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[..] a criança é jovem, 
 o jovem é adulto,  
o adulto é velho  
e o velho morreu.  
Eu acho que, hoje em dia, o 
sistema é esse.  
(Agente jovem feminino) 

 

1. Introduzindo a problemática 

 

O presente texto resulta de parte da pesquisa “O jovem que há para além do aluno”, 

desmembrada nos dois sub-projetos “O jovem que há para além do aluno nas 

instituições educacionais formais convencionais” e “O jovem que há para além do 

aluno nas instituições educacionais formais não-convencionais”1, realizada em 

Vitória/ES, entre 2002 e 2003. O primeiro sub-projeto foi concretizado numa escola da 

rede municipal focalizando alunos de 7a e 8a séries do Ensino Fundamental. O segundo, 

o gerador deste trabalho, investigou uma das 24 unidades do Projeto Agente Jovem de 

Desenvolvimento Humano,  desenvolvido pela Secretaria Municipal de Ação Social, 

Trabalho e Renda de Vitória e teve os agentes jovens como sujeitos focalizados.  

 

O segundo segmento da pesquisa e aquele que será analisado neste trabalho buscou 

trazer respostas para as questões: a) programas que se propõem a integrar políticas de 

segurança, políticas sociais e ações comunitárias, como o Programa Agente Jovem de 

Desenvolvimento Humano – de caráter educacional formal não-convencional e 

institucionalizado –, identificam seus destinatários como jovens2, como alunos, como 

adultos ou como crianças?; b) que impactos uma visão  fragmentada dos agentes e 

orientadores do projeto, a respeito do público destinatário. pode trazer às suas ações? c) 

                                                           
1 Os sub-projetos foram desenvolvidos pelas Bolsistas Iniciação Científica – CNPq, alunas do curso de 
Graduação de Pedagogia da UFES, Caroline Falco Reis Fernandes, Christiane Menezes Rodrigues, Gisele 
Rogéria Penatieri e Pollyana dos Santos. Vale ressaltar que este texto só se viabilizou graças ao 
competente trabalho de pesquisa das bolsistas.  
2 A faixa etária compreendida como juventude é ampla, dos 14 aos 24 anos, conforme estabelece a ONU. 
Pode-se efetuar recortes para adolescência (dos 14 aos 17 anos) e para juventude propriamente dita (dos 
18 aos 24 anos). A pesquisa que gerou o presente trabalho se ateve ao primeiro recorte já que investigou 
sujeitos de 15 a 17 anos. 
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e, finalmente, como estão as ações dessa agência socializadora diante do acelerado 

ritmo das mudanças sociais?  

 

Neste trabalho a educação está sendo compreendida da perspectiva de duas 

modalidades: da educação não intencional/educação informal/educação paralela e da 

educacional intencional que se desmembra em educação formal e educação não-formal 

(LIBÂNEO, 1998). O foco de discussão recai, aqui, sobre a primeira possibilidade da 

segunda modalidade. O termo formal diz respeito àquilo que implica uma forma, a algo 

estruturado e inteligível. 
 

Educação formal seria, pois, aquela estruturada, organizada, planejada 
intencionalmente, sistemática. Nesse sentido, a educação escolar convencional é 
tipicamente formal. Mas isso não significa dizer  que não ocorra educação formal em 
outros tipos de educação intencional (vamos chamá-las de não-convencionais). Entende-
se, assim que onde haja ensino (escolar ou não) há educação formal. São atividades 
educativas formais [...] desde que nelas estejam presentes a intencionalidade, a 
sistematicidade e condições previamente preparadas, atributos que caracterizam um 
trabalho pedagógico-didático, ainda que realizadas fora do marco do escolar 
propriamente dito. (LIBÂNEO, 1998, p. 81) 

 

Considera-se, neste trabalho, o Programa Agente Jovem de Desenvolvimento 

Humano responsável por uma proposta de educação formal não-convencional3. A 

indagação é, pois: instâncias educativas desta natureza têm cumprido propostas de ação 

destinadas para jovens? E, quiçá, chegam a constitui-se em política pública de 

juventude? 

 

2. Situando a temática e os sujeitos 

 
Os sujeitos desta pesquisa, além de agentes jovens são, acima de tudo, jovens. A idéia de jovem é 

construída social e culturalmente e, portanto, muda conforme o contexto histórico, social, econômico e 

cultural. Não se pode conceber, pois, uma juventude, mas juventudes. As diferentes situações existenciais 

dos sujeitos permitem a construção de concepções diversificadas de jovem ou de juventude. (SPOSITO, 

1994; LEVI & SCHMITT, 1996; CAMACHO, 2000; SPOSITO e CARRANO, 2003). 

 
A compreensão de juventude tem vacilado entre duas tendências: a)  aquela que toma a 

juventude como um conjunto social cujo atributo principal é ser constituído por 

indivíduos pertencentes a uma determinada fase da vida (tendência geracional que 

                                                           
3 Estamos considerando o Programa Agente Jovem como instância educativa, mesmo diante de sua 
postura de auto considerar-se diferente e distante de qualquer identificação com a escola. 



