBGE. Censo demográfico 2010 (adaptado). 

   

 Comparado com o total de jovens por cor/raça que a cidade possui, a população 

juvenil branca continua com índices superiores, sendo que 11,16% dos 100.864 jovens 

brancos de Natal concluíram o ensino superior. Em relação a população juvenil negra apenas 

                                                           
6 O conceito NiNi aborda jovens 15 e 29 anos de idade que se encontram em condição de inatividade no ambito 

do laboral e do educativo, refere-se ao termo em espanhol, que se diz ni estudian, ni trabajan - NiNi. No Brasil 

foi adaptado para o termo comumente utilizado de jovem nem-nem. 
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4,57% chegou a concluir o ensino superior, sendo o número total de jovens negros de 128.097 

habitantes e apenas 5.852 concluintes. Vale ressaltar que os negros e negras representam 

55,31% dos jovens de Natal. Da raça/cor amarela, 8,18% dos jovens, em relação ao total de 

jovens dessa especificidade concluíram o ensino superior. Em relação aos 188 jovens 

autodeclarados indígenas, os 12 jovens que concluíram o ensino médio representam 6,48% da 

população. Do total de jovens residentes em Natal, apenas 7,48% haviam cursado o ensino 

superior segundo os dados do IBGE Censo Demográfico (2010).  

 Segundo dados do Censo 2010, chega a mais de 17mil adolescentes de 15 a 17 anos 

estão fora do ensino médio. Aproximadamente 88 mil jovens de 18 a 24 anos estavam fora do 

ensino superior. 

 

Gráfico 04. Jovens ocupados ou não ocupados em Natal7, distribuídos por sexo 

 

Fonte: IBGE. Censo demográfico 2010 (adaptado). 

 

 O gráfico 04 apresenta a situação quanto à ocupação dos jovens residentes em Natal, 

dos quais 119.023 estavam ocupados na semana da pesquisa, sendo desses a maior parte 

homens, 66.216, cerca de 55,63% dos jovens ocupados. As jovens mulheres ocupadas, 

52.807, representam 44,37% da população jovem ocupada. Apesar da população juvenil ser 

                                                           
7 Referência de ocupado para a pesquisa: Total de pessoas assalariadas em atividade (horistas e mensalistas), no 

último dia do mês de referência da pesquisa, com ou sem vínculo empregatício, com contrato de trabalho por 

tempo indeterminado ou temporário, ligadas ou não ao processo produtivo. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/industria/pimes/conceituacao.shtm, acessado em: 20 de 

junho de 2015. 
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de maioria feminina, 51,35% do total, são as jovens mulheres as mais desempregadas ou não 

ocupadas, sendo 66.116, representando 58,73% dos 112.583 indivíduos jovens não ocupados 

em Natal. Os jovens homens não ocupados somam 46.567, cerca de 41,27% do total de 

jovens não ocupados.  

 Conforme dados do Censo Demográfico, em agosto de 2010, o município de Natal 

possuía 403.354 pessoas economicamente ativa, sendo os jovens de 15 a 29 anos 35,9% da 

população economicamente ativa. A taxa de desocupação da população geral foi de 10,2% e 

entre jovens foi de 6,4%. Dos 119.024 jovens com ocupação, 49,0% ganhavam até um salário 

mínimo. O valor do rendimento médio mensal entre jovens é de R$ 841,18 e entre jovens 

negros R$ 733,54. O rendimento médio mensal da PEA em geral é de R$ 1.460,46. Na tabela 

05 abaixo, apresenta-se a quantidade de jovens ocupados por grandes grupos de ocupação, 

explicitando também o percentual de jovens negros dentro do total de jovens em cada grupo 

de ocupação. 

 

Tabela 05. Distribuição da população jovem de Natal ocupada por grandes grupos de ocupações – 2010 

Grandes Grupos de Ocupação Qtd. de jovens 
% de negros 

entre os jovens 

Membros das forças armadas, policiais e bombeiros militares 2.278 59,00% 

Diretores e gerentes 3.157 38,60% 

Profissionais das ciências e intelectuais 11.553 41,20% 

Técnicos e profissionais de nível médio 10.966 45,80% 

Trabalhadores de apoio administrativo 14.111 49,40% 

Trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados 28.886 54,60% 

Trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da caça e da pesca 475 74,30% 

Trabalhadores qualificados, operários e artesãos da construção, das artes 

mecânicas e outros ofícios 8.918 66,80% 

Operadores de instalações e máquinas e montadores 7.653 59,70% 

Ocupações elementares 18.972 65,50% 

Ocupações mal definidas 12.055 51,00% 

Total 119.024 54,20% 

Fonte: IBGE. Censo demográfico 2010 (adaptado). 

 

 Com base nos dados do Censo 2010 e observados na tabela 06, verifica-se que o 

município possuía 17.293 jovens de 15 a 17 anos fora do ensino médio. Entre esses jovens, 
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63,9% são negros. Em relação ao ensino superior, 87.798 jovens de 18 a 24 anos se 

encontravam fora do ensino superior, sendo que 58,4% desses jovens são negros. 

 

Tabela 06. Situação dos jovens negros natalenses quanto à escolaridade e ocupação em relação à população 

juvenil total. 

Parcela da população juvenil específica 
Total da 

população 

% em relação ao total da 

população juvenil 

Total de jovens de 15 a 17 anos fora do ensino superior 17.293 - 

Jovens negros de 15 a 17 anos fora do ensino médio 11.051 63,90% 

Total de jovens de 18 a 24 anos fora do ensino superior 87.798 - 

Jovens negros de 18 a 24 anos fora do ensino superior 51.274 58,40% 

Total de jovens que não estudam ou trabalham 18.085 - 

Jovens negros que não estudam ou trabalham 8.701 48,11% 

Fonte: IBGE. Censo demográfico 2010 (adaptado). 

 

 Ainda a partir do Censo 2010, 15.085 jovens não estavam estudando nem estavam 

ocupados, entre os quais constavam 8.701 jovens negros. Enquanto na juventude em geral o 

percentual de jovens negros corresponde a 55,3%, entre os jovens que não estavam estudando 

nem estavam ocupados, o percentual de jovens negros é de 57,7%. 

 Quanto à situação do domicílio, a população juvenil reside 100% na zona urbana da 

cidade (Natal não possui zona rural), e, portanto, também está sujeita a vulnerabilidades 

eminentemente características das juventudes urbanas, como a defasagem no acesso à 

mobilidade urbana. Hoje, segundo dados disponibilizados pela Prefeitura do Natal8, o sistema 

de transporte é operado no regime de concessão a sete empresas. Circulam 646 ônibus 

diariamente e o sistema transporta cerca de 530.000 passageiros por dia, nas 86 linhas da 

cidade. A idade média da frota é de 7,51 anos e conta com 06 (seis) linhas que fazem a rota 

durante a madrugada (Corujão), atendendo parte dos bairros, principalmente os da zona oeste 

e sul, o que pode ser considerado insuficiente para o atendimento à população que busca 

acessar produtos culturais da cidade, como shows públicos e privados, por exemplo.   

 Afora as questões anteriores abordadas, pesa-se também os efeitos da violência contra 

a juventude no município de Natal. No Nordeste, o Rio Grande do Norte apresentou o maior 

crescimento da população encarcerada durante o período de 2005 a 2012 e foi um dos estados 

                                                           
8 Prefeitura do Natal: http://natal.rn.gov.br/  

http://natal.rn.gov.br/
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do Nordeste a apresentar o maior crescimento no número de homicídios no período de 2002 a 

2012, sendo o primeiro no ranking de crescimento da taxa de homicídios de jovens para o 

mesmo período. Destaca-se ainda que RN triplicou o número de homicídios de negros no 

período de 2002 a 2012, segundo os dados do Mapa da violência.  

 Natal está entre as 50 cidades que mais matam jovens, especialmente jovens negros, 

no país. Segundo o Mapa da Violência 20149, Natal é uma das capitais que lideram o aumento 

de homicídios de jovens, com uma eclosão de 13,9 para 55,8 homicídios por 100 mil 

habitantes, quadruplicando suas taxas ao longo da década 2002/2012. 

 Segundo o Mapa do Encarceramento (2015), o RN tinha, em 2012, 5.845 pessoas em 

situação de cárcere. Dessas, 47,42% são jovens. A taxa de variação de encarceramento de 

jovens entre 2007/2012 (67%) é a 4ª maior do Nordeste. 

 

Tabela 07. Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência 2014 - Ranking dos municípios com mais de 100.000 

habitantes, ano-base 2012 

UF 
Muni-

cípio   

Posição 

no ran-

king 

(2012) 

Vulnera-

bilidade  

Índice de 

Vulnerabilidade 

Juvenil à 

Violência (IVJ –

Violência)  

Indicador 

de morta-

lidade por 

homicídio 

 Indicador 

de morta-

lidade por 

acidentes de 

trânsito  

Indicador de 

desigualdade 

RN  Natal 106  Média  0,424 0,554 0,211 0,232 

Fonte: Mapa do Encarceramento 2015. Adaptado. 

  

 O Rio Grande do Norte tem IVJ - Violência e Desigualdade Racial de 0,380, estando 

na escala de vulnerabilidade Média e onde o risco de um jovem negro ser morto é 3,39 vezes 

maior do que um jovem branco. Como pode-se observa na tabela 07, Natal ocupa a posição 

106 entre as mais desiguais do Brasil, sendo sua vulnerabilidade considerada média e o Índice 

de Vulnerabilidade Juvenil à Violência (IVJ) de 0,424. Isso quer dizer que, a chance de um 

jovem negro ser morto é de 2,32 vezes maior que de um jovem branco na mesma cidade.  

 O Conselho Estadual dos Direitos Humanos e Cidadania do RN, em parceria com 

diversos órgãos, sobretudo o ITEP – Instituto Técnico-Científico de Polícia do Rio Grande do 

                                                           
9 Série Mapa da Violência: http://www.mapadaviolencia.org.br/  

http://www.mapadaviolencia.org.br/
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Norte, vem acompanhando os homicídios que a capital potiguar tem contabilizado. Abaixo, 

pode-se observar na tabela 08 os dados sobre vitimização por homicídios em Natal, 

compreendendo a faixa etária juvenil (de 15 a 29 anos).  

 

Tabela 08. Mapa da vitimização por homicídios em Natal, compreendendo a faixa etária juvenil e taxa de 

homicídios de jovens a cada mil habitantes por bairro. 

ZONAS E BAIRROS 
CVLI

10 

ENTRE 

15 E 29 

ANOS 

SEXO População juvenil Taxa de 

homicídios 

de jovens a 

cada mil 

habitantes 

M F PJM PJF PJT 

ZONA 

NORTE 

Lagoa Azul 45 35 43 2 8.951 9.389 18.340 1,91 

Pajuçara 32 28 29 3 8.509 8.671 17.180 1,63 

Potengi 45 32 43 2 8.161 8.487 16.648 1,92 

Nª Sª da 

Apresentação 
72 41 63 9 11.514 12.073     23.587  1,74 

Redinha 14 9 13 1 2.394 2.481 4.875 1,85 

Igapó 30 21 27 3 4.205 4.456 8.661 2,42 

Salinas 0 0 0 0 169 181 350 0,00 

TOTAL 238 166 218 20 43.903 45.738 89.641 1,85 

ZONA 

SUL 

Lagoa Nova 15 7 13 2 4.888 5.456 10.344 0,68 

Nova 

Descoberta 
9 7 9 0 1.685 1.848 3.533 1,98 

Candelária 3 0 3 0 3.051 3.411 6.462 0,00 

Capim Macio 3 0 3 0 3.228 3.590 6.818 0,00 

Pitimbu 7 3 5 2 3.480 3.695 7.175 0,42 

Neópolis 8 4 7 1 3.138 3.474 6.612 0,60 

Ponta Negra 14 8 13 1 3.411 3.773 7.184 1,11 

TOTAL 59 29 53 6 22.881 25.247 48.128 0,60 

ZONA 

LESTE 

Santos Reis 4 2 4 0 737 759 1.496 1,34 

Rocas 14 6 14 0 1.314 1.315 2.629 2,28 

Ribeira 1 0 1 0 253 308 561 0,00 

Praia do Meio 5 3 3 2 574 696 1.270 2,36 

Cidade Alta 13 6 12 1 1.054 1.025 2.079 2,89 

Petrópolis 6 1 5 1 474 630 1.104 0,91 

Areia Preta 2 1 2 0 211 272 483 2,07 

Mãe Luíza 18 12 17 1 2.239 2.208 4.447 2,70 

Alecrim 14 8 14 0 3.754 3.969 7.723 1,04 

Barro 1 1 1 0 1.251 1.400 2.651 0,38 

                                                           
10 O termo CVLI foi criado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) com o objetivo de 

quantificar a violência homicida, a partir de uma nova metodologia de contagem, advinda do equilíbrio entre os 

meios científicos e os jurídicos, classificando-os de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). PJM = 

