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Introdução
A consolidação de um campo circunscrito a partir das políticas públicas de juventude nos últimos 8
anos nos coloca uma série de desafios. Este texto buscará olhar de forma colaborativa e crítica para
os processos participativos construídos até aqui, privilegiando a interlocução entre poder público e
sociedade civil, em que a temática das políticas públicas de juventude assume centralidade. Os
desafios colocados para esta reflexão são muitos. De um lado, as ainda escassas análises sobre os
espaços construídos nos últimos anos, já que se trata de um processo ainda em curso. De outro, os
desafios que se colocam quando a análise é realizada por alguém que, de muitas formas, esteve
envolvida no e pelo processo3. Nesse sentido, buscou-se fazer um exercício de reflexão a partir das
experiências vividas e das pesquisas realizadas pela autora e da incorporação de elementos de
análises de outros pesquisadores(as) e atores sociais, de dentro e de fora do campo das políticas
públicas de juventude. Esse movimento de busca de interlocução para a construção de uma
reflexão específica sobre o processo a ser analisado pretende auxiliar na relativização do peso da
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O objetivo desse texto é auxiliar na reflexão conjunta a ser produzida durante o seminário “Políticas
Públicas: juventude em pauta – 2”. Para tanto, buscou-se realizar um breve balanço sobre a questão da
participação a partir de três eixos (dados como orientadores pela organização da atividade): 1) dados de
diagnóstico; 2) atores e demandas; 3) institucionalidades e políticas. Sem a pretensão de esgotar a reflexão,
buscou-se explicitar questões, inquietações e reflexões que possam auxiliar no debate coletivo a ser realizado
ao longo do seminário.
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Socióloga e pesquisadora do Ibase.
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Estive, desde 2005, envolvida em pesquisas pelo Ibase sobre juventude e participação no Brasil e
na América do Sul e em atividades do Observatório Jovem do RJ/ UFF; fui representante do Ibase na
primeira gestão do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve); participei de atividades de articulação e
formação através da Rede Jovens em Movimento e do Fórum de Juventudes do Rio de Janeiro; participei de
reuniões de articulação no âmbito do Fórum Nacional de Organizações e Movimentos de Juventude;
participei da organização de seminário do Instituto Cidadania (Projeto Juventude), no Rio de Janeiro;
participei de atividades convocadas pelo legislativo federal no âmbito da CEJUVENT no Rio de Janeiro, São
Luís e Brasília; organizamos junto com Observatório Jovem do RJ/ UFF, Observatório da Juventude/ UFMG,
Ação Educativa, FES, Pólis e outros parceiros atividades de debate e formação de jovens organizados(as) nos
últimos 5 anos; participei de atividades relacionadas à participação da sociedade civil na Reunião
Especializada de Juventude do Mercosul; estive presente, como militante autônoma, do 1º Encontro Nacional
de Jovens Feministas, em 2008; organizamos, em parceria com o Fórum de Juventudes do Rio de Janeiro,
conferência livre no âmbito da Conferência Nacional de Juventude e participei das conferências estadual
(tendo feito parte da comissão organizadora) e da Conferência Nacional de Juventude, realizada em abril de
2008, em Brasília.

participação no campo das PPJ, entendendo que as questões que dele emergem na maior parte dos
casos não são apenas das políticas públicas de juventude.

Participação e democracia: um debate mais amplo
Antes de entrar no debate específico sobre juventude, julgo importante refletirmos brevemente
sobre alguns marcos sobre participação social. A intenção aqui é que seja possível perceber que os
desafios, entraves e avanços que apontaremos sobre a participação em relação às políticas públicas
de juventude (PPJ) no geral não são exclusivos dela.

A participação social é essencial para a democracia. Ela tem como pressuposto fundamental a
partilha de poder e o reconhecimento do direito de se interferir nas decisões políticas. De acordo
com Cândido Grzybowski, “(...) a participação eleitoral produz poder democrático, mas os
processos e as políticas deste poder serão mais ou menos democráticos se os sujeitos coletivos e os
atores sociais, que emergem na sociedade civil, empurrarem tal poder no sentido da
democratização, tencionando-os permanentemente”. (2007, p.06) É através da participação que
aspirações e necessidades da população em sua diversidade e heterogeneidade passam a ser
expressadas no espaço público democraticamente. Se a participação é política, ele também contém
uma dimensão pedagógica. Ao colocar suas necessidades e propostas publicamente, as pessoas
transformam a sociedade e se transformam, passam a construir o interesse público, experimentando
a cidadania e disputando sentidos e significados. (Moroni, 2006) A participação também é
entendida como direito que deve reconhecer a diversidade dos sujeitos políticos e a importância da
criação de espaços de conflito e negociação.

Na exigência da criação de espaços de diálogo e participação entre sociedade civil e Estado, está a
crença de que “políticas públicas concebidas e implementadas sem a participação dos cidadãos,
feitas de cima para baixo, são incapazes de produzir resultados satisfatórios, pois a Administração
não consegue propor soluções adequadas sem levar em consideração os problemas enfrentados
concretamente pelos destinatários de suas ações”. (Teixeira, 2007, p.10) Nesse sentido, “O sistema
descentralizado e participativo são espaços essencialmente políticos instituídos por representações
governamentais e não-governamentais, responsáveis por elaborar, deliberar e fiscalizar a
implementação de políticas públicas, estando presentes nos âmbitos municipal, estadual e
nacional”. (Moroni, 2006, p. 05)

Avritzer e Pereira (2005) destacam a criação de espaços ampliados de participação na década de
1990 como conselhos e orçamentos participativos. Outros autores chamam atenção para o fato de
que, nessa mesma década, ficaram ainda mais evidente as disputadas pelos sentidos da
participação. Dagnino (2004) chama a atenção para as transferências de responsabilidade do
Estado para setores da sociedade civil e a legitimação, através da participação, de processos
políticos nos quais não podem de fato interferir ou decidir. Nesse sentido, a autora desmistifica a
participação e a cidadania como conceitos positivos em si, destacando os muitos usos dados a eles
que acabam por despolitizá-los na medida em que, nas palavras da autora “essas novas definições
dispensam os espaços públicos onde o debate dos próprios objetivos da participação pode ter
lugar”(p.102). Para ela, mesmo no que tange aos espaços abertos de participação que buscam a
discussão e formulação das políticas públicas, muitas vezes o que se espera da sociedade civil é
que assuma funções ligadas à implementação e execução das políticas e não o compartilhamento
das decisões quanto à formulação e controle social das mesmas. Essas ressalvas são feitas em um
contexto de avanço do neoliberalismo, em que o Estado cada vez se descompromete mais com a
garantia de direitos e oferta de serviços de fato públicos.