 3

homogeneiza); b) aquela que entende a juventude como um conjunto social 

necessariamente diversificado, que abrange diferentes culturas juvenis decorrentes de 

diferentes pertencimentos de classe, com diferentes parcelas de poder, com diferentes 

interesses ou diferentes situações econômicas.  

 
Verifica-se, também, uma certa instabilidade nas correntes que ora conferem atributos positivos aos 

jovens, como por exemplo, a responsabilidade pelas mudanças sociais ou a possibilidade da moratória, e 

ora destacam aspectos negativos ao considerá-los como “problemas”, como irresponsáveis ou 

desinteressados. E mais, ora são considerados como verdadeiros “problemas sociais”. (PAIS, 1993; 

SPOSITO, 1994, 2003)  

 

a) A juventude e o processo de desinstitucionalização 

 
Abad (2003 e 2003a) indica que está havendo um complexo processo de 

desinstitucionalização dos jovens e que algumas de suas causas podem ser: 

- A multiplicação de novos modelos de família e crise da família tradicional 

recolocam os limites e as funções dos integrantes familiares. Está havendo a 

substituição das relações baseadas no rígido padrão de autoridade paternal e 

incontestável obediência filial pelas relações pais-filhos fundamentadas na 

tolerância, na negociação e na sedução. 

- O fim da ilusão da mobilidade e da ascensão social que deveria ser trazida 

pela expansão da educação média e superior em decorrência da 

modernização industrial, da economia em desenvolvimento e da esperança 

de emprego para todos. 

- A perda da relevância política dos movimentos estudantis revolucionários 

decorrente da reestruturação dos marcos de significado da cultura política 

que congregam ação menos repressiva dos governos e atitudes mais 

democráticas das autoridades universitárias. Soma-se a isso a ausência de 

renovação de lideranças estudantis. 

- O surgimento massificado de novos atores sociais – entre eles os jovens – 

que têm pressionado políticas sociais, reformas na legislação e novos 

contratos sociais na busca de reconhecimento da especificidade e das 

dimensões de uma nova condição social, por não se enquadrarem ou não se 

acomodarem aos antigos formatos institucionais e legais da sociedade. 



 4

- A dissolução de identidades ligadas à idéia de nação e território ocasionada 

pela nova realidade da globalização que provoca o desajustamento das 

crenças e dos valores tradicionais.  

 

 

b) Condição juvenil, desinstitucionalização e moratória  
 

Sposito e Carrano (2003) apresentam uma proposta interessante de Abad (2003a), de 

 
[...]  distinção importante entre condição (modo como uma sociedade constitui e 
significa esse momento do ciclo de vida)  e a situação juvenil que  traduz os 
diferentes percursos que a condição juvenil experimenta a  partir dos mais diversos 
recortes: classe, gênero e etnia. (p. 266) 
 

 
De acordo com Abad (2003 e 2003a), a condição juvenil, hoje, se faz reconhecida e validada graças a três 

fatores: 

- O período da juventude tem se alargado. Primeiro porque a infância tem 

diminuído pressionada pela adolescência que desponta muito mais cedo e 

depois porque a juventude se prolonga até os 30 anos ou mais. 

- A sociedade atual tem encontrado dificuldades para proporcionar um trânsito 

linear, simétrico e ordenado da juventude pelo circuito família—escola—

trabalho/emprego no mundo adulto. Essas dificuldades  provocam a 

relativização da cultura do emprego e do salário.  

- A forte influência dos meios de comunicação tem provocado a emergência 

de  novas formas de aldeia global que delineiam uma verdadeira cultura 

juvenil com caracteres quase universais, heterogênea e inconstante que se 

estabelece de forma paralela, ou em substituição, ou em situação de 

contradição com a transmissão cultural oferecida pelas instituições de 

transição – responsáveis pela socialização –, a saber: a família, a escola e o 

emprego assalariado. 
 

Em conseqüência, pode-se afirmar que a nova condição juvenil se constrói sobre o 
pano de fundo da crise das instituições tradicionalmente consagradas à transmissão 
de uma cultura adulta hegemônica, cujo prestígio tem se debilitado pelo não-
cumprimento de suas promessas e pela perda de sua eficácia simbólica como 
ordenadoras da sociedade. (ABAD, 2003, p.25) 
 
 

O processo de desinstitucionalização da condição juvenil acaba por conferir aos jovens a ausência de 

responsabilidades de terceiros e a presença de uma forte autonomia individual, de uma avidez por 
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experiências vitais, de precoces exercício da sexualidade, de maturidade mental e física e de emancipação 

nos aspectos afetivos e emocionais. Ao mesmo tempo este processo atrasa a autonomia econômica. 

(ABAD, 2003 e 2003a) 

 

Se a entrada na vida adulta era ansiosamente esperada por gerações anteriores de jovens, hoje, cada dia 

mais, não somente se prolonga a condição juvenil no tempo, como não se verifica nenhuma pressa ou 

desejo de assumir a condição adulta. A vida adulta significa dependências, obrigações, amarrações, 

enquanto que a condição juvenil possibilita vivenciar diversificadas experiências socializantes. 

