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RESUMO 
 

Na atual dinâmica do capitalismo, tanto nas ruas, escolas e 
praças quanto nos relatórios e estudos científicos, o alerta é: a 
condição juvenil imposta aos jovens de camadas populares tem 
manifestado inúmeras problemáticas. De forma a enfrentar 
essas questões, o Estado tem formulado políticas públicas 
específicas aos jovens. O presente trabalho objetiva realizar 
uma avaliação da eficácia do Programa Estação Juventude 
localizado no município de Maracanaú-CE. Espera-se que as 
discussões e os resultados aqui colocados contribuam para 
avançar no debate sobre juventudes e forneçam subsídios para 
o processo de implementação do Estação Juventude. 
 
Palavras-chave: Avaliação de políticas públicas. Juventude. 
Programa Estação Juventude. 
 

ABSTRACT 
 

In the current dynamic of capitalism, both on the streets, 
schools and squares as scientific reports and studies, the alert 
is: the juvenile condition imposed to the young people on the 
working classes has expressed numerous problems. Looking to 
address these issues, the State has formulated policies specific 
to young people. This paper aims to conduct an evaluation of 
the effectiveness of the Programa Estação Juventude located in 
Maracanaú-CE, Brasil. It is hoped that the discussions and the 
results here placed contribute to advance the debate on youth 
and provide support to the implementation process of the 
Estação Juventude. 
 
Keywords: Public policy evaluation. Youth. Programa Estação 
Juventude. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo avaliar a eficácia do Programa Estação 

Juventude, localizado no município de Maracanaú/CE, a partir dos seguintes itens: (a) 

aspectos gerais do equipamento público; (b) pertinência das ações promovidas pelo EJ 

Maracanaú para a juventude; (c) estratégias utilizadas para dar visibilidade as ações do 

Estação Juventude; (d) cumprimento dos objetivos propostos no Plano de Trabalho. Durante 

este exercício empírico e analítico, iremos buscar fornecer um cenário inicial para futuras 

investigações acerca do objeto em questão, que constitui-se como uma política pública de 

combate a vulnerabilidade juvenil. 

O município de Maracanaú representa um dos primeiros territórios a receber o 

Programa Estação Juventude e por este motivo, avaliá-lo, ainda que não de maneira 

completa, assume a função de apontar cenários iniciais de como a política está se 

desenvolvendo, antecipar futuros efeitos e até mesmo legitimar –ou não- um modelo a ser 

replicado em outros territórios. Concomitantemente, o processo de redemocratização e os 

instrumentos de participação popular, promovidos pela Constituição de 1988, representam 

um estímulo à prática do constante monitoramento e avaliação de todas as ações e políticas 

executadas pelo Estado. 

De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

divulgados no ano de 2010, cerca de 25% da população brasileira compõe o grupo social da 

juventude, ou seja, aqueles com faixa etária entre 15 e 29 anos. No que diz respeito a maior 

expressão da violência física, de acordo com o Mapa da Violência (2014), no ano de 2011 

foram registrados 27.472 homicídios na população com faixa etária de 15 a 29 anos. A partir 

dos dados supracitados pode-se perceber, então, a necessidade da presença da temática 

juventude na agenda governamental, embora estas não sejam as únicas razões que 

evidenciam a juventude como um grupo que demanda políticas públicas. 

Para Maria das Graças Rua (1998), as políticas de juventude, ainda na década de 

1990, se tratavam de políticas destinadas às demais faixas etárias, ou seja, políticas que 

não contemplavam a especificidade do grupo juvenil. Sendo assim, políticas direcionadas 

especificamente à juventude representam a configuração deste grupo como categoria 

prioritária na agenda governamental. Por se tratar de uma temática ingressa na agenda no 

início dos anos 2000, as pesquisas relacionadas a essas políticas tornam-se ainda mais 

relevantes para a comunidade acadêmica brasileira. 

Este artigo tem como base os estudos desenvolvidos no projeto intitulado “Avaliação da 

implementação e efetividade do Programa Estação Juventude e do Plano Juventude Viva”. 



