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RESUMO 
 
Este artigo retrata o crescimento da juventude no Brasil e o 
aumento da população negra no país, com destaque para o 
Pará, Bahia e Maranhão. Aponta a relevância do estudo de 
políticas públicas para a juventude negra. Relata a ausência de 
políticas públicas específicas para este segmento. Define 
políticas públicas sob o ponto de vista sistêmico, com ênfase 
na demanda da sociedade. Estuda a importância das políticas 
públicas sob os diversos aspectos para a efetivação das 
garantias dos direitos fundamentais para a juventude negra e 
demonstra como sua ausência acarreta exclusão social e 
violência.  
 
Palavras-chave: Juventude Negra. Políticas Públicas. Direitos 
fundamentais. 
 
ABSTRACT 
 
This article demonstrates the growth of youth in Brazil and the 
increase of the black population in the country, especially in 
Pará, Maranhão and Bahia. Points out the relevance of the 
study of public policy for the black youth. Reports the absence 
of specific public policies for this segment. Defines public 
policies under the systemic point of view, emphasizing the 
demands of society. Studies the importance of public policies in 
the various aspects for the effectiveness of the guarantees of 
fundamental rights for black youth and demonstrates how its 
absence leads to social exclusion and violence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, com a aprovação em 2010 da Proposta de Emenda Constitucional 

nº 65 - PEC da Juventude, o termo “jovem”, passou a ser incorporado no texto da 

Constituição Federal, representando os jovens com idade entre 15 e 29 anos. Segundo 

dados do IPEA hoje o Brasil possui cerca de 51 milhões de jovens, dentro deste recorte, o 

que representa 26% da população brasileira. A mesma pesquisa constata que por vinte 

anos (2003-2023) o Brasil contará com mais de 50 milhões de jovens e aponta que tais 

dados podem soar positivo ou negativamente para o país, suscitando essa discussão. 

Em consonância com os dados da juventude, segundo o IPEA (2014) o 

aumento da participação da população negra se deu em todas as Unidades Federativas 

(UFs), destacando o Pará, Bahia e Maranhão como os estados com maior participação de 

pretos e pardos (em torno de 76% da população total em cada um). Considerando então, o 

grande número de jovens no Brasil e a quantidade de jovens e negros no Maranhão, surge a 

necessidade de se estudar quais estratégias implementados pelo Governo pautam em 

agendas específicas a juventude negra maranhense. 

A Análise das Políticas Públicas voltadas à Juventude Negra no Maranhão 

tem como problemática questionar se o Governo possui agenda específica voltada à 

juventude negra, quais são elas e de que forma contribuem no combate ao racismo, no 

desenvolvimento do protagonismo social juvenil e diminuição da desigualdade social 

existente. 

 O que se compreende atualmente é que o Maranhão não possui ou ainda 

não implementou as políticas públicas específicas que atendam às necessidades da 

Juventude Negra pois estas se mostram ineficazes na medida em que este grupo não se 

encontra como pauta específica na agenda institucional do Estado, tendo em vista os 

números alarmantes de exclusão social deste segmento no que se refere à educação, 

trabalho e renda, cultura, lazer, ausência de programas de assistência à saúde da 

população negra e jovem e aumento da violência que tem como maior vítima esta parcela 

da população maranhense. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Definir política pública como política estatal para Pereira (2001) se constitui 

um erro, na medida em que para o autor o termo “pública” se refere a res publica isto é, 

coisa de todos, e, por isso, algo que compromete, simultaneamente, o Estado e a 



 

 

 

                  

sociedade. Não se configurando, desta forma, em algo somente estatal, mas que conta com 

a contribuição da sociedade, sendo esta parte integrante do processo. De acordo com a 

autora, o conceito de políticas públicas seria: 

 

(...) uma ação coletiva que tem por função concretizar direitos sociais 
demandados pela sociedade e previstos nas leis; ou, em outros termos, os 
direitos declarados e garantidos nas leis só têm aplicabilidade por meio de 
políticas públicas correspondentes, as quais, por sua vez, se 
operacionalizam mediante programas, projetos e serviços. 

 

Importante analisar nesse conceito que a origem da política pública pode ser 

através de demandas sociais e/ou para garantir os direitos fundamentais à sobrevivência 

humana e devem ser operacionalizadas para que realmente sejam efetivadas. 

