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O presente artigo enfatiza o município como objeto de análise diante da presença 

das políticas públicas para a juventude em seu interior, em especial, numa pequena 

amostra de três municípios que fazem parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(RMRJ): Itaboraí, Itaguaí e São Gonçalo. Cumpre, assim, pensar como o município 

pode direcionar suas ações, no que tange à juventude, para atender as suas necessidades 

que não se resumem à ampliação da oferta de escolaridade. O artigo traz o desafio de 

conceber a ação na esfera pública, o que pressupõe a desestabilização do olhar sobre a 

população juvenil e os novos desenhos culturais. 

As discussões sobre a juventude e o poder local colocam em foco o tecido das 

relações entre a esfera pública e a sociedade civil. Nos anos 90 intensificou-se na esfera 

pública o debate sobre o jovem na sociedade, ou seja, do aparecimento do ator jovem, 

das novas formas de interlocução do jovem com o poder público, das políticas públicas 

dirigidas ao jovem, sobre o urbano como espaço regido pelo valor de ser jovem, da 

fruição, do espaço urbano insurgente, que é dominado pela ótica dos bens de consumo 

do capital. 

 Ao contrário do que se pareça numa observação superficial, os jovens participam 

ativamente da vida social.  Conforme afirma Islas (2002:22) dois espaços vem 

transformando o conceito e a prática da participação juvenil: a família, que se apresenta 

mais como uma relação que como uma instituição; o trabalho, que produz um 

sentimento de insegurança diante da possibilidade de futuro e o enfraquecimento das 

instituições intermediárias de participação política tradicional (os partidos políticos, os 

sindicatos, o movimento estudantil e acrescentaria a escola), embora o jovem deles 

ainda faça parte.  

Podemos afirmar que a juventude configura-se como um terreno movediço de 

conceituação. A dificuldade na tematização da juventude seria uma situação paradoxal 

de difícil resolução. O desafio de compreender a juventude envolve uma dupla e 
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intrincada hermenêutica ou ação interpretativa1, isto é como problema social e como 

problema de investigação sociológica (PAIS, 1993: 21-32; SPOSITO, 1997: 37-8).  

A juventude seria encarada como momento de passagem da fase heterônoma (do 

ser governado por outrem, marcadamente de caráter infantil) para a fase autônoma (de 

autodeterminação do sujeito, marcadamente adultocêntrica). A juventude estaria posta, 

então, nesse limbo da transição (SPOSITO, 1997: 38). A propósito desse tema, Pais 

(1993: 37-51) aponta que os autores que se detiveram em problematizar a juventude 

como categoria social se concentrariam em dois eixos de análise: a juventude como um 

conjunto que se materializa em uma determinada fase da vida, a corrente geracional e a 

juventude como produto das desigualdades de classe social, a corrente classista. 

Nos limites desse estudo, é preciso esclarecer que há uma sutil distinção entre 

condição juvenil e situação juvenil (ABAD, 2002). A juventude é uma construção social 

e histórica, mas a condição juvenil no Brasil de hoje traduz os diferentes percursos 

vividos pelos jovens a partir de diversos recortes: classe, gênero, etnia, entre outros. É 

assim que o presente estudo parte do princípio de que os segmentos juvenis populares 

vivem mais amargamente a condição juvenil e encontra-se em situação de maior 

vulnerabilidade social. Essa questão vem afetando diretamente a produção das 

representações de juventude na esfera brasileira. 

 A condição juvenil também é uma condição representada pelos imaginários 

sociais dominantes, isto é, os grupos que carregam a dimensão simbólica do que 

significa ser jovem têm sido produzidos, prioritariamente pelas camadas dominantes da 

sociedade (ARCE, 1998: 39 e PAIS, 1993:28). 

 O estabelecimento de imagens sociais da juventude  conduz a construção de uma 

visão seletiva e negativa do jovem pelo afastamento em relação aos padrões pré-

estabelecidos na era moderna.  

 Pensar na perspectiva da conquista de direitos por parte da juventude e na sua 

relação com a esfera pública reconceitualiza o sentido da responsabilidade social com o 

espaço público, com o papel do Estado, das ações que empreende e, mais amplamente 

com as demandas e lutas dos movimentos sociais. É assim que o poder local tem 

ligação com o deslocamento do poder na órbita do Estado. A lei, por si só, não faz a 

política. Quem a produz é o Executivo, o Governo, a possibilidade de ampliar a 

participação juvenil nesse campo, suas vozes e interesses.  
                                                 
1 Pais (1993:122) aponta ao analisar o conceito de campos de ação, de Giddens, para o intrincado e 
diferenciado movimento de compreensão dos contextos dos indivíduos. 
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 Assim, podemos afirmar que a política é um conjunto de ações com duração 

que sinalizam dispersões, fragmentações, investimentos de recursos. Abad (2003: 14-5) 

analisa a constituição das políticas públicas como ação de governo que se expressa 

diante de um problema político, em determinadas condições concretas, por exemplo, a 

definição de recursos. Já para Rua (1998: 131) as políticas públicas podem ser 

entendidas “como um conjunto de decisões e ações destinadas à resolução de 

problemas políticos”. Assim, Rua aponta a conflitividade inerente às escolhas de 

governo (no uso de recurso, estabelecimento de prioridades de governo) na 

implementação, negociação e embate com a sociedade civil organizada. A perspectiva 

que estamos querendo ressaltar é a de que a ação de governo é um terreno arenoso, que 

não pode simplesmente naturalizar a juventude como um problema social, como 

sujeitos a serem recuperados para o bem social.  