 
 
 

                  

Para sua construção foi realizado um momento inicial que contou com pesquisas 

bibliográficas sobre a temática da juventude, vulnerabilidade, e políticas públicas; análise 

documental do Guia do Gestor do Programa Estação Juventude e do Caderno de conceitos 

fundamentais do Estação Juventude; além do levantamento de dados disponibilizados pelo 

Mapa da Violência e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O segundo 

momento corresponde a visita de campo, onde houve a realização de entrevistas 

semiestruturadas com gestores e usuários do Estação Juventude Maracanaú, grupo focal 

com jovens beneficiários do programa, e observação não participante. O terceiro momento 

compreende a sistematização e análise dos dados obtidos durante a pesquisa empírica. 

Com o intuito de tornar a obra mais organizada e de fácil compreensão, este artigo está 

estruturado em sete seções, sendo estas: introdução; um estudo analítico sobre 

juventude(s), vulnerabilidade social e políticas públicas; considerações sobre o município e 

as técnicas utilizadas para coleta de dados empíricos; uma caracterização sobre o Programa 

Estação Juventude; a avaliação da eficácia do EJ Maracanaú; considerações finais; e as 

referências utilizadas. 

 

2. JUVENTUDES, VULNERABILIDADE SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

De acordo com o Estatuto da Juventude2, a categoria juventude corresponde ao universo 

de indivíduos com faixa etária entre 15 e 29 anos. Por ser tratar de um grupo amplo e 

diverso, deve ser considerado em seu plural – juventudes (SPOSITO, 2003). E embora 

compreendam o mesmo período cronológico da vida, cada juventude possui características 

e necessidades próprias, e assim, constroem identidades. Este estudo tratará de uma 

juventude específica: os jovens de camadas mais pobres e excluídas. 

Correndo o risco de parecer óbvio ou repetitivo, gostaria de enfatizar a validade de 

pensarmos as juventudes levando em consideração o contexto histórico e social no qual 

elas estão inseridas (MANNHEIM, 1961). Afinal, a juventude negra e considerada pobre na 

década de 30 não é a mesma juventude negra e considerada pobre na presente data, 

correto? 

Sendo assim, juventude será entendida neste artigo como uma categoria em constante 

processo de construção e desconstrução, dado o contexto histórico-político-social em que é 

abordada. E, embora neste trabalho tenha sido adotada a classificação etária de juventude 

proposta pela Secretaria Nacional de Juventude, é válido destacar que não há consenso na 

________________________ 
2Lei nº 12.852, de 05 de agosto de 2013 



 
 
 

                  

delimitação desta faixa etária, sendo esta adotada de maneiras diversas em diferentes 

países e instituições (AQUINO, 2009). 

Conforme León (2005), é equivocado construir uma definição de juventude baseada 

sumariamente em limites etários, haja vista os outros fatores apresentados nos parágrafos 

anteriores, que também são centrais para a compreensão dessa categoria. Portanto, 

juventude será pensada como uma condição social específica – a condição juvenil-, vista e 

caracterizada de formas distintas durante o curso da história, ora como “o futuro do amanhã” 

ora como “o problema de hoje” (ABRAMO, 2007; MANHEIM, 1968). 

Talvez o leitor deva estar se perguntando: mas afinal, o que difere o período da vida 

denominado juventude dos demais? A princípio, podemos destacar os aspectos biológicos – 

alterações hormonais, por exemplo-, como pontua Novaes (2007). Mas não menos 

importante, a autora também apresenta a metáfora do jogo de espelhos para distinguir 

melhor esse grupo heterogêneo dos demais grupos etários.  De acordo com Regina Novaes 

“as relações entre juventude e sociedade se fazem como uma espécie de jogo de espelhos: 

ora apenas retrovisor, ora retrovisor e agigantador” (NOVAES, 2007, p. 2-3). 

Ao utilizar a metáfora do jogo de espelhos, a autora deseja transmitir a ideia de que os 

jovens comumente refletem o cenário cultural e social em que estão inseridos. Isso implica 

dizer que cada sociedade irá moldar o jovem à sua imagem, determinando vulnerabilidades 

e potencialidades, de forma mais acentuada na juventude do que em outras faixas etárias. 

Na atual dinâmica do capitalismo, a juventude é vista como uma etapa de transição para 

a vida adulta, onde o jovem tem sua adolescência prolongada para se preparar para o 

mercado de trabalho. Denominamos esse processo de moratória juvenil. Muito embora, as 

experimentações dos jovens neste processo serão determinadas, em grande medida, pela 

condição socioeconômica. 

