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GT 1 – Cultura, identidades e diferenças 

 

1. Introdução 

 

É possível afirmar que o tema da Juventude Negra chega à agenda das políticas 

públicas
1
 de juventude a partir da 1ª. Conferência Nacional de Políticas Públicas de 

Juventude, em abril de 2008. No momento em que a proposta mais votada entre as 22 

prioridades eleitas pelos delegados e delegadas da Conferência foi a implementação das 

resoluções do 1º. Encontro Nacional de Juventude Negra (dizia o texto da resolução: 

“Reconhecimento e aplicação, pelo poder público, transformando em políticas públicas de 

juventude as resoluções do 1º Encontro Nacional de Juventude Negra (ENJUNE), 

priorizando as mesmas como diretrizes étnico/raciais de/para/com as juventudes”). 

O documento a que se refere esta resolução é um registro do 1º. ENJUNE 

(ocorrido em Lauro de Freitas-BA, em julho de 2007, com cerca de 700 pessoas vindas de 

todo o Brasil), no qual consta mais de setecentas propostas, divididas em 14 eixos 

temáticos
2
. No geral, o documento pode ser considerado tanto um programa de ação para a 

organização da juventude negra, como uma agenda a ser seguida pelo poder público. Ainda 

que o documento não faça esta distinção de propostas internas e externas, traz consigo uma 

                                                           
1
 Política públicas são consideradas “un conjunto conformado por uno o vários objetivos colectivos 

considerados necessarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, 

por una instituición u organización guvernamental com la finalidad de orientar el comportamiento de 

actores individualies o coletivos para modificar una situacion percebida como insatisfatoria problematica” 

(Roth, 1999: 14). 

 No caso em questão estamos falando da situação específica da juventude negra que de acordo com os dados 

do Mapa da Violência 2011, Em 2002, em cada grupo de 100 mil negros, 30 foram assassinados, número que 

saltou para 33,6 em 2008. Já entre os brancos, o número de mortos por homicídio, que era de 20,6 por 100 

mil, caiu para 15,9. 
2
 São os temas do Relatório do 1º. ENJUNE: Cultura; Segurança, vulnerabilidade e risco social; 

Educação;Saúde; Terra e Moradia; Comunicação e Tecnologia; Religião do povo negro; Meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável; Trabalho; Intervenção social nos espaços políticos; Reparações e ações 

afirmativas; Gênero e feminismo; Identidade de gênero e orientação sexual; Inclusão de pessoas com 

deficiência. 
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prioridade: o combate às altas taxas de mortalidade de jovens negros
3
, através de uma 

campanha “Contra o Genocídio da Juventude Negra”. 

Este resultado trouxe impacto positivo para a questão racial no âmbito das 

políticas públicas de juventude, já que a juventude negra
4
 passou a ser a prioridade número 

1 (um) para a principal instância do Governo Federal que trata desta pasta. 

A partir de então, muitos esforços no sentido de elaborar uma política para a 

juventude negra foram movimentados. O Conselho Nacional de Juventude criou um Grupo 

de Trabalho de Políticas Públicas de Juventude Negra com a finalidade de estudar as 

resoluções do 1º. ENJUNE, além de fazer indicações de como o Poder Público poderia 

responder a elas. Ao final de seus trabalhos este Grupo de Trabalho entregou ao 

CONJUVE um relatório contendo um mapeamento de algumas ações desenvolvidas pelo 

Governo Federal que possuíam potencial para atender a juventude negra, propondo uma 

articulação transversal entre vários ministérios da área social.  

Em 30 de novembro de 2009, o mesmo Conselho realizou o Seminário “Políticas 

Públicas em Defesa da Vida da Juventude Negra”, com o objetivo de reunir um número 

maior de organizações da sociedade em torno do debate de políticas públicas que 

respondessem à demanda colocada pela 1ª. CNPPJ. O evento debateu o Índice de 

Vulnerabilidade Juvenil (IVJ), o racismo institucional no poder judiciário, mas não 

deliberou pela ação conjunta do Poder Público com a sociedade civil. 

Em setembro de 2010, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

realizou uma oficina chamada “Oficina de Combate à mortalidade da juventude negra” 

com a participação de militantes do movimento de juventude negra, especialistas em 

direitos humanos, segurança pública e com a presença de outros ministérios, em parceria 

com a Fundação Friedrich Ebert. O objetivo era elaborar diretrizes para a constituição de 

um Plano de Combate à mortalidade da juventude negra. Esta Oficina reuniu gestores do 

Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Juventude, além de 

especialistas em Segurança Pública e Direitos Humanos e militantes do movimento negro. 