 De modo geral, quando as políticas públicas consideram o jovem como objeto 

de atenção, isto se faz numa perspectiva salvacionista, tomando-o como problema social 

para adequação dos mesmos à ordem. Abramo (1997:26) percebe a existência de dois 

grandes blocos voltados para enfrentar as dificuldades de “integração social” do 

adolescente e jovem em desvantagem econômica: de um lado, programas de 

ressocialização ou ocupação do tempo numa perspectiva de pedagogização da “arte”, do 

“esporte”, da “dança”, ou do lazer, por exemplo; e de outro lado, a criação de 

programas de capacitação para adequação ao mercado do trabalho. As raras exceções, 

no que tange ao tratamento do tema, dirigem-se para a valorização do protagonismo 

juvenil. Abad (2003: 29-31) distingue dois grandes eixos nas políticas públicas dirigidas 

aos setores juvenis: as políticas de integração (à semelhança de Abramo) e as políticas 

de autovalorização, que possuem um tom afirmativo, isto é, buscam incorporar a 

participação das vozes juvenis, dialogando com seus interesses e necessidades. Desse 

modo, ainda são poucos os olhares singulares acerca do jovem. Quantas demandas, 

sonhos, sofrimentos e frustrações da juventude precisam ser ouvidos? Quantas línguas, 

estilos e culturas, precisam ser respeitadas? Como as políticas públicas podem 

considerar os sonhos, os desejos, as frustrações dos jovens?  

 Ainda assim, as discussões em torno das políticas públicas de juventude vêm 

se alargando. Sposito (2003:15) destaca nesse debate que o recorte etário e econômico-

social produz resultados imediatos nas ações públicas dirigidas à juventude. Por esse 

motivo, partimos do pressuposto em nosso estudo de que a concepção de juventude dos 

gestores na esfera pública conforma políticas dirigidas ao jovem, ao mesmo tempo em 
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que a sua produção e disseminação através das administrações públicas municipais, das 

ações de governo que propõe, expandem no âmbito da sociedade, representações de 

juventude que se tornam hegemônicas.  

Por outro lado, o desafio de conceber uma política que considere os direitos 

juvenis na esfera pública carrega a memória da experiência escolar dos jovens. Se a 

procura dos jovens pela Educação de Jovens e Adultos2 vem crescendo, encontramos 

pouca ressonância nas ações dirigidas a esse público (em sua maioria se dão de modo 

pontual e transitório, como a criação de turmas de aceleração de aprendizagem) o que 

se torna dramático do ponto de vista das políticas educativas, marcadas por uma clara 

situação de abandono, o atendimento restritivo e a escolarização negativa.  

 Pela ausência da complexificação do que seja a juventude nesse campo, observa-

se uma nítida generalização das propostas de atendimento ao campo da EJA, no que diz 

respeito às políticas públicas em educação, como que “ensacando” jovens e adultos 

como sujeitos dos mesmos conhecimentos e visões de mundo. Por vezes, inclusive, 

mantém-se um deslocamento na atuação dos poderes públicos, do provimento pela 

União, de políticas dirigidas a Estados e Municípios para o atendimento a EJA 

(HADDAD e DI PIERRO, 1999; BEISEGEL, 2001).  

 De posse desse quadro de análise inicial definiu-se a Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro3 como locus da pesquisa. A RMRJ ocupa uma área de 5630 km 

quadrados 912,43% da superfície do Estado. O presente estudo baseia-se numa pequena 

amostra de três municípios que compõem o universo da RMRJ: Itaguaí, São Gonçalo e 

Itaboraí. A forte marca da pobreza, a violência, a densidade populacional (acima de 50 

mil habitantes) e a grande extensão territorial dos municípios foram fatores 

considerados na seleção da mostra. Todos os três municípios foram instalados no século 

XIX e suas histórias trazem à memória da constituição do poder municipal local. Itaguaí 

foi emancipada em 1818. Itaboraí em 1833. Por último São Gonçalo foi elevada a 

condição de vila para cidade em 1929. 

Do ponto de vista da caracterização dos municípios no contexto da RMRJ, 

nota-se uma expressiva expansão da mancha urbana (CARDOSO E COELHO, 2003).  

O crescimento desordenado dessas regiões torna-se bastante visível pelo déficit 

                                                 
2 Para fins de legibilidade do texto será utilizada a sigla EJA para essa denominação. 
3 Para facilitar as análises registro será utilizada a sigla RMRJ daqui por diante. 
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qualitativo habitacional4. O município de São Gonçalo atingia, já em 1996, o segundo 

índice de domicílios em favelas (10,6%), logo depois do município do Rio de Janeiro 

com 77, 6% do total. 

