
 

 

 

                  

OS REFLEXOS DAS (IN)SEGURANÇAS: uma Investigação acerca das Políticas Públicas 

para as Juventudes 

 

Giovane Antonio Scherer1 
 
 

RESUMO 
 
O presente artigo apresenta um debate a respeito de uma  
investigação que busca pesquisar a conjuntura da 
(in)segurança juvenil brasileira, analisando as políticas públicas 
para esse segmento social. Apresentam-se os dados coletados 
por meio da análise documental dos programas e projetos 
voltados para as juventudes brasileiras, das Conferências 
Nacionais de Juventude e dos dados secundários de pesquisas 
nacionais a respeito da conjuntura juvenil. Analisa-se a 
necessidade de ampliar escopo das políticas públicas no 
sentido de perceber a heterogeneidade das juventudes, 
desconstruindo concepções estigmatizantes que historicamente 
foram reproduzidas no âmbito das políticas públicas para esse 
segmento.  
 
Palavras-chave: Juventudes. Políticas Públicas. 
(In)seguranças.  
 
 
ABSTRACT 
 
This paper presents a discussion about a research that seeks to 
search the juncture of the (in) security Brazilian youth, analyzing 
the answers given by means of public policies for this segment 
of society. Presents data collected through documentary 
analysis of programs and projects for the Brazilian youth, 
national youth conferenciais and secondary data from national 
surveys about youth environment. Analyzes the need to 
broaden the scope of public policies to realize the heterogeneity 
of youths, deconstructing stigmatizing conceptions that 
historically have been reproduced within public policies for this 
segment.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Notícias a respeito da mortalidade juvenil passam a ser cotidianas em uma 

realidade marcada por um contexto de (in)segurança, coroada por altos índices de violência 

e homicídios. Nesta conjuntura, o fenômeno da naturalização da violação dos direitos 

humanos, emerge como mais um sintoma da barbárie vivenciada cotidianamente, 

anunciada, e, quase automaticamente esquecida, nas páginas policiais dos jornais. Em meio 

a este realidade, a sensação de segurança fragiliza-se em meio à diversidade de tragédias 

anunciadas – e vendidas como mercadorias pelos meios de comunicação - emergindo todo 

o contexto da (in)segurança que se desenha na conjuntura atual.  

Neste sentido, faz-se necessário pensar como vem se configurando a segurança 

no âmbito da sociedade em seu atual estágio, analisando este elemento em um prisma mais 

ampliado, para além de uma resposta a violência – compreendida normalmente como um 

fenômeno homogêneo, particularizado. Desta forma, há a necessidade de compreender a 

segurança em sua vinculação com o conceito de proteção, enquanto uma forma de garantir 

direitos em um contexto de violação fomentado pela lógica produzida e reproduzida pelo 

modo de produção capitalista e materializada através de diversas formas de violação de 

direitos humanos. 

 No centro deste debate encontram-se as juventudes2, enquanto um dos 

segmentos sociais mais expostos às violências e demais expressões da questão social, que, 

somente recentemente vem tendo ampliado a sua proteção social por meio de ações 

específicas através da Política Nacional de Juventude. Desta forma, o presente artigo 

apresenta os resultados preliminares da investigação intitulada "Os Reflexos das 

(In)Seguranças: Uma Investigação acerca das Políticas Públicas para as Juventudes" que 

busca investigar o fenômeno da (in)segurança vivencia pelas juventudes, bem como, 

analisar como vem se constituindo as respostas dadas por meio das políticas públicas a tal 

contexto para esse segmento social. Destaca-se que a presente pesquisa está em fase de 

análise de dados, sendo apresentadas, nesse artigo, algumas análises preliminares.  