População Jovem Masculina; PJF = População Jovem Feminina e PJT = População Jovem Total. 
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ZONAS E BAIRROS 
CVLI

10 

ENTRE 

15 E 29 

ANOS 

SEXO População juvenil Taxa de 

homicídios 

de jovens a 

cada mil 

habitantes 

M F PJM PJF PJT 

Vermelho 

Tirol 4 3 4 0 1.770 2.158 3.928 0,76 

Lagoa Seca 2 2 2 0 734 839 1.573 1,27 

TOTAL 84 45 79 5 14.365 15.579 29.944 1,50 

ZONA 

OESTE 

Quintas 25 12 23 2 3.735 3.696 7.431 1,61 

Bairro 

Nordeste 
5 4 5 0 1.575 1.704 3.279 1,22 

Dix-Sept 

Rosado 
15 9 14 1 2.189 2.261 4.450 2,02 

Bom Pastor 19 9 19 0 2.687 2.623 5.310 1,69 

Nazaré 7 6 6 1 2.310 2.372 4.682 1,28 

Felipe 

Camarão 
46 33 44 2 7.654 7.727 15.381 2,15 

Cidade da 

Esperança 
16 9 15 1 2.494 2.639 5.133 1,75 

Cidade Nova 6 4 4 2 2.635 2.680 5.315 0,75 

Guarapes 13 10 13 0 1.665 1.609 3.274 3,05 

Planalto 42 29 40 2 4.263 4.710 8.973 3,23 

TOTAL 194 125 183 11 31.207 32.021 63.228 1,98 

  
Subnotifica-

ções 
18 13 17 1 - - - - 

  
TOTAL 

FINAL 
593 378 550 43     231.606 1,63 

Fonte: Conselho Estadual dos Direitos Humanos e Cidadania do RN. IBGE. Censo demográfico 2010. 

Adaptado.11 

 

 Na tabela 08, percebe-se que somadas as notificações e subnotificações, os homicídios 

na faixa etária de 15 a 29 anos, somado as demais faixas e mais aqueles que não puderam ser 

identificados, Natal registrou 593 homicídios durante o ano de 2014, onde os bairros referem-

se ao local onde ocorreu os homicídios e/ou foram encontradas as vítimas, segundo dados do 

Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania do Rio Grande do Norte.  

 Desse total, seguindo uma tendência Nacional apontada pelo Mapa da Violência – Os 

Jovens do Brasil, lançado em 2014, a maioria dos homicídios está faixa da juventude, em que, 

de acordo com a tabela 08, são 378 homicídios, ou seja, 63,7% de todos os homicídios 

                                                           
11 Na tabela 08 a pesquisa adaptou as informações de homicídios por bairros, inserindo o total da população 

juvenil de cada um deles, o que se pode gerar a taxa de homicídios de jovens a cada mil habitantes, sobre a 

fórmula: (a quantidade de homicídios de jovens do bairro dividido pela população juvenil do bairro) multiplicado 

por um mil. 
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ocorridos na cidade, durante o período de 2014. Seguindo ainda a tendência nacional, 92,7% 

das vítimas em Natal são do sexo masculino.  

 Para a Zona Norte da cidade, a área com maior população juvenil do município, 

somando 89.641 jovens, dos quais 49% são jovens do sexo masculino, a taxa de homicídios 

de jovens a cada mil jovens habitantes da área foi de 1,85, a segunda maior entre as zonas 

administrativas da cidade.  

 Entre os bairros da Zona Norte, verificamos que o bairro Nossa Senhora da 

Apresentação foi o bairro com maior número de homicídios de jovens da área, com 41 

homicídios de pessoas entre 15 e 29 anos, representando cerca de 24,7% do total de 

homicídios de jovens ocorridos na zona. A maior taxa de homicídios de jovens concentra-se 

no bairro Igapó, que apesar de ter 21 ocorrências de homicídios de jovens tem apenas 8.661 

jovens, segundo Censo Demográfico 2010, o que faz ter a taxa de homicídios de 2,42 jovens 

por mil jovens residentes no bairro. A fora o bairro Salinas, que não teve nenhuma ocorrência 

de homicídios de jovens durante o ano de 2014, o bairro Redinha teve o menor índice, 

contabilizando 9 homicídios, sendo 5,42% dos homicídios de jovens da zona da 

administrativa no período analisado. O bairro Pajuçara aponta a menor taxa de homicídios de 

jovens a cada mil jovens habitantes, sendo este 1,63. Foram 28 homicídios de jovens nesse 

bairro, que possui 19,17% dos jovens residentes na Zona Norte.  

 Na Zona Sul, verificamos que o bairro Ponta Negra, o segundo bairro mais populoso 

da Zona Sul, foi o bairro com maior número de homicídios de jovens da área, com 8 

homicídios de pessoas entre 15 e 29 anos, representando cerca de 27,6% do total de 

homicídios de jovens ocorridos em toda a zona administrativa. A maior taxa de homicídios de 

jovens concentra-se no bairro de Nova Descoberta, com taxa de 1,98 homicídios a cada mil 

jovens habitantes, considerando que foram 07 ocorrências de homicídios de jovens no bairro 

em 2014, em um total de 3.533 jovens habitantes, segundo Censo Demográfico 2010. Os 

bairros de Candelária e Capim Macio, não tiveram nenhuma ocorrência de homicídios de 

jovens durante o ano de 2014. Entre os que tiveram pelo menos uma ocorrência de homicídio 

de jovens, o bairro Pitimbu teve o menor índice, contabilizando 3 homicídios, sendo 10,34% 

dos homicídios de jovens da zona administrativa no período analisado. A fora os bairros com 
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ocorrência zero, Pitimbu também foi o bairro com menor taxa de homicídios de jovens a cada 

mil jovens habitantes, sendo este 0,42. 

 Considerando os sete bairros Zona Sul da cidade, somando 48.128 jovens, dos quais 

47,54% são jovens do sexo masculino, a taxa de homicídios de jovens a cada mil jovens 

habitantes da área foi de 0,50, a menor entre as zonas administrativas da cidade. 

 Entre os bairros da Zona Leste, que contam com 29.944 pessoas de 15 a 29 anos, 

sendo desses aproximadamente 48% de jovens homens, a taxa de homicídios de jovens a cada 

mil foi de 1,50. Verifica-se que o bairro de Mãe Luiza destaca-se com o maior número de 

homicídios de jovens da área, com 12 homicídios de jovens, representando cerca de 26,67% 

do total de homicídios de jovens ocorridos nos 12 bairros que compõe a Zona Leste.  

 A maior taxa de homicídios de jovens da Zona Leste concentra-se no bairro Cidade 

Alta, que apesar de ter tido 50% de ocorrências a menos que Mãe Luiza (6 homicídios de 

jovens) tem apenas 2.079 jovens, segundo Censo Demográfico 2010, o que faz ter a taxa de 

homicídios elevada de 2,89 jovens por mil jovens residentes no bairro, a terceira maior taxa 

de homicídios de jovens entre todos os bairros da cidade. A Ribeira não teve nenhuma 

ocorrência de homicídios de jovens durante o ano de 2014, e entre aqueles que apontaram 

homicídios de jovens, o bairro Barro Vermelho teve o menor índice, contabilizando 1 

homicídio, seguido por Areia Preta e Petrópolis, com igual índice. Barro Vermelho também 

aponta a menor taxa de homicídios de jovens a cada mil jovens habitantes, sendo este 0,34.  

 Na Zona Oeste, verifica-se que o bairro de Felipe Camarão se destaca com o maior 

número de homicídios de jovens da área, com 33 homicídios de pessoas na faixa etária 

juvenil, representando cerca de 26,4% do total de homicídios de jovens ocorridos nos 10 

bairros que compõe zona administrativa Oeste de Natal. A maior taxa de homicídios de jovens 

concentra-se no bairro Planalto, que registrou 29 homicídios de jovens em 2014 e tem 8.973 

jovens, segundo Censo Demográfico 2010, o segundo bairro mais populoso da zona e mesmo 

assim ter a taxa de homicídios elevada de 3,23 mortes de jovens a cada mil jovens residentes 

no bairro, sendo a maior taxa de homicídios de jovens entre todos os bairros da cidade.  

 Nenhum bairro da Zona Oeste deixou de registrar homicídios de jovens, sendo Bairro 

Nordeste e Cidade Nova os que registraram menores índices, sendo 04 (quatro) homicídios de 
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jovens cada um deles. Cidade Nova também aponta a menor taxa de homicídios de jovens a 

cada mil jovens habitantes, sendo este 0,75.  

 Os dados do Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania do Rio Grande do 

Norte não apontam distinção de raça/cor nos registros sobre os homicídios totais ou por faixa 

etária em Natal, porém, em acordo com os dados da Mapa da Violência 2014, dos homicídios 

de jovens registrados pelo Ministério da Saúde (SIM/SVS/MS) em 2012, a cidade havia 

registrado 277 homicídios de jovens, sendo desses 243 homicídios de jovens negros, ou seja, 

87,72% do total. Considerando as séries avaliadas pelo Mapa da Violência, entre 1992 e 2002, 

em que a vitimização de jovens e de jovens negros na capital potiguar cresce a cada ano, é 

possível que essa leitura da maior vitimização da população negra permaneça nos dados mais 

recentes.  

 Ainda pelo Mapa da Violência 2014, Natal é 88ª cidade que mais mata jovens no 

Brasil e a 3ª no Rio Grande do Norte, antecedida apenas por Mossoró e Parnamirim. A taxa de 

homicídios de jovens a cada 100 mil habitantes jovens era de 117,6, com os dados 

referenciados em 2012. Com os dados do Conselho Estadual de Direitos Humanos e 

Cidadania do Rio Grande do Norte a taxa de homicídios de jovens a cada 100mil seria de 

163,21.  

 Todas essas questões que envolvem a caracterização da juventude natalense, como a 

suas características quantitativas e de sexo, escolaridade, trabalho/emprego, mobilidade 

urbana, as desigualdades sociais principalmente referenciadas nas desigualdades de raça/cor, a 

vulnerabilidade, e a violência são questões que estão imbuídas nas questões sociais 

apresentadas pelos movimentos sociais juvenis da cidade do Natal apresentados neste 

trabalho, nas suas ações reivindicatórias pautam políticas públicas de juventude específicas 

que supram essas demandas. Por isso, para melhor compreensão da ação coletiva do 

movimento de juventude, faz-se necessário também compreender minimamente o contexto 

em que esse movimento está e de onde forjam suas lutas.  
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4. MOVIMENTOS JUVENIS EM NATAL: TRAJETÓRIAS, REPERTÓRIOS, 

FORMAS DE AÇÃO COLETIVA E A INFLUÊNCIA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE JUVENTUDE 

 

No debate sobre políticas públicas de juventude que se instaurou, efetivamente, nos 

últimos 10 anos no Brasil, apesar dos acúmulos da pauta, ainda está em construção os 

conceitos em torno do que é, afinal, juventude e porque ela se torna um tema relevante, 

sobretudo na academia e no debate sobre gestão de políticas públicas.  

Se em 1987, em um dos primeiros artigos acadêmicos brasileiros a tratar do tema das 

políticas públicas para jovens, Maria das Graças Rua (1998) chamava a atenção para o fato de 

que o tema restava no Brasil, ainda como estado de coisas, ou seja, como demandas sentidas, 

mas ainda não inseridas no debate público e sem força para gerar respostas por parte do 

Estado, o quadro mudou bastante de lá para cá e se expressa, hoje, como um problema 

político, logrando obter maior espaço nas agendas governamentais, a ponto de engendrar uma 

série de mobilizações para a posição de espaços institucionais e planos de políticas públicas 

para o segmento.  

Pode-se dizer que, ainda segundo Rua (1998), estamos hoje no estágio da formulação: 

na definição e escolha de alternativas para buscar soluções para o problema político. Nesse 

processo de formulação, há vários debates em curso e um deles ainda não está explícito se faz 

sobre os sentidos do termo juventude, que traduz uma disputa pelo papel que se quer atribuir a 

esta categoria em conjuntura histórica atual, e sobre de que modo deve ser tomado como foco 

nas políticas públicas.   