Atualmente ser jovem tornou-se prestigioso, tanto que está ocorrendo um processo de juvenilização da 

cultura4. Entretanto, as gerações anteriores experimentavam a juventude como uma etapa de espera pelas 

coisas boas da vida tanto no plano econômico como no político ou sexual. (ABAD, 2003 e 2003a) 

 

Esta nova condição juvenil nos obriga a rever a noção de moratória social que em outros tempos 

significou um grande avanço na caracterização sociológica da juventude. Margulis (1996) aponta que essa 

categoria explica com muita propriedade questões sociais de juventude das classes médias e da elite. 

Estudos sociológicos têm mostrado que a juventude depende de dinheiro e de tempo – de uma moratória 

social – para viver um período mais ou menos longo com relativa despreocupação e isenção de 

responsabilidades. Este tempo legítimo, proporcionado pela família, é aquele dedicado a estudar e a se 

capacitar e durante o qual a sociedade os brinda com uma especial tolerância. É um período de 

permissividade e legitimidade.5 Mas quando o desemprego e a crise proporcionam, muitas vezes, o tempo 

livre aos jovens das classes populares, essas circunstâncias não levam à moratória social. Esse “tempo 

livre” se constitui em frustração, infelicidade, impotência, culpabilização, sofrimento e mais pobreza. 

Esse “tempo livre”, que na verdade exclui, pode conduzir esses jovens à criminalidade. (MARGULIS, 

1996) 

 

Margulis (1996) aborda, também, a moratória vital. O autor a considera uma espécie de complemento do 

conceito de moratória social. A moratória vital é o crédito temporal, um algo a mais  e que tem 

vinculações com o aspecto energético do corpo. Essa moratória se identifica com a sensação de 

imortalidade tão própria dos jovens. Essa sensação e essa forma de se situar no mundo se associa com a 

falta de temeridade de alguns atos gratuitos, com condutas autodestrutivas que colocam em risco a saúde 

que eles julgam inesgotável, com a audácia e o lançar-se em desafios e, com a exposição a acidentes, a 

excessos e a superdoses. Esta moratória é comum a todos os jovens de todas as classes sociais.  

 

Abad (2003 e 2003a) aponta a necessidade de se reconhecer que, hoje, a noção de moratória social 

começa a ser ampliada e enriquecida para superar dois grandes desafios. De um lado há os jovens das 

classes populares, mencionados também por Margulis (1996), que gozam de tempo livre que significa 

tempo de espera, de vazio, de falta de trabalho, de estudos e de ócio criativo e enriquecedor. Trata-se de 

um tempo desvalorizado e não legitimizado socialmente que empurra o jovem para a marginalidade, para 

                                                           
4 Abad (2003) chama de juvenilização da cultura a condição e a exibição do juvenil como diferença 
colocadas no corpo, ou seja, naquilo que tem maior visibilidade social. 
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a exclusão e para a exposição aos agentes de limpeza social. De outro lado, há os jovens de classes sociais 

com possibilidades de atraso legitimado nas responsabilidades da vida adulta. Para esses sujeitos, o 

período de formação tende a alongar-se por dois motivos: ou pela exigência de conhecimentos cada vez 

mais complexos para a inserção social  ou pela falta de garantia de absorção no mundo do trabalho apesar 

da educação recebida. Esse longo período de capacitação tem o amparo das instituições educativas. 

Porém, 

 

Ambos são jovens, e ainda que estejam numa situação diferente, numa classe de 
idade diferente, segundo Bourdieu (1987), compartilham em terrenos de geração a 
mesma condição de desinstitucionalização  da juventude, que se subjetiva no tempo 
e espaço liberados. Não por acaso é no tempo e nos cenários “extras” (escolar, 
familiar, trabalhista), e em relação com seus pares, em locais e percursos próprios, 
onde os jovens se sentem mais definitivamente jovens do que em nenhum outro 
momento, lugar e companhia. A instauração da moratória, e ao mesmo tempo a sua 
negação, à que muitos  cientistas sociais aderem, é a chave para definir 
ontologicamente a atual condição juvenil, como uma metáfora da sociedade atual: a 
contradição entre uma ilusória promessa de liberdade individual e a possibilidade de 
uma verdadeira conquista coletiva. [...] a desinstitucionalização também oferece a 
conquista da liberdade, como uma oportunidade de desenvolver uma moral mais 
autônoma e crítica, de enriquecer seu itinerário biográfico com experiências 
socializantes menos controladas pelos adultos, com a possibilidade iminente de 
subverter o destino que, pela origem de sua classe, lhes corresponderia na estrutura 
social, ocupando um potente campo de inovação social e cultural para a sociedade. 
(ABAD, 2003, p. 27e 28) 

 

Aquilo que Abad denomina de desinstitucionalização, Pais (1993) nomeia de marginalidade normativa. 