Do ponto de vista sócio-demográfico observa-se que Itaboraí e Itaguaí integram 

a periferia em expansão da RMRJ, que possui uma alta taxa concentradora de renda das 

famílias miseráveis (de 34% a 56%), isto é, com chefes ganhando até um salário 

mínimo. Já 28% da população de São Gonçalo ganham menos de um salário mínimo. É 

importante esclarecer que a devastadora maioria dos municípios da RMRJ vive na 

pobreza absoluta, já que mais de 50% dos chefes de família recebem até 2 salários 

mínimos. Nesse quadro, Itaboraí e Magé possuem a maior concentração de pobreza, 

com 67% dos chefes ganhando menos de 2 salários mínimos. 

A RMRJ arrecadou 210,85 milhões de Reais de IPTU em 1996, segundo dados 

do IBGE (1996). O município do Rio de Janeiro arrecadou sozinho o dobro desse valor. 

Já Itaboraí e São Gonçalo apresentam altos índices de defasagem com relação ao 

pagamento de IPTU. Em contraponto, o município de Itaguaí possui maior índice de 

pagantes cadastrados (100% do total). 

A concentração econômica e demográfica tem levado a macrocefalia da RMRJ, 

o que acentua o desequilíbrio regional e interregional. O município do Rio de Janeiro 

ocupa o primeiro lugar no ranking do Índice de Qualidade Municipal (IQM)5. Itaguaí 

está entre os 20 municípios que apresentam melhor índice de qualidade municipal, 

ocupa, assim a 16ª posição com um índice de 0,33%. Já São Gonçalo e Itaboraí 

encontram-se abaixo da expectativa de qualidade municipal, ocupando respectivamente 

a 36ª e a 62ª posições com 0,23% e 0,17%. Nota-se que as diferenças internas são 

flagrantes, o que permite aprofundar o abismo entre os municípios da RMRJ. 

É importante considerarmos, em nossa análise, que há variações de resultados, 

se tomarmos como ponto de partida outros indicadores. 

Do ponto de vista do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (17) (IDH-

M), São Gonçalo (22ª) ocupa a melhor posição. Sendo que 21 municípios (23,1%) estão 

em situação melhor e 69 municípios (76,9%) estão em situação pior ou igual.  Já Itaguaí 

fica em 42o lugar, sendo que 41 municípios (45,1%) estão em melhor situação e 49 

                                                 
4 Entende-se por déficit qualitativo habitacional os problemas quanto à infra-estrutura, situação legal, 
situação de risco, deterioração, reforma e densidade de moradores. 
5 O IQM é definido pelos seguintes indicadores: dinamismo, centralidade, vantagem locacional, riqueza, 
potencial de consumo, qualificação de mão de obra, facilidade de negócios, infra-estrutura para grandes 
empreendimentos e cidadania. 
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municípios (54,9%) estão em pior situação ou igual.  De toda mostra, a pior situação é 

registrado no município de Itaboraí, que ocupa 66a posição, sendo que 65 municípios 

(71,4%) estão em situação melhor e 25 municípios (28,6%) em situação igual ou pior. 

O crescimento do IDH-M de 1991 a 2001, no entanto, no interior de cada um 

desses municípios se deu de modo diferenciado: São Gonçalo (7,86%), Itaguaí (11,79%) 

e Itaboraí (12,8%), o que significa que internamente os desempenhos na última década 

foram maiores em municípios que não apresentaram no cômputo geral tão bons 

resultados.  

Quanto à infra-estrutura, os municípios em relevo apresentam índices precários. 

Itaboraí e Itaguaí enfrentam graves problemas de abastecimento de água.  Segundo o 

IDH-M, o número de domicílios urbanos abastecidos atinge em Itaboraí 81,5%. Em São 

Gonçalo e Itaguaí, os índices variam entre 70% a 90% de cobertura. Do ponto de vista 

do esgotamento sanitário, os municípios estão longe de atingir condições adequadas6. A 

coleta de lixo atinge 90,7% da população de São Gonçalo e 91,6% nos domicílios 

urbanos em Itaguaí e 62,4% nos domicílios urbanos em Itaboraí, segundo IDH-M. 

A situação juvenil na esfera municipal é expressão desse quadro maior. No 

Brasil, a experiência do ser jovem, especialmente para os jovens pobres, é dificultada 

pela desigualdade do acesso à educação escolar de qualidade, pelas barreiras de se 

conquistar o primeiro emprego (especialmente para os de jovens de 15 a 19 anos), pelo 

desemprego prolongado entre 19 e 24 anos e pela injusta distribuição salarial. Segundo 

o Censo Brasileiro (IBGE, 2000) e o Atlas do desenvolvimento Humano (PNUD, 2003) 

existem 33 milhões de jovens entre 15 e 14 anos no Brasil. Em relação à população 

juvenil na mostra, tanto São Gonçalo (15,3%), Itaboraí (19,4%) como em Itaguaí 

(25,8%) têm uma expressiva presença juvenil. No caso de Itaguaí essa população 

representa ¼ da população total. A presença dos jovens desenha o cenário urbano nesses 

municípios. Em todos os três municípios da mostra, a faixa populacional juvenil com 

maior índice demográfico é a de 18 a 22 anos, sendo em São Gonçalo (52,2%), em 

Itaboraí (51,5%) e em Itaguaí (50,8%).  