Diversos tem sido os estudos em torno do tema, onde alguns autores do campo da 

juventude vêm trazendo, como Carrano (2007), Castro (2009), Tomasi (2010), e autores que 

avaliam o contexto do Rio Grande do Norte, como Paiva (2012), Souza (2012) e Bezerra 

(2009), sobre estudos de juventude específicas. Nesse estudo, mergulhamos na juventude de 

Natal e nos movimentos sociais juvenis, buscando identificar seu perfil, suas articulações e 

contribuições para as políticas públicas da cidade. Aqui, percebemos as suas estratégias de 

atuação, repertórios e ação coletiva, e ainda indagamos sobre concepções importantes para 
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esse movimento social em específico, como a percepção sobre juventude, direitos e políticas 

públicas de juventude. 

 

4.1. Participação juvenil e movimentos de juventude em Natal: caracterização, 

trajetórias e repertórios 

 Em 2007, a ONG Canto Jovem publicou o Mapeamento de Grupos e Organizações 

Juvenis de Natal, fruto da sistematização feita da pesquisa-mapeamento, de grupos e 

organizações lideradas/compostas por jovens no município. O mapeamento foi realizado em 

parceria entre a Rede Juventudes, o Canto Jovem e a Posse de Hip-Hop Lelo Melodia, e 

identificou 400 movimentos, grupos e organizações juvenis em toda a cidade, distribuídos nas 

quatro zonas administrativas do município.  

 Na tabela 09 abaixo, demonstra-se um resultado desse mapeamento, com os grupos 

distribuídos por zonas administrativas. Os dados foram coletados entre janeiro e março de 

2006 e a publicação se deu em 2007.  

 

Tabela 09. Distribuição dos grupos e organizações juvenis identificados no Mapeamento de Movimentos, 

Grupos de Organizações Juvenis da Cidade de Natal. 

Zona Administrativa de 

Natal População de jovens 

Nº de grupos e org. 

juvenis 

% em relação ao total de 

grupos 

Zona Leste 29.944 65 16,25% 

Zona Oeste 63.229 209 52,25% 

Zona Sul 48.128 46 11,50% 

Zona Norte 89.641 80 20,00% 

Total Natal 231.606 400 100,00% 

Fonte: Canto Jovem (2007). Adaptado. 

  

 

 Observa-se, a partir dos dados da tabela 09, que a zona administrativa que conta com 

maior número de movimentos, grupos e organizações juvenis é a Zona Oeste, com a segunda 

maior população juvenil da cidade, 63.229 jovens residentes, possui 209 iniciativas 

organizativas de jovens identificados, o maior número entre as zonas, representando mais de 

52% do total de grupos. 
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 A Zona Norte conta com a maior população de jovens do município de Natal e com 80 

grupos, representando apenas 20% do total mapeado. A Zona Sul, com 48.128 jovens, conta 

com 46 grupos juvenis segundo o Mapeamento, o menor índice entre as áreas administrativas. 

A Zona Leste, o território com menor número de jovens, conta com 65 grupos, 16,25% do 

total de iniciativas jovens na cidade.  

 Desses, dados do mapeamento informam que a grande parte dos movimento, grupos e 

organizações juvenis, exatamente 50 (cinquenta), estão localizados no bairro Felipe Camarão. 

Tommasi & Bezerra (2010), investigando trajetórias de jovens da periferia de Natal, situaram 

esses grupos juvenis identificados no Mapeamento:  

quase 400 grupos, que geralmente não recebem nenhum apoio formal e não estão 

legalizados. Grupos que querem, como eles dizem, “fazer acontecer”. Mas, se nos 

anos 70 esses grupos teriam encontrado algum ativista político fazendo trabalho de 

base, que teria oferecido a eles cursos de formação política, ou teriam se engajado 

nas ações das comunidades de base, hoje eles encontram, nos mesmo espaços, 

projetos de fundações empresariais e ONGs que oferecem cursos de “cidadania” 

para “levantar a auto-estima”, ou de “qualificação” rápida (TOMMASI; BEZERRA, 

2010, p. 12). 

  

 Na parte teórica dessa pesquisa, contextualizamos os movimentos sociais desde a 

década de 1980 e de como se dava a participação da juventude neles. Os autores Tommasi & 

Bezerra fazem referência ao trabalho de formação política liderado pelas Comunidades 

Eclesiais de Base, ligados à Igreja Católica e movimentos sociais populares, fazendo um 

paralelo à contemporaneidade da presença de Organizações Não Governamentais (ONGs), 

Fundações (advindas da responsabilidade social de empresas), e outros tipos de instituições, 

que tem múltiplas visões/missões e linhas de trabalho com/para a juventude.  

 É possível questionar como o bairro de Felipe Camarão, onde há mais participação 

juvenil, também é o 2º bairro que mais há ocorrências de homicídios de jovens, com 33 

homicídios de pessoas entre 15 e 29 anos registrados em 2014, segundo dados do Conselho 

Estadual de Direitos Humanos e Cidadania do RN, apresentados anteriormente nesse texto.  

 Essa aparente contradição acima levantada, parece apontar que, não basta investir na 

mobilização social e participação dos jovens, sem que concomitantemente aposte-se na 

garantia de direitos humanos e o investimento real em políticas públicas, em especial as 
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políticas públicas de juventude, para que pudessem contribuir efetivamente para a diminuição 

das vulnerabilidades.  

 Ainda assim, sem participação não haverá políticas públicas condizentes com a 

realidade, como reforça Sposito (2010), por isso também a importância do estudo sobre as 

trajetórias de participação política, segundo Tommasi & Bezerra (2010).  

 Nesse sentido apresentamos, a partir deles, como tem sido a articulação dos grupos e 

organizações juvenis para o que chamamos de ação coletiva em rede, e de quais têm sido as 

contribuições dos movimentos de juventude às políticas públicas de juventude na cidade do 

Natal, explorando suas trajetórias, construídas a partir de material disponível de forma pública 

na Internet, arquivos particulares dos movimentos juvenis e informações fornecidas pelos 

entrevistados.  

 Esse bloco pretende apresentar, de forma concisa, os processos de criação desses 

espaços de participação, seus objetivos, formas de inclusão, composição, bandeiras de luta, 

mobilizações, ações de influência política e resultados alcançados. Não se pretende comparar 

trajetórias, mas evidenciar formas de fazer participação política juvenil, de forma diversa, ante 

os contextos onde cada um está inserido.  

 

 A Articulação Potiguar de Juventudes - APJ 

 Em 2009, após uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

Grande do Norte, planejada por algumas organizações e grupos juvenis e pelo mandato do 

Deputado Fernando Mineiro, audiência esta que agregou outras dezenas de organizações de 

interesse na temática de juventude para debater sobre Políticas Públicas de Juventude no RN, 

uma série de encontros se deram para, entre outras coisas, debater o contexto de juventude no 

estado, refletir sobre os avanços e desafios da política pública de juventude estadual e alinhar 

a juventude sobre as demandas organizacionais e políticas, com o olhar sobre a cidade do 

Natal e visão geral do estado do RN.  

 Nesse contexto nasce a Articulação Potiguar de Juventudes, carregando o sentido 

fundamental de Articulação no próprio nome, identificando o seu território Potiguar e 

caracterizando a pluralidade das Juventudes.  
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 Em um texto de apresentação produzido pela APJ para a Subsecretaria Estadual de 

Juventude do RN, em 2011, registra-se:  

A Articulação Potiguar de Juventudes é um elo agregador de grupos e organizações 

juvenis, instituições e organizações de apoio ao desenvolvimento da juventude, 

movimentos e redes de jovens, que atuam de alguma maneira, no estado do Rio 

Grande do Norte, dentre os mais variados temas de interesse da juventude potiguar 

(ARTICULAÇÃO POTIGUAR DE JUVENTUDES, 2011, p.01).   

 

 Com informações encontradas em registros da Articulação Potiguar de Juventudes, a 

pesquisa adaptou a tabela 10 com o mapeamento dos grupos, instituições e organizações 

juvenis compuseram a APJ, a qual segue:  

 

Tabela 10. Grupos, instituições e organizações juvenis que compõe a Articulação Potiguar de Juventudes 

  Grupo/Instituição Município 

1 BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil Natal 

2 Canal Futura Natal 

3 Canto Jovem Natal 

4 Casa Renascer Natal 

5 Centro Acadêmico de Direito (UFRN) Natal 

6 Centro Acadêmico de Economia (UFRN) Natal 

7 Centro Acadêmico de Gestão de Políticas Públicas (UFRN) Natal 

8 Centro Educacional Dom Bosco Natal 

9 Centro Marista de Juventude Natal 

10 CEPAC - Centro de Estudos, Pesquisa e Ação Cidadã Macaíba 

11 CEPIB - Centro de Empoderamento e Proteção à Infância Brasileira Natal 

12 COEQ/RN - Coordenação Estadual de Quilombos Parnamirim 

13 Coletivo Leila Diniz Natal 

14 Companhia de Dança Gira Mundo Natal 

15 Conselho Comunitário de Felipe Camarão Natal 

16 Conselho Municipal de Juventude de São Gonçalo do Amarante São Gonçalo do 

Amarante 

17 Conselhos de Residências Universitárias Natal 

18 CUCA/UNE - União Nacional dos Estudantes Natal 

19 CUFA - Central Única das Favelas Natal 

20 CUT - Central Única dos Trabalhadores Natal 

21 DCE/IFRN - Diretório Central dos Estudantes do IFRN Natal 

22 DCE/UFRN - Diretório Central dos Estudantes da UFRN Natal 

23 Grupo de Teatro Facetas e Mutretas e Outras Histórias Natal 

24 FETARN - Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do 

Norte 

Natal 
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  Grupo/Instituição Município 

25 FETRAF - Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da 

Agricultura Familiar 

Natal 

26 Fórum Municipal de Juventude de Mossoró Mossoró 

27 Grêmio Estudantil do IFRN Natal 

28 ILEAÔ  Parnamirim 

29 Juventude do PT Natal 

30 Kilombo Natal 

31 Lições de Cidadania Natal 

32 Marcha Mundial das Mulheres Natal 

33 MST - Movimento Sem Terra Ceará-Mirim 

34 Grupo Pau e Lata Natal 

35 Grupo Pedro Breu São Gonçalo do 

Amarante 

36 Pastoral da Juventude do Meio Popular Natal 

37 Posse de Hip-Hop Lelo Melodia Natal 

38 RECID - Rede de Educação Cidadã Natal 

39 REJUMATER - Rede de Jovens de Terreiros e Religiões de Matriz Africana Natal 

40 RJNE - Rede de Jovens do Nordeste Natal 

41 Rede Sou de Atitude Natal 

42 Rede da Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade Natal 

43 REMAR Natal 

44 Revista Viração Natal 

45 Tribos de Teatro Natal 

46 UJS - União da Juventude Socialista Natal 

47 UMES - União Municipal dos Estudantes Secundaristas Natal 

48 Visão Mundial - PDA Caminhos do Sol Natal 

Fonte: Articulação Potiguar de Juventudes, 2011. Adaptado. 

 

 

 Ao que se pode observar na tabela 10, 48 organizações, instituições e grupos juvenis 

compunham, em 2011, a APJ, que tinha como espaço de atuação a dimensão estadual, porém, 

ao mapear a sede dos componentes da Articulação, percebe-se que apenas 07 (sete) 

organizações estão em outros municípios para além da capital Natal, apenas 14,6% do número 

total de componentes.  

Sobre sua visão de mundo e objetivos, a APJ coloca: 

O porquê da existência da APJ tal como a sua missão, tem sido um processo 

contínuo de construção. Assim como a própria juventude, a Articulação Potiguar de 

Juventudes está sempre em um caminho inovador e nunca completo de reflexão 

sobre a temática juvenil, porém, com olhos firmes no pensamento de que é 

necessário garantir as condições dignas de vida da juventude, reconhecê-la como 

sujeito de direitos, e investir nela como a importante chave para o desenvolvimento 
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do Rio Grande do Norte e do país (ARTICULAÇÃO POTIGUAR DE 

JUVENTUDES, 2011, p.01).   

 

 Sobre a sua condição organizativa, escrevem em seguida “A organização da APJ é 

autogestionada, com adesão livre e preservação das liberdades políticas individuais. A 

bandeira estiada é da Juventude”. Analisando o próprio discurso exibido aqui pela APJ, 

reconhece a condição de reinvenção constante da ação da juventude, tendo mesmo assim o 

foco de “garantia de direitos”, fazendo o jovem ser reconhecido como sujeito de direitos, a 

partir de uma atuação autogestionada, ou seja, sobre com sua administração/gestão sendo feita 

pelos seus próprios participantes, em regime de democracia direta, de forma horizontal, 

semelhante a atuação em rede.  