Para o segundo autor:  

 
Os jovens que vivem uma situação de maior marginalidade normativa são os mais 
propensos a fixar-se, de forma duradoura, num grupo de amigos, no quadro no qual 
desenvolvem a maior parte de suas atividades de lazer; em contrapartida, os mais 
inseridos em trajetórias tradicionais de êxito social desenvolvem um maior ecletismo 
convivial cujas atividades de lazer são também mais compartilhadas com a família. 
(PAIS, 1993, p. 122) 
 
 

O que se verifica é que a desinstitucionalização ou marginalidade normativa, propiciam, aos jovens, a 

conquista da liberdade na medida em que estes têm a oportunidade de desenvolver uma trajetória com 

experiências socializantes mais autônoma e menos controlada pelos adultos. Se por um lado os jovens 

nesta condição têm maiores possibilidades de vivenciar experiências de caráter iminentemente juvenis, 

por outro lado, há o risco de ficarem nas “margens do êxito social”. 

 

A desinstitucionalização pode estar associada ao enfraquecimento do processo de socialização em 

instituições como a escola, a família e até o próprio Estado. Diante desse quadro, iniciativas de governos 

têm surgido na forma de medidas duplamente compensatórias. Por um lado aparecem para compensar o 

déficit deixado pela família e pela escola na formação/socialização dos jovens. Por outro lado, vêm 

compensar o déficit e o atraso atribuídos aos jovens de classes populares prestando assistência de maneira 

a garantir, ainda que minimamente, condições de exercício de cidadania. O Projeto Agente Jovem de 

                                                                                                                                                                          
5 Sobre a moratória, conferir também Erik Erikson, 1987. 
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Desenvolvimento Social e Humano se constitui num exemplo de programa institucionalizado criado com 

o intuito de suprir as brechas deixadas pela família e pela escola na socialização de seus jovens alunos. 

 

Cabem os questionamentos: quais as relações entre esse processo de 

desinstitucionalização  e um programa institucionalizado com proposta socializadora 

como o Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano? Projetos dessa 

natureza têm fôlego para atender as demandas decorrentes desse processo de 

desinstitucionalização vivido pelos jovens contemporâneos? 
3. O jovem que há para além do agente jovem 

 

A pesquisa que inspirou este texto se propôs a um trabalho qualitativo realizado entre os 

anos de 2002 e 2003. A coleta de dados se deu último semestre do governo de Fernando 

Henrique Cardoso, por meio das seguintes técnicas: consulta a documentos e relatórios, 

observação do cotidiano e das ações de intervenção do projeto, complementada com 

registro rigoroso dos fenômenos observados, entrevistas individuais com o pessoal 

técnico e grupos focais com jovens, com instrutores e orientadores. Todas as fases da 

pesquisa, da coleta de dados às análises, foram sendo processadas à luz de referências 

teóricas representadas por estudos relativos a juventude, a políticas públicas e a escola.  

 

Os sujeitos centrais  pesquisados foram jovens integrantes do Projeto Agente Jovem  de 

Desenvolvimento Social  e Humano, uma ação do Ministério da Assistência e 

Previdência Social concretizada pela Secretaria de Ação Social, Trabalho e Geração de 

Renda da Prefeitura Municipal Vitória. 
 

Em 2002, ano da coleta dos dados desta pesquisa, o Projeto atendeu cerca de 600 jovens distribuídos em 

24 grupos constituídos de 25 agentes jovens em média, distribuídos nos diferentes bairros da cidade. A 

pesquisa investigou um desses grupos, reconhecido como o “Grupo do Centro” composto de 22 

elementos, sendo 7 moças e 15 rapazes, com idades oscilando entre 15 e 17 anos. Todos eram moradores 

da região central e dos morros em redor e estudavam em escolas públicas localizadas nas redondezas. 

Segundo a Orientadora Social do grupo, que fazia um acompanhamento escolar desses jovens, eles não 

gostavam da escola e tinham notas baixas. Alguns estavam no Projeto há quase 3 anos, outros há 1 ano ou 

2 anos, mas a maioria há menos de 1 ano. Os maiores problemas enfrentados pelos componentes deste 

grupo se referiam à família. Em sua maioria eram filhos de pais separados, uns morando com parentes, 

outros filhos adotivos. Havia também casos de espancamento, de conflitos em casa e sérios problemas 

financeiros. 
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O Projeto foi implantado em Vitória em setembro de 1999 e muito bem vindo pelas autoridades e 

população em geral porque, na época, a capital capixaba ocupava a desconfortável posição de 1º lugar no 

ranking das capitais brasileiras mais violentas para jovens de 15 a 24 anos. (CAMACHO, 2003).  

 
Foi implantado em todo território nacional, contemplando todas as capitais e vários 

municípios. Foi incorporado pelo Plano Nacional de Segurança Pública, do Governo 

Federal, que tem por objetivo integrar políticas de segurança, políticas sociais e ações 

comunitárias, visando aumentar a segurança e a tranqüilidade do cidadão brasileiro. O 

Plano de Segurança, em seu 2o capítulo se refere às Medidas no Âmbito da Cooperação 

do Governo Federal com os Governos Estaduais, inseridos no compromisso relativo à 

intensificação das Ações do Programa Nacional de Direitos Humanos. Este programa 

vem sendo implantado sob a tutela das diferentes instâncias governamentais (federal, 

estaduais e municipais) e contando com a parceria de organizações não-governamentais. 