O artigo estrutura-se em dois tópicos, o primeiro, intitulado "Juventudes e 

(In)Seguranças: Um Estudo sobre as Políticas Públicas na Perspectiva da Proteção Social", 

busca apresentar um breve debate sobre alguns referenciais teóricos e a construção do 

estudo. O segundo tópico , intitulado  "(In)Segurança Juvenil e as Políticas Públicas: Análise 
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 Compreende juventudes, segundo a Política Nacional de Juventude, todo o sujeito entre 15 a 29 

anos. Destaque que a utilização do termo no plural indica a necessidade de analisar a 
heterogeneidade desse segmento, uma vez que, segundo Scherer (2013) não existe somente uma 
juventude homogênea, mas sim diversos segmentos juvenis que demandam uma compreensão plural 
para esse segmento social.  



 

 

 

                  

Preliminar dos Dados", pretende apresentar um breve debate dos principais achados da 

pesquisa até o presente momento. Por fim apresentam-se as considerações finais e os 

referenciais que nortearão a construção do presente artigo.  

 

 

2. JUVENTUDES E (IN)SEGURANÇAS: UM ESTUDO SOBRE AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS NA PERSPECTIVA DA PROTEÇÃO SOCIAL.  

 

 

Nas últimas décadas observa-se um aumento das desigualdades sociais 

em um contexto mundial, trazendo sérios impactos para toda a sociedade devido à 

concentração/acumulação do capital em poucas mãos. Esta lógica perversa de 

acumulação tem suas raízes assentadas no modo de produção capitalista, uma vez 

que este sistema econômico se realiza na exploração de uma classe sobre a outra, 

subsumindo a vida humana em favor do capital.  Com o esgotamento e a 

precarização do mercado de trabalho – tendo como único objetivo a ampliação do 

capital -, um grande número de pessoas se veem obrigadas a se concentrar, 

principalmente, nas áreas periféricas das grandes metrópoles, vivendo em precárias 

condições de vida, tendo dificultado a garantia, e vivenciando, a violação de seus 

direitos fundamentais. 

Desta forma, os sujeitos que se encontram nas regiões de maior 

vulnerabilidade social estão mais expostos a esta forma de violência, uma vez que, 

apesar de que não haver relação direta entre pobreza e criminalidade, estudos 

afirmam que alguns fatores existentes nestes locais contribuem para o aumento da 

violência, tais como tráfico de armas e drogas e falta de políticas públicas nas áreas 

de educação, saúde, lazer e serviços de apoio às famílias (SOUZA, 2010).  

Neste cenário, as juventudes vêm se constituindo um dos segmentos 

mais vulneráveis pelo empobrecimento estrutural (BARBIANI, 2007), e afetados 

pelas múltiplas manifestações das violências. Diante desta realidade, observam-se, 

apesar dos avanços das últimas décadas, insipientes ações no âmbito das políticas 

públicas voltadas para a população juvenil, especialmente para faixa etária dos 18 

aos 29 anos; do mesmo modo, conforme afirma Aguinsky e Capitão (2008) há uma 

tendência do Estado e das políticas sociais, no âmbito da intervenção, de tornar 

visível apenas a esfera da criminalização, deixando secundarizada, em alguns 



 

 

 

                  

espaços, a discussão sobre os Direitos Humanos relacionados às Juventudes. 

Desta forma, verifica-se a necessidade de pensar em políticas que produzissem 

pertencimento e sentido, diante de uma conjuntura de desenraizamento (TEJADAS, 

2008). Torna-se necessário, diante deste contexto, políticas públicas que possam 

realmente possibilitar a garantia de Direitos Humanos para as juventudes, tanto no 

âmbito da saúde, da educação, da assistência social; como também no âmbito da 

segurança pública. Conforme afirma o Plano Nacional de Direitos Humanos III a 

Segurança Pública deve ser compreendida como um direito fundamental, devendo 

ser rompido à identificação entre a ação policial e violação de direitos.  