 Em 2009, a APJ acompanhou de perto o trâmite do projeto de Lei de Criação do 

Conselho Municipal de Juventude de Natal, inserido pelo vereador Ney Lopes Jr, e organizou, 

junto à Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer de Natal, existe à época, um texto 

alternativo ao proposto, por detectar fragilidades do desenho do Conselho, desde os objetivos, 

passando por sua composição e atuação. 

 Em 2010, além da continuação dos encontros periódicos, a APJ incidiu mais uma vez 

sobre o texto da Lei de Criação do Conselho Municipal de Juventude de Natal, dessa vez 

propondo emendas, após verificar a aprovação do texto original na Câmara Municipal de 

Natal e sancionado pela Prefeita Micarla de Sousa, tentando negociar a influência no texto do 

Projeto de Lei a partir de diálogos com os mandatos da vereadora Júlia Arruda e do próprio 

vereador proponente do Projeto de Lei original, o vereador Ney Lopes Jr..  

 Ainda nesse ano de 2010, a Articulação Potiguar de Juventudes apresentou influência 

sobre a LOA – Lei Orçamentária Anual – tanto a municipal de Natal quanto estadual do Rio 

Grande do Norte. As propostas arroladas na Câmara Municipal de Natal, intermediadas pela 

parlamentar Júlia Arruda, que inseria recursos para o Fundo Municipal de Juventude, a 

Conferência Municipal de Juventude e projetos específicos para juventude dentro do 

orçamento da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer de Natal, não foram 

contemplados. Por outro lado, a proposta intermediada pelo parlamentar Fernando Mineiro, 

na Assembleia Legislativa, a qual destinava recursos para a Conferência Estadual de 

Juventude, a acontecer em 2011, foi considerada e aprovada.  
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 Em 2011, apenas no 1ª semestre, a Articulação Potiguar de Juventudes realizou 

audiência pública na Câmara Municipal de Natal, com o tema Políticas Públicas e as 

transversalidades das Juventudes, em que se garantiu a revisão da Lei de Criação do Conselho 

Municipal de Juventude de Natal, e o comprometimento com a convocação da Conferência 

Municipal de Juventude de Natal. Sobre esse momento, um dos jovens participantes relembra: 

“tentávamos fazer esse debate, sempre buscando fazer esse debate institucional, até 

porque não observava tanta participação nessa área. Terminamos, junto com 

poucas pessoas, conseguindo garantir alguns espaços e outros não, mas que eu 

achei bastante importante a militância nessa área aí, de articulação e criação, 

tentar estimular o poder público a criar esses espaços de participação juvenil, que é 

a primeira porta de entrada nesses debates e levantamento de problemas, enfim, das 

demandas da juventude” (Jovem, homem, morador da zona leste de Natal, membro 

da APJ e RJV-RN). 

  

 Os debates sobre criação e implementação do Conselho Municipal de Juventude Natal 

seguem durante esse período, apesar dos esforços de reivindicação da APJ e de outros 

movimentos juvenis da cidade.  

 A Articulação realizou também audiência pública na Assembleia Legislativa do RN, 

com o tema Políticas Públicas e os Desafios das Juventudes, e ainda a Roda de Diálogo – 

Juventude, o Centro do Desenvolvimento do Brasil, como vimos nos convites/divulgações 

exibidas na figura 01, ambas com a presença significativa de grupos, organizações, 

movimentos e redes de juventudes de todo o estado, contando inclusive com as participações 

da Secretaria Nacional de Juventude, representada pela chefe de gabinete da SNJ, à época, 

Divaneide Basílio, que atualmente é Secretária Extraordinária de Juventude do Estado do RN, 

e do Conselho Nacional de Juventude, representada pelo seu presidente à época, Gabriel 

Medina, o qual hoje é o gestor da Secretária Nacional de Juventude. 
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Figura 01: Convites para atividades Audiência Pública Políticas Públicas e os desafios da Juventude e para a 

Roda de Diálogo Juventude: O Centro do Desenvolvimento do Brasil, que contaram com a promoção ou 

envolvimento da pela Articulação Potiguar de Juventude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da Articulação Potiguar de Juventudes.  

  

 

 Concomitante a isso, Natal viveu intensos dias de protesto na Câmara Municipal do 

Natal, quando da ocupação pela juventude em favor do impeachment da prefeita Micarla de 

Souza (Movimento #ForaMicarla12), por ter sido divulgado seu possível envolvimento em um 

episódio de desvios de recursos públicos. Muitos grupos e organizações juvenis ligados à APJ 

participaram direta e indiretamente dessa movimentação, principalmente as juventudes 

partidárias e as juventudes estudantis, a exemplo da Juventude do Partido dos Trabalhadores, 

o Centro Acadêmico de Gestão de Políticas Públicas, o DCE da UFRN, a UNE, entre outras. 

Um dos jovens entrevistados da pesquisa relembra: 

                                                           
12 Micarla de Souza, prefeita de Natal entre 2009-2012 esteve sob acusação de participar de um esquema de 

corrupção na Secretaria Municipal de Saúde, que culminou com a deflagração da Operação Assepsia. 

Posteriormente, Micarla de Souza foi afastada do cargo de prefeita dois meses antes da conclusão do seu 

mandato. O Movimento Fora Micarla, composto por estudantes do ensino médio, universitários, sindicalistas, 

trabalhadores, militantes partidários e integrantes de segmentos organizados da sociedade civil e populares, 

ocuparam a Câmara de Vereadores de Natal por 11 dias durante o mês de junho/2012, conseguindo que fosse 

instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para verificação de irregularidades nos contratos da 

prefeitura municipal de Natal, possível fonte de desvios de recursos. Em fevereiro de 2015 Micarla de Souza foi 

absolvida na justiça da acusação de improbidade administrativa. 
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“[...] foram muitas lutas que a juventude de Natal, onde eu milito, conseguiu 

protagonizar e mostrar pra sociedade, que em determinados processos eleitorais 

apesar da sociedade ter feito escolhas equivocadas, mas que a juventude conseguiu 

provar que não foi dada cartas brancas, nem total poder de representatividade a 

esses governantes, né? Eu falo do caso Fora Micarla, quando ocupamos por onze 

dias a Câmara de Vereadores de Natal e só saímos com o acordo de implementar a 

CPI para investigar as denúncias de desvio de verba” (Jovem, homem, morador da 

zona leste de Natal, membro da APJ e RJV-RN). 

  

 Quanto aos espaços institucionais, em 2011, a Articulação Potiguar de Juventude 

também atuou fortemente na condução da Conferência Municipal de Juventude de Natal, em 

que segundo o Relatório da Conferência Municipal de Juventude de Natal (2011), das seis 

organizações da sociedade civil componentes da Comissão Organizadora Municipal, cinco 

estavam diretamente ligadas à APJ, sendo essas a ONG Canto Jovem, o Centro Acadêmico de 

Gestão de Políticas Públicas – UFRN, Posse de Hip-Hop Lelo Melodia, Marcha Mundial das 

Mulheres e Rede de Jovens de Terreiros e Religiões de Matriz Africana do RN.  

 Nesse mesmo ano de 2011, a APJ também foi responsável por influenciar e organizar 

a II Conferência Estadual de Juventude do Rio Grande do Norte, sendo a grande parte das 

organizações da sociedade civil ligada à Articulação Potiguar. Vale ressaltar que, a realização 

da II Conferência Estadual de Juventude foi um compromisso pautado pela APJ junto ao 

Subsecretário da SEJURN à época, Rafael Motta (hoje Deputado Federal), em audiência 

pública para o fim do debate sobre PPJ’s no RN, citado anteriormente.  

 Em paralelo a essas demandas de representação, a APJ também participou de uma 

formação, em parceria com o Fórum das Juventudes do Pernambuco – FOJUPE e o Grupo de 

Trabalho da Juventude do Movimento Nossa Luiz/Maranhão, com o intuito de aumentar sua 

capacidade de reconhecer as demandas das juventudes e saber influenciar o poder público e o 

orçamento público a favor de mais garantias para as juventudes. 

 Em 2012, a APJ continuou suas reuniões periódicas e participou de diversos 

momentos importantes para a juventude natalense e potiguar, como encontros, audiências 

públicas, reuniões, entre outros.  

 Em 2013 a Articulação realizou algumas intervenções sobre o novo Plano Plurianual, 

que estava sendo elaborado, e criou um estudo comparativo entre as metas que haviam sido 

aprovadas na Conferência Municipal de Juventude de 2011 e as propostas inseridas no Plano 
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Plurianual que foi apresentado para consulta popular naquele ano, e concluiu que apenas 13 

(treze), das 58 (cinquenta e oito) propostas deliberadas na referida Conferência foram 

contempladas, seja integralmente ou parcialmente, nas proposições do PPA 2014-2017. Esse 

estudo e desafios de congruência entre as deliberações da juventude em conferência e a 

efetivação dessas demandas pelo governo municipal do Natal através do planejamento do 

Plano Plurianual 2014-2017 foram detalhados por Silva (2013). Um dos entrevistados da 

pesquisa rememora parte desse processo:  

“Nós chamamos o poder legislativo para conversar, para tentarmos influenciar no 

orçamento. Fizemos reunião com o pessoal da Secretaria de Planejamento. Fizemos 

inclusive audiência pública onde levantamos o tema do orçamento para a gestão 

das PPJ’s. Na época, pudemos contar com dois vereadores, a vereadora Júlia 

Arruda e o vereador Hugo Manso. Infelizmente as propostas colocadas, de recursos 

para o Conselho Municipal de Juventude, para o Plano Juventude Viva e para o 

Fundo Municipal de Juventude não foram aprovadas” (Jovem, mulher, moradora da 

Zona Oeste, membro da RJV-RN e APJ). 

  

 Na pauta dos diálogos com o poder executivo e com o legislativo municipal, estavam 

as proposições da APJ em relação a inserção de emendas ao PPA que se referiam a recursos 

para o Conselho Municipal de Juventude, para a constituição de um Fundo Municipal de 

Juventude, com destinação de recursos para a implementação do Plano Juventude Viva. 

Nenhuma das proposições foram aceitas como emendas pela Secretaria Municipal de 

Planejamento – SEMPLA, como também não foram aceitas pelo plenário da Câmara de 

Vereadores de Natal.  

 No mesmo ano, compôs com outros grupos e organizações a Jornada de Lutas da 

Juventude Brasileira, como registra a figura 02 a seguir, ação nacional em que o RN 

participou realizando uma caminhada pelas ruas da cidade do Natal, partindo da concentração 

do IFRN Central (Av. Salgado Filho), até a Praça Cívica do campus da UFRN, encerrando 

com um ato multicultural. 
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Figura 02. Registro de reunião de planejamento da Jornada de Lutas da Juventude Brasileira 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do grupo fechado da Articulação Potiguar de Juventudes, no Facebook.  

Link: https://www.facebook.com/groups/321718254576473/?fref=ts 

  

 A APJ, ainda em 2013, foi convidada a construir, junto com outros grupos, 

organizações juvenis e instituições, o IV Seminário de Realidades Juvenis, liderado pelo 

Centro Marista de Juventude. A estratégia do Seminário envolvia o debate sobre o Extermínio 

da Juventude Potiguar, rodas de diálogos descentralizadas no estado sobre o tema e um 

seminário estadual ao final de novembro de 2013, o qual teve duração de dois dias e um dos 

seus resultados foi a criação da Rede Juventude Viva do Rio Grande do Norte.  

 Em 2014 não houve atividades da Articulação Potiguar de Juventudes e o período sem 

movimentação segue até o momento (julho/2015). Não foi pretensão desse trabalho analisar o 

significado dessa retração, mas julgou-se importante notifica-la.  

  

 A Rede Juventude Viva do Rio Grande do Norte 

 A pauta sobre a violência contra a juventude – o extermínio de jovens vinha sendo 

presente nas discussões e ações de diversos grupos juvenis do país, assim como no estado do 

Rio Grande do Norte e a capital, Natal. Organizações, como a Pastoral da Juventude, a 

Pastoral da Juventude do Meio Popular, o Observatório Infantojuvenil em Contexto de 

Violência e a Articulação Potiguar de Juventude, por exemplo, vinham denunciando ações de 

https://www.facebook.com/groups/321718254576473/?fref=ts


 

88 

 

extermínio e violência contra jovens, principalmente jovens pobres, negros e moradoras da 

periferia de Natal e Região Metropolitana.  