Com o intuito de melhor compreender o conceito de moratória juvenil, utilizo como 

referencial Margullis e Urresti (1998), que utilizam como ponto de partida uma ideia de 

moratória já proposta anteriormente, mas admitem a condição socioeconômica como um 

fator determinante para que esta moratória seja ou não concedida. Para os autores, há 

basicamente dois tipos de experimentação dessa moratória3. 

 Uma primeira experimentação corresponde ao jovem de camadas socioeconômicas 

médias/altas, em que a moratória juvenil é concedida, podendo inclusive ser alongada por 

tempo indefinido. E outro tipo de experimentação, própria de camadas populares, em que a 

moratória juvenil não é concedida ou é concedida em tempo limitado. Transformando em um 

________________________ 
3
 Tempo concedido ao jovem para que este possa adiar sua entrada na vida produtiva, podendo 

dedicar tempo à especialização de sua força de trabalho. 



 
 
 

                  

cenário concreto, podemos imaginar um primeiro caso, onde a família concede ao filho esta 

moratória através da “compra” do tempo livre do jovem. E um segundo caso, onde o jovem 

se vê obrigado a procurar algum meio para manutenção de sua existência/obtenção de seus 

anseios, seja através da venda de sua força de trabalho ainda pouco especializada, da 

prática de pequenos delitos, ou outra ação que sua criatividade permita. 

Variáveis como a condição socioeconômica, cor da pele, endereço, nível de 

escolaridade, posição no mercado de trabalho e exposição à violência são algumas das 

determinantes para a definição de vulnerabilidade social. Principalmente quando associados 

a um ambiente onde não ocorreu a universalização da cidadania e o Estado é marcado pela 

incapacidade de garantir direitos fundamentais básicos a todos os cidadãos. 

 Um dos pilares do pensamento político liberal enfatiza que através do esforço individual 

cada cidadão pode ascender socialmente ou alcançar determinado extrato social. Estamos 

diante de uma falácia que o sistema capitalista procura legitimar. Ora, somos herdeiros de 

patrimônio material, cultural e social. Portanto, essas heranças impedem que todos os 

indivíduos iniciem a corrida social do mesmo ponto de partida e alcancem determinadas 

posições apenas por mérito ou demérito. 

Dito isto, enfatizo que o marco conceitual que sustenta a discussão sobre 

vulnerabilidade utilizada neste trabalho se apoia na discussão proposta por (VIGNOLI, 2001; 

FILGUEIRA, 2001.) e enfatizada por Abramovay (2002), condensada na seguinte 

proposição: 

“Vulnerabilidade social como o resultado negativo da relação entre a 
disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles 
indivíduos ou grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, 
econômicas, culturais que provêm do Estado, do mercado e da sociedade. 
Esse resultado se traduz em debilidades ou desvantagens para o 
desempenho e mobilidade social dos atores” (VIGNOLI & FILGUEIRA, 2001 
apud AMBRAMOVAY, 2002; p.29). 

 Até o presente momento, nos debruçamos na apresentação de interpretações sobre 

as juventudes e como estas podem ocupar uma posição de vulnerabilidade dentro de um 

determinado contexto social. Na tentativa de proporcionar aos jovens vulnerabilizados uma 

experimentação mais equânime da condição juvenil, o Estado age por meio de políticas 

públicas. Para Lynn (1980), políticas públicas são, de modo geral, entendidas como ações 

que irão gerar efeitos específicos, para manter ou alterar determinado cenário. 

 Em um estudo que se dedica sobre a temática das políticas públicas e juventude, 

Maria das Graças Rua (1998) constata que durante o período que compreende a década de 

1990, as políticas públicas destinadas aos jovens se apresentavam de maneira muito 

fragilizada, pois eram políticas que abrangiam todas as demais faixas etárias. Para Sposito 

(2003), esse cenário começa a se modificar durante o final da década de 1990 e início dos 

anos 2000. 



 
 
 

                  

Atualmente, há uma série de avanços que denotam o reconhecimento da juventude 

como uma condição social específica e mostram que o cenário visualizado por Rua em 1988 

não é mais o mesmo, são exemplos deles: a realização de Conferências Nacionais de 

Juventude4; a criação do Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE)5; a promulgação da 

lei 12.852/2013, que institui o Estatuto da Juventude6; além da implementação de políticas 

públicas destinadas especificamente às juventudes, como é o caso do Programa Estação 

Juventude, que será abordado nas próximas seções. 