É na perspectiva de analisar como vem se constituindo as relações entre 

juventudes, (in)seguranças e políticas públicas é que vem sendo desenvolvido o projeto de 

pesquisa “Os Reflexos das (In)Seguranças: Uma Investigação acerca das Políticas Públicas 

para as Juventudes”, que tem por objetivo analisar como vem se constituindo os discursos 

sobre seguranças no âmbito das políticas públicas destinadas as juventudes brasileiras, a 

fim de contribuir para a qualificação de tais políticas para este segmento. Nesse sentido, a 

presente pesquisa visa analisar os impactos dos destes processos de (in)visibilidade3 das 

juventudes no âmbito das políticas públicas, sendo que tem-se como premissa que quanto 

maior o processo de (in)visibilidade, maior o contexto de (des)proteção social4, uma vez que 

tal processo também torna invisível todas as conquistas históricas pelos direitos das 

juventudes.  

Neste sentido, torna-se fundamental analisar como vem se constituindo, no 

âmbito das políticas públicas relacionadas às juventudes, o discurso sobre segurança; uma 

vez que, são através das políticas públicas que serão materializadas as ações de proteção 

destinadas a este segmento social que vem sofrendo de modo significativo os impactos das 

transformações societárias das últimas décadas. Sendo assim, os conjuntos de políticas 

públicas devem trazer de modo articulado, respostas às demandas por seguranças das 

juventudes.  Tanto a Política de Segurança Pública, como a Política Nacional da Juventude, 

Política Nacional de Assistência Social, entre outras, possui como foco a proteção dos 

sujeitos em um contexto de diversas violações fomentadas no modo de produção capitalista; 

                                                           
3
 O termo é utilizado para designar o processo ocorrido no âmbito da realidade juvenil, onde o que se 

torna visível é o contexto dos estereótipos ligados as juventudes, sendo assim, o visível mostra-se 
como uma imagem que não se relaciona a todas as possibilidades e potencialidades do segmento 
juvenil, invisibilizando o que as juventudes realmente se constituem  (SCHERER, 2013).  
 
4
 Utiliza-se aqui (des)proteção social, para indicar que muitas vezes o que aparece na realidade como 

um processo de proteção, pode trazer consigo a lógica da desproteção, no momento que a política de 
segurança pública, pensada no âmbito da proteção, poderá também violar direitos.  



 

 

 

                  

porém diante de uma conjuntura de (in)visibilidade das juventudes, torna-se fundamental 

analisar quais ideologias sustentam a proteção destinadas as juventudes presentes nestas 

políticas. A análise dos discursos que sustentam tais políticas é fundamental para que 

perceber como vem se constituindo os rumos das ações que dão materialidades aos 

Direitos nas Juventudes.  

Para compreender a realidade que envolve o contexto de (in)segurança juvenil o 

estudo busca realizar uma pesquisa documental, que segundo Markoni e Lakatos (2010), 

se constitui no levantamento e análise de dados advindos de documentos de fontes 

primárias, isto é, todos os materiais, ainda não elaborados, escritos ou não, que 

podem servir como fonte de informação para a pesquisa cientifica. Desta forma, 

nesta pesquisa, estão sendo analisados documentos provenientes de programas e 

projetos vinculados a Política Nacional de Juventude, sendo intencionalmente 

incluídos todos os programas e projetos de abrangência nacional voltados para as 

juventudes, somando, ao total 33 programas e projetos voltados para este segmento 

social. A Política Nacional de Juventudes, nascida em 2005, está vinculada a 

Secretaria Nacional de Juventude que por sua vez, busca formular, coordenar e 

articular políticas públicas para a juventude, além de promover programas de 

cooperação com organismos nacionais e internacionais voltado para as juventudes 

(SJS, 2012). Desta forma, a Política Nacional de Juventude busca articular-se com 

as demais secretarias e ministérios a fim de desenvolver as suas ações na 

perspectiva da intersetorialidade, com vistas a possibilitar a garantia dos direitos na 

juventude.  