Nos últimos 8 anos, são inegáveis os avanços no sentido da implementação de mecanismos de
democracia participativa no país. A participação social parece ter sido retomada em seu sentido de
buscar o compartilhamento do poder das decisões a partir de canais diversos. Para além das
parcerias para a execução de políticas e programas, abre-se em nível federal esfera onde seria
possível interferir de forma mais contundente nos rumos das políticas públicas. No Plano Brasil
2022, realizado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, participação social e juventude aparecem
lado a lado. Ao inventariar os avanços da participação social, e reconhecendo sua importância
estratégica, o documento revela que entre os anos de 2003 e 2010, foram criados 18 conselhos
nacionais e reformulados outros 18; realizadas 63 conferências nacionais e internacionais, com a
participação e aproximadamente 5 milhões de brasileiros(as) em todas suas etapas (site da
Secretaria de Assuntos Estratégicos, consultado em 4/10/2010). Desde 2003, a Secretaria Geral da
Presidência da República tem entre suas atribuições a articulação com a sociedade civil e a criação
de instrumentos de consulta e participação popular. “Com isso, de acordo com o ministro-chefe da
SGPR, Luis Dulci, quis o presidente da República ampliar o conceito de governabilidade,
incorporando os atores não legalmente instituídos, como os movimentos sociais e as entidades
representativas da sociedade civil, no diálogo permanente com o Estado (...)”. (Silva, 2009, p.17)

Sem desconsiderar que todo esse processo gerou uma imensa, e intensa, participação de
movimentos sociais populares e organizações da sociedade civil, além de envolver setores
importantes do poder público, há autores que vêm apontando seus limites, sobretudo no que diz
respeito à capacidade de influência das deliberações e resoluções saídas de tais processos em
programas, políticas e definições orçamentárias. Desde a promulgação da Constituição de 1988,
conselhos e conferências tornaram-se parte do arranjo institucional da democracia brasileira,
respondendo à demanda social por maior participação e controle das tomadas de decisão do
Estado.

“No processo constituinte de 1986-88, essas concepções políticas foram detalhadas e
aprofundadas. O movimento social levou para a Constituinte, além da luta pela democratização e
publicização do Estado, a necessidade do controle social, incorporando cinco dimensões: (1)
formulação, (2) deliberação, (3) monitoramento, (4) avaliação e (5) financiamento das políticas
públicas (orçamento público). A Constituição de 1988 transformou essas questões em diretrizes de
diversas políticas, especialmente as chamadas políticas sociais”. (Moroni, 2006, p. 02)

De acordo com o mesmo autor, foi este o processo que criou o “sistema descentralizado e
participativo” das políticas públicas e foi a partir deste momento que passaram a ser estruturados
“espaços públicos institucionais como os conselhos de políticas públicas e as conferências,
mecanismos que concretizam os princípios constitucionais de democratização e de controle social”.
(Moroni, 2006, p.02)

Levantamento coordenado pelo Ibase no projeto MAPAS - Monitoramento Ativo da
Participação da Sociedade (2004) avaliou os principais avanços e obstáculos dos espaços
de participação presentes naquele momento. Entre os pontos positivos, destacavam-se a
construção de diálogos entre o poder público e a sociedade, mais transparência na
formulação de políticas públicas e circulação aprofundada das informações relevantes.
Entre os problemas: o esvaziamento de muitos desses espaços; a baixa influência
institucional – que ocasionalmente os faz dependentes de personalidades carismáticas que
possam liderar os esforços de articulação; as dificuldades de organizações e movimentos
sociais participarem nos vários espaços de debate, devido à escassez de recursos
financeiros e humanos; as possibilidades de manipulação oficial dos processos

participativos, utilizando-os para tentar legitimar decisões tomadas de antemão.

Análise pouco mais recente realizada pelo Ipea (2005) também apontava a limitação da capacidade
de influência dos conselhos (com exceção dos tripartites) nos recursos destinados a políticas
sociais, chamando a atenção para o fato de os conselhos serem orgãos de controle com pouca
capacidade de corrigir ou definir política. De acordo com os autores, apesar da importância dos
conselhos para o alargamento da cidadania, eles continuavam possuindo baixa influência sobre os
recursos. (Silva, Jaccoud, Begghin, Ipea, 2005, p. 390). Em muitos casos, a participação não
interferiu a contento em processos políticos decisórios em andamento capazes de contribuir para
definir rumos de políticas públicas, recursos orçamentários e prioridades de ação. Ao invés de
buscar garantir um real diálogo com a sociedade, os conselhos acabam se configurando tão
somente como “formas de legitimar uma gestão”. (Teixeira, 2007, p.12)

É importante afirmar, no entanto, que muitas das críticas e questões de fundo hoje presentes no
debate sobre a participação social no Brasil buscam encontrar caminhos possíveis para transformar
esses mecanismos em espaços de diálogo, de compartilhamento de poder e com legitimidade e
força política suficientes para impactarem nas políticas públicas em curso e, portanto, na garantia
de direitos de cidadãs e cidadãos. Nesse sentido, é possível reconhecer um enorme esforço de
representantes de governo e sociedade civil para fazerem com que esses espaços de participação
social sejam mais do que importantes espaços de mobilização, passando a ser também instâncias de
interferência em decisões políticas e orçamentárias. É necessário reconhecer também que a idéia de
participação social enquanto um processo de compartilhamento de poder e de deliberação e
influência está em disputa dentro do governo e também entre aqueles e aquelas que constituem
hoje a sociedade civil.

“(...) os Conselho e Conferência e muitas outras formas de participação interativa entre
governantes e representantes da cidadania organizada são eles mesmos espaços de disputa, entre os
próprios sujeitos sociais e destes com gestores do Estado. Muitas vezes, tais espaços se qualificam
pelas outras formas de participação cidadã autônoma na sociedade civil, como campanhas,
movimentos de opinião, fóruns e redes. Outras vezes, é o modo como são compostos os espaços,
tanto do lado da sociedade civil como do governo. É bom que se tenha presente o caráter não
monolítico do Estado, com setores mais comprometidos com a cidadania e outros totalmente
reticentes”. (Grzybowski, 2007, p. 07)

Evidenciar tensões, disputas e contradições é fundamental para entendermos os processos em
curso, a partir de avanços e desafios, no que diz respeito à participação e às políticas públicas de
juventude hoje no Brasil.

Juventude e participação: atores, atrizes e processos em curso

Pesquisas e análises realizadas nos últimos anos (Novaes, 2004; Abramo, 2005; Ibase, Pólis, 2007;
Ibase, Pólis, 2010; Castro, Abramovay, 2009) têm apontado para a existência de um campo das
políticas públicas de juventude (PPJs). De acordo com o Livro das Juventudes Sul-americanas,
organizado pela antropóloga Regina Reyes Novaes e pela socióloga Eliane Ribeiro (Ibase, Pólis,
2010), este seria “menos que um campo estruturado, com um sistema bem-definido de posições e
oposições, tal como proposto na teoria do sociólogo francês Pierre Bourdieu, trata-se de um espaço
de pouca visibilidade, com fronteiras porosas e muitas sobreposições”. (pág.81) A mesma pesquisa
revelou que sua constituição pressupõe o reconhecimento de problemas sociais que se transformam
em demandas juvenis e são levados por diferentes atores para o espaço público; a relação (e não a
oposição) entre jovens e adultos em espécies de pactos intergeracionais; a interlocução com os
poderes públicos, de quem são cobradas demandas e direitos dos(as) jovens; e a presença de jovens
organizados(as) de muitas formas buscando articulações e relações possíveis entre si e com o
restante da juventude ou juventude em geral.

Nesse mesmo sentido, e a partir das relações constituídas e constituintes deste frágil campo, criamse e são fortalecidas institucionalidades de juventude, sobretudo em âmbito governamental e atores
diversos somam-se às relações estabelecidas entre setores diversos do Estado e da sociedade civil.
Ao fazer um breve histórico analítico da constituição do campo relacionado à juventude nas
últimas décadas no Brasil, a socióloga Helena Abramo (2005) relaciona fundações empresariais,
partidos políticos, movimentos sociais, grupos juvenis, organizações não-governamentais,
organismos internacionais e poderes públicos como atores com grande destaque.

