
VI encontro de
políticas públicas e 
juventude

O papel cooperativo dos entes federativos na 
oferta de políticas públicas para a juventude



Juventude
 1 período da vida do ser humano compreendido entre a infância e o desenvolvimento 

pleno de seu organismo

 2 a gente jovem

 Ex.: a intransigência da j.

 3 a população jovem de algum lugar; mocidade

 Ex.: a j. brasileira

 4 período durante o qual um animal ou uma planta ainda não alcançou completo 
desenvolvimento

 5 caráter do que é jovem, do que revela frescor, brilho, verdor

 Ex.: envelheceu conservando a j. de espírito

 6 caráter, qualidade daquilo que tem existência recente

 Ex.: <a j. do mundo> <o cristianismo em sua j.>

 7 Rubrica: geomorfologia.

 estágio em que uma área recentemente elevada passa por intensa erosão fluvial

 lat. juvéntus,útis 'época ou condição de estar na mocidade, de ser jovem'; ver juven-; 
f.hist. 1594 juventud



 senilidade, velhice



Quem? Quantos? Onde? Como? 
.....

50 milhões entre 15 e 29 anos

50% brancos autodeclarados

48% negros ou pardos autodeclarados

31% adolescentes – jovens (15-17)

21,4% jovens – jovens (18-19)

47,6% jovens – adultos (20-29)



Quem? Quantos? Onde? Como?
84% urbanos

16% rurais

31% em regiões metropolitanas

12,2% em famílias de rpc = ¼ sm

65% estão no mercado de trabalho

54% estão ocupados

11% procuram ocupação

63% não têm carteira de trabalho assinada

4,5 milhões não trabalham nem estudam



Quem? Quantos? Onde? Como?
56,6% não praticam esporte

50% nunca foram ao cinema

11% já sofreram violência física

20% já foram assaltados

46% perderam parente de forma violenta

12% já formaram família

7,2% entre 15 e 17 anos têm filhos

22,4% entre 17 e 19 anos são mães

81,2% destas estavam fora da escola em famílias com 
rpc de até ½ sm



E agora? ... Esperançar

Participação – quem não chora ...

Ampliação de direitos – a luta faz a lei ...

Proteção social – o que olho não vê ...



política
 1 arte ou ciência de governar

 2 arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou Estados; 
aplicação desta arte aos negócios internos da nação (política interna) ou aos negócios 
externos (política externa); ciência política

 3 orientação ou método político

 3.1 Derivação: por extensão de sentido.

 série de medidas para a obtenção de um fim

 4 arte de guiar ou influenciar o modo de governo pela organização de um partido, 
pela influência da opinião pública, pela aliciação de eleitores etc.

 5 prática ou profissão de conduzir negócios políticos

 6 conjunto de princípios ou opiniões políticas

 6.1 o conjunto de opiniões e/ou simpatias de uma pessoa com relação à arte ou ciência 
política, a uma doutrina ou ação política etc.

 7 cerimônia, cortesia, urbanidade

 8 Derivação: sentido figurado.

 habilidade no relacionar-se com os outros tendo em vista a obtenção de resultados 
desejados

 9 Derivação: sentido figurado.

 astúcia, maquiavelismo no processo de obtenção de alguma coisa



 gr. politikê (sc. tékhné) '(ciência) dos negócios do Estado; a administração pública'; 
segundo AGC, pelo lat.tar. politica 'id.'; ver polit-; f.hist. sXV politica





Querer, lutar, organizar, chegar
76% acham a escola muito importante          

para seu futuro profissional

85% consideram que a política é importante

65% sabem que a política influi na sua vida

43% acham que influem na política

59% acham que o melhor jeito é a participação 

nas decisões de governo



Vida real ... De pernas pro ar
Nomes

“O maratonista Doroteo Guamuch, índio quíchua, foi o 
atleta mais importante de toda a história da 
Guatemala. 

Por ser uma glória nacional, teve de abrir mão do nome 
maia e passou a chamar-se Mateo Flores. 

Em homenagem às suas proezas, foi batizado com o 
nome Mateo Flores o maior estádio de futebol do 
país, enquanto ele ganhaa a vida como caddy, 
carregando tacos e recolhedo bolinhas nos campos 
do Mayan Golf Club.”



Desejo, vontade, decisão
40% a 60% manifestaram o desejo de participar

Associações

Entidades de defesa do meio ambiente

Ações contra o racismo

Ações de solidariedade e assistência social

Conselhos de educação e de saúde

28,1% participam de algum grupo



público
 1 relativo ou pertencente a um povo, a uma coletividade

 2 relativo ou pertencente ao governo de um país, estado, cidade etc.

 Ex.: <poder p.> <funcionário p.>

 3 que pertence a todos; comum

 Obs.: p.opos. a privado

 Ex.: lugar p.

 4 que é aberto a quaisquer pessoas

 Ex.: <conferência p.> <audiência p.>

 5 sem caráter secreto; manifesto, transparente

 Ex.: debate p.