Neste sentido, ao possuir como norte de análise a Política Nacional de 

Juventude, está sendo possível analisar algumas intersecções entre demais políticas 

públicas com foco no recorte “juventudes e seguranças”; bem como, busca ampliar o seu 

olhar para a realidade internacional e suas influências nas formações de políticas públicas 

para as juventudes no Brasil. Nesta pesquisa busca-se analisar somente documentos que 

tratem do recorte juventudes e seguranças produzidos a partir do ano de 2005, uma vez que 

tal data é um marco no âmbito dos direitos das juventudes, pois inicia o processo de criação 

e desenvolvimento da Política Nacional de Juventude. Tal recorte temporal faz-se 

necessário, também, para delimitar os materiais que serão analisados. Ressalta-se que, até 

o momento, não há um mapeamento de todos os programas e projetos voltados para as 

juventudes, sendo que este levantamento foi realizado pelo pesquisador com base em 

acesso a documentos públicos disponibilizados em sites governamentais. 



 

 

 

                  

 Além do mapeamento e análise dos programas e projetos voltados para as 

juventudes brasileiras, a presente pesquisa está realizando um levantamento e análise de 

documentos internacionais referentes às Juventudes que o Brasil é signatário, com especial 

destaque para a Organização das Nações Unidades- ONU5 e Organização Ibero-Americana 

de Juventude - IOJ6. A análise de tais documentos se mostra importante, pois possibilita 

verificar como vem se construindo, a nível internacional, o processo de garantia de direitos 

das juventudes. Tais acordos internacionais se constituem em movimentos que buscam 

apontar para elementos de fundamental importância na perspectiva de materializar direitos 

para as juventudes. Como afirma Sales (2007) movimentos contínuos para que os Direitos 

Humanos sejam efetivos em uma ordem prática são fundamentais para que estes não se 

convertam em letra morta.  

Neste sentido, na busca pela compreensão de como vem se constituindo a 

garantia de direitos humanos para as juventudes, analisando a realidade das juventudes 

Brasileiras no que se refere às diversas manifestações das (in)seguranças, busca-se, neste 

estudo, realizar uma análise de dados secundários de pesquisas sobre juventudes 

realizadas pelos principais institutos de pesquisa do Brasil, em especial Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 

- IBASE e  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, bem como, foram 

analisados dados de pesquisa realizadas pela Secretaria Nacional de Juventude e pela 

Organização Ibero-Americana de Juventude. A análise de tais dados se constitui importante 

no presente estudo, como forma construir um panorama da realidade das juventudes 

Brasileiras.  

Além destas fontes, na busca pela compreensão da realidade deste segmento 

social, buscou-se realizar uma análise dos textos-base, bem como demais documentos7 

produzidos nas Conferências Nacionais da Juventude8. A 1º Conferência Nacional de 

Juventude foi realizada entre os dias 27 e 30 de abril de 2008, e a 2º Conferencia realizada 

entre os dias 9 e 12 de dezembro de 2011, ambas em Brasília. Por meio da análise dos 

textos-bases e demais documentos produzidos nestas conferências, buscam-se possuir um 

                                                           
5
 Segundo a própria organização, a ONU é uma organização internacional formada por países que se 

reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundiais, mais informações 
no site: http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/conheca-a-onu/ 
6
 Segundo a organização, esta se constitui como uma organização internacional de natureza 

multigovernamental que congrega os ministérios da juventude da comunidade Ibero-americana na 
perspectiva de pensar propostas para as juventudes dos países membros; mais informações em 
http://www.oij.org/es_ES/la-oij/que-es 
7
 Como o 1º e 2° Pacto pela Juventude que foram construídos com base nos debates no âmbito das 

conferências.  
8
 Tais conferências se constituem como espaços de debates a respeito da realidade das juventudes 

em âmbito nacional a fim de subsidiar políticas públicas para as juventudes.  

http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/conheca-a-onu/


 

 

 

                  

panorama nacional das principais demandas por políticas públicas produzidas pelas 

juventudes, bem como, as ideologias que permeiam tais demandas, em especial no recorte 

que busca investigar esta pesquisa, sendo a relação entre juventudes e seguranças.  

 

3.   (IN)SEGURANÇA JUVENIL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS: ANÁLISE 

PRELIMINAR DOS DADOS.  