 Em síntese, a situação encontrada nos municípios da mostra com índices 

expressivos de baixa escolarização, demandas por moradia, saúde, também não é 

reconfortante. Os municípios em estudo apresentam poucos espaços de produção 
                                                 
6 Entende-se por rede ou fossa céptica. 
17 Este índice é fruto da conjugação de três vetores: educação, longevidade e renda. 
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cultural, e também sérios problemas de ordem estrutural nas áreas da saúde, educação e 

saneamento urbano. Sob estas circunstâncias, acompanhar a juventude e diagnosticar as 

políticas municipais a eles dirigidas, torna-se fundamental. Vale esclarecer que os atores 

sociais criam, nesse contexto real, outras formas de sociabilidade e de produção de 

práticas culturais significativas que mereceriam também atenção. 

 

Mapa de leitura dos projetos na política local municipal 

 

De posse desses critérios de análise foi possível prescrutar uma expressiva 

presença de projetos de juventude nos municípios selecionados na RMRJ. O problema 

que conduz nossas primeiras incursões no mapa da política local de juventude na RMRJ 

foi o de analisar como se caracterizam os projetos destinados aos jovens no poder 

municipal local e qual a centralidade desses projetos.  

A pesquisa realizou entrevistas nos 21 municípios que compõem a RMRJ. Ao 

todo foram analisados 35 projetos na mostra (tabela 1) destinados a juventude nos três 

municípios em destaque. Desse total 28% destina-se a área de lazer, 26 % de esporte, 

17% de segurança pública, 14% de escolarização, 9 % de saúde e 6% de renda. No 

município de Itaboraí há um maior índice de projetos na área de lazer (50%). No 

município de Itaguaí o maior índice de projetos se encontra na área de esportes (34%). E 

em São Gonçalo, o maior índice se encontra na área de escolarização (40%). 

Tabela 1: Distribuição de projetos por área temática nos municípios da mostra de 

2001 a 2003. 
Município Esporte (%) Segurança 

Pública (%) 

Escolarização 

(%) 

Saúde (%) Lazer (%) Renda (%) Total de projetos 

por municípios (%) 

Itaboraí 3 (19%) 1 (6%) 1 (6%) 3 (19%) 8 (50%) __ 16 (100%) 

Itaguaí 3 (34%) 2 (22%) ___ ___ 2 (22%) 2 (22%) 9 (100%) 

São Gonçalo 3 (30%) 3 (30%) 4 (40%) ___ ____ ____ 10 (100%) 

Total de 

projetos por 

área % 

9 (26%) 6 (17%) 5 (14%) 3 (9%) 10 (28%) 2 (6%) 35 (100%) 

Fonte: Dados extraídos dos questionários de pesquisa – 2004. 

A segurança pública foi um dos eixos temáticos detectados a partir das 

entrevistas com os gestores. Em duas das prefeituras pesquisadas há a presença de 

programas propostos pelo Governo Federal de criação do “Agente Jovem de 

Desenvolvimento Social e Humano” – fruto de um diagnóstico nacional que localizou, 
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dentre outras questões, os municípios marcados pela pobreza e violência. O município 

de Itaboraí foi um dos 10 selecionados em todo o Estado do Rio de Janeiro por 

apresentar um baixo IDH. Trata-se de um projeto focal para a juventude pobre na faixa 

etária dos 14 aos 17 anos. Segundo a sua gestora o projeto tem por objetivo 

“transformar o jovem num ator social na sua comunidade”. A gestora informa que os 

jovens realizam campanhas de saúde nas suas comunidades de origem. A participação 

deles no projeto é feita através de sugestão de atividades e participação em reuniões 

com a equipe coordenadora. Em São Gonçalo o mesmo projeto foi desdobrado em duas 

vertentes: aquele que atua nas comunidades pobres do município e outro voltado para a 

questão ambiental. Já em Itaguaí existe o “Programa de Atenção ao Jovem de 15 a 24 

anos”. É interessante destacar que nos três municípios selecionados, os programas com 

foco na relação juventude e segurança pública tem por objetivo “retirar os jovens da rua 

e resgatar a auto-estima de muitos deles” ou “desenvolver a questão da cidadania, de 

ocupar o espaço, de estar discutindo a questão do mercado de trabalho, perspectiva de 

vida”, nas palavras de dois gestores. 

Em Itaboraí, as subsecretarias de Educação e Bem-Estar Social também 

desenvolvem dois outros projetos: “FISE: final de semana escolar” e “Programa de 

atenção ao Jovem de 15 à 24 anos”, respectivamente. Ambos têm por objetivo oferecer 

atividades ao jovem que “ocupem” seu tempo ocioso.  