                                                           
3
 No caso em questão estamos falando da situação específica da juventude negra que de acordo com os dados 

do Mapa da Violência 2011, Em 2002, em cada grupo de 100 mil negros, 30 foram assassinados, número que 

saltou para 33,6 em 2008. Já entre os brancos, o número de mortos por homicídio, que era de 20,6 por 100 

mil, caiu para 15,9. 
4
 Juventude negra aqui um segmento social cuja faixa etária varia entre 15 e 29 anos e que se autodeclara 

preto/a ou pardo/a. 
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Foram compartilhadas informações sobre a ação policial, as taxas de mortalidade de jovens 

e políticas públicas em torno da juventude negra. Ficou advertida a necessidade de criar 

uma agenda em torno da criação de um Plano de Combate à Mortalidade da Juventude 

Negra. 

Em nove de junho de 2011, o Conselho Nacional de Segurança Pública aprovou 

uma resolução com o tema dos altos índices de morte entre jovens negros, mostrada pelo 

Mapa da Violência 2011, que apontava que a probabilidade de morte de um jovem negro, 

entre 15 e 25 anos, é 127,6% maior que a de um branco da mesma faixa etária. A resolução 

recomendava ao Ministério da Justiça, à Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e à 

Secretaria Nacional de Juventude, Secretaria Nacional de Direitos Humanos e à Secretaria 

de Políticas para as Mulheres a instituição de mecanismos, visando a busca de soluções em 

relação às políticas públicas de combate a violência letal contra a juventude negra. 

No mesmo ano de 2011, já sob a gestão da Presidenta Dilma Roussef a Secretaria 

Nacional de Juventude apresentou ao Fórum de Direitos e Cidadania (FDC)
5
 a proposta de 

constituição de uma Sala de Situação de Juventude Negra, com a intenção de construir uma 

agenda em torno dessa temática. 

Todos esses eventos apontam para a situação de que o tema Juventude Negra 

ocupa a pauta das políticas públicas de juventude, deixando de ser um estado de coisas 

para se tornar um problema político (Rua, 1998). Entretanto isto ainda não incorreu, como 

veremos a seguir, na implementação de um plano ou um programa voltado para a 

juventude negra. 

Uma questão frequente nos diálogos entre sociedade civil e poder púbico nesta 

trajetória é a demanda constante pela criação de canais de diálogo com a sociedade civil, 

especialmente com os que estão “na ponta” e com os movimentos sociais. 

À exceção da Sala de Situação no FDC, em todos os outros espaços nos quais o 

tema da juventude negra surgiu (e o Governo procurou responder) foram arranjos 

institucionais partilhados entre poder público e sociedade civil. O que chama a atenção 

para o quão importante são os espaços participativos para os direitos da juventude negra.  

                                                           
5
 “Instalado em 15 de março de 2011, o Fórum de Direitos e Cidadania é a instância responsável , no âmbito 

do Governo Federal, por promover a articulação política e gerencial das ações voltadas para a garantia e 

expansão do exercício da cidadania e do desenvolvimento sustentável”. Apresentação do FDC, 25 de 

novembro de 2011. 
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Outro dilema presente em destes arranjos gira em torno de como encaminhar as 

demandas deste setor duplamente identificado entre os órgãos governamentais. Pois se o 

Governo Federal possui uma Secretaria Nacional de Juventude possui também uma 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, na qual as ações voltadas para 

população negra tem sido prioridade, como veremos adiante. 

Igualmente, existem ações desenvolvidas pelo Governo Federal que de uma forma 

ou de outra acabam por tocar neste segmento. Assim, a seguir abordaremos este conjunto 

de ações desenvolvidas a partir do viés da igualdade racial sobre a juventude e da 

juventude sobre a igualdade racial.  

2. Histórico das políticas públicas nacionais dirigidas à juventude negra  

Como tratamos aqui de temas cruzados: políticas de juventude com políticas de 

igualdade racial procura-se indagar o quanto cada política atende ao setor inverso, ou seja, 

o quanto as políticas de juventude atendem à igualdade racial (no tocante à juventude 

negra) e o quanto as políticas de igualdade racial atendem à juventude negra. 