Cabe refletir o lugar da participação nessa história. Se por um lado muitos dos(as) atores e atrizes
atuantes no campo das PPJs se constituem exatamente a partir da sua identidade militante, a

participação não aparece apenas como instituinte dessa identidade para esses sujeitos. A
participação também se coloca como demanda. E não de forma simples. Por um lado, e
compreendendo os(as) jovens organizados em sua diversidade e complexidade, muitos(as)
daqueles(as) que hoje atuam reivindicando políticas de juventude militam em movimentos sociais e
organizações da sociedade civil que não tem na juventude seu tema central. Se pensarmos, por
exemplo, nos(as) jovens sindicalizados(as), nas jovens feministas, nos(as) jovens negros(as) ou
nos(as) jovens trabalhadores(as) rurais, para ficar em alguns exemplos, a bandeira ou demanda
central de luta para eles(as) não está no tema da juventude, mas nas demandas e reivindicações dos
movimentos e entidades em que se encontram inseridos4. Dessa forma, para muitos deles, a
abertura de espaços de participação se conforma como demanda interna ao movimento, como
condição para passar a interferir em espaços de poder e, portanto, de tomada de decisão e
conformação de suas agendas próprias de reivindicação.

Como apontado pela pesquisa Juventudes Sul-americanas (2010), há muitas formas possíveis de
lidar com essa demanda dentro de movimentos e essas configurações irão de apresentar, e se
articular, a depender do movimento, atores e contextos envolvidos. Há casos, por exemplo, em que
a criação de um “braço jovem” do movimento ou organização aparece como resposta para a
demanda por participação autônoma. Em outros casos, os(as) jovens pressionam por estar presentes
em espaços internos à configuração adulta da organização ou movimento social, questionando os
“espaços específicos de juventude” dessas organizações como estratégias adultas para que os(as)
jovens continuem apenas entre si cuidando tão somente da “agenda jovem”, sem de fato interferir
na agenda geral ou nas questões e nos debates centrais. Em outras realidades essas estratégias de
ação e participação se combinam entre si e a outras tantas. Nesses casos, a participação aparece
como “condição indispensável para renovar relações intergeracionais e garantir o tão necessário
exercício da democracia interna das organizações onde convivem jovens e pessoas adultas” (Ibase,
Pólis, 2010, p. 63).

Outra forma de ler a questão da participação no que se refere às PPJs é percebendo que, para os
atores e atrizes desse campo, ela se tornou elemento central para conseguir respostas para todas as
suas outras demandas. Nas palavras da socióloga Helena Abramo, a participação “continua sendo
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Para uma análise aprofundada sobre a relação entre demandas juvenis e gerais no movimento
feminista, ver Zanetti (2009) e para análise acerca da juventude rural como categoria/ identidade política
recentemente construída pelos movimentos em que estão os(as) jovens rurais ver Castro (2009).

uma demanda que se vincula à própria possibilidade de formular e lutar pelas outras demandas”
(2005, p.20). Sem a sua participação, os(as) jovens organizados(as) temem que suas muitas
reivindicações não serão reconhecidas ou atendidas, seja pela sociedade de forma geral, seja pelos
poderes públicos. Esse reconhecimento da centralidade da participação para alcançar outras
demandas também passa pelo debate interno presente entre os(as) jovens sobre a necessidade da
mobilização de outros(as) jovens que não estão necessariamente organizados(as) em torno de
pautas ou bandeiras, mas que seriam beneficiados caso fossem de fato atendidas. Essa apareceu
como uma das questões centrais para jovens organizados(as) ouvidos(as) durante das pesquisas
“Juventude e Integração Sul-americana” (Ibase, Pólis, 2007) e “Juventudes Sul-americanas” (Ibase,
Polis, 2010). Há concordância sobre a necessidade de se ampliar e qualificar a participação e a
preocupação com a descontinuidade de grupos, redes e movimentos onde estão os(as) jovens se
coloca uma vez que a transitoriedade é inerente à condição juvenil. Por outro lado, esses(as)
jovens organizados estão também preocupados, e por isso buscando construir alternativas e
estratégias, para não falarem só entre si. Ainda que o diálogo intrageracional seja fundamental
entre os(as) organizados(as), eles(as) se ressentem da dificuldade existente para ampliar esse
diálogo para os(as) jovens não mobilizados ou não organizados. Nesse sentido, o “trabalho de
base” permanece na agenda de movimentos e organizações também quando a questão é o(a)
jovem, suas demandas e a participação.

A participação também assume centralidade quando a questão é o debate entre sociedade civil e
Estado. Nesse caso, a participação se coloca como demanda em si e se remete diretamente aos
espaços institucionais de construção das PPJs. Essa perspectiva ganha ainda mais força na medida
em que diferentes atores e atrizes do campo assumem a idéia de “jovens como sujeitos de direitos”
como orientadora das políticas de juventude. O(A) jovem deixa de ser encarado como beneficiário
de políticas para ser sujeito ativo na construção de ações e programas. A demanda por participação
se apresenta sob a forma de reivindicações por canais e mecanismos de participação que garantam
a presença dos(as) jovens nos diferentes momentos e construção de uma política pública:
elaboração, execução, monitoramento e avaliação. Como foi visto anteriormente, essa demanda por
participação nas políticas públicas se remete, no Brasil, a um debate muito mais amplo e antigo,
que não se circunscreve ao tema das políticas de juventude. A questão da participação institucional
nas políticas de juventude, em espaços formais de desenho e controle sociais de políticas públicas,
coloca uma série de outras dimensões sobre participação que serão tratadas a seguir a partir da
experiência recente.

Participação institucional e juventude: Conjuve, Conferência e outros processos

Pode-se afirmar que a participação institucional no campo das políticas públicas de juventude é
fundante do próprio campo e nasce, em âmbito nacional, como um dos elementos centrais da dita
“política nacional de juventude”. Antes de sua criação formal, em 2005, processos já apontavam
para esse provável caminho. Podemos lembrar de pelo menos três deles: aquele percorrido pela
Comissão Especial de Políticas Públicas de Juventude da Câmara dos Deputados (CEJUVENT),
que promoveu um processo ampliado de audiências públicas, encontros e consultas no ano de
2003; o trilhado pelo Instituto Cidadania entre os anos de 2003 e 2004 e que também teve uma
forte dimensão de consulta e participação junto a gestores, políticos e sociedade civil através de
reuniões, fóruns, seminários, oficinas e a realização de pesquisa; e o Grupo Interministerial de
Juventude, criado em março de 2004 com a missão de definir uma Política Nacional Integrada de
Juventude e que, apesar de não ter tido uma estratégia de participação ou de escuta pública,
também se conforma a partir das contribuições e resultados dos outros dois processos e coloca,
entre suas nove prioridades para conformação de uma política nacional de juventude, “estimular a
cidadania e a participação social” (Apresentação oficial do Grupo Interministerial de Juventude,
consultado em 04 de outubro de 2010).

Naquele momento, e a despeito das diferentes metodologias adotadas e de convocações distintas
(poderes públicos e sociedade civil), todos os processos indicavam a criação e uma
institucionalidade de juventude e um espaço de interlocução entre governo e sociedade. Brenner,
Carrano e Souza (2005) indicavam, a partir de um olhar sobre outras experiências latinoamericanas, que “a criação de órgãos executivos, de participação ou legislações não foi suficiente
para garantir a efetividade, a democratização e a transparência das ações relacionadas com as
políticas públicas de juventude”. (p.219) No entanto, os mesmos autores apontavam também a
importante abertura de perspectivas de diálogo a partir da ampla mobilização social ocorrida com
os processos descritos.