A imagem social da juventude contida nas políticas de segurança pública aqui 

apontadas conduz a uma visão seletiva e negativa do jovem pobre. Esse fenômeno não é 

recente na história dos estudos da sociologia do desvio7. Hoje a vulnerabilidade do 

jovem pobre é acentuada e serve como resposta diante dos problemas sociais e da lógica 

de produção incidindo nas políticas definidas pelo Estado para o público jovem 

(ABRAMO,1997). Nessa perspectiva não se leva em conta a necessidade de garantir 

direitos aos jovens, desafios ainda a serem construídos pela poder público. 

 A saúde, a sexualidade e prevenção às drogas foi outro eixo que pudemos 

destacar no mapa da esfera municipal. Somente o município de Itaboraí apresentou 

projetos na área de Saúde, que correspondem a 19% do total. Os projetos em execução 

são desenvolvidos na escola, sendo que um deles está em fase de concepção, e será 

implantado num posto de saúde e dirigido à jovem gestante de 10 a 29 anos. Este último 

foi proposto pelo município em função de um levantamento do Sistema de Nascidos 

                                                 
7 Nos anos 30 o jovem dos segmentos populares já era percebido como delinqüente e, mais adiante nos 
anos 60, o jovem preponderantemente das camadas médias, como radical. 
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Vivos (Sinasc) no qual registrava-se que 32% dos partos realizados eram de jovens 

nessa faixa etária.  

É interessante destacar que a maioria dos projetos desenvolvidos na escola nesse 

município trata da saúde sexual e da prevenção ao uso de drogas. Eles visam “orientar 

os alunos da rede municipal sobre as doenças sexualmente transmissíveis e a Aids” e 

“discutir sobre a prevenção do uso primário de drogas”. A gestora aponta a necessidade 

de considerar na elaboração das políticas públicas a vulnerabilidade social dos jovens 

(pelo acesso a bebida, drogas, despreparo na iniciação sexual)”. Observa-se o 

descontentamento dos gestores de todos os projetos de saúde diante da pouca 

importância dada pelo município a saúde juvenil8. 

 É importante salientar que em nenhum dos outros municípios analisados da 

mostra há projetos no campo da Saúde, o que demonstra que o problema de falta de 

valorização desse campo se estende aos outros municípios. 

Há uma forte presença dos projetos de lazer nos municípios investigados. A 

ênfase localizada nos shows e eventos públicos revela uma acentuada representação do 

jovem como espectador do palco, isto é, do “jovem show”.  

“Show de aniversário da cidade”, “Projeto verão”, “Projeto seis e meia”, “Dia 

Nacional da Cultura”, “Dia mundial de luta contra a AIDS”, “Dia Mundial do Meio 

Ambiente” são alguns dos títulos dos projetos desse bloco temático promovidos pela 

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer em Itaboraí. Do total de 

projetos desenvolvidos por essa prefeitura, oito projetos, isto é, quase 50% são, em 

verdade, shows na praça da matriz da cidade. Trata-se de projetos episódicos, anuais, 

turísticos que fazem uma visita a certos temas e datas festivas do calendário da cidade. 

São efemérides no calendário municipal, marcados pelo Dia de... Mais do que a 

juventude, o próprio campo da cultura é vista de modo estático. No entanto, para o 

gestor desses projetos o município está atendendo a “formação cidadã do jovem 

itaboraiense”.  

A imagem do “jovem show” tenta traduzir a sensação apreendida com esses 

projetos, já que o jovem é exposto a condição de espectador da cena pública. O jovem é 

espectador do quê? Os projetos trazem à praça nomes como Chico Anísio, Flávio 

Venturine, Lou Borges, Paulinho Resende, Nego Lino, um “show católico”, um “show 

evangélico” além de mostras fotográficas e encontros de poesias. Junto a esse 

                                                 
8 Um dos gestores entrevistados afirmou que já ouviu dizer que: “Não usar camisinha, é prova de amor 
entre os jovens”. 
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calendário de eventos, a Secretaria de Esportes em parceria com a Secretaria de Turismo 

promove a “Gincana Automobilística”. Trata-se de um evento anual que tem por 

objetivo propiciar lazer e entretenimento aos jovens no qual o público participa e assiste 

a uma competição de carts à volta da praça matriz da cidade, com provas de menor 

tempo. Perguntamos de novo: o que assiste o jovem? Qual a concepção de lazer em 

jogo? Se lembrarmos da sociedade brasileira marcada pela cultura do grotesco, pelo Big 

Brother, veremos que o jovem é cada vez mais estimulado a olhar, a ser espectador, a 

assistir e a participar de ações que pouco exigem de suas possibilidades de compreensão 

de mundo, limitados a uma cultura do grotesco. 