2.1 Políticas de Igualdade Racial 

Ainda que as políticas públicas para a igualdade racial só possam ser localizadas 

com consistência no Brasil apenas a partir da criação da Secretaria Especial de Políticas de 

Igualdade Racial, é possível localizar ao longo da República ações pontuais como a criação 

da Fundação Cultural Palmares em 1988: 

Criada em 1988, a Fundação Cultural Palmares é uma instituição pública 

vinculada ao Ministério da Cultura que tem a finalidade de promover e preservar 

a cultura afro-brasileira. Preocupada com a igualdade racial e com a valorização 

das manifestações de matriz africana, a Palmares formula e implanta políticas 

públicas que potencializam a participação da população negra brasileira nos 

processos de desenvolvimento do País. (Site da Fundação Cultural Palmares 

http://www.palmares.gov.br/?page_id=95, consultado em 18 de janeiro de 2012) 

 

Na década de 1990, houve um processo disparado por parte do movimento negro 

que passa a focar a ação na reivindicação de políticas públicas. Para Santos (2009),  

Os anos 1990 representam para os movimentos negros um período de 

significativa de mudanças institucionais. Até o ano de 1995, após a realização da 

Marcha Zumbi dos Palmares Pela Cidadania e a Vida, organizada por diversas 

organizações negras em Brasília, as demandas destes movimentos 

http://www.palmares.gov.br/?page_id=95
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transformaram-se do „denuncismo‟ para demandas „propositivas‟. (...) após este 

momento os ativistas passam a propor políticas de inclusão racial e a dialogar 

com as esferas estatais de modo mais profissionalizado e sistemáticos. Na 

ocasião, o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso cria o Grupo 

de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra - GTI, a fim 

de responder de forma mais objetiva às demandas e pressões políticas exercidas 

pelos movimentos negros durante o seu governo. (p. 242). 

O retrato deste momento é, com certeza, o documento apresentado ao Presidente 

da República, Fernando Henrique Cardoso, em 20 de novembro de 1995, fruto da “Marcha 

Zumbi dos Palmares, contra o racismo, pela cidadania e pela vida”. Este documento é 

destacado por três características essenciais: a unidade das organizações do Movimento 

Negro; a defesa de Zumbi dos Palmares como herói nacional; a sua fundamentação teórica 

e técnica, com muitos dados e citações; e uma pauta concreta e extensa ao Governo 

Brasileiro. 

Em resumo, a relação entre a população negra organizada e as políticas públicas, 

ao longo do que foi registrado aqui, esteve sempre balizada pelo combate à discriminação e 

ao acesso à educação. A Marcha Zumbi de 1995 apresentou uma pauta ampla para a ação 

do Estado, abordando diversas temáticas. 

Os anos 2000 começaram com uma agenda internacional importante, em 2001 

ocorreu em Durban a Conferência contra o racismo e discriminações correlatas. 

Movimentos Negros e étnicos do mundo todo e do Brasil tiveram papel fundamental nos 

processos de negociação e elaboração das propostas em que a ideia de reparação ganha 

força (Saillant, 2009).  

Após a conferência de Durban, o marco histórico seguinte é em 2003, quando é 

criada a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a SEPPIR. De 

Acordo com Santos (2009), a SEPPIR 

(...) resulta do aprofundamento das relações político-institucionais entre 

movimentos negros e Estado (...), sinaliza de forma efetiva a incorporação de 

demandas de ativistas negros(as) pertencentes ao PT. (p. 244). 

Neste momento não podemos acusar nenhuma relação direta entre o debate sobre 

igualdade racial e o tema juventude. Isso passa a ocorrer lentamente ao longo dos 

Governos seguintes. 
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Governo Lula 

No ano de 2003 a criação de um organismo estatal ligado à Presidência da 

República com status ministerial, tendo como objetivos:  

Promover a igualdade e a proteção dos direitos de indivíduos e grupos raciais e 

étnicos afetados pela discriminação e demais formas de intolerância, com ênfase 

na população negra; 

Acompanhar e coordenar políticas de diferentes ministérios e outros órgãos do 

Governo Brasileiro para a promoção da igualdade racial; 

Articular, promover e acompanhar a execução de diversos programas de 

cooperação com organismos públicos e privados, nacionais e internacionais; 

Promover e acompanhar o cumprimento de acordos e convenções internacionais 

assinados pelo Brasil, que digam respeito à promoção da igualdade e combate à 

discriminação racial ou étnica;  

Auxiliar o Ministério das Relações Exteriores nas políticas internacionais, no que 

se refere à aproximação de nações do Continente Africano; (Portal da Igualdade 

Racial (http://www.portaldaigualdade.gov.br/sobre - pesquisa realizada em 03 de 

fevereiro de 2011) 

 

Suas políticas e programas estão neste trabalho apresentados na Tabela 1. Nessa 

tabela estão listadas as ações, sejam projetos, programas, planos ou políticas. E também 

consta descrição e relação com o tema Juventude. Na sequência da tabela apresentaremos a 

análise. 

2.2 Políticas Públicas de Juventude 

Descreveremos o desenvolvimento das políticas de Juventude desde a República 

Nova, a partir dos estudos realizados sobre o tema, até o governo Fernando Henrique 

Cardoso. Em seguida, partimos para os anos do governo do Presidente Lula, para os quais 

valemo-nos dos materiais produzidos institucionalmente. 