Para Rua (1998) “(...) uma vez que as políticas públicas são respostas, não 

ocorrerão a menos que haja uma provocação. (...) as políticas públicas se destinam a 

solucionar problemas políticos, que são as demandas que lograram ser incluídas na agenda 

governamental.” A demanda, nesse sentido, emana do povo, problemas sociais que passam 

a constituir a agenda de Governo. Depreende-se, portanto, que políticas públicas, sob esses 

pontos de vista, tem uma íntima relação com os problemas e anseios da sociedade, 

devendo haver um diálogo para que elas sejam efetivadas. 

As políticas públicas para juventude surgiram devido a diversos fatores, como 

aumento populacional e pressão da sociedade para que este segmento fosse assistido pelo 

governo braileiro, tendo em vista suas características e peculiaridades. De acordo com 

Clementino (2009): 

 (...) Quatro pontos parecem ser fundamentais para se compreender a 
entrada da juventude na agenda pública brasileira: 1 - aumento do número 
de jovens no País, que já ultrapassa cinquenta milhões de pessoas, com 
idade entre 15 e 29 anos, representando mais de um quarto da população; 
2 -  reconhecimento de que a juventude constitui um dos grupos sociais 
mais afetados pelas desigualdades socioeconômicas; 3 -  constatação de 
que a juventude é fator determinante na estratégia de desenvolvimento do 
País, pois detém enorme potencial modificador da realidade, e, não 
havendo investimentos, o jovem acaba sendo elemento limitador do 
desenvolvimento; e 4 - influência do debate internacional e consolidação de 
experiências estrangeiras exitosas de investimentos na juventude. 

 

Interessante observar que foram observados fatores como crescimento 

populacional, aliado à vulnerabilidade social em que os jovens se encontram atualmente. 

Além disto o reconhecimento da juventude como transformadora da realidade brasileira, 

visto pela perspectiva estratégica de desenvolvimento, visando utilizar o potencial da 

juventude na construção de um país melhor e por fim influência internacional, através de 

experiências positivas com investimento na juventude. Observa-se que esses aspectos 

abrangem fragilidades advindas do fator geracional, assim como oportunidades. 



 

 

 

                  

 

2.1 Juventude Negra e Políticas Públicas 

 

A criação, em 2005, da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), do Conselho 

Nacional de Juventude (Conjuve), além da realização da 1ª Conferência Nacional de 

Políticas Públicas de Juventude, entre 2007 e 2008, foram marcos nacionais importantes 

para a discussão desta pauta com demandas específicas. Retirou-se desta I Conferência, 

como 1ª prioridade, a pauta da juventude negra de combate ao extermínio de jovens 

negros.(Macedo, 2011).  

Segundo Pereira (2011) ela demonstrava para o poder público, a necessidade 

do reconhecimento e aplicação das resoluções do 1º Encontro Nacional de Juventude Negra 

(ENJUNE), transformando em políticas públicas de juventude as prioridades deste 

segmento, priorizando como diretrizes étnico/raciais de/para/com as juventudes. 

Compreender a importância de a juventude negra organizada pautar as 

questões específicas de seu grupo se faz necessário na medida em que o poder público 

toma ciência das necessidades desta juventude e desenvolve políticas para atender a tais 

necessidades. Ainda de acordo com Pereira (2011) o I ENJUNE: “(...) foi um espaço onde a 

juventude negra representada por diversos grupos de brasileiros construiu sua plataforma 

política e organizou sua agenda política (...) possibilitando o mapeamento nacional 

expressivo das demandas, questões e perspectivas da juventude negra, sendo um 

instrumento importante para potencializar o debate nacional e as intervenções dos/as 

novos/as ativistas nos espaços de poder”. 

Desta forma esta pesquisa se justifica no sentido de analisar de que forma 

assegurar a implementação das políticas públicas voltadas à juventude negra do Estado são 

importantes na garantia dos direitos previstos à esta juventude. O exposto demonstra que 

são várias as demandas advindas da juventude negra o que torna imprescindível o papel do 

Estado como gestor de tais políticas. 

De acordo com Teles (2013) o tema juventude ganhou visibilidade a partir de 

levantamentos realizados pela Organização das Nações Unidas (ONU) acerca da condição 

de vida dos jovens em todo mundo, revelando um quadro de profundas desigualdades e 

negação de direitos em que se encontravam os jovens, sobretudo, nos países 

subdesenvolvidos, caso do Brasil, chamando a responsabilidades dos governos para a 

criação de agendas específicas para atender as demandas deste segmento. 

A contribuição de Frezza (2009) aponta que nos últimos vinte anos no Brasil, 

tem crescido consideravelmente o investimento em programas e políticas públicas de 

juventude, voltados para atender demandas específicas deste segmento, com vistas a 



 

 

 

                  

instituir projetos que de forma geral objetivam diminuir o ciclo de reprodução de 

desigualdades enfrentadas pelos jovens e promover sua inserção na ordem social vigente, 

de forma que lhe seja garantido o direito ao acesso a saúde, educação a qualificação para o 

mercado de trabalho dentre outros.  