 Desde 2007 o Centro Marista de Juventude vinha realizando seminários, a cada dois 

anos, com o título Realidades Juvenis, em que convidava a construir coletivamente com 

grupos e organizações juvenis, sobretudo aqueles ligados ao campo das pastorais (tipo de 

organização de base ligada à Igreja Católica), e para contribuir efetivamente na mobilização, 

organização e também conduzir parte da metodologia e programação do Seminário.  

 Para o ano de 2013, o Seminário como tradicionalmente foi construído de forma 

coletiva, com a participação de vários grupos e representações que trabalham com e para as 

juventudes, porém agregando grupos e organizações juvenis não ligados à Igreja, envolvendo, 

sobretudo, organizações ligadas à Articulação Potiguar de Juventudes (descrita 

anteriormente).  

 As mobilizações se deram em torno da pauta sobre o crescimento da violência contra 

os jovens, apresentado na série Mapa da Violência13, e por dados produzidos pelo 

Observatório Infantojuvenil em Contexto de Violência da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte14 e pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania do RN15, 

optou-se por eleger o tema “Enfrentando o Extermínio da Juventude Potiguar”. A ideia foi dar 

voz aos jovens de várias regiões da cidade do Natal, principalmente àquelas apontadas nas 

estatísticas como mais violentas; refletir as implicações das ações políticas e econômicas para 

a manutenção ou enfrentamento da situação dos jovens, principalmente aqueles que estão na 

periferia; e vislumbrar ações concretas para o enfretamento do extermínio das juventudes no 

Estado do Rio Grande do Norte. 

 Foram realizadas mais de dez rodas de diálogo em Natal e demais municípios do Rio 

Grande do Norte, a exemplo de Caicó, Mossoró, Ceará-Mirim, Macaíba, Parnamirim e outros. 

O Seminário final contou com a participação de mais de 120 adolescentes e jovens, de 

diversos grupos e organizações juvenis de todo o estado, e em sua programação contou com a 

participação do chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Juventude, à época, Rodrigo 

                                                           
13 www.mapadaviolencia.org.br  
14 http://www.cchla.ufrn.br/obijuv/ 
15 https://www.facebook.com/cedhrn  

http://www.mapadaviolencia.org.br/
http://www.cchla.ufrn.br/obijuv/
https://www.facebook.com/cedhrn
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Amaral, com a especialista em políticas públicas de juventude, Regina Novaes, e com a 

participação de representantes do OBIJUV/UFRN e do setor de juventude do Marista Brasil.  

  

Figura 03. Participantes do IV Seminário Realidades Juvenis – Criação da Rede Juventude Viva RN. 

 

Fonte: Seminário Sobre Realidades Juvenis – página do facebook. Link: 

https://www.facebook.com/realidadesjuvenis?fref=photo 

  

Ao fim dos dois dias de Seminário, foi criada a Rede Juventude Viva do Rio Grande do 

Norte, contando com a adesão de diversos grupos e organizações juvenis, registrados na 

figura 03. Nesse mesmo momento, foi concluída a Carta às Autoridades, denunciando o 

extermínio de jovens no Rio Grande do Norte e solicitando providências. 

 A carta foi entregue às autoridades e representantes que foram convocados a participar 

ao final do Seminário, à exemplo do representante do mandato da Deputada Federal Fátima 

Bezerra, do Deputado Estadual Fernando Mineiro, do Vereador Hugo Manso, do 

representante da prefeitura do município de Natal e Secretário Municipal de Juventude, 

Esporte e Lazer, Luis Eduardo, entre outros. 

 Em dezembro de 2013, a Rede Juventude Viva participou do Fórum Mundial de 

Direitos Humanos que aconteceu em Brasília, onde propôs uma atividade (roda de diálogo) 

https://www.facebook.com/realidadesjuvenis?fref=photo
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sobre o enfrentamento à violência contra a juventude no Nordeste, oportunidade onde 

participaram representantes da Secretaria Nacional de Juventude. 

 Em 2014, a Rede Juventude Viva RN influenciou junto à Secretaria Nacional de 

Juventude, para que, em um processo de ampliação do Plano Juventude Viva – Plano 

Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Juventude Negra, o Rio Grande do Norte 

pudesse ser contemplado com um/a articulador/a na equipe de mobilização, no sentido de 

fazer com que a mobilização junto às prefeituras dos municípios priorizados pelo Plano no 

RN (aqueles com maiores índices de violência) e sobretudo a capital do estado, Natal, a qual 

vinha acumulando histórico de aumento progressivo de homicídios de jovens. 

 A solicitação foi aceita, e de junho a novembro de 2014, a Secretaria Nacional de 

Juventude manteve uma profissional responsável pelo processo de articulação institucional do 

Plano Juventude Viva junto ao governo do estado do Rio Grande do Norte e as prefeituras 

municipais de Natal, Parnamirim, Ceará-Mirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e 

Mossoró. A Rede Juventude Viva RN acompanhou esse processo, e em parceria com a 

profissional contratada, ampliou a Rede a partir da mobilização de núcleos organizados da 

Rede em Mossoró e Ceará-Mirim, que descentralizaram ações da Rede e suas influências 

juntos aos poderes públicos locais.  

 

Figura 04. Reunião da Rede Juventude Viva RN com representantes da equipe da transição de governo Rosalba 

Ciarlini/ Robinson Faria, em novembro de 2014. 

 

Fonte: Arquivo da Rede Juventude Viva RN e site do mandato Deputado Fernando Mineiro. 
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 Ao final de 2014, com o processo eleitoral ao governo do estado concluído, a Rede 

Juventude Viva RN promoveu o diálogo da Rede com um dos responsáveis pela equipe de 

transição do governo, o Deputado Estadual Fernando Mineiro, buscando vias de garantir o 

fortalecimento da Subsecretaria Estadual de Juventude (SEJURN), preferencialmente 

tornando-se secretaria de fato, com prioridade de governo, como também a implementação do 

Plano Juventude Viva em nível estadual, conforme registrado pela figura 4. 

 Em 2014, a Rede Juventude Viva RN articulou reuniões com a chefia de gabinete da 

prefeitura municipal de Natal sobre a pauta da violência contra a juventude e a implementação 

do Plano Juventude Viva na capital, Natal. Sobre esse processo, um dos jovens membros da 

Rede relembra:  

“a gente se organizou, a gente conseguiu articular, a Rede Juventude Viva, existe 

um programa nacional Juventude Viva que é em relação ao extermínio da juventude 

negra e tal, e essa rede se manifestou através de documento, de seminário, de 

dialogar na câmara municipal, na assembleia legislativa e em tentar com a chefia 

de gabinete (da prefeitura) pra que o município faça a adesão ao plano, a gente não 

tá pedindo muita coisa” (Jovem, mulher, moradora da Zona Oeste de Natal, 

membro da RJV-RN e APJ). 

 

 Como citado pela entrevistada, uma série de ações e estratégias passaram a ser 

desenvolvidas para influenciar o poder público local a implementar a política pública de 

juventude Plano Juventude Viva. Apesar das reuniões e debates a pauta não avançou como 

necessário e a prefeitura de Natal não realizou adesão ao PJV até o final de 2014. 

 Em 2015, diante da demanda social inserida no debate público a partir das investidas 

da Câmara Federal pondo em pauta a PEC 171, que propõe a redução da idade penal brasileira 

de 18 anos para 16 anos, a Rede Juventude Viva RN optou por realizar, junto aos bairros mais 

periféricos da cidade, rodas de diálogo que fizessem a interseção entre o extermínio da 

juventude negra e a redução da idade penal. Essas rodas foram realizadas entre abril e julho de 

2015 nos bairros de Nossa Senhora da Apresentação, Vila de Ponta Negra, Felipe Camarão e 

Mãe Luiza. Além disso, em março de 2015 a Rede convocou a 1ª Plenária das Juventudes 

Contra a Redução da Idade Penal, que deu origem à Frente Potiguar Contra a Redução da 

Idade Penal.   
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Figura 05. Adesão simbólica ao Plano Juventude Viva – Plano de Enfrentamento à Violência Contra  

a Juventude Negra. Rede Juventude Viva RN como representante dos movimentos sociais juvenis  

recebendo cópia do termo assinado. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instagram do governador Robinson Faria - @robinsonfaria 

  

 Em julho de 2015, o governador Robinson Faria assinou simbolicamente a adesão ao 

Plano Juventude Viva, dado à Secretaria de Juventude do Estado a responsabilidade de 

coordená-lo, e um representante da Rede Juventude Viva RN recebeu das mãos do 

governador uma cópia do termo de adesão assinado, como registro na figura 05. 

 Em pleno processo da III Conferência Nacional de Juventude (convocada Presidenta 

Dilma Rousseff e prevista para dezembro de 2015) a Rede Juventude Viva está compondo a 

Comissão Organizadora da Conferência Estadual de Juventude e da Conferência Municipal de 

Natal, além de fazer esforços para influenciar a favor da realização das conferências 

municipais de juventude em Ceará-Mirim, São Gonçalo do Amarante e Mossoró.  

 Vale destacar que, no início do ano de 2015, a Rede Juventude Viva RN iniciou o 

planejamento da sua estrutura organizacional, estabelecendo um núcleo operativo composto 

por quatro representantes das organizações componentes, sendo elas o Centro Marista de 

Juventude, o Mandato do Deputado Fernando Mineiro, o Mandato do Vereador Hugo Manso 

e o Núcleo da Rede Juventude Viva de Ceará-Mirim. No entanto, mesmo 1 ano e meio após a 

sua criação, a Rede Juventude RN não dispõe de objetivo fim estabelecido, missão, visão, ou 

critérios de associação e organização ou uma listagem com informações sobre seus reais 
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componentes, porém a demanda por esta organização interna está em constante discussão a 

cada vez que a Rede se reúne, sendo que no ano de 2015 (jan-jul) foram apenas duas reuniões 

presenciais. A Rede mantém diálogo, sempre que se há demanda, por um grupo virtual no 

aplicativo de celular (telefone móvel), o Whatsapp.   

 

4.2. Concepções sobre juventude, direitos, políticas públicas de juventude e participação 

dos movimentos juvenis em Natal 

As entrevistas com os seis jovens ligados a Articulação Potiguar de Juventude e a 

Rede Juventude Viva do RN, realizadas a partir de instrumento semiestruturado16, possibilitou 

analisar como os representantes desses movimentos sociais, conectados a diversos grupos e 

organizações juvenis, tem por concepções de juventude, direitos, políticas públicas de 

juventude e participação, como algumas das categorias trabalhadas nessa pesquisa.  

O bloco que prossegue pretende estruturar a sistematização, análise e discussões sobre 

os resultados das entrevistas como: concepção de juventude, os marcos que se referem aos 

direitos da juventude, os direitos da juventude e sua conexão com as políticas públicas de 

juventude, a participação e influência dos movimentos juvenis nas políticas públicas e espaços 

institucionais e de participação política, e por último, os desafios da participação da juventude 

e das políticas públicas de juventude em Natal. 

   

 Sobre a concepção de juventude – identidade como princípio para participação 

nos movimentos sociais juvenis e retroalimentação dos debates 

Diversos têm sido os pontos de partida para o debate sobre o que é juventude e sobre 

os direitos da juventude, e um deles é o que se foca nas condições e possibilidades da 

participação dos jovens na conservação e transformação da sociedade e seus traços 

dominantes, examinando seus valores, opiniões e a atuação social e política que desenvolvem 

para avaliar como os jovens podem vir a interferir no destino do país e também nas questões 

singulares que os afetam. Outro é o que torna a juventude como contingente demográfico e 

busca verificar as características que informam a respeito das situações de inclusão e exclusão 

                                                           
16 O instrumento semiestruturado, roteiro para entrevista com os jovens, está inserido no anexo.  
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dos diferentes subgrupos de jovens, e sobre as vulnerabilidades que os afetam especialmente, 

para concluir sobre os focos prioritários para as políticas sociais necessárias. Outro, ainda, é o 

que, partindo da postulação do jovem como sujeito de direitos, busca examinar o que constitui 

a singularidade da condição juvenil e quais são os direitos que dela emergem, e que devem ser 

garantidos por meio das políticas públicas.  

Não são abordagens contraditórias, ao contrário, devem ser complementares para a 

compreensão abrangente do tema e para a conformação de políticas. Nesta seção, a ideia é 

centrar-nos na concepção de juventude expressa pelos entrevistados da pesquisa, sentido da 

condição juvenil na conjuntura atual, a partir de informações que os dados da pesquisa 

qualitativa desse trabalho nos trazem. Não, evidentemente, com a pretensão de que a 

variedade de falas aqui apresentadas seja encerrada como falas unânimes, porém, oferece-se a 

perspectiva de quem constrói o movimento social juvenil na cidade do Natal.  