 

Governo Fernando Henrique Cardoso - 1995 a 2002 

O termo “juventude” não entrou na Constituição Brasileira de 1988. O fato da 

Organização das Nações Unidas (ONU) ter declarado o ano de 1985 o Ano Internacional 

da Juventude teve pouca repercussão no Brasil. Como informa Abramo (1997), apenas 

cerca de dez anos depois da referida Conferência da ONU foi criada, pela primeira vez, no 

http://www.portaldaigualdade.gov.br/sobre
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Brasil uma Assessoria Especial para Assuntos da Juventude, vinculada ao Gabinete do 

Ministro da Educação.  

Nesta época, também surgiram dois programas da Comunidade Solidária 

destinados a jovens: o Universidade Solidária e um concurso de estímulo e financiamento a 

programas de capacitação profissional de jovens (NOVAIS, 2007: 260). 

Esse cenário passa a se alterar no final dos anos de 1990 e no início da década 

atual. Iniciativas públicas são observadas, algumas envolvendo parcerias com instituições 

da sociedade civil, e as várias instâncias do Poder Executivo – federal, estadual e 

municipal – são mobilizadas. (Carrano e Spósito, 2007: p. 181). 

Segundo Abad (2002), em linhas gerais, a evolução histórica das políticas de 

juventude na América Latina foi determinada pelos problemas de exclusão dos jovens da 

sociedade e os desafios de como lhes facilitar processos de transição e integração ao 

mundo adulto.  

Ressalvando a pluralidade de enfoques, as características institucionais e a 

diversidade regional dos países latino-americanos, esse autor sintetiza contribuições de 

diversos autores e estabelece periodização em torno de quatro distintos modelos de 

políticas de juventude: a) a ampliação da educação e o uso do tempo livre (entre 1950 e 

1980); b) o controle social de setores juvenis mobilizados (entre 1970 e 1985); c) o 

enfrentamento da pobreza e a prevenção do delito (entre 1985 e 2000); e d) a inserção 

laboral de jovens excluídos (entre 1990 e 2000). (idem: p. 182).  

Segue abaixo levantamento feito por Sposito e Carrano (2006) dos programas de 

juventude de 1988 até 2002 

Antes de 1995: Programa Saúde do Adolescente e do Jovem (Ministério da 

Saúde), Programa Especial de Treinamento (PET – Ministério da Educação) e Prêmio 

Jovem Cientista (Ministério da Ciência e Tecnologia), de 1995 a 1998: Jogos da 

Juventude; Esporte Solidário (ambos do Ministério dos Esportes e Turismo); PRONERA 

(Ministério do Desenvolvimento Agrário), PLANFOR (Ministério do Trabalho e 

Emprego), Capacitação Solidária e Alfabetização Solidária (Presidência da República / 

Conselho Comunidade Solidária), de 1998 a 2002: Projeto Escola Jovem, Financiamento 

Estudantil e Programa Recomeço (Ministério da Educação); Olimpíadas Colegiais, Projeto 
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Navegar e Esporte na Escola (Ministério do Esporte e Turismo); Serviço Civil Voluntário, 

Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual, Programa de Defesa dos Direitos 

da Criança e do Adolescente e Programa Paz nas Escolas (Ministério da Justiça); Jovem 

Empreendedor (Ministério do Trabalho e Emprego); Centros da Juventude e Agente Jovem 

de Desenvolvimento Social e Humano (Brasil Jovem – Ministério da Previdência e 

Assistência Social); Prêmio Jovem Cientista do Futuro (Ministério da Ciência e 

Tecnologia), Piaps e Cenafoco (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República), Brasil em Ação (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão), Projeto 

Alvorada (Presidência da República). Cinco programas não ofereceram informações sobre 

a data do início de suas atividades: Programa de Apoio ao Aluno Estrangeiro (Ministério 

da Educação), Reinserção Social do Adolescente em Conflito com a Lei (Ministério da 

Justiça), Combate ao Abuso e Exploração Sexual (Ministério do Esporte e Turismo), 

Projeto Sentinela (Ministério da Previdência e Assistência Social) e Projeto Rede Jovem 

(Comunidade Solidária).  

Todos esses programas tem a peculiaridade de não atingir o segmento jovem de 

modo orgânico, sistemático. Não possuem alguma congruência ou consonância em termos 

objetivo (Sposito e Carrano, 2006). 