  Severine Macedo (2011) ressalta que houve uma grande evolução em se 

pensar na inserção da juventude em um projeto de desenvolvimento do nosso país, com o 

intuito de promover um projeto político geral, que reforce os valores de mudança, 

consolidando o debate para a superação do machismo, do racismo, do preconceito 

geracional, da homofobia, além de trabalho e renda, cultura, educação de qualidade, ciência 

e tecnologia, firmando um projeto político de produção e não apenas reprodução, de um 

Brasil mais elevado.  

Da mesma forma que se ratifica a importância das políticas públicas para a 

juventude, infere-se que a ausência delas contribui para o aumento da desigualdade social 

no país. De acordo com Clementino (2009): 

 

Não havendo investimento, entretanto, o jovem torna-se elemento limitador 
do desenvolvimento. Junto a isso, é reconhecido o fato de que a juventude 
constitui um dos grupos mais afetados pelas desigualdades e que há 
historicamente um deficit de políticas que garantam seus direitos e 
oportunidades. 

 

Ao ressaltar a importância das políticas públicas voltadas à Juventude Negra, 

Guimarães (2011) evidencia uma das pautas mais recorrentes, o direito à vida, utilizando 

como exemplo a série histórica “Mapas da violência”, que demonstra que a principal vítima e 

ator é a juventude, sobretudo negra.  

 

É na faixa “jovem”, dos 15 aos 24 anos, que os homicídios atingem sua 
máxima expressão, principalmente na faixa dos 20 aos 24 anos de idade, 
com taxas em torno de 63 homicídios por 100 mil jovens. É na juventude 
que se concentram duas em cada três mortes que se originam numa 
violência, seja ela homicídio, suicídio ou acidente de transporte (Waiselfisz, 
2010 apud Guimarães, 2011). 

 

É importante a associação entre o índice alarmante de violência e as 

condições sociais em que vivem estes jovens, como bem observa Pereira (2011, p. 13):  

 
As desigualdades no risco de morte no Brasil associadas às assimetrias da 
distribuição econômica contribui para o aumento da desigualdade entre o 
acesso aos direitos sociais e civis.  Essa condição traz para o centro das 
atenções a necessidade de políticas públicas para segmentos juvenis 
específicos, os quais se encontram em situação de maior vulnerabilidade no 
que se refere às desigualdades sociais, econômicas, raciais/étnicas, de 



 

 

 

                  

gênero, e decorrentes da orientação sexual, além da suscetibilidade à 
violência em suas múltiplas dimensões. 

 

Nesse contexto, falar em violência contra jovens é relacionar diretamente 

esses índices às condições sociais em que os mesmos vivem e à ausência de políticas que 

minimizem essa situação, ou que busquem alternativas que tirem este jovem da zona de 

risco, como Pereira explica, isso está intimamente ligado à necessidade de políticas públicas 

específicas ao segmento. 

Conforme Beghin (2005, p.195): 
 
Segundo estimativas da Disoc/Ipea, a partir de dados do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), em 2000, a taxa de 
vítimas de homicídio de jovens negros era de 74,1 por 100 mil habitantes, 
bastante superior à observada para os brancos da mesma idade, de 41,8 
por 100 mil habitantes. Numa equação bem conhecida, a conjugação 
perversa de diversos fatores, tais como racismo, pobreza, discriminação 
institucional e impunidade, contribui para a falência do sistema de 
segurança e justiça em relação à população negra. Essa relação não é fruto 
do acaso: distorções como a “presunção de culpabilidade” em relação aos 
negros resultam em ações que promovem a eliminação pura e simples dos 
suspeitos, violando os direitos humanos e constitucionais desses jovens. 

 
Não podemos afirmar, contudo, que não existam políticas ou leis que visem 

essa diminuição da desigualdade no que se refere à juventude negra, o grande 

questionamento é a implementação e efetividade de tais políticas. 

 
Apesar de marcos jurídicos mais recentes atuarem no sentido da 
criminalização do racismo (Lei 7.716/1989), das práticas de injúria racial e 
do avanço no debate das políticas de juventude e de promoção da 
igualdade racial, que visam reverter, no primeiro caso, a invisibilidade das 
demandas e a vulnerabilização desse segmento, e, no segundo, os efeitos 
do racismo na população brasileira, que ainda permanecem atuais, 
marcando todas as relações sociais nacionais, presistem estereótipos e 
estigmas relacionados aos negros e negras, em especial aos jovens negros 
(Guimarães, 2011) 

 

  É importante, portanto, que tais políticas sejam de fato implementadas, para 

que haja efetivação na garantia dos direitos.  