 
O financiamento do Projeto Agente Jovem foi concebido para ser feito, em regime de co-financiamento, 

com a participação das três esferas governamentais.  

 
Na esfera federal busca-se a convergência de ações vinculadas a várias áreas, 
articulando-se com Ministérios da Saúde, Meio Ambiente, Justiça, procurando otimizar 
recursos e garantir uma eficácia e eficiência nos resultados [...] Busca-se, também, 
estimular a parceria com a iniciativa privada, mediante o patrocínio de empresários. [...] 
Os recursos podem ser utilizados para o pagamento de [...] bolsa mensal para Agentes 
Jovens, no valor de R$ 65,00 [mensais].  (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2000, p.8) 

 
De acordo com o guia para gestores do Projeto Agente Jovem, o projeto se constitui em ações de  

(...) preparação do jovem para atuar intergeracionalmente e evoluir para o 
desenvolvimento pessoal e comunitário, com base em dois eixos. O primeiro eixo 
trabalha com a perspectiva de que o jovem possa ser reintegrado à sociedade, 
resgatando vínculos familiares e que adquira “ferramentas” que possibilitem a definição 
de um novo projeto de vida, reinserindo-o no sistema educacional e propiciando 
atividades que facilitem a sua inserção no mercado de trabalho. O segundo voltado para 
o conceito de protagonismo juvenil onde os jovens receberão, para isso, preparação 
adequada para atuarem em suas comunidades ao apoio às áreas de saúde, meio ambiente 
e cidadania. [...] O público-alvo [...] é o jovem carente de 15, 16 e 17 anos, em situação 
de risco social. (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2000, 
p.6) 
 

 
Analisando o acima proposto, verificam-se pelo menos três questões importantes. A primeira se refere à 

concepção de jovem que permeia o Projeto Agente Jovem. Este projeto entende o jovem como um 

problema social – é carente, não inserido socialmente, desgarrado da família, desempregado, não 

participativo e, principalmente, em situação de risco social. Nota-se a presença das teorias, denominadas 

por Pais (1993), de “socialização contínua” dominantes nos anos 50 e 60, com forte influência do 

funcionalismo, que compreendia a juventude  como uma fonte de problemas. Nesse caso, os desvios ou 
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até a delinqüência juvenil são explicadas “como conseqüência da incapacidade de os jovens se ajustarem 

às normas de comportamento dominantes” (Pais, 1993, p. 53).  Segue o autor afirmando que dentre as 

muitas versões de juventude, há esta que a compreende “como problema social: eles são os problemas de 

inserção profissional, os problemas de falta de participação social, os problemas de droga, os problemas 

de delinqüência, os problemas com a escola, os problemas com os pais (...)”. (p.26 e 27) 

 

A segunda questão que sobressai é a intenção do Projeto de reinserção no sistema educacional e de 

inserção no mercado de trabalho. Se estes são seus objetivos, então fica claro que está presente o 

entendimento de que esses jovens alvo se encontram num processo de desinstitucionalização escolar e 

familiar. 

 

A terceira questão que se verifica é o caráter compensatório encontrado no Projeto porque pretende 

“compensar” o “atraso”, as carências e as defasagens da vida pessoal e social desses jovens. Vale lembrar 

que a educação que se propõe “compensatória” parte do princípio de um défict atribuído ao indivíduo e 

que é preciso recuperar. Cabe indagar: qual é a origem deste déficit? A origem não estaria nos direitos 

negados? Um programa que parte deste princípio corre sérios riscos de efeitos perversos como o de adotar 

uma perspectiva assistencialista.  

 

Além da visão compensatória, observa-se, ainda, neste Projeto, a presença de uma concepção de educação 

formal não convencional na medida que deseja fugir do esquema escolar convencional.  

 
Não tem nada de aula ali não. Não tem esse negócio de sala de aula não (...) O aluno 
é aquele que tem que suprir muitas obrigações pedagógicas, eu acho. Ele é muito 
cobrado pedagogicamente. No meu caso é cobrar socialmente. É uma diferença 
muito grande. O aluno está indo a uma escola adquirir conhecimentos teóricos que 
vai formá-lo um profissional. O nosso [Projeto] é mais conhecimentos sociais que 
vai dar a ele a oportunidade de transformação, de ver a vida dele de uma forma 
diferente, que ele possa mudar. O aluno se tá ali sentado tem que aprender aquilo ali, 
se vai fazer prova, se vai ser aprovado, reprovado.[...] O agente jovem não. [...] A 
gente observa a diferença, a gente observa o jovem no seu comportamento, na sua 
vida social, no grupo, na família, na escola. O interesse maior dele é a transformação 
dele como cidadão. (Coordenadora) 
 

 

Outra indicação da presença da idéia da compensação está nos critérios de seleção dos jovens. Ao 

estabelecer como critérios de participação, a situação de serem carentes – ou seja, de pertencerem a 

famílias cuja renda per capita não ultrapasse meio salário mínimo, de serem egressos de Programas de 

Renda Mínima, de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) ou em Liberdade Assistida – parte do 

princípio de que esses jovens destinatários do projeto são in0divíduos com um déficit que deve ser 

recuperado por meio de medidas compensatórias. 