Ainda que por fora do Governo Federal e mais localizado no âmbito da sociedade 

civil, para os autores, o ano de 2001 representou um marco na política de juventude 

impulsionada pela ação das juventudes organizadas dos partidos políticos de esquerda e 

centro esquerda que influenciaram a construção de programas de governo de capitais e 

municípios de pequenos e médios e 

O elenco desse novo desenho institucional estão localizados também os 

Conselhos de Juventude, tanto municipais como estaduais, com formatos e 

funções diversos (p. 207). "Verifica-se que nas percepções há, também, um 

conjunto de referências ligadas às novas desigualdades e processos de exclusão 

decorrentes das conjunturas neoliberais que atingem sobretudo o segmento 

juvenil, e que, por essas razões, são demandadas ações específicas para esses 

segmentos.(p. 208). 

Os conselhos e Orçamentos participativos são os espaços por excelência deste 

fenômeno. Entretanto, assinalam que: 

Torna-se importante considerar que desenhos institucionais novos no âmbito da 

máquina estatal lutam por espaços de reconhecimento, de interferência e de 

poder diante de estruturas pesadas, burocráticas e já enraizadas na administração 

pública. Por essas razões, é preciso tornar efetiva a capacidade de articular ações 
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e parcerias e evitar que aos organismos reste apenas uma função decorativa e, de 

certa forma, apaziguadora de uma certa pressão de jovens e demais setores da 

sociedade civil, quando essa incipiente institucionalidade de forma geral é 

marcada pela ausência de poder nas relações de governabilidade no interior do 

Poder Executivo municipal (p. 209)  

E sobre a juventude negra: 

As formas menos orgânicas dos coletivos juvenis que se originam na cidade – 

sobretudo aquelas derivadas do mundo da cultura, do lazer e da ação voluntária – 

têm, em geral, ocupado menos espaço, não apenas como público destinatário das 

ações ou equipamentos, mas sobretudo como atores relevantes na formulação das 

ações. (p. 211) 

 

Governo Lula 

No tocante às políticas de juventude, o Governo Lula pode ser dividido em dois 

períodos, antes e depois da criação da Secretaria Nacional de Juventude, do Conselho 

Nacional de Juventude e do Programa Nacional de Inclusão de Jovens. 

2003 a 2005 

Regina Novaes (2007) foi a primeira presidenta do Conselho Nacional de 

Juventude e é estudiosa do tema. De acordo com a pesquisadora, nos anos 1980 os 

segmentos juvenis receberam atenção de governos e de organizações não governamentais 

para a sua inclusão econômica, mas apenas nos anos noventa o Brasil a experiência desta 

geração ganhou o cenário, na forma de ações localizadas em alguns municípios e na forma 

de problemas de pesquisa, considerando as potencialidades, vulnerabilidades demandas da 

juventude, num processo de conhecimento e reconhecimento da juventude que foi 

ganhando parceiros em Universidades, ONGs e organismos internacionais. (NOVAES, 

2007: 253) 

Novaes descreve estes anos de 2003 a 2005, com mobilização juvenil e avanços 

da parte do Poder Público, com a constituição de  

uma inédita Comissão Especial de Políticas Públicas de Juventude. Esta 

Comissão fez audiências públicas por todo o Brasil, realizou uma Conferência 

Nacional em Brasília e também promoveu visitas a experiências internacionais. 

Neste percurso, elaborou-se uma proposta de emenda constitucional, um Plano 

Nacional de Juventude e uma proposta de Estatuto da Juventude. (NOVAES, 

2007: 254) 
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Em 2004 foi criado o Grupo Interministerial para examinar as políticas dirigidas à 

juventude, com a reunião de 19 ministérios mais a participação do IPEA, com a produção 

de diagnóstico sobre a juventude brasileira.  

Em 2005, finalmente, por meio de medida provisória foi criada a Secretaria 

Nacional de Juventude, o Conselho Nacional de Juventude e o Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens (ProJovem)
6
.  

2005 a 2010 

As ações deste período são caracterizadas por um esforço de apresentarem 

ligações que as unifiquem em um propósito. Assim foi com a criação do PROJOVEM, e 

com a elaboração do Guia de Políticas Públicas de Juventude. 

Entretanto, antes de passarmos à descrição das ações, é preciso antes expor sobre 

um quadro conceitual que orienta a classificação destas políticas com a juventude negra. 

Esta exposição visa objetivar como um programa, um projeto ou uma atividade 

desenvolvida pelo poder público atinge um público específico: a juventude negra. 

2.3 Políticas públicas e juventude negra 

Para chegarmos à classificação adotada mais adiante, recorremos à reflexão que 

Regina Novaes elaborou para trabalhar com as políticas públicas de juventude como um 

todo dentro das políticas universais. No caso em questão a lógica desenvolvida por Novaes 

será replicada as políticas públicas voltadas à juventude negra (em específico) dentro de 

um contexto geral (ou universal), já que partimos de um dado recorte das políticas 

públicas: de um lado as políticas de juventude e de outro, as políticas de igualdade racial. 