“Juventude é muito mais do que apenas uma etapa geracional da vida, é etapa de 

vivências, experimentos, e de aprendizados, que é exatamente o período de 

transição da vida entre criança/adolescente para a vida adulta” (Jovem, homem, 

morador da zona leste de Natal, membro da APJ e RJV-RN).  

 

“A juventude engloba todo um universo de descobertas, expectativas, frustrações, e 

isso, em determinados aspectos ou pontos, coloca a fragilidade nesse grupo diante 

da sociedade e ao mesmo tempo também a sede de empoderamento de espaços de 

ideias” (Jovem, homem, morador da Zona Sul de Natal, membro da RJV-RN). 

 

 Os jovens consideram juventude não apenas como uma faixa etária, apesar de terem 

consciência de sua definição estatutária, ainda assim também acreditam que juventude 

também um período de transição, de vivências, de aprendizagem, de participação, de 

empoderamento, de implementação de ideias.  

“Eu vejo a juventude como algo bem complexo, para além das definições da 

questão da faixa etária, que o estatuto diz entre quinze e vinte nove anos e eu acho 

que a juventude é um grupo de atitude, são questões comportamentais que se 

diferenciam de outras faixas etárias, não que dependendo da idade não se possa ter 

essa juventude, a gente até fala da questão do espírito jovem, né? as eu acho que sei 

lá, se fosse falar de uma forma bem popular, bem representativa, [juventude] é uma 

galera ousada, que dá a cara para bater, que corre atrás dos sonhos, que luta, é 

como se a juventude fosse aquela fase aquele grupo que não tem medo de sonhar, 

que acredita ainda nas possibilidades, não está fechado dentro de algo moldado” 

(Jovem, mulher, moradora da Zona Oeste, membro da RJV-RN e APJ). 
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 Reforçado a ideia de que o conceito de juventude extrapola a simplicidade de ser um 

período de vida e segue além, fazendo saber que juventude é um conceito complexo, imbuído 

de várias questões, algumas aqui apresentadas simbolicamente como sinônimo de ousadia, 

busca, sonho, transformação, inquietação e sobretudo, movimento.  

“A gente sabe que o debate em torno de estudo sobre a juventude é um grande vazio 

em geral, não é? Por mais pesquisas que existam, mas a consolidação disso, onde 

isso se encontra, o fortalecimento desses temas ou o aprofundamento, ou a 

qualificação, muitas vezes desses dados e informações sobre a juventude também é 

um grande desafio, né?” (Jovem, mulher, moradora da Zona Norte de Natal, 

membro da RJV-RN).  

 

 Nas entrevistas sobre ser juventude também ganhou destaque as interrogações sobre a 

produção do conhecimento local e sobre o espaço que a academia dá em relação a pesquisas 

sobre a identidade, demandas e experiências da juventude potiguar e natalense, em especial, 

apontando a responsabilidade dessa contribuição também para as instituições de ensino, 

pesquisa e extensão.  

 A noção de condição juvenil remete, em primeiro lugar, a uma etapa de transição, a 

uma fase do desenvolvimento corporal, psíquico, intelectual, sexual, a socialização, da 

necessidade proteção, e de se ampliar as dimensões da produção e da participação. É 

importante, lembrar que os conteúdos, a duração e a significação social destes atributos das 

fases da vida são culturais e históricos, e que a juventude nem sempre apareceu como etapa 

singularmente demarcada.  

 

✓ Marcos institucionais a que se referem aos direitos da juventude:  

 A concepção de jovem como sujeito de direitos também é construída a partir de alguns 

marcos institucionais que se desenvolveram em maior volume, a partir de 2003, quando do 1º 

Seminário Nacional de Juventude, provocado pela Câmara Federal, e iniciou sua 

institucionalização com a Lei Nº 11.129 de 30 de junho de 2005, que institui o Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem; cria o Conselho Nacional da Juventude – 

CONJUVE e a Secretaria Nacional de Juventude – SNJ.  

“o Estado ainda não tinha se instituído para fazer esse debate, não tinha criado 

espaço de participação e nesse contexto, a partir de, eu acredito, que do governo do 

presidente Lula, começou a se desenhar essas políticas de juventude a nível 
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nacional e consequentemente nos estados. Alguns estados poucos estados 

conseguiram garantir essa consonância com o governo federal em relação a 

elaboração dessas políticas públicas de juventude, eu acho que que é um tema muito 

recente, esses debates das políticas públicas de juventude, muitos municípios ainda 

têm dificuldade” (Jovem, homem, morador da Zona Leste de Natal, membro da APJ 

e RJV-RN). 

 

“a gente tem uma Secretaria Nacional de Juventude, tem o CONJUVE, tem vários 

espaços que debatem esse tema do extermínio de juventude, tem o Juventude Viva, 

enfim, mas eu acho que tá na hora da gente começar a observar as execuções desses 

planos. Eu acho que o estatuto [da juventude] está dando uma introdução legal 

sobre diagnósticos, sobre como anda a juventude da América Latina e no Brasil, no 

nordeste, mas falta ainda um pouco de execução e aí é um conjunto de 

responsabilidades e responsabilidades também que não depende só de uma linha, 

não depende só de um modelo,  depende de um conjunto mesmo, do Estado em si 

tomar essas dores que a juventude sofre todos os dias pra si e tentar realmente 

executar metas ( ) e pra que essas PPJ’s se tornem de fato executáveis, se tornem de 

fato que a gente possa ver a mudança de quadro do jeito que tá hoje, realmente 

acontecer” (Jovem, homem, morador da Zona Sul de Natal, membro da RJV-RN).  

  

 Nesses discursos, o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece 

com influência significativa na perspectiva da consolidação da política pública de juventude 

enquanto política de Estado, e não de governo, a exemplo de algumas experiências que já 

haviam surgido, como no estado do Pernambuco e de São Paulo, por exemplo, e em algumas 

prefeituras.  

 Em Natal, a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – SEJEL foi criada 

apenas em 2009, durante o mandato da prefeita Micarla de Souza, quatro anos após a 

institucionalização da SNJ. Em 2014, no processo de reforma administrativa na estrutura da 

prefeitura municipal, a referida secretaria foi extinta. Atualmente há, na estrutura da gestão do 

município, um Departamento de Juventude, composto por uma equipe minúscula e que não 

conta com orçamento específico. 

 Aparece fortemente nas entrevistas o reconhecimento da criação de políticas e 

programas específicos para a juventude em âmbito federal, porém há crítica sobre a 

implementação de fato, exemplificado aqui pelo Plano Juventude Viva – Plano de 

Enfrentamento ao Extermínio da Juventude Negra, no qual Natal é um dos seis municípios 

prioritários do Plano no rio Grande, devido aos seus altos índices de homicídios de jovens, e 

ainda assim não pactuou com a Secretaria Nacional de Juventude a sua adesão até o momento.  
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"a gente sabe que no Governo Federal há uma estrutura totalmente diferente do 

Governo Estadual, tem a Secretaria Nacional, existe o Conselho Nacional então são 

órgãos que ajudam a está discutindo, implementando e avançando na questão das 

políticas públicas para a juventude, no estado e mais especificamente no município 

de Natal, que é onde nós estamos e o processo já é mais lento, ele existe só que da 

forma como as gestões governamentais trabalham nem sempre conseguem atender 

essa perspectiva”. (Jovem, mulher, moradora da Zona Oeste de Natal, membro da 

RJV-RN e APJ).  

  

 A entrevistada acima reforça a crítica sobre as formas de investimento na política 

pública de juventude, sobretudo pelo governo municipal de Natal, com enfoque para a gestão 

da cidade, que na sua perspectiva, age com morosidade. 

 Essa questão dialoga com as discussões que apresentamos na parte teórica dessa 

pesquisa, quanto aos desafios de implementação, na prática, do Sistema Nacional de 

Juventude, que deveria contar com órgãos gestores da política pública de juventude nas três 

esferas de governo, com potencial para implementar políticas em parceria ou em 

complementação.  

 

✓ Sobre os direitos da juventude e a conexão com às Políticas Públicas de 

Juventude 

 Os entrevistados ressaltam a ligação entre direitos da juventude, a atenção especial 

dada pelo Estado e as Políticas Públicas de Juventude. O respeito à diversidade, a 

consideração dessa diversidade no processo de elaboração e implementação das políticas 

públicas específicas são algumas das questões levantadas, além do marco histórico.  

“E para área de juventude surgem exatamente nessa perspectiva. A juventude 

brasileira, historicamente teve um protagonismo muito grande em diversas políticas 

públicas, como na área de saúde, educação... e a política de juventude veio 

exatamente pra tentar corrigir essas distorções no sentido dos jovens que mais 

necessitavam dessas ações do Estado, a exemplo da juventude periférica, a 

juventude rural, a juventude negra, juventude indígena, a juventude LGBT né que 

são vários segmentos que o Estado ainda não tinha e vem se instituído para fazer 

esse debate, não tinha criado espaço de participação e nesse contexto a partir de eu 

acredito que o governo do presidente Lula começou a se desenhar, não é?” (Jovem, 

homem, morador da Zona Leste de Natal, membro da APJ e da RJV-RN). 

“política pública de juventude (...) a gente escuta muito que nos governos nos 

cargos legislativos executivos enfim, que a juventude é prioridade, né? Juventude é 

prioridade, é prioridade, é prioridade e termina que a gente no Brasil tem um índice 

alarmante de extermínio de nós jovens e eu acho que, a política pública de 
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juventude vem tentar preencher essa dívida que o Estado tem com a juventude 

brasileira, latino americana, enfim”. (Jovem, homem, morador da Zona Sul de 

Natal, membro da RJV-RN). 

 

 É importante salientar também os questionamentos sobre a efetivação das políticas 

públicas de juventude no estado do Rio Grande do Norte e na cidade do Natal, na perspectiva 

de referenciar-se nas adesões/pactuações de Políticas Públicas em parceria com o governo 

federal, não têm surtido grandes efeitos, na visão de quem participa dos movimentos sociais 

de jovens.   

“é o seguinte (sobre) política... isso é uma ‘parada’ bem complexa de estar falando 

porque tipo, eu tiro mais por mim, eu já eu estou meio que desacreditado com toda 

a política do Brasil, não só eu mas acho que uma pá de gente já tá desacreditada, 

porque eles só usam as coisas mesmo pro benefício próprio” (Jovem, homem, 

morador da Zona Norte, Membro da APJ). 

  

“eu parto da perspectiva da política pública como transformar a situação real no 

ideal, e aí nessa perspectiva, a gente sabe que vem avançando as discussões no 

Brasil, o que eu identifico é que essas existem, talvez em número escasso, a gente 

sabe que existem algumas políticas públicas já específicas para determinadas áreas 

mas em compensação outras que não são tão abrangentes ou talvez que não tenham 

interfaces e aí eu fico também me refletindo muito no quanto talvez as coisas 

acontecem de forma diferenciada” (Jovem, mulher, moradora da Zona Oeste, 

membro da APJ e da RJV-RN). 

 

 Mesmo no âmbito do que chamamos de “juventude organizada”, há jovens que têm se 

desestimulado com possibilidade de garantia dos direitos da juventude e com a 

implementação das políticas públicas de juventude por questão da exposição na descrença nos 

operadores/gestores da política pública, feita principalmente pela mídia.  

 Achados da pesquisa quantitativa realizada pelo Instituto Cidadania em 2004 e 

organizado por Abramo, Venturi & Branco (2005), colocavam o desemprego, a 

segurança/violência, a fome/miséria como as principais preocupações e problemas do Brasil, 

em que a administração política do país vinha em quarto lugar. Na análise dos discursos 

acima podemos perceber uma preocupação com a administração pública ou com a gestão das 

políticas públicas que apontam posições de cobranças éticas, de eficácia e eficiência.   

 A participação e influência dos movimentos juvenis nas políticas públicas, 

espaços institucionais e de participação política 
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 Os entrevistados da pesquisa de campo citam sobre a participação e influência da 

juventude na mobilização social e política pública de juventude em Natal:  

“em junho de dois mil e treze a gente conseguiu colocar muita gente na rua e 

diferentemente de todo o Brasil a gente tinha lapsos de conservadorismo, lapsos de 

retrocesso na discussão política que estava avançando nas ruas [...] a gente 

conseguiu colocar muita gente na rua focando numa pauta só que era a questão do 

transporte e com direcionamento à esquerda, pra mim isso foi a grande vitória de 

dois mil e treze que a gente conseguiu manter e as mobilizações que estavam sendo 

muito instáveis no Brasil todinho aqui em Natal mesmo teve uma muito grande” 

(Jovem, homem, morador da Zona Sul de Natal, membro da RJV-RN). 