 

Merecem destaque, primeiro o fato do Guia para Gestores do Projeto indicar o público-

alvo como sendo o jovem carente em situação de risco e, depois, o fato da equipe 
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técnica e dos jovens destinatários “incorporem” fortemente nos seus discursos e na sua 

prática.  
 
É um projeto que foi criado e destinado pra jovens de risco social e pessoal, com a 
faixa etária de 15 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. (Técnico) 

 
[...] eles perguntaram pra gente: por que você quer entrar? Mas eu acho que eles não 
levam isso em consideração porque tem perguntas tipo: você é usuário de drogas? 
No seu bairro tem tráfico? [... ] É negócio de risco mesmo. (Agente jovem feminino) 

 
Eles tira mais a gente da rua achando que a gente pode fazer coisa errada, pra conter 
o impulso dos jovens. (Agente jovem feminino) 

 

Entretanto, não há unanimidade entre os agentes jovens quanto ao enquadramento de todos na situação de 

risco. 

 
Agente Jovem, pra mim não é um Projeto que tira jovens do risco porque eu acho 
que todo mundo tá em risco. Mas falar... falando assim... logo vem na cabeça e 
pensa que o jovem tá envolvido com coisas marginalizadas e não é sempre assim. 
(Agente jovem feminino) 
 
 

A ênfase  conferida por todos os sujeitos do Projeto ao risco social remete a questões como: o que de fato 

significa esse risco social? Significa “proteger” os jovens dos riscos que a sociedade lhe impõe ou 

“proteger” a sociedade dos riscos que essa juventude oferece? O entendimento de jovem desta perspectiva 

imprime no Projeto um caráter preventivo.   

 

Diante dessa proposta de definição dos destinos da vida, de reinserção educacional e  familiar, de 

protagonismo juvenil, de inserção no mercado de trabalho e, principalmente, de construção da identidade 

e da cidadania, quais os resultados alcançados? A resposta a este questionamento foi buscada nos 

discursos dos agentes jovens que tomaram direções diferenciadas: positivas e negativas.  

 

Destacam-se como manifestações positivas: a otimização das relações de sociabilidade juvenil e o auxílio 

na complementação da renda familiar.  

 

[...] o Projeto pra mim, eu sempre resumo em duas coisas: amizade e cumplicidade 
[...] Eu acho que o Projeto pra mim é uma coisa de amor [...] não é uma coisa 
financeira [...] é gostoso tá aqui dentro. Conheço um monte de gente [...] Sei lá, 
aprendi a amar todo mundo aqui. (Agente jovem feminino) 
 
 
Eu entrei no Projeto por causa do dinheiro mesmo. Eu falo mesmo. Foi por causa 
dos R$ 65,00 e pronto [...] Depois de um tempo que eu passei no Projeto eu até 
passei a esquecer a bolsa. Até mesmo porque a bolsa nunca vem no mês certo. 
Sempre demora. (Agente jovem masculino) 
 

 
A convivência entre os jovens é muito valorizada também por seu caráter de lazer. 
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Eu acho que a gente, entrando no Agente Jovem, aprendeu a ser mais unido. (Agente 
jovem masculino) 
 
Eu gosto de todo mundo que tá aqui dentro [...] Eu não gosto de uma coisa: de 
quando entra em férias eu fico um tempão sem ver todo mundo. (Agente jovem 
feminino) 

 

Como já disse Abad (2003 e 2003a) o tempo livre dos jovens das classes populares pode ser 

compreendido como algo perigoso, que empurra para a exclusão social, mas pode ser entendido, também, 

como ócio criativo e enriquecedor. Os técnicos do Projeto desvalorizam, não reconhecem como legítimo 

e reprimem o tempo livre dos agentes jovens. O Projeto tem como uma das metas, justamente, preencher 

o vazio deixado pelas outras instituições. Mas, para os jovens, estar juntos, mesmo que para “não fazer 

nada”, os deixa felizes porque isto é lazer e é  nessas ocasiões que ocorrem a deliciosa construção das 

relações grupais e o vivenciar das culturas juvenis. Aliás, dentre as coisas mais apreciadas estava o “não 

fazer nada”.  

 
“Matar o tempo” envolve uma astúcia, uma perícia, uma arte que um bom assassino 
de tempo deve possuir – e que se aprende com a prática, com os “bandidos” mais 
experimentados do grupo. É nesse “não fazer nada que se produzem as 
solidariedades e identidades  grupais... (PAIS, p. 108) 

 

O Projeto Agente Jovem apresentou duas dimensões que merecem destaque. De um lado há o Projeto 

enquanto uma instância educacional institucionalizada formal não-convencional com suas regras e 

normas objetivando a formação do cidadão agente jovem. De outro lado, e simultaneamente, está o 

Projeto Agente Jovem sendo construído no cotidiano pelos diversos sujeitos com suas regras e normas 

próprias, com seus valores e desejos e com suas histórias e trajetórias. Ora prevalece uma dimensão, ora 

prevalece a outra. E em várias situações ocorrem tensões e movimentos de resistência.  