Fica bastante visível a força e a presença do show como veículo de aproximação 

com o jovem (Tabela 2).  Se levarmos em consideração os números totais de projetos 

em Itaboraí e a população por eles atendida, os shows representam mais de dez vezes o 

atendimento dos demais projetos. Contudo, a execução dos projetos de shows envolve 

um (1) dia de execução, com um público superior a cinco mil (5.000.000) pessoas e, 

dentre elas os jovens. Nota-se um enfraquecimento no foco de juventude nesses 

projetos. 

 Tabela 2: Quadro comparativo dos projetos na área de Lazer e relação aos demais 
projetos de outras áreas no Município de Itaboraí 

Eixo dos projetos Quantidade de projetos Número de atendidos 

Lazer 8 6.860 

Demais áreas 8 75.000 

 Fonte: Dados extraídos dos questionários – 2004. 

Já na prefeitura de Itaguaí, o lazer aparece como política de juventude em dois 

projetos, ligados ao teatro e a música, entrelaçada a geração de renda. A 

Subsecretaria de Cultura do Município de Itaguaí disponibiliza dois cursos de formação 

artística (pintura, desenho) nos quais a presença juvenil é bastante visível.  Os projetos 

têm por objetivo a “ocupação dos jovens” e a geração de renda para os mesmos. É 

emblemática das ações empreendidas nesse campo a fala do gestor que afirma ser 

importante o papel do poder público junto à juventude, pois “o município faz atividades 

que tem lazer para desenvolver no jovem uma habilidade, uma profissão, uma geração 

de recursos”. Aqui é revelada a preocupação de que o lazer, por meio de atividades de 

expressão artística, ofereça uma oportunidade de profissionalização futura aos jovens, 

bem diferente da política proposta pelo gestor de cultura, em Itaboraí, mas igualmente 

frágil. Renda aqui é entendida como atividade manual que permita arrecadar alguma 
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verba a partir dos quadros, cartazes, faixas, produzidos pelo jovem. É possível analisar 

que a renda é entendida como forma de “inclusão forçada”, como afirma Fontes (2002, 

23), pois o jovem acaba sendo impulsionado a aprender o mínimo para o mundo do 

trabalho, em situação extrema de desvantagem social, marcado pela informalidade.  

Por outro lado o esporte aparece como forma de redenção do jovem nos 

projetos estudados. Em Itaguaí os coordenadores definem os projetos como “escolinhas 

desportivas”, ministradas pela subsecretaria de esporte.  O principal objetivo é a retirada 

dos jovens da ociosidade, além de possibilitar o aprendizado de modalidades 

desportivas.  Em São Gonçalo há uma ênfase na realização de “jogos escolares”, que 

visam “a integração das escolas públicas e particulares”, segundo o gestor. Já Itaboraí 

mescla as duas ofertas anteriores, com “jogos escolares” e “escolinhas desportivas”.  

É interessante observar que nos três municípios o esporte é visto como treino de 

habilidades em modalidades esportivas e há uma ênfase na competição entre os jovens. 

Os projetos são criados para “dar oportunidade ao jovem” e “amenizar a ociosidade do 

jovem, pois o esporte é a única forma de salvar a juventude”. A representação social 

criada pelos projetos de esporte estimula a visão do jovem como problema social que 

será resolvido através da sua “adequada” socialização. 

 Já a escolarização de jovens no interior da EJA nos municípios da mostra é 

bastante precária. É importante destacar que a oferta de EJA pelos governos estadual e 

municipais no Rio de Janeiro é a menor do Brasil, tanto na alfabetização, quanto no 

ensino fundamental e médio, o que resultou na maior presença do setor privado aqui, 

conforme afirma Davies (2004).   

Os dados extraídos do Atlas do desenvolvimento Humano (PNUD, 2003) 

indicam, quanto ao nível educacional da população de 15 a 17 nos municípios da 

mostra, que há um aumento nos índices de escolarização (em todos os níveis) em São 

Gonçalo (18,8%), em Itaboraí (28,5%) e em Itaguaí (16,9%). O crescimento do nível de 

escolaridade da população de 18 a 24 é bem menos acentuado. O crescimento da 

população (com 12 anos ou mais de estudo) em cada município é bem pequeno, sendo 

em São Gonçalo (+0,8%), em Itaboraí (+0,4%) e em Itaguaí (+2,1%). Vale destacar que 

embora o crescimento seja reduzido, no município de Itaguaí a escolarização de jovens 

de 18 a 24 anos dobrou de 2,0% em 1999 para 4,1% em 2000. 

 Os dados também indicam que, em relação à população jovem de 15 a 17 anos, 

nos três municípios da mostra, os índices de freqüência à escola são superiores a 75%, 

sendo em São Gonçalo (83,9%), em Itaboraí (75,5%) e em Itaguaí (78%). Esses 
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números representam uma real demanda crescente dos jovens pelo acesso à 

escolarização nas redes municipais de ensino e o estrangulamento da oferta, presente 

ainda na 5ª a 8ª séries, mas muito mais acentuado no Ensino Médio. 