Aqui importa apenas informar que as buscas por espaços e mecanismos de participação foram
anteriores à assim chamada Política Nacional de Juventude e, já neste momento, sofriam críticas
sobretudo pelo modo como foram conduzidos pelo legislativo nacional (CEJUVENT). Feito esse
brevíssimo histórico, a Política Nacional de Juventude é criada em junho de 2005 com três

elementos fundamentais: a institucionalidade (Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à
Secretaria da Presidência da República); o ProJovem, política que permanece sendo a única gerida
pela Secretaria e que busca articular ministérios e secretarias para enfrentar alguns dos desafios
centrais a partir do diagnóstico realizado pelo Grupo Interministerial; e o Conselho Nacional de
Juventude (Conjuve), órgão consultivo formado por 20 membros do poder público e 40 da
sociedade civil, tendo como principais tarefas inicialmente “fomentar estudos e propor diretrizes
para a referida política”. (Novaes, 2004). Neste momento inicial, todos(as) os(as) conselheiros(as),
inclusive aqueles(as) da sociedade civil, foram determinados por nomeação do governo. Sobre a
criação do Conselho naquele momento histórico, a antropóloga e à época Secretaria adjunta de
Juventude analisa:

“Reconhecendo a ‘falta e acúmulo’ organizativo e a necessidade de maior reflexão sobre as
especificidades da categoria ‘juventude’, houve quem quisesse adiar a instalação do CONJUV.
Nesta visão, o adiamento poderia garantir um processo mais participativo e resultados mais
representativos. No entanto, as decisões políticas sempre implicam em apostas e riscos. O governo
brasileiro resolveu assumir o risco de convidar (‘de cima para baixo’, como se costuma dizer) os
Conselheiros e Conselheiras para compor o CONJUV, reconhecendo seu caráter experimental no
seu aperfeiçoamento processual”. (Novaes, 2004, grifo meu)

Interessante mais uma vez perceber a centralidade da reivindicação de processos participativos
quando se trata da relação entre sociedade civil e governo no tema da juventude. As críticas já
estavam colocadas, como foi pontuado, ao processo que antecedeu a formação do espaço junto ao
executivo e foram feitas também no quando da criação do hoje chamado Conjuve. Desse ponto de
vista, o processo de participação seria aquele capaz de conferir legitimidade ao conselho. Mais
ainda quando o conselho de juventude não foi/é formado apenas por jovens. A questão da
legitimidade dada pelos(as) jovens que, de acordo com algumas visões, seriam os únicos capazes
de interferir no debate das políticas públicas de juventude, estava bastante presente no momento de
criação do conselho. Nesse contexto, a participação, ou mesmo a eleição para a escolha
daqueles(as) que iriam compor este espaço assume ainda maior centralidade. Retomando Novaes
(2004), o Conjuve se constituiu a partir da perspectiva geracional, criando a possibilidade de
diálogo entre diferentes dentro da mesma geração, mas também assumindo a importância do
diálogo entre gerações para a implantação e aperfeiçoamento das PPJ.

Fazendo um breve balanço do Conselho Nacional de Juventude, hoje com 5 anos de existência, é
possível tecer algumas considerações importantes. Primeiro, apontar o significativo avanço desde
sua criação. O empenho daqueles(as) que dele fizeram parte nesses três mandatos para tornar o
Conselho mais democrático e com maior diálogo com movimentos sociais, entidades da sociedade
civil, gestores locais e população jovem em geral. O fato de ter sido criado a partir da indicação de
membros tanto do governo quanto da sociedade civil não engessou o Conjuve em um modelo de
auto-perpetuação a partir de indicação. Desde sua criação, o Conselho conseguiu passar a ser
formado por representantes da sociedade civil escolhidos através de processo eleitoral realizado em
assembléia; logrou realizar a 1ª Conferência Nacional de Juventude (da qual falaremos mais
adiante); conformar uma rede de conselhos estaduais e municipais e debater aspectos relevantes de
diversas políticas públicas que têm como público exclusivo ou prioritário os(as) jovens5.

O Conjuve permanece, desde sua criação, como um conselho consultivo, sem poder determinar
diretamente mudanças nas políticas, mas com potencial para influenciar em seus caminhos. Do
mesmo modo, permanece como um importante desafio para esse espaço a questão do orçamento
em dois sentidos. O primeiro deles, a possibilidade de ter um orçamento próprio que dê maior
autonomia ao Conselho; e, por outro lado, uma maior ingerência sobre a dotação orçamentária das
políticas de juventude, Lei Orçamentária Anual (LOA), Plano Plurianual (PPA), instrumentos
importantes que condicionam o montante de dinheiro que será ou não destinado para cada
programa ou política. Este debate é feito internamente deste o primeiro mandato do Conselho e é
retomado ainda hoje durante as oficinas de balanço das políticas de juventude realizadas em
setembro de 2010 pelo próprio Conjuve6.

Em debate realizado sobre natureza, composição e funcionamento do Conjuve ainda no primeiro
mandato (2007), alguns(mas) conselheiros(as) disseram “ter a impressão de que os conselhos são

5

Destaca-se também a organização interna do Conselho Nacional de Juventude através de comissões
e grupos de trabalho. De acordo com informações disponíveis no site do Conjuve, hoje existem 4 comissões
(Articulação e Diálogo, Parlamento, Comunicação e Acompanhamento de Políticas e Programas) e 5 grupos
de trabalho (Juventude Negra, Pacto pela Juventude, 2ª Conferência Nacional de Juventude, Relações
Internacionais e Meio Ambiente).

6

A Comissão de Políticas e Programas organizou no mês de setembro de 2010 uma série de 10
oficinas que abordaram as políticas públicas de juventude implementadas entre 2003 e 2010. Seu objetivo foi
subsidiar a elaboração de um documento de análise da política nacional de juventude desenvolvida no
período. A autora esteve presente na oficina sobre participação, que aconteceu no dia 16 de setembro de
2010, na Escola Nacional de Administração Pública, em Brasília. Algumas das reflexões aqui realizadas
foram debatidas na oficina em questão.

espaços em que se discutem temas, mas a efetividade de ação é bastante reduzida, já que não têm
poder na definição orçamentária”. (Conjuve, 2007, p. 21) Esse debate, assim como outros
relacionados ao papel dos conselhos na gestão pública, seu poder de influir nas políticas, a
qualificação de conselheiros(as), sua capacidade de comunicação e mobilização sempre estiveram
presentes no interior do Conjuve, seja em suas reuniões ordinárias, seja em espaços específicos
como oficinas e seminários internos. Essa experiência de auto-avaliação constante do espaço do
Conselho é certamente um dos aspectos mais positivos de sua trajetória, que ajuda a dar densidade
política ao espaço e a seus(suas) participantes.

Para além dos debates internos, e tendo em vista a diversidade que sempre compôs o Conselho
Nacional de Juventude, era de se esperar que houvesse muitas tensões e disputas entre os diferentes
atores e atrizes que fizeram ou fazem parte do Conselho. Analisando o primeiro mandato do
Conjuve, Novaes (2004) aponta quatro pares de oposições entre as muitas possíveis presentes em
seu interior: sociedade civil X poder público; organizações juvenis e organizações da sociedade
civil X movimento estudantil; organizações da sociedade civil do campo da ABONG (Associação
Brasileira de Organizações Não-Governamentais) X organizações e fundações do campo “terceiro
setor”; organizações da sociedade civil e representantes de Ministérios que priorizam a juventude
como “sujeito de direitos” universais X organizações da sociedade civil e representantes de
Ministérios que priorizam ações afirmativas de segmentos juvenis mais vulneráveis. A autora
analisa brevemente tais contraposições incluindo também o importante papel que jogam as
juventudes partidárias neste cenário. Ainda que neste primeiro momento do Conselho elas não
estivessem formalmente representadas através de um assento específico, as relações entre os
partidos políticos não raro reverberou para as relações no interior do Conselho Nacional de
Juventude e, em conversas informais, é bastante comum ouvir relatos de incômodo de
conselheiros(as) sem vínculo partidário com alianças e disputas reproduzidas pelos filiados(as) a
partidos políticos dentro do Conjuve. No entanto, como analisa Novaes:

“(...) a despeito de todos os esforços para não transferir disputas políticas e concorrências
institucionais para o CONJUV, não se pode neutralizar pertencimentos, negar a existência de
disputas ou apagar experiências. Com efeito, ao fim e ao cabo, é justamente esta diversidade e a
capacidade de negociar as diferenças que alicerçam a construção da legitimidade social do
CONJUV”. (2004)

Reconhecendo o Conselho como um espaço de negociação e concertação entre
diversidades, onde se reproduzem relações de poder, disputas e alianças em diversos
níveis, ele vem sendo avaliado positivamente. Por um lado, há um reconhecimento pessoal
daqueles(as) que lá estão ou estiveram da importância de participar ou ter participado
desse espaço de debate com o poder público, como parte de sua biografia militante. Os
aprendizados tidos no tempo em que foram conselheiros(as) são muito valorizados
(capacitações, ter informações, troca de experiência, amadurecimento como militante etc),
e as conquistas feitas enquanto Conjuve em poucos anos de existência bastante celebradas
(institucionalização das PPJ, mudança na maneira de se perceber o/a jovem, maior
mobilização social, indutor de novas institucionalidades e espaços de participação locais,
maior legitimidade das demandas dos(as) jovens, realização da Conferência, aprovação da
PEC, lançamento do Pacto pela Juventude etc). Talvez as maiores delas, ou ao menos as
mais enunciadas, sejam a realização da 1ª Conferência Nacional de Juventude (a ser
analisada logo a seguir); e a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 42/08,
conhecida como PEC da Juventude, que insere o termo "jovem" no capítulo dos Direitos e
Garantias Fundamentais da Constituição Federal. O texto garante, assim, acesso a direitos
que já são constitucionalmente assegurados às crianças, adolescentes e idosos. O jovem é
incluído também em dispositivos que tratam da obrigação do Estado de promover
programas de assistência integral à saúde e outros destinados a pessoas portadoras de
deficiência desse grupo7.
Houve, ainda, o lançamento de uma campanha em torno do Pacto pela Juventude. A ação
foi proposta pela organizações da sociedade civil representadas no Conjuve e teve como
idéia central ser um conjunto de compromissos construídos a partir das resoluções da
Conferência, a serem assumidos pelos principais grupos políticos do Brasil, no sentido de
consolidar as políticas públicas voltadas para a população juvenil. O Pacto, inicialmente
construído no segundo mandato do Conselho no contexto das eleições locais (prefeito,
vereadores etc), foi revisto e relançado em 2010. De acordo com as informações
disponíveis na página do Pacto na Internet:
“O Pacto pela Juventude é muito mais que uma ação de campanha, é um compromisso
apresentado pelas organizações e assumido pelos candidatos com a luta por trabalho
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O Conjuve continua buscando estratégias para aprovar no Legislativo Federal o Plano Nacional de
Juventude e o Estatuto da Juventude.

decente, educação de qualidade, políticas de saúde específicas, pelo combate ao
preconceito e discriminação, por acessibilidade; enfim, pela implantação de políticas
públicas que reconheçam e respeitem a juventude brasileira na sua diversidade. Tais
objetivos serão alcançados se os próximos governantes tiverem uma atitude democrática
diante destas propostas e, ao mesmo tempo, primarem pela criação e fortalecimento das
estruturas governamentais voltas à coordenação das políticas de juventude”. (Site do Pacto
da Juventude, 2010)

A despeito das muitas frentes assumidas pelo Conselho Nacional de Juventude a fim de interferir
nos marcos legais e políticas públicas de juventude, há críticas, sobretudo relativas à falta de
impacto das ações do Conjuve nas políticas públicas e o possível caráter “amenizador de conflitos”
que teria o conselho. Ou seja, de um lado a ainda pouca possibilidade de interferir no curso das
políticas públicas, seu desenho, implementação, orçamento e mesmo monitoramento e avaliação.
Que, como foi dito anteriormente, não é uma questão exclusiva do campo das PPJ, mas se reproduz
nele. De outro, a percepção de que alguns grupos, movimentos e entidades se veriam menos
dispostas a fazer críticas mais duras a políticas ou decisões governamentais por estarem
compartilhando o espaço do Conselho Nacional de Juventude. Se o papel de controle social é a
razão de ser de um conselho, que tipo de controle vem desempenhando o Conjuve? Muitos
apontam que até mesmo o Pro-Jovem, política sob coordenação da Secretaria Nacional de
Juventude, não consegue ter um diálogo permanente com o Conselho e o processo em curso de
monitoramento e avaliação desta mesma política segue paralelo aos debates realizados (inclusive
sobre o programa) dentro do Conjuve.

Outros ponderam, resgatando o debate pontuado anteriormente, que sendo consultivo (como de
fato é) ou deliberativo, é preciso conquistar legitimidade e força política para que passe a ser de
fato um Conselho cujas deliberações, análises ou avaliações sejam considerados e incorporados às
políticas. Nesse sentido, o Conselho ainda não conquistou grande visibilidade das avaliações e
ações feitas no sentido de interferir em políticas de juventude. Além das ações já analisadas, outros
exemplos recentes podem ser dados. Em julho de 2009, o Conjuve realizou junto com o projeto de
Promoção do Emprego de Jovens na América Latina (PREJAL) da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) a oficina “Trabalho decente e juventude no Brasil” para debater a situação de
trabalho jovem no Brasil tendo como base documento de análise produzido pela OIT, convocando
representantes da sociedade civil que lidam com a questão (pesquisadores, sindicatos, empresários

etc), mas também governamentais (Secretaria Nacional de Juventude, Ministério do Trabalho e
Emprego, Ministério da Educação). O objetivo da oficina foi refletir sobre a Agenda de Trabalho
Decente para a Juventude em um contexto em que havia sido criado recentemente (um mês antes)
um Comitê Executivo Interministerial para a construção do Plano Nacional de Trabalho Decente
do Brasil, com um subcomitê para a elaboração da Agenda Nacional de Trabalho Decente para a
Juventude. Este é um exemplo de participação direta no debate sobre as políticas de trabalho para
juventude, evidenciando o reconhecimento do Conjuve. No entanto, são pouco visíveis para além
do espaço do conselho os impactos dessa contribuição e os desdobramentos do debate.

Outro exemplo bastante recente é o documento “Recomendações do Conselho Nacional de
Juventude ao Governo Federal”, ainda em versão preliminar, organizado por pesquisadora do Ipea
Renata Junqueira Ayres Villas Boas em maio de 2010. O documento faz análise de diversas
políticas e programas que têm como foco os(as) jovens (Projovem Integrado, Protejo dentro do
Pronasci, programas de saúde sexual e reprodutiva voltados para jovens, Prouni, Programa Cultura
Viva/ Pontos de Cultura e Segundo Tempo), incluindo as resoluções tiradas na 1ª Conferência
Nacional de Juventude sobre as questões e recomendações para o aperfeiçoamento dos programas.
Importante ressaltar que recomendações relativas à criação de espaços de participação e
mecanismos de monitoramento e avaliação estão presentes em praticamente todas as análises. Este
documento até o momento não é conhecido para além do Conselho e não foi formalmente
apresentado ao governo ou à sociedade.