Regina Novaes (2011: 346-347) diz que: 

Quando se fala de „política pública de juventude‟, no singular, a 

primeira palavra que vem à cabeça é „educação‟. Nesse setor estaria a política 

pública de juventude por excelência. A promessa de „moratória social‟ remete a 

um período de preparação para a vida adulta, de formação para o mercado de 

trabalho. Para tanto, deve-se oferecer acesso ao sistema educativo regular e, 

ainda, criar outras modalidades alternativas, também de responsabilidade do 

Ministério da Educação, que dêem conta de garantir aceso, permanência e 

certificação. 

                                                           
6
 “Todos os jovens brasileiros, de 15 a 29 anos, são potencialmente beneficiários da Política Nacional de 

Juventude. A Lei 11.129, vigente desde 30.6.2005, cria: a) a Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SNJUV), cuja tarefa principal é articular e supervisionar os 

programas e ações voltadas para os/as jovens; b) o Conselho Nacional da Juventude (Conjuv), com caráter 

consultivo, cuja tarefa principal é fomentar estudos e propor diretrizes para a referida política; c) o Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens (o ProJovem), um amplo programa de caráter emergencial voltado para 

jovens de 18 a 24 anos, excluídos da escola e do mercado de trabalho.”( NOVAES, 2007: 254-255) 
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No entanto, quando se fala de „políticas públicas de juventude‟, no 

plural, a educação não perde sua importância inquestionável, mas já não pode ser 

a única responsável do Estado. É só no plural que se constrói este singular 

„sujeito de direito‟. Múltiplas trajetórias juvenis revelam uma geração marcada 

pela diversificação dos padrões de passagem para a vida adulta, por rápidas 

mudanças tecnológicas que afetam as relações entre educação, trabalho e cultura 

e por variados mecanismos de exclusão de jovens. Nessa nova configuração 

geracional, além da educação, outras políticas setoriais são imprescindíveis. 

Nesse sentido, as políticas públicas de juventude poderiam ser classificadas 

enquanto: 

 Universais (ou básicas ou estruturais), aquelas que dizem respeito a 

demandas de distribuição e à universalização de acessos que deveriam 

contemplar todos os cidadãos,até mesmo os jovens. 

Atrativas, (ou preferenciais ou por afinidade) são dirigidas a públicos 

definidos (por critérios de renda, ocupações, atividades, local de moradia e 

outros pertencimentos), porém – mesmo não tendo idade como critério – atraem 

majoritariamente pessoas jovens, seja porque se referem à dimensões societárias 

que os atarem (por exemplo, o Programa Pontos de Cultura), seja porque 

respondem a problemas que tocam diretamente significativa parcela dessa 

geração de jovens brasileiros na medida em que se referem ao envolvimento com 

drogas, segurança e combate à violência (como o Protejo, segmento do 

Pronasci). 

Específicas (ou exclusivamente para jovens), aquelas que se destinam 

apenas a grupos etários entre 15 e 29 anos e são desenhadas de acordo com as 

características e demandas e demandas dos segmentos juvenil que foi definido 

como “público-alvo‟. De maneira geral, as políticas específicas se pretendem 

inclusivas, oferecendo escolaridade e inserção produtiva, social e cultural para 

grupos de jovens que vivem em situação de exclusão. 

Entenda-se, nesta aplicação, conceitual que as políticas Universais de Juventude 

Negra serão aquelas que “dizem respeito a demandas de distribuição e à universalização 

de acessos que deveriam contemplar todos os cidadãos, até mesmo os jovens”... negros. 

Entenda-se, na mesma lógica que as políticas Específicas de Juventude Negra serão 

aquelas que “se destinam apenas a grupos etários entre 15 e 29 anos” da cor/raça preta ou 

parda. 

Faremos, entretanto, uma adequação da segunda categoria, a chamada atrativa. A 

autora considera que esta classe de políticas públicas de juventude é aquela que atinge 

majoritariamente um público de 15 a 29 anos, “mesmo não tendo idade como critério”. A 

adequação da utilização desta categoria para este trabalho reside neste elemento do 

conceito: serão atrativas as políticas públicas de juventude negra que oferecem o critério 

racial como critério de atendimento. 