Conforme dados do Censo Escolar (INEP, 2003), em Itaboraí há um total de 2754 

matrículas de EJA, sendo 2319 estaduais, 435 municipais e nenhuma particular. Assim, 

as estaduais correspondem a 2319 (84,2%) do total e as municipais 435 (15,7%), não 

havendo cursos na iniciativa privada. 

Por sua vez, em Itaguaí há 3682 matrículas totais de EJA, correspondendo 

respectivamente a 410 (11,13%) estaduais, 3018 (81,96%) municipais e 254 (6,89%) 

privadas. Nesse município a força da ação municipal é mais decisiva nas matrículas de 

EJA do que em Itaboraí e em São Gonçalo. 

Em São Gonçalo as matrículas totais de EJA são de 16.426, sendo 8.517 

estaduais, 2.893 municipais e 5.016 particulares. Ou seja, as estaduais correspondem a 

51,8% do total, as municipais, a 17,6%, e as particulares, a 30,5%. Esses números 

permitem concluir que em São Gonçalo há maior presença (30,5%) da rede privada em 

EJA que a oferta municipal.  

 

Considerações Finais 

 

 Percebe-se que um traço marcante de inflexão no universo de projetos 

pesquisados é o das parcerias, do orçamento, da concepção de juventude dos gestores e 

da concepção que possuem de participação juvenil. 

 Do ponto de vista das parcerias, as entrevistas indicam que há uma expressiva 

oferta de programas em parceria com a sociedade civil pela escolarização do jovem na 

EJA. Talvez essa presença seja decorrente da própria trajetória ambígua da EJA, que na 

maioria das vezes seja vista e produzida fora do atendimento regular de ensino. Dos 

municípios da mostra é em São Gonçalo que isso mais se verifica. Assim, do total de 

projetos, ¾ é fruto dessas parcerias ligadas a escolarização dos jovens. Talvez a 

expressiva exposição seja decorrente da pressão juvenil pelo direito à escola, 

especialmente a partir do segundo segmento (5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental). 

Dentre os projetos em andamento destaca-se o “Telecurso Comunidade”, da ONG Viva 

Rio (em parceria com a Fundação Roberto Marinho) em implementação há dois anos no 

município (e como sabemos em outras localidades da RMRJ).  
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 Trata-se de um curso supletivo que oferece todo o Ensino Fundamental em 11 

meses executado por monitores, através de tele-salas de atendimento, em fase de 

implementação em 17 das 21 escolas que oferecem EJA na rede pública municipal (o 

que representa cerca de 80% da oferta). A única exigência para participar do curso é que 

o aluno saiba ler e escrever. Assim, embora em sua proposta o curso enfatize o 

atendimento a 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental, também afeta o 1º segmento desse 

nível de ensino. Acreditamos que a proposta em questão trará graves conseqüências 

para as políticas públicas de educação de jovens e adultos no município, se levarmos em 

consideração a efetiva oferta de ensino para os jovens e adultos, a ampliação de turmas 

regulares de 5ª a 8ª séries em escolas noturnas e o direito a atuação do docente na 

educação de jovens e adultos. 

Assim, é fundamental considerar no cômputo de nossa análise, uma 

duplicidade de atendimento nessa rede municipal, em salas com professores habilitados 

e cursos regulares e em projetos com tele-salas que oferecem todo o Ensino 

Fundamental em apenas 11 meses. Pergunta-se: que tipo de parceria seria essa; quais os 

interesses em jogo; quais os princípios éticos que contemplam essa situação; que tipo de 

cidadão jovem se quer forjar; para que mundo social e quais os conteúdos formativos 

deve a experiência escolar da EJA enfatizar? Essas e outras perguntas exigem um 

desdobramento futuro da pesquisa para aprofundar a análise sobre as diferentes 

parcerias estabelecidas entre o poder local e a sociedade civil de modo a servirem a um 

projeto democrático de ampliação dos direitos juvenis na esfera pública. 
Já do ponto de vista orçamentário, 21 projetos, isto é, cerca de 60% do total 

afirmam não possuir orçamento. No município de Itaboraí, embora não haja a definição 

de recursos, há o investimento na contratação de shows. Um dado curioso é exposto 

pelo próprio gestor desses projetos que contrata, conforme suas palavras “do próprio 

bolso”, dois assistentes de produção para a sua equipe técnica.  

Do número total de projetos, 7 (20%) informam que “a verba existe apenas no 

papel”. Apenas 4 projetos (8,5%) afirma que há destinação específica de verba para o 

projeto de juventude. Nesse caso, dois projetos são efetuados em parceria com o 

Governo Federal, de promoção do “Agente Jovem” em suas comunidades. Em Itaboraí 

esse projeto recebe duzentos mil reais (R$ 200.000,00) e a prefeitura entra com mais 

oito mil reais (R$ 8.000,00). Em São Gonçalo esse projeto recebe quarenta e cinco mil 

reais (R$ 45.000,00), sendo que desse total o Governo Federal encaminha quarenta e 

quatro mil e cem reais (R$ 44.100,00) e a prefeitura entra com apenas novecentos reais 
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(R$ 900,00). Note-se que há outros dois projetos em São Gonçalo nos quais apontou-se 

a destinação de recursos. Os “Jogos Escolares”, com uma verba do município no valor 

de vinte e oito mil reais (R$ 28.000,00) e os “Jogos de Integração Estudantil” com 

verba do município no valor de quarenta e sete mil reais (R$ 47.000,00). A área de 

esportes recebe mais verbas que a área de desenvolvimento social, segundo os dados 

fornecidos pelos informantes. Esses dados revelam também o importante papel do 

Governo Federal na indução de políticas municipais (RUA, 1998). Em nossa opinião 

essas parcerias também servem para ampliar a transparência financeira dos projetos. 