O estudo realizado por Marvia Scardua (2010) acerca do Conjuve revela a percepção dos(as)
conselheiros acerca da comunicação do conselho com a sociedade. Grande parte dos
conselheiros(as) por ela entrevistados(as) considera que ainda são poucos os mecanismos de
comunicação externa, através dos quais a sociedade poderia ter mais acesso a discussões feitas no
âmbito do conselho. A mesma pesquisa aponta que a ampliação do diálogo com a sociedade e uma
melhor política de comunicação através da Internet aparecem entre os avanços do Conjuve, mas a
“comunicação externa” permanece como importante desafio:

“A comunicação, mais do que um mecanismo de propaganda das atividades realizadas,
torna-se um importante instrumento de transparência, sustentação, diálogo da sociedade
civil com a população. É grande a falta de conhecimento da população com relação aos

conselhos, inclusive no caso do CONJUVE, é preciso aperfeiçoar os mecanismos
existentes (boletim e site) e buscar como por exemplo mecanismos de prestação de contas,
informativos mais freqüentes e outros. Tal mecanismo, além de fortalecer o conselho, faz
com que ele tenha maior autoridade perante a sociedade civil e poder público, a medida
que tem suas discussões e atividades reconhecidas” (SCARDUA, 2010, p. 72)

Outros indícios corroboram esta análise, apontando os esforços significativos que vem sendo feito
a fim de tornar o Conselho e suas ações mais conhecidos pela sociedade. A Internet e ferramentas
como sites, e-mails, listas, blogs, orkut, facebook, twitter, entre outros têm se mostrado importantes
ferramentas neste sentido. Há, por exemplo, hoje um site específico do Conselho Nacional de
Juventude. Além dele, foram criados blogs específicos para a Rede de Conselhos de Juventude e
para a divulgação as ações relacionadas ao Pacto pela Juventude. O Conjuve também divulga,
através de boletim eletrônico e do twitter, notícias de suas atividades permanentemente.

Outro tema importante no debate sobre o Conjuve, e também da Secretaria Nacional de Juventude,
é seu papel indutor de novas institucionalidades e espaços de participação em níveis estadual e
local. Se, em nosso país, é muito comum a reprodução em níveis estadual e municipal de estruturas
e espaços federais, o Conjuve e a Secretaria Nacional de Juventude, sobretudo após o amplo
processo de mobilização que antecedeu a 1ª Conferência Nacional de Juventude, serviram de
inspiração para a criação de institucionalidades locais de juventude e espaços formais de
interlocução entre governo e sociedade civil. Como exemplo deste processo, o mapeamento
realizado pelo Conjuve em 2010 a partir das inscrições no 2º Encontro Nacional de Conselhos de
Juventude identificou 105 conselhos municipais e estaduais. Há, sobre esse processo, análises
otimistas e, outras, mais críticas. Se, por um lado, a formação de secretarias, coordenadorias,
conselhos etc de juventude seria importante para ampliar a garantia dos direitos dos(as) jovens
através de políticas e ações locais, há uma crítica que se coloca apontando a insuficiência de
apenas se criar o espaço. Muitas vezes, ao ser criado sem estrutura financeira e/ou reconhecimento
dentro do próprio governo e/ou força política, tornam-se espaços esvaziados que acabam servindo
como vitrine para governos sem compromisso de fato com a garantia de direitos dos(as) jovens ou
interessados em ouvir suas demandas e opiniões. Nesse sentido, “criar um conselho” poderia servir
para legitimar governos que muitas vezes nem têm o(a) jovem em sua agenda política. Desse
ponto de vista, o perigo desse processo seria a generalização da percepção de que essa seria a

“fórmula” correta para lidar com as questões de juventude, como se não houvesse outras
possibilidades para se incluir o tema nas pautas de governos e sociedades.

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Juventude assumiu para si a responsabilidade de, ao
perceber a acelerada criação de conselhos estaduais e locais, articular essas iniciativas, com ênfase
na formação dos(as) conselheiros(as), representantes de governos e da sociedade civil. A Rede de
Conselhos de Juventude foi criada em março de 2010, durante o 2º Encontro Nacional de
Conselhos de Juventude, organizado pela Comissão de Articulação e Diálogo do Conjuve. Depois
de sua criação, foram realizadas encontros regionais como parte das atividades presenciais da rede,
que

também

criou

um

espaço

de

articulação

virtual

através

de

um

blog

(http://conselhosdejuventude.ning.com/). Um terceiro encontro nacional está marcado para
novembro de 2010 com o objetivo de continuar fortalecendo o processo de articulação e formação
de seus(suas) integrantes. O Conjuve organizou também uma publicação, “Conselhos de
Juventude: fortalecendo diálogos, promovendo direitos”, como resposta à freqüente procura por
orientações recebida pela Secretaria Nacional de Juventude o que, de acordo com a publicação,
demonstra “o aumento do interesse dos gestores pelo segmento juvenil, mas também revela a
pouca disponibilidade de informações acerca dos procedimentos necessários para a criação e
efetivação desta instância de participação”. (Conjuve, 2010, p.03)

Um dos maiores destaques feitos em relação ao Conjuve diz respeito à realização da 1ª
Conferência Nacional de Juventude que reuniu em abril de 2008 mais de 2 mil pessoas em Brasília
para debater prioridades políticas para os(as) jovens. De acordo com informações da Secretaria
Nacional de Juventude e do Conjuve, o processo que a antecedeu contou com a participação de
mais de 400 mil pessoas envolvidas em conferências municipais, estaduais e livres entre setembro
de 2007 e fevereiro de 2008. Foram realizadas etapas estaduais em 27 unidades da federação,
reunindo mais de 24 mil pessoas e elegendo 1210 delegados(as) para a etapa nacional. Nos
municípios, foram 308 conferências. Segundo a Secretaria Nacional de Juventude, “(...) o processo
de realização das etapas municipais foi muito importante para ampliar a rede institucional
relacionada à juventude nesta esfera da Federação. Antes do início do processo havia registro de
menos de 100 órgãos municipais de juventude, hoje já são cerca de 250.”

O processo de

organização da Conferência Nacional de Juventude foi avaliado como bom ou excelente por 66,4%
dos presentes durante a etapa nacional. De acordo com Castro e Abramovay (2009), que
analisaram o perfil dos(as) participantes, suas percepções e recomendações, “para grande parte dos
participantes, a organização da 1ª Conferência Nacional da Juventude representou um grande

avanço para o debate sobre juventudes, sendo o próprio ineditismo da iniciativa considerado algo
positivo e promissor”. (p. 251)

A ampla mobilização social gerada por esse processo, a construção de uma agenda com resoluções
e prioridades e a incorporação metodológica do formato “conferência livre” a esse processo foram
pontos percebidos como importantes ganhos para o campo das políticas de juventude. Nele, os
processos de debate convocados pelos diferentes poderes públicos em âmbito local, estadual ou
nacional têm se mostrado fundamentais espaços de mobilização e participação da sociedade civil.
Muitos(as) militantes chegam a questionar o potencial de autonomia e a possibilidade de
construção de propostas e alternativas para além desses espaços convocados pela esfera
governamental. Desde pelo menos 2004, essas esferas de diálogo têm se evidenciado como
importantes momentos de mobilização e debate entre grupos, entidades e movimentos sociais. Este
fato, pode nos trazer algumas pistas sobre o quadro de mobilização de atores e atrizes associados à
temática da juventude. Uma delas diz respeito ao financiamento para a participação. Considerando
que o campo da juventude é formado por uma diversidade muito grande de temas, mas também de
grupos e movimentos (muitos delas pouco institucionalizados), algumas pessoas chamam a atenção
para a necessidade de se buscar financiamento próprio para que a sociedade civil possam se
articular e se mobilizar para além das convocações dos poderes públicos.