 

3. CONSIDERAÇÕES PERTINENTES SOBRE O MUNICÍPIO E AS TÉCNICAS 

UTILIZADAS PARA COLETA DE DADOS EMPÍRICOS 

 

Conforme dados do IBGE, em 2010, a população total do município contabilizava 

209.057 habitantes. Dentre estes, 85.348 com faixa etária entre 15 e 29 anos, compondo 

aproximadamente 40,2% da população total. Ressalte-se que do conjunto de jovens com 

idade entre 15 e 29 anos em Maracanaú, 59.086 (69,22%) se autodeclara parda ou preta. 

De acordo com o Mapa da Violência (2014), no ano de 2010 foram registrados 114 

óbitos de jovens do sexo masculino entre 15 e 29 anos no município de Maracanaú, dado 

que representa uma taxa de 3,6 óbitos para cada 1.000 habitantes com este perfil, valor 

superior ao do estado (2,6 óbitos por 1.000 habitantes) e ao do Brasil (2,4 óbitos por 1.000 

habitantes). 

 No período de 19 a 21 de novembro de 2014, foi realizada uma visita de campo ao 

espaço físico do Programa Estação Juventude do município de Maracanaú/CE. A finalidade 

desta visita consistia em uma aplicação teste da proposta metodológica de avaliação do 

Programa Estação Juventude, que foi elaborada pela equipe de trabalho do projeto 

“Avaliação da implementação e efetividade do Programa Estação Juventude e do Plano 

Juventude Viva”. 

 Durante a visita foram realizadas entrevistas semiestruturadas com dois 

representantes da coordenação e um membro da equipe de trabalho do Programa Estação 

Juventude; entrevista semiestruturada com 1 jovens beneficiário do Programa; grupo focal 

________________________ 
4
Realizadas em 2008 e 2011, ambas reconheceram o enfrentamento à violência contra a juventude 

negra como principal prioridade. 
5
O CONJUVE é composto por 1/3 de representante do poder público e 2/3 da sociedade civil. Atua, 

principalmente, na formulação e proposição de diretrizes para as políticas públicas de juventude. 
6
Assume importante destaque pois reconhece o jovem com mais de 18 anos como sujeito de direitos. 



 
 
 

                  

com 11 jovens7; e aplicação de uma lista de checagem com o objetivo de verificar a estrutura 

física existente. 

 As informações que irão permitir a avaliação do Programa Estação Juventude 

proposta neste artigo são oriundas das aplicações dos instrumentais supracitados. O grupo 

focal e as entrevistas foram gravados em equipamento de áudio, com o objetivo de garantir 

a fidedignidade das falas. Houve também assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para permitir que as informações obtidas fossem utilizadas, desde que 

fosse assegurado a confidencialidade dos envolvidos. 

 

4. QUE PROGRAMA É ESSE? - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROGRAMA 

ESTAÇÃO JUVENTUDE 

 

 Como dito anteriormente, este artigo não apresenta como objetivo realizar uma 

avaliação completa do Programa Estação Juventude. Deste modo, esta seção não irá conter 

uma descrição aprofundada do Programa, contudo, apresentará informações relevantes 

para fornecer um entendimento geral do programa em questão. Os parágrafos a seguir 

utilizam como base, informações oriundas do sítio da Secretaria Nacional de Juventude e 

Guia do Gestor do Estação Juventude, um documento produzido no ano de 2014 com o 

objetivo de orientar a prática dos gestores. 

 O Programa Estação Juventude deve funcionar como um “portal de acesso”. Ou 

seja, um espaço que visa fornecer ao jovem um “mapa” que aponte e estabeleça relações 

entre as diversas políticas destinadas aos jovens naquele território. De acordo com o sítio da 

SNJ, os principais objetivos do programa são: ampliar o acesso de jovens de 15 a 29 anos – 

principalmente aqueles que vivem em áreas vulnerabilizadas – a serviços e ações públicas 

existentes no município que assegurem seus direitos de cidadania e ampliem a sua 

capacidade de inclusão e participação social; oferecer tecnologia social para o 

desenvolvimento de Políticas para Juventude permanentes; criar redes para emancipação 

da juventude, em especial para os jovens de territórios com dificuldades de garantia de 

acesso aos direitos. 