 6 universalmente conhecido

 n substantivo masculino (1720) 

 7 o homem comum, do povo

 8 conjunto de pessoas; o povo de determinado lugar

 9 conjunto de pessoas com características ou interesses comuns

 Ex.: <p. consumidor> <p. leitor> <p. infantil>

 10 a platéia ou a audiência de um teatro, um espetáculo, um evento esportivo, um programa de rádio ou televisão 
etc.

 Ex.: o p. aplaudiu entusiasticamente

 11 Rubrica: marketing, publicidade.

 conjunto das pessoas às quais se destina determinada mensagem, campanha ou promoção

 clandestino, furtivo, particular, privado, secreto

 lat. publìcus,a,um 'concernente ao público, do público, que é de interesse, utilidade do público, que é 
propriedade pública', p.opos. a privado



Desafios 

 Reivindicação

 Construção Histórica

 Consenso Possível

 República Federativa

 Autonomias nas esferas públicas

 Liberdades na esferas privadas

 Tradição Patrimonialista



Fundamentos

“A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado 
democrático de direito e tem como fundamentos:

I – a soberania;

II – a cidadania;

III – a dignidade da pessoa humana;

IV – os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa; 

V – o pluralismo político”.

CF 88



Objetivos fundamentais

Artigo 3º Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II – garantir o desenvolvimento nacional;

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais;

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação.
CF 88



Art. 23 É competência comum da União, dos Estados do 

Distrito Federal e dos Municípios:

V - promover o acesso à cultura, à educação e à ciência;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de 

marginalização, promovendo a integração social dos 

setores desfavorecidos;

Parágrafo Único: Leis complementares fixarão as normas

para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito

Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.



Art. 24 Compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre:

IX – educação, cultura, ensino e desporto;

XV – proteção à infância e à juventude.

CF 88



Art. 208 O dever do estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I – educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de 
idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela 

não tiveram acesso na idade própria;(NR)

II – progressiva universalização do ensino médio gratuito;

III – atendimento especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino;

IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos 

de idade;

V – acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um;

§

CF 88



VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 

meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde.”(NR)

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua 

oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

§3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino 

fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, 

pela freqüência à 

escola.



Art. 211 A União, os Estados, o Distrito Federal  e os Municípios 

organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

§ 1º  A União organizará o sistema federal de ensino e o dos 

Territórios, financiará  as instituições de ensino públicas federais 
e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e 
supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 
educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante 
assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios.



§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino 

fundamental e na educação infantil;

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente 

no ensino fundamental e médio.

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União,          

os Estados e os          Municípios definirão formas de 

colaboração, de modo a                     assegurar a 

universalização do ensino obrigatório.              CF 88



Art. 9º  A União incumbir-se-á de:

III – prestar assistência técnica e financeira aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios para o 
desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o 
atendimento prioritário da escolaridade obrigatória, 
exercendo função redistributiva e supletiva;

IV – estabelecer,  em colaboração, com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, competências e 

diretrizes para a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio, que nortearão os 

currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a 

assegurar formação básica comum.

LDB



Art. 10  Os Estados incumbir-se-ão de :

II – definir, com os Municípios, formas de colaboração na 
oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar 
a distribuição proporcional das responsabilidades, de 
acordo com a população a ser atendida e os recursos 
financeiros disponíveis em cada uma das esferas do 
Poder Público;

III – elaborar e executar políticas e planos 

educacionais em consonância com as diretrizes e 

planos nacionais de educação, integrando e 

coordenando as suas ações e as de seus Municípios.

LDB



Art. 11 Os Municípios incumbir-se-ão de:

I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 
integrando-os às políticas e planos educacionais da 
União e dos Estados;

Parágrafo Único – Os Municípios poderão optar, 

ainda, por se integrar ao sistema estadual de 

ensino ou compor com ele um sistema único de 

educação básica.

LDB



Para onde? 

 Um plano decenal

 Diretrizes, metas, estratégias, objetivos

 Financiamento, gestão, assistência técnica

 Universalização do atendimento com 

gratuidade, qualidade social, valorização 

profissional, democratização

 Normatização, controle, planejamento, 

avaliação

 Adesão, participação, ação articulada



Uma luz no plano de ação articulada

 Ter sistema ?

 Qual a melhor forma de colaboração?

 Qual o plano municipal (território)?

 Diretrizes, Metas, Estratégias, Governabilidade, Controle, 
Avaliação

 Quais os programas comuns?

 Qual conjunto normativo?

 Quais órgãos de gestão democrática?

 Quais ferramentas de valorização?

 Com que meios técnicos, financeiros, materiais?