Exemplos recentes de mobilização nacional e internacional de setores da juventude organizada
permitem perceber que movimentos estão sendo feitos no sentido de encontrar caminhos para o
fortalecimento de diferentes atores e demandas. Para ficar apenas em alguns exemplos, é possível
lembrar do 1º Encontro Nacional da Juventude Negra (ENJUNE), que contou com uma série de
etapas estaduais preparatórias e aconteceu na Bahia em julho de 2007, reunindo cerca de 700
pessoas e dando origem ao Fórum Nacional da Juventude Negra; e do 1º Encontro Nacional de
Jovens Feministas, realizado em fevereiro de 2008 no Ceará, que reuniu mais de 80 jovens
militantes e definiu uma agenda nacional para as jovens feministas. Mais recentemente, em junho
de 2010, o 1º Festival das Juventudes reuniu mais de 4 mil jovens em Fortaleza e teve o Fórum
Nacional de Movimentos de Organizações Juvenis (FONAJUVES) como um de seus principais
organizadores, chegando a construir uma plataforma com demandas dos(as) jovens a fim de
influenciar o período eleitoral. Esses e outros muitos exemplos, como o encontro de Juventudes
Políticas da América do Sul ou os Acampamentos da Juventude que aconteceram durante as
edições do Fórum Social Mundial que aconteceram no Brasil, são exemplos de importantes
momentos de mobilização e articulação da sociedade civil. Nesses momentos privilegiados seria

possível criar acordos entre diferentes atores, fortalecer demandas, ampliar lutas, fortalecendo
distintos atores e articulações que, nesses espaços, teriam mais condições de construir suas pautas e
prioridades. No encontro, não é possível pensar nenhum desses momentos sem o apoio financeiro
e/ou de infra-estrutura de governos locais, estadual ou nacional. A questão que se coloca
novamente são as formas possíveis para o acesso a recursos públicos que sejam capazes de garantir
e fortalecer espaços autônomos de participação e mobilização da sociedade civil.

Retomando os processos de diálogo entre sociedade civil e poder público, é fundamental que
processos convocados pelos poderes públicos sejam mais do que eventos pontuais. Muitas vezes, a
frustração que recai sobre aqueles(as) que se mobilizam para participar desses espaços tem a ver
com o desconhecimento sobre os processos que ocorrem após os momentos de conferência ou
similares para que o debate possa ser levado em conta na discussão daqueles responsáveis por
criar, implementar ou avaliar a política, assim como sobre “quais, quantas e como suas
contribuições influíram na elaboração das políticas públicas”. (Silva, 2009, p. 33) Na verdade,
abre-se uma ponte ou uma possibilidade de diálogo sem que haja uma estratégia clara que permita
mantê-la aberta para além daquele momento. Pode-se ponderar que para isso serviriam os
conselhos, mas deles fazem parte apenas uma reduzida representação da sociedade civil que
também tem muito pouca ingerência sobre as decisões das políticas. De acordo com análise
realizada pela autora e Maurício Santoro (2008):

“(...) a Conferência pode ser entendida, sobretudo, como um espaço onde demandas e
bandeiras puderam se fazer ecoar. Não se trata de uma visão romântica onde todos(as) têm
igual espaço para se colocar. O processo é também um espaço de luta política onde
movimentos e organizações juvenis que já são visíveis e têm maior legitimidade social
buscam reafirmar seu lugar (se colocando algumas vezes como “porta-vozes” da
juventude), ao mesmo tempo em que expressões mais recentes da organização batalham
por maior espaço para as suas pautas. (…) As Conferências municipais e estaduais
expressaram a correlação de forças local, tornando público, através de conflitos,
negociações e acordos, o debate e as disputas em torno das PPJs. Em diversos estados, por
exemplo, houve manifestações públicas de grupos e movimentos contra a forma de
organização do evento, sua condução ou concepção, o que rendeu uma série de cartas e
manifestos (escritos ou audio-visuais) que foram posteriormente divulgados através da

Internet”. (Lânes, Santoro, 2008)

A inovação metodológica incorporada ao processo através das conferências livres, que
abriram espaço de convocação para o debate sem a necessidade de convocação dos
poderes públicos, mostrou como importante passo para a mobilização que antecedeu a
Conferência Nacional. Elas reuniram cerca de 140 mil pessoas em torno de temas como o
voto aos 16 anos, mídia, tempo livre, cultura e lazer, meio ambiente, as questões raciais, de
gênero e GLBTT, entre muitas outras, além de ter contado com a participação, por
exemplo, da juventude universitária e de jovens de comunidades tradicionais. Esta
modalidade tornou possível, ainda, a participação de segmentos da juventude que, de outra
forma, estariam alijados do processo, caso, por exemplo, de jovens que cumpriam medidas
sócio-educativas, encontrando-se privados(as) de liberdade. Em 2009, as conferências
livres foram incorporadas aos processos das conferências nacionais de Cultura, Segurança
Pública e de Esportes. De acordo com Martinelli (2010), o sucesso da inclusão do modelo
conferência livre se deu devido a cinco importantes características: liberdade de
convocação e na organização da conferência; a informalidade, em contraposição aos
necessários “rituais burocráticos” presentes em atividades puxadas pelos governos; a
valorização da diversidade; a criatividade e a inovação. De acordo com a autora:

“O estabelecimento de diferentes canais e formas de envolvimento com o processo
aumenta a possibilidade de envolver mais pessoas sem necessariamente descaracterizar a
dinâmica da Conferência. Por um lado, a via territorial das conferências municipais e
estaduais, possui uma dinâmica mais próxima da liturgia do governo e com pouca
possibilidade de mudança e pro atividade da sociedade civil. No entanto, por outro lado, a
voa temática das conferências livres se constitui como uma forma complementar e não
substitutiva de participação”. (Martinelli, 2010, p. 29)

De acordo com pesquisa realizada com os(as) participantes da 1ª Conferência Nacional de
Juventude (Castro, Abramovay, 2009), a principal bandeira de luta foi a educação (22,76%),
seguida por políticas públicas (7,93%), igualdade social (7,12%) e trabalho (6,20%). A maior parte
dos(as) participantes vieram das regiões Nordeste (29%) e Sudeste (28,3%) do país, sendo que
45,9% deles(as) tinham idade entre 19 e 25 anos no momento da atividade, 60,5% deles(as) eram
do sexo masculino e 45,5% se auto-declararam brancos(as). Dos(as) pesquisados(as), 71% estavam

na Conferência na condição de delegado(a). Na Conferência foi possível reconhecer a
multiplicidade de identidades e bandeiras vinculadas à militância no campo das políticas públicas.
A participação em instituições religiosas, movimentos sociais e estudantil, redes, fóruns, grupos,
sindicatos, instituições de pesquisa e/ou partidos políticos se articulavam em um mesmo sujeito.
Importante notar, no entanto, que 50% dos(as) participantes disseram fazer parte de partidos
políticos; 31,1%, de movimentos sociais; 30,4%, de movimento estudantil; 26,1%, de ONGs;
24,5%, de instituições religiosas; e 15,5% de redes, fóruns ou coletivos.

“É voz corrente admitir-se que na mesma organização combinam-se frentes de lutas e que vários
militantes se orientam or diversas inscrições, combinando estar em partidos, movimentos clássicos,
como estudantis e de formatação sindical e grupos político-culturais, como movimento Hip-Hop,
entidades do Movimento Negro, de Mulheres, LGBT, em frente ambientalista ou outros. Ora, tal
orientação questiona, insiste-se, uma comum dicotomia em análises sobre participação, ou seja,
formas tradicionais de fazer política X novas formas (estar em ONGs ou movimentos sociais), o
que por outro lado não dissolve lealdades”. (Castro, Abramovay, 2009, p. 69)

Sendo assim, não seria de se estranhar o destaque do tema da participação durante os espaços de
coleta de dados qualitativos da pesquisa (grupos e entrevistas). Segundo elas, participação foi um
dos temas que despertou maior entusiasmo entre os(as) ouvidos(as). No entanto, é importante
ressaltar que 22,8% dos(as) participantes não conheciam o Conselho Nacional de Juventude, um
dos principais mobilizadores para a Conferência da qual participavam sobretudo ativistas do campo
das políticas públicas de juventude.