 As unidades do Estação Juventude podem funcionar na modalidade fixa (localizada 

em um equipamento público preexistente) ou itinerante (em veículo que circula pelos 

territórios determinados), entretanto, todas tem “sua ação baseada em um território 

________________________ 
7
A visita seguiu uma agenda de atividades previamente definida e acordada com a equipe local do 

Estação, que se disponibilizou em se empenhar para promover a participação de um número máximo 
de 15 jovens beneficiários do programa. Entretanto, 5 dos 11 jovens que participaram do grupo focal 
nunca haviam ido ou sabiam da atuação do Estação Juventude. 



 
 
 

                  

específico, com limites geográficos definidos” (GUIA DO GESTOR, 2014, p.14). Ainda de 

acordo com o Guia do Gestor: 

“o Estação Juventude tem como premissa contribuir para que os jovens das 
camadas mais pobres e excluídas da população tenham ampliadas suas 
possibilidades de acesso e participação nos territórios em que vivem” (GUIA 
DO GESTOR, 2014, p.14). 

 A partir da análise dos documentos relativos ao Programa, é possível perceber a 

preocupação pela dimensão territorial. Em relação ao local a ser instalado o equipamento 

complementar (fixo), o Guia do Gestor afirma que “é fundamental que o equipamento onde 

funcionará o Estação Juventude seja instalado em local de fácil acesso para os jovens no 

território previsto para sua atuação” (GUIA DO GESTOR, 2014. p.18). 

 Como o próprio nome propõe, o Estação é um lugar “de passagem”, mas não deve 

ser confundido com um balcão de informações, deve funcionar como um espaço de 

convivência entre as juventudes e contar com uma equipe preparada para lidar com 

situações como o fornecimento de determinada informação ou situações que exigem um 

maior grau de complexidade e sensibilidade. (GUIA DO GESTOR, 2014). 

“o programa pode ser utilizado por qualquer jovem que chegue até ele, 
sendo inaceitáveis restrições de acesso derivadas de questões políticas e 
religiosas ou fruto de qualquer tipo de discriminações (raça, gênero, local de 
moradia, modo como se veste, linguagem utilizada, orientação sexual, etc.)” 
(GUIA DO GESTOR, 2014, p.14). 

 O Guia do Gestor (2014, p.44) recomenda que “para encontrar e mobilizar os jovens 

a fim de que participem do Estação Juventude será necessária fazer uma Busca Ativa no 

território”. Isso significa dizer que o programa Estação deva estabelecer parcerias com 

espaços/instituições que reúnam jovens, tais como: escolas, associações de jovens, Centro 

de Referência em Assistência Social (CRAS), dentre outros. 

 No que se refere ao funcionamento do equipamento público, o Guia do Gestor (2014, 

p.46) sugere que “é fundamental que o Estação Juventude tenha um funcionamento que 

possibilite a participação de diversos segmentos”. E sobre a convivência no Estação, é certo 

que este seja “um espaço onde possam se expressar as várias expressões da juventude, 

onde cabem estilos e linguagens diversas”. 

 

5. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE 

MARACANAÚ 

 

 Para (ARRETCHE, 1999, p.29), avaliar representa fornecer “uma medida de 

aprovação ou desaprovação a uma política ou programa público particular.” Essa medida 

deve ser fundamenta com base nas evidências que foram coletadas e analisadas durante a 

pesquisa. 



 
 
 

                  

 Há avaliações de políticas públicas que buscam avaliar diversas variáveis, e em 

diversos momentos do ciclo da política pública. A avaliação realizada neste trabalho, 

consiste em uma avaliação de eficácia8, ou seja, que busca aferir se o que estava previsto 

em documento conseguiu, de fato, se concretizar (FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 1986). 

Para isso, tomaremos como ponto de partida os documentos que orientaram o programa e 

como ponto de chegada as análises produzidas pela visita de campo. Os parágrafos a 

seguir apresentarão os critérios utilizados e a avaliação dos itens propostos na introdução 

deste artigo. 

 Os critérios a serem observados para avaliar o equipamento público são: (a) se este 

se encontra em uma área de fácil acesso aos jovens; (b) se a rotina de funcionamento 

permite aos jovens acessarem o programa; (c) se há materiais que abordem questões de 

respeito à diversidade; (d) se o espaço é adaptado para jovens com deficiência física. 