Tempos e Espaços Públicos 

de articulação, de formulação 

e de decisão política

Conselhos

Fóruns

Conferências



Nova oportunidade

 Nova – recente, inovadora

 Sistema – um conjunto harmonioso de

 intencionalidade

 unidade

 coerência

 operacionalidade



Distinções importantes

 Conjunto de escolas/ instituições

 Conjunto de redes (redução)

 Conjunto de autonomias / normatizações

 Conjunto de particularidades / universalidades



superações

 Patrimonialismos

 Redução à gestão de redes (próprias)

 Restrição às modalidades (especialidades)

 (im)possibilidade de “sistema privado”



obstáculos

 O financiamento público, o ambiente da 

reforma tributária, a ideologização da carga 

tributária e a LRF

 Descontinuidade pendular

 Mentalidade (a diversidade é valor)

 Legislação

 ... o pré-sal, a nova década da educação...



Plano de Educação

O que foi, é e tende a ser

O que deve ser

O que pode ser

Fazer e Agir

Avaliar



Pode-se identificar, contudo, alguns atributos de 
uma escola cuja qualidade se referencia no social, que 
são, segundo Bordignon & Gracindo (2000):

seu sentido pluralista, porque admite e respeita 
correntes de pensamento divergentes; 

a postura humanista, por identificar o sujeito 
histórico como foco do processo educativo;

ser e estar consciente de seu papel político, posto 
que é instrumento para a emancipação e desalienação 
dos trabalhadores, condição para a transformação 
social. 



O mundo ao avesso ...
Justiça

“Em 1997, um automóvel de placa oficial trafegava e velocidade 
normal por uma avenida de São Paulo. No carro, que era 
novo e caro, iam três homens. Nm cruzamento, um policial 
mandou o carro parar. Fez com que os três desembarcassem e 
os manteve durante uma hora de mãos para cima e de costas, 
enquanto os interrogava insistentemente, querendo saber onde 
tinham furtado o veículo.

Os três homens eram negros. Um deles, Edivaldo Brito, era o 
Secretário de Justiça do governo de São Paulo. Os outros dois 
eram funcionários da Secretaria. Para Brito, aquilo não era 
novidade. Em menos de um ano, já lhe acontecera cinco 
vezes a mesma coisa.

O policial que os deteve também era negro.”  



Outro mundo é possível
84% afirmam que podem mudar o mundo

Grupos culturais

Ação comunitária

Trabalho voluntário

Entidades estudantis

Movimentos sociais (gerais)
Redes de solidariedade

Campanha anti-globalização

Organizações Não Governamentais

92% acham que sua vida vai melhorar



Romper o medo ...
O medo global

“Os trabalhadores têm medo de perder o trabalho.

Os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho.

Quem não tem medo da fome, tem medo da comida.

Os motoristas têm medo de caminhar e os pedestres têm medo de ser atropelados.

A democracia tem medo de lembrar e a linguagem tem medo de dizer.

Os civis têm medo dos militares, os militares têm medo da falta de armas, as armas têm 
medo da falta de guerras.

É o tempo do medo. 

Medo da mulher da violência do homem e medo do homem da mulher sem medo.

Medo dos ladrões, medo da polícia.

Medo da porta sem fachaduras, do tempo sem relógios, da criança sem televisão, 

medo da noite sem comprimidos para dormir 

e medo do dia sem comprimidos para despertar.

Medo da multidão medo da solidão, medo do que foi, e do que pode ser,

medo de morrer, medo de viver.”  



A certeza na frente, 
a história na mão...

28,1% participam de algum grupo

Para cada jovem engajado, existem outros dez 

querendo participar de alguma atividade que 

gere benefícios para comunidade. 

Juntando quem faz e quem quer fazer, somam 

mais de 7 milhões de jovens.



Não estamos trancados nos fatos
As melhores aspirações:

Mudança social

Projeto Histórico

Estratégia Política

As melhores condutas:

O espírito do poder – serviço

A metodologia da participação

O senso da autonomia

A consciência crítica

A coragem da denúncia profética

A pulsão utópica



Dificuldades? .... existem
Falta ......... 

De cidadania

De legitimidade dos partidos políticos

De condições para consolidar os partidos

De disposição para o enfrentamento da cultura do 

autoritarismo, do clientelismo, do patrimonialismo, 

do personalismo, do fisiologismo, do oportunismo, 

do casuísmo, do comodismo, do egoísmo, do 

privilégio, da omissão 



E daí ... O que fazer?
Curiosidade, carinho, coragem, criatividade... 

Formação de lideranças

Elevação cultural e política de agentes

Busca de condutos (passagem) políticos adequados às 

transformações almejadas, às práticas criadoras, 

aos sujeitos históricos capazes de novas práticas, ao 

desenvolvimento de idéias-força capazes de re-

pensar teorias



Desesperar ? ... Jamais!
Ousar, teimar, con-vencer

Enxergar as possibilidades

Traçar as estratégias de médio prazo

Estabelecer as táticas imediatas

Reconhecer as contradições

Fazer alianças claras

Alimentar o horizonte utópico



Ministério da Educação
Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino

Esplanada dos Ministérios

Bloco “L” 6o. Andar

carlos.abicalil@mec.gov.br

061 2022 7671 / 7634