 

Desta forma, com as fontes acima descritas, buscou-se desvendar a realidade 

que permeia o fenômeno das Juventudes e seguranças compreendendo o movimento do 

real, e os diversos processos de garantias e violações de direitos vivenciados pelas 

juventudes. Os dados levantados pelo estudo até o momento indicam que as juventudes 

vêm se constituindo como o segmento que mais vem sofrendo com os impactos das 

transformações do capital nas últimas décadas. Ao analisar os documentos vinculados a 

Organização Internacional do Trabalho – OIT, percebe-se que os jovens possuem as 

maiores taxas de desemprego, informalidade e precarização de condições de trabalho que a 

população adulta.  

 Diante de contexto, muitos jovens buscam o trabalho informal como estratégia 

na lógica do modo de produção capitalista.  Dados  de 2007 do Relatório de Trabalho 

Decente e Juventude na América Latina da OIT já referiram que na América Latina e Caribe, 

a cada 10 jovens, 6 possuem um emprego informal, sendo que no Relatório de 2013 não 

consta dados sobre a informalidade na América Latina.  No Relatório de Trabalho Decente e 

Juventude na América Latina de 2007, a OIT menciona que há 30 milhões de jovens em 

toda América Latina que trabalham na informalidade e em condições precárias (OIT, 2007). 

No Brasil, segundo dados do documento Trabalho Decente e Juventude no Brasil, a taxa de 

informalidade entre os jovens, em 2006, era quase 10 pontos percentuais mais elevada que 

a dos adultos, sendo que, embora as mulheres apresentassem taxas de informalidade 

superiores as dos homens, a maior desigualdade era aquela determinada pela questão 

racial e de local de moradia, uma vez que a taxa de informalidade era maior para os negros 

do que para os brancos e para aqueles do meio rural em relação ao urbano, sendo que do 

total de 18,2 milhões de jovens ocupados no Brasil, em 2006, cerca de 11 milhões estavam 

alocados no setor informal. 

 Neste sentido, a pobreza se faz muito presente na juventude, segundo dados  

de 2013 da Associação Ibero Americana de Juventude, estima-se 25% dos jovens que 

vivem na Ibero América vivem na pobreza e na indigência, isso é, não possuem suas 

necessidades básicas atendidas, incluindo necessidades alimentares (OIJ, 2013). No Brasil 

a pobreza afeta grande parte das juventudes, segundo dados da Secretaria Nacional de 



 

 

 

                  

Juventude 28% dos jovens brasileiros vivem com renda familiar per capita inferior a 290 

reais, sendo que o Nordeste brasileiro possui a maior concentração de jovens pobres do 

país (SNJ, 2013). Tanto os dados que referem as dificuldades em relação ao mercado de 

trabalho, quanto a questões relacionadas a pobreza demonstram o contexto de 

(in)segurança vivenciado pelas juventudes, porém, outro dado que merece destaque na 

análise da conjuntura juvenil contemporânea diz respeito as altas taxas de mortalidade 

juvenil.  

 O Mapa da Violência: Homicídios e Juventude no Brasil que analisa 

especialmente o contexto da mortalidade juvenil, refere que a taxa total de mortalidade da 

população brasileira caiu de 631 por 100 mil habitantes em 1980, para 608 em 2011, porém,  

a taxa de mortalidade juvenil aumentou, passando de 127 em 1980, para 136 por 100 mil 

jovens em 2011, sendo que na  população não jovem 9,9% do total de óbitos correspondem 

às causas externas e  entre os jovens, essas causas são responsáveis por 73,2% das 

mortes (Waiselfisz, 2013). 