 

 O entrevistado relembra as mobilizações do que ficou conhecido como “jornadas de 

junho de 2013”, a qual iniciou com a pauta da mobilização contra o aumento da taxa para uso 

do transporte público (passagens) em São Paulo/SP, e ampliou-se para o debate sobre o 

aumento das políticas sociais e garantia dos direitos fundamentais, além da pauta da 

mobilidade urbana como um direito que subsidia demais direitos. As ações de rua alastraram-

se pelo país e com Natal/RN não foi diferente, a sociedade e a juventude, em especial, foram 

convocadas a ir às ruas. Um dos resultados desse processo foi a implementação de um pacote 

de desoneração tributária sobre o serviço do transporte público, o que fez as gestões 

municipais dialogarem com as associações empresariais do ramo de transportes a 

renegociação e diminuição da taxa em questão, o que pode ser considerado uma vitória do 

movimento, inclusive aqui em Natal, já que na oportunidade o valor que havia aumentado 

para R$ 2,40 voltou para R$ 2,20.  

“acho que existem vários coletivos no Rio Grande do Norte que eles vem ao longo 

dos últimos, sei lá, seis, oito anos, acho que até é mais, quase dez anos porque eu 

não morava aqui em Natal e eles horas estão mais fortalecidos hora estão mais 

vulneráveis porque as discussões, os grupos se organizam, buscam dialogar com a 

prefeitura, com vereadores, não são todos que nos recebem bem, não são todos que 

nos escutam, a gente tem um exemplo concreto tanto no Estado quanto no município 

[de Natal] que há pelo menos cinco, seis anos, a gente dialoga muito sobre os 

conselhos municipais e estaduais de juventude e não consegue ser implementado, 

sendo que o projeto de lei já foi discutido, sempre tem empecilho e eu acho que um 

exemplo bem lamentável que eu posso dar é da atual gestão do prefeito Carlos 

Eduardo, ele evidencia no seu comportamento através do seu corpo organizativo, 

do chefe de gabinete, que juventude não tem vez na gestão dele, ele não tá nem aí” 

(Jovem, mulher, moradora da Zona Oeste de Natal, membro da RJV-RN e APJ). 

  

 Acima a fala da entrevistada relata uma questão recorrente no debate sobre os espaços 

institucionalizados de participação da juventude em Natal. O Conselho Municipal de 
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Juventude existe somente enquanto Projeto de Lei, criado por iniciativa do vereador Ney 

Lopes Junior em 2010, como relatado anteriormente, sendo negociado a melhoria do texto da 

lei com o referido parlamentar com os coletivos de juventude, porém, até junho/2015 não 

houve a concretização das alterações propostas, e também não houve posse de gestão alguma 

do Conselho. A institucionalização da participação da juventude, a partir de conselho de 

direitos específico é inexistente, visto que apenas o documento legal que institui o Conselho 

Municipal de Juventude foi criado e sancionada pela prefeita Micarla de Souza e até então, 5 

(cinco) anos após o feito, não implementado. 

“após as manifestações de junho no meio daquela mobilização toda, da luta que 

estava sendo executada no dia-a-dia, por exemplo a presidente Dilma chamou um 

plebiscito. Eu acho que essa foi uma grande conquista ter mobilizado o Governo 

Federal a discutir a Constituição e a tentar garantir uma reforma política, por mais 

que a gente tenha sido derrotado no Congresso, mas que houve sim uma incidência 

política da juventude nesse tempo e foram conquistas, sem dúvidas” (Jovem, 

homem, morador da Zona Leste de Natal, membro da APJ e RJV-RN). 

 

“domingo passado teve uma atividade lá, num campo lá perto de casa, foi muito 

massa, uma atividade de verão, a gente montou o slackline, teve break, teve uns 

sons, os meninos cantaram lá e tal e foi bem massa. A gente tá se articulando, 

basicamente parece que melhor, a gente tá sozinho mesmo e um puxa de lá outro 

puxa daqui aí a gente se organiza e faz os eventos da gente. A gente não tá com 

nada grande porque a gente quase não tem ajuda de quase ninguém, lá no bairro 

não tem essa, não tem essa cultura de apoiar quase nada. Mas tá indo, a gente 

levanta a cabeça e faz as coisas na tora” (Jovem, homem, morador da Zona Norte, 

Membro da APJ). 

 

 Os dois entrevistados acima caracterizam a variedade de iniciativas de participação da 

juventude natalense. Por um lado, uma juventude que está preocupada com as estratégias de 

influência política, que vislumbram as consequências das ações locais no cenário nacional e 

avalia seus desafios e ganhos. Por outro, uma juventude que investe em ações localizadas, em 

sua maioria atividades ligadas às dimensões culturais e sociais (incluindo o esporte e o lazer), 

que enfrenta os desafios de uma cidade que não possui uma política de apoio à grupos juvenis 

estruturada, diferente de outros municípios brasileiros, como São Paulo/SP que desenvolve o 

Programa VAI, como aponta Abreu (2010) e Fortaleza/CE, que desenvolveu uma política de 

editais de apoio a projetos de jovens, gerenciado pelo Conselho Municipal de Juventude de 

Fortaleza com recursos do Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza, como descreve 

Colaço (2011). 
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 Esses dois aspectos respaldam sobretudo algo que buscamos enfatizar ainda na 

fundamentação teórica dessa pesquisa, apontando que a juventude é plural, de que não há uma 

juventude-padrão, e sim juventudes, considerando que essa pluralidade também se revela nas 

suas ações, no seu movimento, individual e coletivo.  

  

 Desafios da participação da juventude e das políticas públicas de juventude em 

Natal: principais demandas 

 A participação é desafiante para todas as pessoas, por diversas razões, porém a 

juventude, além dos desafios comuns (o tempo da participação, o custo da participação, entre 

outros), também pesa-se o fator geracional e todas as suas implicações.  

 As comparações a que a geração atual é submetida às gerações anteriores, sobretudo a 

geração que vivenciou o fim do período da ditadura civil-militar e a redemocratização do 

estado brasileiro, pode vir a concluir que a juventude “não é mais a mesma” ou “juventude é 

acomodada”. Porém, o que autores como Abramo (2005) refletem é que as juventudes são 

diferentes para contextos diferentes.  

“Porque criaram um grupo de jovens? O que é que a gente vai fazer? O que é que a 

gente vai fazer de melhoria pra comunidade? Então esse era o grupo que faltava 

para que a comunidade pudesse começar a se estruturar [...] a partir da criação do 

grupo de jovens meio que mudou totalmente a cara (da comunidade)” (Jovem, 

homem, morador da Zona Oeste, membro da APJ). 

 

 Dentre os desafios, o colocado pelo jovem entrevistado acima, o de saber para que se 

organizar, com qual objetivo, metas e ações, tem sido encontrado nos discursos dos jovens e 

nas organizações estudadas nessa pesquisa, semelhante ao que reflete Abramo (2004) sobre 

participação e organizações juvenis, quando diz que os grupos de jovens (movimentos, 

organizações), estão em constante mudança e, pode chegar a ter mais de um objetivo e estar 

envolvido com diversas pautas e demandas, ao mesmo tempo, possivelmente mais diversa que 

os movimentos sociais “comuns”, pois é inerente da organização juvenil contemporânea a 

articulação em rede, favorecendo o diálogo com o diferente.  

“Eu acho que mais que nunca a juventude tá a fim de participar, tá a fim de 

colaborar com diversos processos. A gente observa que a juventude tem se 

mobilizado pra ir às ruas, tem se mobilizado pra fazer protestos, tem se mobilizado 

para pautas digamos, como eu posso dizer? Um pouco mais radicalizadas como a 
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questão da democracia direta” (Jovem, homem, morador da Zona Sul de Natal, 

membro da RJV-RN).   

 

 Nesse sentido, aparece como desafio também a constância e a permanência das pautas 

até que suas metas sejam alcançadas. Reconhece-se o desejo de doação/contribuição, não 

somente na alteração da dinâmica comunitária, porém também com a perspectiva de 

transformação social.  

“Mas eu acho que a grande prioridade do governo eu acho que seria fazer uma 

grande revolução educacional, eu acho que passaria por dentro da escola, eu acho 

que o primeiro contato da juventude com questões relacionadas a desenvolvimento 

social econômico e empoderamento, participação, cultura, esporte, tudo, saúde 

todas essas informações iniciais, podemos dizer, “pedagógicas” se começa a se 

inserir na escola, eu acho que a escola poderia ser um ambiente mais atrativo para 

os jovens, não só com essa educação tradicional, não é?” (Jovem, homem, morador 

da Zona Sul de Natal, membro da RJV-RN).  

 

 Quanto aos desafios das políticas públicas de juventude em Natal, o jovem 

entrevistado acima ressalta a importância de a educação dialogar com as expressões juvenis e 

conseguir ser um ambiente com interface a outras políticas, como a cultura, esporte, lazer, 

como também a formação política e promoção do empoderamento da juventude. Vale 

ressaltar, que a preocupação com o número de jovens que se evadem da escola, ainda sem 

concluir o ensino médio, é uma pauta cara dos movimentos sociais juvenis, sobretudo do 

movimento estudantil, que defende uma educação, para além de gratuita e de qualidade, que 

também esteja alinhada com a realidade da juventude brasileira e com as novas tecnologias, 

tanto as de comunicação e informação, quanto às de ensino-aprendizagem.  

“cara, eu acho que pra mim, eu vou defender basicamente o meu lado e um pouco o 

lado de outras pessoas, eu acho que o futuro da gente tá ainda no esporte e no lazer 

e na qualidade de vida, né?” (Jovem, homem, morador da Zona Norte, Membro da 

APJ). 

 

 Como descrito no trecho de uma entrevista acima, a juventude demonstra também 

necessitar de investimentos no esporte, lazer e tempo livre, de modo a promover, como diz 

Almeida (2013), o seu direito à experimentação como forma de abertura de novos caminhos, 

visões de futuro e aprendizagem. 

“As prefeituras garantem sua política relacionada a transporte e fazem os acordos 

que querem, né? E ter uma regulamentação vias de fato, fiscalização mais incisiva 
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em cima disso, eu acho que era bacana, que a gente pudesse contar com isso [...] 

questão de transporte tá ligada a tudo, desde se o camarada vai assistir um cinema 

no centro ou se ele vai trabalhar ou não, então tá ligada a economia do município, 

tá ligada a tudo do município, tá ligada a política do município ou do estado, 

entendeu? Então é um conjunto de coisas que às vezes os governantes, os gestores, 

eles secundarizam por acreditar que aquilo ali é uma pauta muito pequena, mas se 

você for prestar atenção, tá interligada com várias outras” (Jovem, homem, 

morador da Zona Sul de Natal, membro da RJV-RN).   

 

 A demanda por uma política de transporte público aparece também quando os 

entrevistados da pesquisa pensam sobre os desafios para as políticas públicas de juventude. O 

transporte público aqui, pode ser entendido como uma demanda de mobilidade urbana e 

direito à cidade, corroborando com as ideias de Harvey (2009, 2013), quando coloca a 

necessidade das pessoas (da juventude) ter liberdade na cidade, o que subsidia o seu direito à 

experimentação, intrinsicamente ligado à demais direitos.  

 Além educação, esporte, lazer, cultura, mobilidade urbana, a necessidade do 

enfrentamento à violência contra a juventude também foi recorrente nos discursos dos 

entrevistados, como segue em trechos abaixo. 

“a questão do extermínio da juventude né? Principalmente dessa, porque essa 

juventude pobre, negra, que tá na periferia, que não é respeitada, não tá tendo o seu 

maior direito que o direito à vida. E aí dentro de todos os outros direitos universais 

que deveríamos ter e é pra uns e não pra outros, então quem você é vai refletir, o 

direito vai depender de quem você é, de onde você mora, da cor da sua pele e qual 

valor que você tem no banco ou se você tem uma conta bancária ou não...” (Jovem, 

mulher, moradora da Zona Oeste de Natal, membro da RJV-RN e APJ). 