Com o intuito de conhecer melhor o que pensam os gestores sobre a juventude 

e as políticas públicas a eles destinadas, pedimos aos entrevistados que explicassem 

como viam o jovem. Certamente, ao responderem a esse tipo de pergunta, cada 

entrevistado também está dizendo a imagem que construiu para si e para os outros em 

relação à juventude. Assim, a grande maioria dos entrevistados (cerca de 57%) reforça 

valores socialmente já consagrados, onde a juventude é carente. O adjetivo que 

qualifica essa carência varia conforme o gestor. O jovem seria “carente de 

oportunidades”; “de eventos” ou de “qualificação profissional”. Já para 34% dos 

entrevistados a juventude é rebelde e precisa ser recuperada, o que reifica a imagem 

negativa do jovem como problema social. Por último, um menor número de 

entrevistados, cerca de 8,5% do total de projetos afirma que a juventude vive uma 

vulnerabilidade social em função do “acesso a bebidas, drogas, despreparo na iniciação 

sexual, saída dos pais para trabalhar”. 

Vale acrescentar que as representações dos gestores estão intimamente 

associadas às representações que criam do papel do poder público no atendimento a 

uma política de juventude.  Segundo a maioria dos gestores já mencionados acima, cabe 

ao poder público ampliar os investimentos e criar “oportunidades para o jovem, dar 

diretrizes, aumentar a auto-estima” dos jovens. A idéia de oportunidades se materializa 

para a maioria dos gestores pela qualificação profissional, isto é, como a grande saída 

para “a inserção do jovem no mercado de trabalho”. Curioso é que menos de 10% dos 

projetos da mostra seja de geração de renda para o jovem. Já na perspectiva da minoria 

dos gestores “há uma forte indicação de que as ações voltadas para a juventude são 

insuficientes para dar conta da demanda e falta integração dos projetos”. 

Quando perguntamos aos gestores sobre a participação dos jovens nos 

projetos, as respostas varam em dois grandes blocos e renovam a compreensão que os 

gestores carregam sobre a juventude. Para 43% dos gestores a participação do jovem é 
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regular, pois ele é “carente, acomodado”, isto é, “não participa das atividades por falta 

de estímulos, não se impõe, não busca a mudança no seu cotidiano, se acomodou”. Para 

57% dos entrevistados, a participação é boa porque o jovem participa dos projetos. Mas, 

se olharmos como se dá essa forma de participação indicada pelos gestores desse último 

bloco de respostas, ela se resume a sugerir atividades, dar opiniões individuais e 

freqüentar as reuniões com a equipe coordenadora. Em nenhum único questionário dos 

municípios da mostra há a participação através de representação dos grupos juvenis para 

definição do programa. É assim que, os jovens são objeto da política pública, mas a 

participação é tutelada. A maioria dos gestores entende o ator social jovem como um 

sujeito “vítima da pobreza e carente de oportunidades”. 

Percebe-se, sobretudo que: 1º As políticas de juventude são políticas destinadas 

aos jovens pobres, que são tratados como um problema social a ser equacionado; 2º Não 

prevalece à perspectiva de uma política de direitos para a juventude nos municípios da 

mostra selecionada, mas sim uma política de integração do jovem, o que talvez induza a 

uma modernização conservadora que permita a renovação do atraso; 3º Há uma má 

distribuição territorial na maioria dos projetos, que estão concentrados nas áreas 

privilegiadas dos municípios, com exceção do projeto “Agente Jovem”; 4º Há uma falta 

de diálogo entre os projetos, que em sua maioria são realizados de modo muito 

fragmentado na esfera municipal, sem estabelecer interfaces entre si. 

As repostas obtidas com os gestores nos levam a confirmar a hipótese inicial do 

estudo. Assim, as suas concepções de juventude conformam políticas dirigidas ao 

jovem. O prosseguimento da pesquisa, através de um estudo de caso, permitirá analisar 

em que medida as representações de juventude, reificadas nas ações de governo se 

tornam hegemônicas ou não entre os próprios jovens alvo dos projetos. 

O desafio está em ouvir o jovem. O desafio está em aumentar a sua sonoridade e 

a sua visibilidade na cena pública, de modo que suas dinâmicas de interação, suas 

formas de sociabilidade e a sua construção de identidades sejam fortalecidas no âmbito 

da sociedade civil e no campo das administrações municipais. 
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