 É nesse contexto que aponta-se para a necessidade de ampliação e 

articulação das políticas públicas para as juventudes brasileiras, uma vez que, segundo os 

dados preliminares da pesquisa, no que se refere as demandas das juventudes por políticas 

públicas que foram mapeadas na análise dos documentos provenientes das duas 

Conferências Nacionais de Juventudes, percebe-se uma que estão relacionadas a 

ampliação de um sistema de proteção social para as juventudes que, por um lado, possa 

fortalecer políticas especificas para o segmento juvenil, e ao mesmo tempo, tenham a 

possibilidade de compreender a heterogeneidade presente nesse segmento. Esta questão 

se evidencia, quando compreende-se requisições específicas para as juventudes como 

políticas para as jovem mulheres, jovens negros, jovens no campo, jovens LGBT's, entre 

outros; bem como, quando se sugere a criação de um Sistema Nacional de Juventude, que 

possa abarcar as demandas do segmento juvenil. Nesse sentido, pode-se perceber que as 

demandas por seguranças, compreendida por seu conceito ampliado que se relaciona a 

Proteção Social, são múltiplas quando se refere ao segmento juvenil. Isso se dá, 

especialmente, pela própria pluralidade que compõem as juventudes e que possuem 

demandas e necessidades distintas uma das outras. Nessa mesma perspectiva, como 

refere Piovesan (2000) a diferença não mais pode ser utilizada para a aniquilação de 

direitos, mas, ao revés, para sua promoção. 

 A análise dos programas e projetos voltados a política nacional de juventudes 

ainda encontra-se em fase de tabulação de dados, porém, é possível perceber um avanço 

nas últimas décadas para as juventudes,especialmente no reconhecimento da necessidade 

de intervenção nos altos índices de violência juvenil,  porém, mostra-se como um desafio 



 

 

 

                  

para as políticas públicas o desenvolvimento de ações que possam contar com a 

participação juvenil, bem como, combater os processos de estigmas e (in)visibilidades que 

marcam, historicamente, as ações para esse segmento social.  

   

 

 

4. CONCLUSÃO  

 

 As transformações societárias das últimas décadas, devido a dinâmica do 

capital, vem afetando todos os segmentos sociais de forma ampla e profunda, porém, os 

dados de realidade referem que as juventudes, compreendido como os sujeitos entre 15 a 

29 anos, vem especialmente sofrendo os impactos perversos do modo de produção 

capitalista. Esse contexto impacta em uma conjuntura de (des)proteção social para esses 

sujeitos, o que demanda políticas públicas que possam atender as particularidades de um 

segmento tão heterogêneo e plural,  e ao mesmo tempo, desconstruir um processo histórico 

de produção de estigmas para esses sujeitos. 

 A pesquisa “Os Reflexos das (In)Seguranças: Uma Investigação acerca das 

Políticas Públicas para as Juventudes" vem buscando dar visibilidade para essas relações, 

ao analisar o fenômeno ampliado da (in)segurança, como ausência de proteção social em 

diversos ambitos, seja na saúde, educação ou assistência social. Isso é: o processo de 

(in)segurança que é vivenciado por todos os sujeitos, em especial as juventudes, se 

constitui em uma ausência ou precariedade de proteção social por parte do Estado. Nesse 

sentido o estudo aponta para uma ampliação de programas e projetos voltados para o 

público jovem no contexto nacional nas últimas décadas, indicando o desafio para as 

políticas públicas de juventude, sendo atender a pluralidade do segmento juvenil, se 

distanciando de concepções reprodutoras de processos de estigmatização para as 

juventudes. 

 O estudo ainda indica, conforme suas análises preliminares dos documentos 

produzidos pelas conferências nacionais de juventudes, a necessidade apontada pelos 

jovens, de uma maior atenção para a heterogeneidade do segmento juvenil, e a 

necessidade de ampliação de sistemas de proteção social, de forma integrada, para as 

juventudes brasileiras. Tais demandas, são de fundamental importância em um contexto de 

extrema violação de direitos para as juventudes, uma vez que, o levantamento apontado 

preliminarmente, pela pesquisa, dá visibilidade para as juventudes como o segmento social 

que vem sofrendo com as expressões da questão social na realidade brasileira, seja pelo 

desemprego, pela pobreza, pela falta de acesso a serviços públicos, bem como, pela maior 



 

 

 

                  

de todas as violações: a violação do direito a vida, sendo visível pelas altas taxas de 

mortalidade juvenil no país.  
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