No que diz respeito às resoluções e prioridades produzidas durante a Conferência é necessário
ponderar que, apesar de serem um resultado em si, também devem ser encaradas como parte de um
processo mais amplo e complexo. Ao final da Conferência foram eleitas 70 resoluções e, dentre
elas, 22 prioridades. Foram aprovadas três prioridades da área de cultura e duas vindas da área de
educação: uma relativa à “educação básica – elevação da escolaridade” e uma relativa à “educação
superior”. Juventude do campo, segurança, política e participação, fortalecimento institucional e
cultura também tiveram duas prioridades aprovadas cada uma. Trabalho, meio ambiente, esporte,
jovens mulheres, jovens negros e negras, povos e comunidades tradicionais, cidadania GLBT e
jovens com deficiência tiveram uma proposta aprovada como prioridade cada. Além disso,

aprovou-se também o fim da obrigatoriedade do serviço militar e a criação de programas sociais
alternativos de serviços sociais não obrigatório foi eleita a 14ª prioridade. É importante ressaltar
que em diversos casos, como o das jovens mulheres, a prioridade eleita expressava bandeiras
históricas do movimento relativas aos direitos sexuais e direitos reprodutivos. Destaque especial
deve ser dado ao fato da proposta do GT “Jovens negros e negras” ter sido a mais votada da
conferência. Nela foram referendadas as resoluções do 1º Encontro Nacional de Juventude Negra
(ENJUNE), realizado em julho de 2007, na Bahia, pedindo-se seu reconhecimento e transformação
em PPJ.

Se, por um lado, há uma preocupação por parte de representantes que hoje participam do Conjuve
de que a segunda conferência não seja uma reprodução da primeira, mas que avance a partir das
resoluções e prioridades já construídas, há outras preocupações que devem ser tomadas em conta.
Uma delas seria: como fazer com que tais prioridades e resoluções saiam do papel?8 Por um lado,
elas foram produto de embates políticos que tiveram lugar durante os meses em que aconteceu a
conferência, mas é preciso saber quais delas têm espaço para se tornarem bandeira não de um setor,
mas de uma articulação que possa pressionar poderes públicos e sociedade por sua implementação.
No caso da 1ª prioridade saída da Conferência, por exemplo, o Conselho Nacional de Juventude
criou um grupo de trabalho específico a fim de estudar o documento do ENJUNE, que baliza as
reivindicações nela presentes, para dele extrair prioridades, já que se trata de texto bastante amplo
e complexo, para que sejam objeto de ações e estratégias capazes de garantir sua efetivação.

Por outro lado, assim como acontece com outras conferências ditas de “temas transversais”
(direitos humanos, esporte, cultura, gênero, raça, criança e adolescente etc), no caso da juventude
há sobreposição de esferas para o encaminhamento das resoluções. Ou seja, grande parte das
resoluções tiradas, ainda que digam respeito diretamente à juventude, estão relacionadas a temas
que possuem pastas específicas, com prioridades geradas em outros espaços, recursos próprios e
diferentemente sensibilizados para as especifidades dos(as) jovens. Somado a isso, está o fato de
que, como visto anteriormente, o processo de conferências ser bastante mais amplo e e, até o
momento, não há uma estratégia para se fazer dialogar os resultados, resoluções e prioridades das
diferentes conferências realizadas que, por muitas vezes, são conflitantes e contraditórios.

8

Retomando um dos estudos realizados recentemente pelo Ipea acerca de dos processos de
Conferência:

“Com efeito, os resultados das conferências, se de um lado expressam o rico processo de
participação social, de outro, trazem em seu bojo interesses diferentes e muitas vezes conflitantes
entre si, que dificultam sobremaneira seu encaminhamento no ciclo de elaboração e planejamento
de políticas públicas”. (Silva, 2009, p. 32)

Se, como destaca a cientista política Ana Cláudia Teixeira, ainda é forte a impressão de que “(...)
as experiências participativas no Brasil, mundialmente reconhecidas, 'correm por fora', ficando na
periferia do sistema, afetando pontualmente uma ou outra política setorial, a depender da vontade
política dos governos e/ou do poder de pressão da sociedade organizada” (Teixeira, 2008), a
recente experiência das políticas públicas de juventude em nível federal pode ajudar a entrever em
que medida continuam se reproduzindo práticas políticas, por parte de governos e sociedade civil,
que limitam o impacto da participação social; mas também arranjos diferentes e alternativas que
podem contribuir para se pensar a participação nas decisões governamentais de forma mais ampla.

As questões tratadas neste texto certamente demandam novas interlocuções e análises. Resgato
aqui algumas delas, esperando que possam ser retomadas coletivamente durante o seminário e
aprofundadas a partir de novos diálogos e aportes:

É importante refletir sobre o lugar do financiamento para a participação social no Brasil. No caso
da organização social de jovens em fóruns, redes ou grupos, como é possível criar articulações
nacionais que não dependam de eventos presenciais convocados pelos poderes públicos para se
encontrarem? Alguns(mas) falam da criação de um Fundo Nacional de Juventude com esse
objetivo, ou seja, viabilizar a articulação da sociedade civil a partir de uma agenda própria e
através de estratégias específicas não obrigatoriamente vinculadas à dinâmica governamental. Seria
esse o caminho? Qual deveriam ser os parâmetros para regulamentar o acesso a tal fundo? Que
outras alternativas podem ser pensadas?

Como conseguir manter a mobilização e a articulação da sociedade civil (organizações sociais,
movimentos sociais, entidades etc) para além dos espaços de interlocução com os poderes
públicos? É possível ter uma articulação com agenda e dinâmica próprias quando se está em
espaços de participação mistos ou híbridos? Para além da questão do financiamento, há fôlego para
participar de tantas frentes? Como estar em espaços de diálogo com o poder público sem esvaziar
espaços de participação e mobilização exclusivos da sociedade civil?

Olhando para a amplitude das resoluções saídas da 1ª Conferência Nacional de Juventude, e a
partir das informações sobre sobreposições e conflitos de interesses entre resoluções de processos
de conferências diversos, seria também importante refletir sobre estratégias tanto para que as
resoluções da juventude especificamente possam ter o reconhecimento necessário para “saírem do
papel”, assim como em mecanismos que possam fazer dialogar as resoluções das diferentes
conferências a partir da ótica geracional, por exemplo. Isso seria viável? Como fazer?

Com o Conselho Nacional de Juventude já instituído, com reconhecimento político e uma trajetória
de 5 anos, seria possível criar pontes mais sólidas e permanentes entre os debates do Conjuve e os
espaços de participação em outros Ministérios, Secretarias e políticas em curso (pensando que
algumas políticas com foco na juventude possuem instâncias de participação próprias)? Que
estratégias seriam mais eficazes para que a interferência das políticas públicas de juventude
pudessem surtir mais resultado? E sobre os orçamentos, como monitorar e interferir sobre o que é
(e como é) gasto com os(as) jovens no Brasil?

Como tornar os espaços de interlocução entre sociedade civil e estado cada vez mais democráticos
e capazes de compartilhar decisões? Como interferir em pautas e temas mais gerais (como o da
reforma política, por exemplo) que poderiam contribuir para a consolidação e ampliação dos
espaços de participação e de controle social através de mecanismos da democracia participativa?
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