3 CONCLUSÃO 

 

  O presente artigo teve como objetivo justificar a importância das políticas 

públicas para a juventude negra maranhense, de forma a melhorar as condições sociais 

desse setor da sociedade e demonstrando que sem tais políticas públicas não se garante os 

direitos fundamentais ao ser humano, tais como saúde, educação, lazer, trabalho e renda.  

Não se deve fechar os olhos para essa parcela significativa da sociedade, que atualmente 

se encontra assolada e desassistida de qualquer política pública específica.  



 

 

 

                  

A definição de políticas públicas num ponto de vista sistêmico se faz 

necessário para se perceber que tais decisões deve ser oriundos também das demandas da 

sociedade, sendo portanto, instrumento de transformação da realidade desses jovens. O 

número alarmante de violência entre jovens, evidenciado em pesquisa realizado em todo 

país não é mera coincidência, na medida em que se cruzam os dados que mostram a 

inexistência de políticas públicas voltadas à juventude negra. 

Desta forma, constata-se que políticas públicas de juventude são essenciais 

para a garantia e efetivação de direitos na sociedade, desse segmento que necessita de 

demandas específicas nas diversas esferas. Não é errado afirmar que ainda há um longo 

caminho a ser percorrido, inclusive no que tange à superação da mortalidade que assola a 

juventude negra, além da garantia do exercício pleno dos seus direitos. 

 
 
REFERÊNCIAS 

 

BEGHINM N.; BENTO, M. A. S. Juventude Negra e exclusão radical. In: Políticas sociais – 

acompanhamento e análise. Brasília: IPEA, 2005. p. 194-197.      Disponível 

em:http://www.en.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/politicas_sociais/ENSAIO4_Mari

a11.pdf. Acesso em 13/09/2014. 

 

CLEMENTINO, J. V. As Políticas de Juventude na agenda pública brasileira: desafios e 

perspectivas. 2009. 130 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas 

Públicas) – Universidade Estadual do Ceará – UECE/CE, Fortaleza. 2009. 

 

FREZZA, M. MARASCHIN, C. SANTOS, N. S. Juventude como problemas de políticas 

públicas. Revista Psicologia e Sociedade, Porto Alegre R.S, 2009.  

 

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências 

sociais. Rio de Janeiro: Record, 1997 

 

GUIMARÃES, Ângela. Dilemas da vivência da juventude negra no Brasil. In: PAPA, F. de C.; 

FREITAS, M. V. de. (Org.). Juventude em Pauta: Políticas Públicas no Brasil. São Paulo: 

Peirópolis, 2011. p. 307-319. 

 

JUVENTUDE levada em conta – demografia. Brasília, 2013. Disponível em: 

http://www.sae.gov.br/site/wp-content/uploads/Juventude-Levada-em-Conta.pdf. Acesso em: 

12/09/2014. 

http://www.en.ipea.gov.br/agencia/images/stories/%20PDFs/politicas_sociais/ENSAIO4_Maria11.pdf
http://www.en.ipea.gov.br/agencia/images/stories/%20PDFs/politicas_sociais/ENSAIO4_Maria11.pdf
http://www.sae.gov.br/site/wp-content/uploads/Juventude-Levada-em-Conta.pdf


 

 

 

                  

 

MACEDO, Severine Carmem. Juventude brasileira em clima de novas perspectivas. In: 

PAPA, F. de C.; FREITAS, M. V. de. (Org.). Juventude em Pauta: Políticas Públicas no 

Brasil. São Paulo: Peirópolis, 2011. p. 227-249. 

 

PEREIRA, J. À flor da pele: a juventude negra feminina na agenda política de juventude no 

século XXI. 2013. 104 f. Dissertação (Mestrado em Relações Étnico-Raciais) – Centro 

Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ, Rio de Janeiro. 

2013. 

 

RUA, Maria das Graças, (1998). As políticas públicas e a juventude dos anos 90. In: Jovens 

acontecendo na trilha das políticas públicas. v.2. Brasília: CNPD, 1998, pag. 731-752. 

 

TELES, Maria Alcione Pereira. Política de Juventude: a visão do professor do Projovem 

Urbano no Amazonas. In: VI Jornada Internacional de Políticas Públicas: O 

desenvolvimento da Crise Capitalista e a atualização das lutas, contra a exploração, 

adominação e a humilhação.UFMA: 2013. 

 

 
 