 O programa EJ do município de Maracanaú corresponde à modalidade 

complementar (fixa) e encontra-se localizado no centro do município, em um prédio onde já 

estava alocada a Diretoria de Juventude. De acordo com a coordenadora, um dos principais 

fatores que incidiram sobre a escolha do local foi a acessibilidade. Por estar localizado no 

centro da cidade, há um fluxo intenso de linhas de ônibus, o que facilita o acesso de jovens 

que moram em bairros periféricos e vulnerabilizados. O espaço é aberto de segunda a 

sexta, no horário entre 8h às 21h, ampliando possibilidades para o jovem possa usufruir do 

espaço, onde contará com o apoio de uma equipe multidisciplinar formada por sete 

profissionais, entre coordenadores e estagiários. 

 O espaço do EJ é preenchido com cartazes, que trabalham questões sobre gênero, 

sexualidade, condição juvenil, etnia e racismo, violência, além de informativos sobre as 

políticas públicas destinadas aos jovens e as ações realizadas pelo Programa. O espaço é 

composto por: recepção; sala da Diretoria de Juventude; sala de trabalho dos funcionários; 

secretaria; uma copa; duas salas (com capacidade para uma média de 25 jovens, cada); 

banheiro masculino e feminino; e sala de informática com nove computadores disponíveis 

aos jovens, com acesso à internet. No tocante à acessibilidade de jovens com deficiência 

física, o espaço conta com rampas e banheiros acessíveis, mas apresenta como limitação 

uma escada que dá acesso a uma das salas onde ocorrem atividades com os jovens. 

 Para avaliar as ações desenvolvidas pelo Estação, os critérios utilizados foram: (a) 

verificar se o Estação informa aos jovens as políticas juvenis disponíveis no município; (b) o 

teor das atividades desenvolvidas pelo EJ; (c) a participação dos jovens na proposição de 

atividades. 

________________________ 
8
 No dicionário Aurélio, a palavra eficácia está definida como “a virtude de tornar efetivo ou real”. 



 
 
 

                  

Em entrevista com o coordenador adjunto, foi informado que o Estação aglutina doze 

ações/programas que são oferecidos aos jovens, são eles: ECOAR; Se Liga; Grupo de 

Teatro; Primeiro Passo; Vira Vida; Cine Debate; Agenda das juventudes; Banco de 

preservativos; Fala Jovem; Prevest; e Formação para lideranças jovens. Destes, sete 

funcionam no espaço físico do Programa, são elas: ECOAR; Se Liga; Cine Maraca; Grupo 

de teatro; Primeiro Passo; Cine Debate; Banco de preservativo. Além dessas ações que são 

ofertadas regularmente, também são realizadas atividades ocasionalmente, como foi o caso 

dos Seminários sobre Juventude, Negritude e Resistência que, para o coordenador adjunto: 

“Foi feita toda essa discussão sobre o extermínio da juventude, sobre a 
influência dos meios de comunicação, sobre a própria influência da internet 
no dia a dia da gente e aí a gente convidou um grupo de teatro de uma 
escola vizinha pra apresentar” (ENTREVISTA, COORDENADOR, 2014). 

 Observando o funcionamento do Estação Juventude, foi possível perceber que o 

programa além de informar aos jovens sobre as políticas públicas existentes, também 

executa atividades que contemplam questões pertinentes ao jovem em situação de 

vulnerabilidade social. Nas palavras da coordenadora, são “atividades de formação, que é 

uma formação para a vida, uma formação cidadã”. Além disso, também são ofertados 

mecanismos para que o jovem articule sua própria atividade no Estação, tal afirmação pode 

ser comprovada através da fala da coordenadora e de um jovem beneficiário que conta 

como foi sua experiência em utilizar o espaço para concretizar a ideia do Cine Maraca: 

 “[...] a gente é muito abordado por esses jovens que dizem: E aí, a gente 
está precisando do espaço para ensaiar, e aí, como é que a gente pode 
fazer? Então eles agendam previamente com a gente, se reúnem. A gente 
já teve aqui o Grupo de Teatro Cangaia” (ENTREVISTA, 
COORDENADORA, 2014). 
“E esse meu amigo soube daqui, e a gente pensou em fazer um grupo de 
filmes e resolveu vir pra cá […] Eu já considero esse projeto um benefício. A 
gente fazia esse tipo de filme só com amigos e quando a gente colocou aqui 
a gente pode conhecer outras pessoas, pessoas que a gente nunca tinha 
visto.” (ENTREVISTA, JOVEM, 2014). 