 
Ser agente jovem é ser um jovem exemplo. (Coordenadora) 
 
Você é 24 horas agente jovem. Se um aprontar lá fora vão falar que foi o agente 
jovem e não o fulano de tal. Então vocês usam a camisa de identificação. É um 
uniforme. Vocês estão sendo classificados como agentes jovens. (Técnico) 

 

Por um lado o Projeto propõe a homogeneização dos agentes jovens padronizando-os desde a forma de se 

vestir, passando pelo comportamento e pelo discurso, chegando até a definir o projeto de vida futura. Um 

dos objetivos veementemente frisados pela equipe técnica remete à formação de cidadãos homogêneos 

que a sociedade reclama e que o Projeto pretende  a ela devolver 

 
O maior objetivo nosso é mostrar ao jovem que ele é um sujeito de direito. Que ele é 
um cidadão e que ele é capaz de mudar a  sua vida (Coordenadora) 
 
Tem que trabalhar muito o senso de responsabilidade. Trabalhar com o ser cidadão, 
ser sujeito como cidadão. (Técnico) 

 

Por outro lado, os jovens se distanciam das propostas do Projeto porque rejeitam a uniformidade e 

buscam a diferenciação em relação aos outros. E esse processo de diferenciação é muito significativo para 

os jovens porque faz parte da própria construção de suas identidades. Por vezes criam estilos próprios de 



 12

se vestir, de falar, de se comportar para se diferenciarem entre si, entre grupos, entre gerações e entre 

classes sociais.  

 
O simbolismo da aparência é entre os jovens revelador de expressões de identidade 
grupal, sendo as identificações acompanhadas por complexos e subtis processos de 
diferenciação. O vestuário, em particular, aparece entre os jovens como um 
instrumento de integração grupal, um poder simbólico. (PAIS, 1993, p. 99) 
 
 

E fenômeno ficou muito evidente no grupo pesquisado, sobretudo entre as moças. Dentre elas havia um 

grupo que se destacava como integrantes do movimento Punk. Contrariando a norma estabelecida da 

obrigatoriedade do uso da camiseta do Projeto, elas se vestiam com cores escuras, utilizavam piercings 

em várias partes do corpo e outros adereços como correntes, correntes e broches. 

 
Punk não é estilo, é atitude. (...) Punk is not fashion! (Agente jovem feminino) 
 
 

Ao mesmo tempo em que defendem o direito de serem diferentes, têm consciência da rejeição dos 

“outros” e reclamam: 

 
Eles julgam o jovem assim... não digo só pela aparência, mas sabe... por exemplo, se 
o jovem tem um dred, se o jovem tem um piercing ou colocar uma tatoo... Pô, o 
jovem é feliz! Isso não deixa de fazer do jovem uma pessoa capacitada, uma pessoa, 
sabe, responsável, capaz de tá trabalhando ali naquilo que gosta. E o sistema hoje 
não vê assim [...] eles vêem a gente, jovens diferentes como pessoas marginalizadas. 
(Agente jovem feminino) 

 

Outras manifestações negativas dos agentes jovens dizem respeito às manobras e à utilização que fazem 

deles.. 

 
O Projeto Agente Jovem é uma coisa política [...] Acho que tipo assim, a gente é 
carne podre e os fatores políticos são os urubus, sabe? Todo mundo tá querendo 
cobiçar a gente um pouquinho pra alcançar algum tipo de prestígio, né. [...] hoje em 
dia não passa de um fator político, de um aglomeradozinho de pessoas que são 
cobiçadas pra, dar prestígio pros nosso, vamos dizer, superiores, né. Detesto esse 
termo, mas tudo bem, superiores. [..] eles enrolam a gente financeiramente, 
psicologicamente porque prometem o céu e a terra [...] depois dão um chutão [...] 
Então eu acho que são os nossos superiores que desanimam a gente, que colocam a 
gente pra baixo [...] Foi o que eu falei, eles usam a gente só politicamente pra 
engrandecer o próprio ego. É isso, cara!  (Agente jovem feminino) 
 

 
Outro desencontro entre equipe técnica e jovens se refere e ao respeito/desrespeito à situação e condição 

juvenis. Para os adultos há respeito: 

 

Eu trato o jovem como ele é mesmo. (Coordenadora) 
 
Eu trato como pessoa, como ser individual [...] Eu tento, na medida do possível [...] 
ver cada um. (Técnico) 

 
 

Entretanto, os jovens percebem outra postura dos responsáveis pelo Projeto: 
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Eu acho que eles vêem a gente como crianças que eles podem ter total domínio 
sobre a gente e tá ordenando coisas pra gente tá obedecendo [...] Eles acham que não 
somos capazes de assumir responsabilidades. [...] Eles vêem a gente como crianças 
que não são responsáveis pelos próprios atos. (Agente jovem feminino) 

 

Apesar de reconhecerem que os adultos do Projeto os percebem como crianças irresponsáveis, os sujeitos 

investigados, enquanto jovens de classes populares, reconhecem-se responsáveis e adultos.  