3. As políticas públicas de juventude negra 
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Políticas públicas com relação com a Juventude Negra 
 

Ação/ Órgão 

executor ou 

coordenação 

Descrição Ligação 

com a 

Juventude 

Negra 

PROJOVEM 

Integrado/ 

Ministério da 

Educação 

Lançado em 2008, o Projovem Integrado surgiu da união de outros seis 

programas voltados para a juventude: o próprio Projovem (então, ligada 

à Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à Secretaria-Geral da 

Presidência da República); Agente Jovem (Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome); Saberes da Terra e Escola 

de Fábrica (Ministério da Educação); Juventude Cidadã e Consórcio 

Social da Juventude (Ministério do Trabalho e Emprego). Juntos, esses 

programas atenderam 683,7 mil jovens entre 2007 e 2008. 

Com a integração, o Projovem passou a atuar com as modalidades 

Projovem Urbano (Secretaria Nacional de Juventude); Projovem Campo 

(Ministério da Educação); Projovem Adolescente (Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome) e Projovem Trabalhador 

(Ministério do Trabalho e Emprego). A iniciativa é resultado da parceria 

direta entre o governo federal, os estados e municípios. 

O objetivo foi ampliar o atendimento a um número maior de jovens, 

assegurando-lhes a reintegração à escola e a qualificação profissional, 

além de inseri-los em ações de cidadania, esporte, cultura e lazer. Em 

2008 e 2009 as quatro modalidades atenderam, juntas, a mais de 1 

milhão de jovens. Em 2010, a expectativa é atender mais 1 milhão de 

jovens em todo o Brasil. Em 2011, o programa migrou para o MEC. 

 

Universal 

Plano Nacional 

de Implantação 

da Lei nº 10.639 

/ MEC - SEPPIR 

 

 

Em 2003 foi aprovada no Congresso Nacional a Lei nº. 10.639, que 

altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), e torna obrigatório 

o ensino de história e cultura da áfrica e das populações negras 

brasileiras nas escolas de ensino fundamental e médio de todo o país. Por 

este motivo, a Subsecretaria de Políticas de Ações Afirmativas da 

SEPPIR (SubAA), em parceria com o Ministério da Educação, formulou 

o Plano Nacional de Implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino de História 

e Cultura Afro-brasileira e Africana. O Plano estabelece metas e 

estratégias para a ampla adoção da Lei nº 10.639. Lançado em 13 de 

maio de 2009, o documento prevê e enfatiza as diferentes 

responsabilidades do poderes executivos, dos legislativos e dos 

conselhos de educação municipais, estaduais e federal no processo, e 

trabalha na perspectiva de três ações principais: formação dos 

professores, produção de material didático e sensibilização dos gestores 

da educação. 

Atrativas 

Programa 

Institucional de 

Bolsas de 

Iniciação 

Científica/ 

Com o objetivo de promover o desenvolvimento do pensamento 

científico e a iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino 

superior, em 13 de maio de 2009, a SEPPIR assinou, pela primeira vez, 

um acordo de cooperação com o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq/ Ministério da Ciência e Tecnologia), 

para a distribuição de 600 bolsas do Programa Institucional de Bolsas de 

Atrativa 
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Ministério da 

Ciência e 

Tecnologia 

Iniciação Cientifica (PIBIC), criando a linha PIBIC Ações Afirmativas. 

No período 2009-2010, o benefício atendeu alunos que entraram nas 

universidades públicas por meio do sistema de ações afirmativas de 47 

instituições públicas de ensino. As bolsas, no valor de R$ 300 mensais 

por um ano, foram viabilizadas para estimular a renovação acadêmica e 

enfrentar a evasão escolar. As escolas que foram contempladas com o 

complemento financeiro foram escolhidas pelo CNPq e a seleção dos 

alunos ficou a cargo das respectivas universidades. Para o período 2010-

2011, o Programa foi renovado com a ampliação da oferta de 600 para 

800 bolsas, no valor de R$360,00 mensais, entre 60 instituições públicas 

de ensino superior. 

Programa 

Ciência Sem 

Fronteiras/ 

Ministério da 

Educação 

(MEC), 

Ministério da 

Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação (MCTI 

Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a 

consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da 

inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da 

mobilidade internacional. A iniciativa é parceria dos Ministérios da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação 

(MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e 

Capes –, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do 

MEC. O projeto prevê a utilização de até 75 mil bolsas em quatro anos e 

irão superar a marca de R$ 3.2 bilhões até 2015, para promover 

intercâmbio, de forma que alunos de graduação e pós-graduação façam 

estágio no exterior; busca atrair pesquisadores do exterior que queiram 

se fixar no Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores 

brasileiros nas áreas prioritárias definidas no Programa, bem como criar 

oportunidade para que pesquisadores de empresas recebam treinamento 

especializado no exterior. 

As Chamadas são financiadas com recursos da CAPES, do CNPq e de 

Empresas parceiras. 

