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Objetivos 

Programas/projetos orientados pelas 
políticas públicas e voltados a jovens são o 
objeto deste estudo, que tem como objetivo 
classificá-los. 

Métodos/Procedimentos 

Este estudo classificou 21 programas 
exclusivos para jovens, dentre 60 instituições 
sociais do município de Santo André, segundo 
a concepção de juventude que adotam e a 
Secretaria em que se inserem, a partir do Guia 
de Recursos e Serviços e do site, ambos da 
Prefeitura Municipal (Shimizu, 2009).  

Tomou como base Abramo (2005), que 
classifica as concepções de juventude nas 
políticas públicas que orientam ações dirigidas 
a jovens como: Juventude como período 
preparatório (entendida como fase de transição 
entre infância e vida adulta); Juventude como 
etapa problemática (caracterizada pelos 
problemas que ameaçam a ordem social 
vigente ou associada a comportamentos de 
risco e transgressões); Jovem como ator 
estratégico do desenvolvimento 
(responsabilidade na solução de problemas da 
comunidade do jovem) e Juventude cidadã 
como sujeito de direitos (deixa de definir o 
jovem a partir de incompletudes ou problemas, 
reconhecendo a existência de necessidades 
específicas, assim como potencialidades de 
contribuição e participação).  

Resultados 

Grande parte dos projetos toma a 
juventude como etapa problemática, seguidos 
pela abordagem do jovem como ator 
estratégico do desenvolvimento, que significa 
tanto a construção da imagem do jovem como 
fonte e vítima de problemas sociais, ao mesmo 
tempo em que há uma aposta para que este 
seja o protagonista do desenvolvimento de sua 
comunidade. Em contrapartida, nenhum deles 
pauta-se na concepção de juventude cidadã 
como sujeito de direitos como mostra, a seguir, 
a tabela 1. 

 
Tabela 1 – Programas voltados aos jovens, segundo 
inserção nas Secretarias Municipais de Santo André 
e a concepção de juventude adotada. Santo André, 

2009. 

Projetos/ 
Secretarias 
Municipais  

Concepções de juventude 

Etapa 
problemá-

tica 

Período 
Preparatório 

Ator 
estratégico 

do desenvol-
vimento 

N (%) N (%) N (%) 

Inclusão social 8 (38,0) 2 (9,5) 3 (14,3) 

Cultura/esporte/ 
lazer 

_ 3 (14,3) _ 

Educação/ 
formação 
profissional  

1 (4,8) _ 2 (9,5) 

Saúde 1 (4,8) _ 1 (4,8) 

Total 10 (47,6) 5(23,8) 6 (28,6) 

Conclusões 

Mesmo após a promulgação do 
Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) em 
1990, os programas analisados parecem ainda 
não reconhecer a juventude com necessidades 
e potencialidades específicas, a partir de seu 
pertencimento de classe/grupo social.  
Parecem focalizados aos jovens tomados como 
problemáticos, geralmente os moradores das 
periferias, na tentativa de ocupá-los no período 
que não estão no ensino formal, com pouco 
potencial de mudança dos processos de 
exclusão social em que vivem, ficando muito 
aquém de tomá-los como sujeitos de direitos. 
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