 
Ser jovem hoje é não ser jovem [...] antigamente [...] o jovem era uma coisa mais 
infante [...] cercado de família, de estudo e vamos dizer, de brincadeira. Hoje em dia 
o jovem é uma pessoa que tem que ter responsabilidade profissional, educacional... 
familiar. Cara, o jovem hoje ele tem que tá, querendo ou não, ele tem que tá disposto 
a assumir responsabilidades. É um jovem adulto. (Agente jovem masculino) 
 
O jovem de hoje também não é mais jovem [...] pela parte familiar também. Ele já 
constitui família cedo, né. Meninas de 14, 15, 17 anos já estão tendo filhos, são mães 
solteiras [...] E também não têm oportunidade de emprego. (Agente jovem feminino) 

 

As duas falas que antecedem refletem o reconhecimento de que são destituídos da moratória social. Mas 

há aqueles que se reconhecem portadores da moratória vital: 

 
[...] ser jovem é tá sempre experimentando [...] Os jovens têm que tá sempre 
experimentando as coisas novas boas, tá apto a fazer... qualquer tipo de coisa, ser 
independente. (Agente jovem masculino) 
 
O jovem só pensa em beijar na boca [...] e trepar na escada. [...] adolescente é 
assim... só pensa em trabalhar pra conseguir mais gatinho, comprar um possante pra 
beijar na boca. (Agente jovem feminino) 

 

4. Tecendo algumas considerações finais 

 

Algumas constatações a respeito do Projeto Agente Jovem merecem destaque: 

 

• foi implantado enquanto uma medida governamental responsável por “compensar” os déficits 

gerados pelas brechas de instituições socializadoras;  

• ao mesmo tempo, veio como uma tentativa de responder ao processo de desinstitucionalização da 

condição juvenil que se instala na sociedade contemporânea; 

• limita-se aos parâmetros de um projeto, ainda que institucionalizado, com proposta de ação voltada 

para os jovens; 

• a proposta de se constituir num projeto para a juventude, não se traduz nas ações dos pessoal técnico 

no cotidiano. Para os agentes jovens, eles são infantilizados e ao mesmo tempo adultizados nas suas 

relações com os adultos responsáveis pelo Projeto. Infantilizados quando são  vistos e tratados como 

pessoas, e adultizados quando lhes são cobradas e exigidas condutas “adequadas” como agente 

jovem. Os profissionais do Projeto  os vêem: ora como pessoa-criança e ora como agente jovem-

adulto. E o jovem? Onde ficou? O jovem que há além do agente jovem está oculto aos olhos do 

Projeto Agente Jovem! 
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A partir deste reconhecimento das limitações que um projeto sofre, fica a proposta de  se discutir políticas 

públicas de juventude.  

 

León (2003 e 2003a) afirma que nas discussões a respeito de políticas de juventude se verifica uma ênfase 

no plano da articulação, da coordenação e na unificação da oferta de programas para os jovens e que 

 
Por isso, não é de se estranhar a ausência de um olhar mais global sobre política 
pública de juventude, que ultrapasse uma visão particularizada que avance no 
processo de passar da geração de programas sociais juvenis à construção de uma 
política. Já se repetiu em demasiado: a soma de programas sociais não faz uma 
política (destaque nosso). (LEÓN, 2003, p. 78) 

 

O presente trabalho suscitou a necessidade de discussões a respeito de políticas de juventude, mas 

reconhecendo a impossibilidade desta empreitada aqui e agora, passo ao encerramento fazendo uma 

proposta: que se pense em política pública de juventude que se alavanque na distinção feita por Sola 

(1998) entre políticas de feitio compensatório ou corretivo e políticas transformadoras. Proponho, 

também, políticas com formato inclusivo ou integrador, de recorte afirmativo de direitos e voltadas para o 

presente. A proposta a ser colocada é, portanto, aquela que busque a integração, a inclusão, com o intuito 

de superar situações de crise social e mecanismos de exclusão do presente momento e que afirme os 

direitos de autonomia e de autodeterminação dos jovens no seu momento atual de vida denominado 

juventude (SPOSITO e CARRANO, 2003). 

 

Partindo da premissa de que as políticas públicas de juventude são construídas a partir da concepção que 

seus gestores têm de seu destinatário – o jovem –, a proposta colocada é a de que se eleja uma concepção 

mais democrática que não fragmente o jovem, ou em criança, ou em adulto, ou em carente e assim por 

diante. Que sejam superadas as idéias de jovem problema e de jovem ser incompleto e em formação, 

colocando-se no seu lugar o jovem com direitos de acesso à educação e à saúde, de inserção social, de 

trabalho, de horas de lazer, de espaços de sociabilidade e de relações de afetividade. E que, acima de tudo, 

prevaleça uma concepção de jovem como sujeito de direito. 

 

E, finalmente, respondendo à questão inicial: Projeto Agente Jovem, uma ação, um programa, mas não 

uma política pública de juventude. 
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