  

 A entrevistada acima, ressaltada por outras falas semelhantes com os demais 

entrevistados, aponta demanda que está aflorada na cidade do Natal e vem sendo pauta de 

constates debates, desses movimentos sociais estudados nessa pesquisa, quanto de grande 

parte do movimento social e da sociedade como um todo, inclusive nacionalmente. A questão 

tem sido pauta na mídia, tema de Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara de 

Deputados Federais e no Senado, além de foco das exigências de ações públicas, como a 

Marcha Contra o Genocídio do Povo Negro. Parece urgente que o estado brasileiro, em seus 

três níveis de governo, possa criar suas estratégias de enfrentamento à violência e minimizem 

os números de homicídios de jovens, como um dos desafios que os movimentos juvenis 

destacam para as políticas públicas de juventude, corroborando com os dados recentes 



 

104 

 

adaptados e inseridos no início da discussão desse capítulo, quanto a caracterização do perfil e 

demandas da juventude natalense.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para analisar a influência política dos movimentos de juventude em Natal nas Políticas 

Públicas de Juventude do município, levando em consideração o período de 2009 a 2014, a 

pesquisa buscou aproximar-se das narrativas dos jovens sobre o conjunto de suas experiências 

no interior dos movimentos sociais, as trajetórias desses movimentos, seus repertórios de ação 

e suas influências políticas, especificamente nas Políticas Públicas de Juventude.  

Como necessidade de conhecer os sujeitos aos quais se refere a pesquisa, o trabalho 

apresenta um breve perfil da juventude natalense, suas demandas explícitas e organização. 

Caracterizando sobre a juventude da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, percebe-se que 

esta é cerca de 28,82% da população com idade entre 15 e 29 anos dos 803.739 mil habitantes 

que o município possui e que essa população de jovens é envolvida em diversas iniciativas de 

organização da juventude.  

 A maior parte dessa população juvenil é negra e reside nos bairros mais populosos e 

pobres da cidade. Além disso, enfrentam questões como, a dificuldade do acesso à mobilidade 

urbana, cultura, esporte, lazer, inserção no mercado de trabalho e encontra-se vulnerável às 

diversas violências, sobretudo à possibilidade de se tornar vítimas de homicídios, já que Natal 

é uma das capitais do Brasil onde há maiores índices de ocorrências de homicídios de jovens, 

sendo a que é capital nordestina com maior crescimento de índices quando se avalia a série de 

homicídios de jovens entre 2002 e 2012, segundo informações do Mapa da Violência 2013, 

seguindo dados do Ministério da Saúde.  

 O Mapeamento de Movimentos, Grupos e Organizações Juvenis identificou 400 

iniciativas de jovens na cidade do Natal em 2006, sendo que a maior parte desses grupos 

(cerca de 52%) estão localizados na Zona Oeste da cidade, e desses 50 grupos no bairro de 

Felipe Camarão, bairro periférico, de uma juventude eminentemente negra. Apesar das 

condições de vulnerabilidade, e talvez exatamente por conta disso, o bairro conta com tantas 

iniciativas juvenis.  

 Para efeitos dessa pesquisa, analisou-se a trajetória de dois movimentos de jovens que 

tiveram/tem atuação em Natal entre 2009 e 2015, a Articulação Potiguar de Juventude e a 

Rede Juventude Viva RN, a partir do diálogo com seis de seus representantes/componentes.  
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 Podemos avaliar, com a pesquisa de campo, que os grupos e organizações juvenis 

ligados a esses movimentos juvenis em Natal, parte possui entendimento sobre as Políticas 

Públicas de Juventude, seus marcos legais e institucionalização, e parte busca fazer a 

movimentação local e suas comunidades, preocupando-se com questões mais micro e efetivas 

para a melhoria de vida das juventudes. Embora todos participem de mobilizações populares 

quando convocados, seja nas ruas ou nas redes (virtuais, Internet).  

 A Articulação Potiguar de Juventudes, entre 2009 e 2012 foi responsável pelas 

principais movimentações da juventude em Natal e no Rio Grande do Norte. Esse movimento, 

em específico, foi responsável por liderar e articular audiências públicas na Assembleia 

Legislativa e na Câmara Municipal de Natal com a temática das Políticas Públicas de 

Juventude e por pautar, insistentemente, a consolidação de um organismo de planejamento e 

implementação de políticas para as jovens, como o fortalecimento da Secretaria Municipal de 

Juventude, Esporte e Lazer de Natal e pela criação e potencialização de uma instância de 

participação institucionalizada, que favoreceria a fiscalização da política de juventude local e 

as contribuições sobre a elaboração de programas e projetos, como o Conselho Municipal de 

Juventude de Natal.  

 A APJ influenciou quanto a criação de um projeto alternativo ao proposto pelo 

parlamentar Ney Lopes Jr., trazendo a perspectiva da participação diversificada, com 

distribuição de cadeiras semelhante ao Conselho Nacional de Juventude, com ampliação de 

seus objetivos e atribuições, porém esta contribuição, apesar de negociada com o parlamentar 

em questão e em parceria com demais vereadores, continua engavetada. A Lei 6.075 de 30 de 

março de 2010, sancionada pela prefeita Micarla de Souza, não foi implementa desde a sua 

criação, há 5 anos.  

 A Articulação Potiguar de Juventude também influenciou no processo da 2ª 

Conferência Nacional de Juventude, etapas estadual e municipal de Natal, compondo as 

comissões organizadoras a partir da representação de suas organizações componentes, e assim 

conseguiu liderar a coordenação desses processos, garantindo que as etapas acontecessem de 

forma plural, diversa e transparente.  

 As últimas atividades da Articulação Potiguar de Juventude aconteceram em 2013, e 

até o presente momento (julho/2015) não se sabe exatamente se o ciclo foi fechado. Para os 
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participantes entrevistados, a APJ está em modo “stand by”, algo como “modo de espera”, 

pois não foi oficialmente finalizada. Esse processo dialoga com autores trabalhados na 

fundamentação dessa pesquisa, que compreendem que inerente a organização da juventude a 

forma livre, metamórfica e plural de atuação, o que sugere também o que chama-se de “altos e 

baixos”, ou seja, hora estão extremamente ativos e hora estão quietos ou observadores, pois a 

força dos movimentos sociais é cíclica, como reforça Frank e Fuente (1989).  

 A Rede Juventude Viva RN, criada ao fim de 2013 após o processo de articulação e 

realização do IV Seminário de Realidades Juvenis em Natal/RN, ganhou esse nome como 

estratégia de reforço a necessidade de implementação do Plano Juventude Viva – Plano de 

Enfrentamento a Violência Contra a Juventude Negra, tanto no estado do Rio Grande do 

Norte, como quanto nos municípios prioritários (inseridos entre os 100 com maior índice de 

homicídios de jovens), entre eles, o município de Natal.  

 Para além da temática do enfrentamento a violência, que tem sido o mote da ação 

desse movimento de juventude, a Rede Juventude Viva RN também tem pautado a efetivação 

dos direitos da juventude e tem atuado, mais recentemente, na pauta contra a redução da idade 

penal de 18 anos para 16 anos, sobre o argumento de que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e o Estatuto da Juventude ainda não estão completamente efetivadas, portanto 

entende que o problema não são os adolescentes, e sim ausência da garantia de direitos e de 

políticas que promovam a proteção, o desenvolvimento integral e equidade. Foi a Rede 

Juventude Viva que deu início a movimentação que originou a Frente Potiguar Contra a 

Redução da Idade Penal.  

 Enquanto tema principal, a Rede Juventude Viva RN conseguiu influenciar para que o 

governo do estado do Rio Grande do Norte aderisse a proposta de elaborar e implementar um 

plano de enfrentamento a violência contra a juventude, no entanto, apesar das diversas ações, 

diálogos e convencimentos junto à prefeitura de Natal, até julho/2015 não havia conseguido 

influenciar para que a gestão do município de Natal aderisse ao Plano Juventude Viva.  

 Diferente da Articulação Potiguar de Juventudes, que conseguiu se organizar no 

sentido de definir objetivos, missão e forma organizativa, a Rede Juventude Viva RN ainda 

vem consolidando essa área, mas ainda assim preservam questões comuns, como a 
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horizontalidade, a dinamicidade e a diversidade, inerentes aos novos movimentos sociais ou 

aos movimentos sociais juvenis.  

 Para os entrevistados dessa pesquisa, conceituar juventude é algo complexo, entendido 

como um conjunto de elementos, que integra a faixa etária de 15 a 29 anos e vai além. Integra 

também um momento da trajetória que pese as descobertas, as afirmações, os desejos, as 

lutas, as vontades, a coragem de realizar enfrentamentos e atuação pela transformação social, 

a inquietude e o questionamento de tudo, de todas as certezas, de todos os padrões, de todos 

os rótulos e de tudo aquilo que for considerado opressão.  

 As Políticas Públicas de Juventude, por sua vez compreendida pelos movimentos 

sociais juvenis de Natal, como as iniciativas organizadas do governo para subsidiar a garantia 

dos direitos humanos e do desenvolvimento integral das juventudes, necessitaria de iniciativas 

– programas e projetos – com objetivos e públicos diferenciados, com o intuito de atender a 

diversidade da juventude, que é multifacetada.  

 Como desafio para as PPJ’s os movimentos apontam o investimento em uma “nova 

educação”, uma necessária reinvenção dessa política fundamental, para que possa dialogar 

com a juventude contemporânea e a partir dela abrir caminho para renovações e garantia do 

acesso à cultura, esporte, lazer e formação política (empoderamento). O desafio quanto ao 

direito de ir e vir com subsídio do transporte público é outro desafio que constrói a 

mobilidade urbana e apontado e reivindicado pelos movimentos juvenis da cidade do Natal. 

Outra questão chave, e quase unanime, é a urgente necessidade que as PPJ’s em Natal têm de 

elaborar e implementar estratégias de enfrentamento à violência contra a juventude.  

 Entre os desafios da própria participação dos movimentos juvenis, está inerente o 

desafio das juventudes em participar, suas disponibilidades de tempo, de desejo, de projeto de 

vida e mesmo de recursos financeiros. A maioria dos movimentos juvenis em Natal, segundo 

o Mapeamento de Movimentos, Grupos e Organizações Juvenis de Natal (2007), não recebem 

apoio financeiro de terceiros, seja fundações, organizações internacionais ou outros. Assim 

reflete-se também os movimentos estudados nessa pesquisa, a Articulação Potiguar de 

Juventudes e a Rede Juventude Viva RN também não recebem financiamentos externos e a 

maioria das ações são custeadas com recursos dos grupos que as compõe ou com recursos 

próprios dos participantes, o que também coloca-se como outro desafio para as Políticas 
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Públicas de Juventude locais, que seria buscar subsidiar, de alguma maneira, as iniciativas dos 

grupos e organizações juvenis natalenses, com a menor burocracia possível.  

 Por fim, os movimentos juvenis aqui estudados e suas contribuições para a Política 

Pública de Juventude em Natal foram e são importantes cada um a seu tempo, de acordo com 

as suas condições, porém ainda assim, operando em maior destaque de forma reativa às 

demandas, sejam elas locais ou nacionais, à exemplo do que foi a necessidade de articulação 

para a 2ª Conferência Nacional de Juventude, a demanda pela implementação do Plano 

Juventude Viva, a manutenção de um órgão gestor de políticas públicas de juventude em 

Natal pós reforma administrativa, a mais recentemente a luta contra a redução da idade penal 

e novamente a articulação para a organização da 3ª Conferência Nacional de Juventude.  

 Seus repertórios incluem, em comum, a promoção de audiências públicas, seminários, 

encontros, rodas de diálogo, reuniões com o poder executivo e poder legislativo, participação 

em Frente Parlamentar, atos públicos e ação de rua (mobilizações, caminhadas). No entanto, 

não há um padrão de ação. Ele é múltiplo e depende do contexto, das demandas, da situação 

econômica, social e política do município, do estado e do país. 

 Por fim, pela análise das trajetórias dos movimentos aqui estudados, a partir das falas 

de seus representantes entrevistados, percebe-se que os movimentos sociais juvenis em Natal 

escrevem seus próprios roteiros de ação, à medida que avançam ou retrocedem, porém fazem 

isso de maneira coletiva, respeitando e avaliando o contexto local.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Roteiro de entrevista semi-estruturada:  

 

1. Rodada de apresentação: Nome completo (de registro) e nome social, data de nascimento, 

idade e que movimento faz parte.  

2. O que entende por Juventude? Qual o seu conceito de Políticas Públicas de Juventude?  

3. Qual luta, especificamente, você participa? O que defende especificamente para os jovens e 

as jovens da temática que estás envolvido? 

4. Relate pelo menos um momento de destaque do movimento juvenil a qual participa e que 

considera uma incidência política “vitoriosa”. 

5. Quais são os temas mais urgentes para a juventude natalense hoje e que merece atenção do 

Estado? 

6. Como avalia a organização da juventude natalense em torno de causas maiores, de interesse 

múltiplo (que não se refere a apenas um movimento)? 

9. Se estivessem no lugar de gestores, em vez de sociedade civil, quais seriam as grandes 

iniciativas ou primeiras propostas do seu governo?  