 

 Para avaliar as estratégias utilizadas para dar visibilidade as ações promovidas pelo 

Estação Juventude, foram utilizados como critérios: (a) o funcionamento da Central de 

Informações; (b) verificar se é realizada Busca Ativa; (c) a percepção dos jovens 

participantes do grupo focal. 

 A Central de Informações consiste em uma base de dados disponível na internet 

onde constará todas as políticas do território endereçadas – direta ou indiretamente - aos 

jovens, que pode ser alimentada pelos gestores do Estação, mas os jovens também podem 

utilizá-la para realização de pesquisas e elaboração de críticas sobre as políticas dispostas 

na plataforma. Devido a problemas burocráticos, a Central de Informações ainda não foi 

implantada em Maracanaú, mas como afirma a coordenadora, essas informações sãos 

disponibilizadas de outra forma: 



 
 
 

                  

“o jovem chega aqui e ele pode encontrar essas informações, que podem 
estar no mural. Mas a gente compreende que elas podem ser muito melhor 
e eficazes, quando a gente conseguir ter nossa Central de Informações 
funcionando on-line, perfeito, o jovem vindo aqui e acessando, por enquanto 
a gente fala de boca, é verbal. Mas a gente entende que vai ser a criação 
dessa Central, essa conectividade, vai acontecer de forma mais forte, onde 
de casa, ou aqui o jovem vai poder acessar a Central de Informação com 
tudo alimentado.” (ENTREVISTA, COORDENADORA, 2014) 

 Ao ser indagado sobre ações de busca ativa realizadas pela equipe do Estação 

Juventude, um dos funcionários informou que as ações são divulgadas através do sítio 

eletrônico da prefeitura, redes sociais e contatos com o Centro de Referência de Assistência 

Social e escolas. Durante a realização do grupo focal, quando questionados sobre a 

regularidade da participação dos jovens em ações do Estação, falas como “Falta 

divulgação”; “Eu acredito que façam divulgação, mas que seja aqui por perto”; “A divulgação 

tem no site, mas nem todo mundo tem acesso ao site”, “Não chega no povão, não chega no 

público” foram apresentadas pelos jovens. Havia, também, cinco jovens que estavam 

acessando o Programa pela primeira vez e afirmaram nunca terem sido informados sobre a 

existência do mesmo. Estes últimos apresentaram como solução, a realização de divulgação 

através de “carro de som”. 

 Para avaliar o cumprimento do Plano de Trabalho, buscou-se verificar se os objetivos 

específicos do referido documento foram cumpridos, são eles: a criação do Observatório da 

Juventude; a criação de uma rede de articulação das políticas públicas de juventude; e a 

implantação do Círculo de Cultura Cidadã. Através de entrevista realizada com um membro 

da equipe implementadora, foi obtida a informação que o Círculo de Cultura Cidadã e o 

Observatório da Juventude estavam previstos para o ano de 2015, e a rede de articulação 

das políticas públicas de juventude está sendo representada pelo Comitê Intersetorial de 

Políticas Públicas de Juventude. Analisando os prazos propostos no Plano de Trabalho, a 

implementação do Observatório da Juventude consta com término para a data de 01 de 

novembro de 2013. Enquanto que a criação da Rede de Articulação e a implantação do 

Círculo de Cultura Cidadã constam com prazo de término para a data de 01 de abril de 

2015, ou seja, se encontravam dentro do prazo de conclusão quando a pesquisa foi 

realizada. 

 

6. CONCLUSÃO 
 
 Através das discussões realizadas neste artigo foi possível clarear o entendimento 

acerca das juventudes e suas experimentações da condição juvenil, que ocorrem de 

maneira heterogênea. Diante do reconhecimento desse dado, o Estado busca intervir 

através de políticas públicas, realizando nada mais do que seu papel de garantir direitos. E 



 
 
 

                  

um dos modos para aferir se essas políticas estão sendo aplicadas em consonância com o 

que foi formulado é através da avaliação de eficácia. 

 A avaliação da eficácia do programa Estação Juventude localizado município de 

Maracanaú buscou apontar cenários sobre o processo de implementação e, com isso, 

apontou acertos, mas também apontou lacunas, que não desmerecem o caráter 

emergencial da atuação do programa para alterar positivamente a condição juvenil oferecida 

aos jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Como dito 

anteriormente, não se trata de uma avaliação completa, entretanto, espera-se que contribua 

para o processo de amadurecimento do Estação Juventude Maracanaú e de outros 

Estações. 
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