Atrativa 

ProUni/ MEC O ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais, em instituições 

de ensino superior privado, para estudantes de baixa renda e professores 

da rede pública que não têm formação superior. 

Essas iniciativas ampliaram significativamente o número de vagas na 

educação superior contribuindo para o cumprimento de uma das metas 

do PDE, que consiste em assegurar, até 2011, o acesso de pelo menos 

30% dos jovens brasileiros, com idade entre 18 e 24 anos, ao ensino 

superior. Para concorrer à bolsa, o aluno deve participar do Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem), ter renda familiar de até três salários 

mínimos e atender às condições: ter cursado o ensino médio completo 

em escola pública ou em escola privada com bolsa integral; ter cursado o 

ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em escola 

privada com bolsa integral; ser professor da rede pública de ensino 

básico, com efetivo exercício, e estar concorrendo à vaga em curso de 

licenciatura; ser portador de deficiência. As adesões das instituições de 

ensino superior são feitas por meio de convênio firmado com o 

Ministério da Educação. 

Atrativa 

Projeto Farol/ 

Secretaria 

Especial de 

Políticas de 

Igualdade Racial 

Promove a cidadania entre os jovens negros em situação de risco social, 

em conflito com a lei ou egresso de penitenciárias. O principal desafio é 

trazê-los de volta à sociedade ao inseri-los na rede de ensino e no 

mercado de trabalho e fazer com que desenvolvam atividades 

Específico 
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(SEPPIR). socioeducativo, culturais, atuando como multiplicadores desse processo. 

Das três categorias criadas para a Juventude Negra, duas delas podem ser 

consideradas válidas para pensar os avanços para a Juventude Negra em Políticas Públicas: 

as Atrativas e as Específicas.  

Assim, temos: 

- Plano Nacional de Implantação da Lei 10.639 

- Programa Institucioinal de Bolsas de Iniciação Científica 

- O Programa Universidade Para Todos (PROUNI)
7
, 

- O Programa Ciência Sem Fronteiras, 

- O Projeto Farol. 

O PROUNI reserva 50% das suas bolsas para estudantes negros, e atingiu neste 

ano de 2012 a marca de um milhão
8
 de bolsas para estudantes de todo o Brasil. Ele pode 

ser considerado como o principal programa de inclusão ao Ensino Superior e um dos 

principais programas sociais do Governo Federal desde que foi criado. Sua abrangência é 

nacional e atende milhares de jovens todos os anos desde 2004, os incluindo no Ensino 

Superior. Não estão neste quadro de políticas as ações afirmativas de Universidades 

Públicas, Federais e Estaduais, cuja primeira experiência é de 2002 na Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro e hoje está em mais de 70 Universidades Públicas do Brasil.  

O Projeto Farol com o escasso recurso inferior a quatro milhões de reais e 

ocorrendo em apenas 13 cidades
9
, de três regiões do país (Sul, Sudeste e Nordeste), 

ocorreu em 2009/2010 e não foi reeditado. Não há informações sobre o número de 

atendidos. 

                                                           
7
 Não existe um recorte etário no PROUNI, mas é considerado pelo Governo Federal com uma política de 

juventude. 
8
 http://www2.planalto.gov.br/imprensa/releases/presidenta-dilma-participa-de-cerimonia-alusiva-a-

concessao-de-1-milhao-de-bolsas-do-prouni, pesquisado em 19 de fevereiro de 2012. 
9
 Guarulhos, Cidade Ocidental, Fortaleza, Alvorada, Formosa, Campinas, Novo Hamburgo, Duque de 

Caxias, Vila Velha, Recife, Olinda, São Paulo, São João de Meriti, Betim, Santo André, Taboão da Serra, Rio 

de Janeiro (UF) 

 

http://www2.planalto.gov.br/imprensa/releases/presidenta-dilma-participa-de-cerimonia-alusiva-a-concessao-de-1-milhao-de-bolsas-do-prouni
http://www2.planalto.gov.br/imprensa/releases/presidenta-dilma-participa-de-cerimonia-alusiva-a-concessao-de-1-milhao-de-bolsas-do-prouni
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Para pensarmos sobre a penetração do tema Juventude Negra para o conjunto dos 

órgãos executores das políticas públicas, verifiquemos os executores das ações. O que 

possuem em comum é a alta concentração em ministérios das áreas sociais, Trabalho, 

Educação, Cultura, Esporte, Segurança Pública e Desenvolvimento Agrário. Destoam desta 

observação os ministérios da Ciência e Tecnologia e da Defesa. 

Outra informação importante é que o Projeto Farol é executado pela SEPPIR, o 

órgão máximo das PIR, mas não se encontra listado no Portal da Igualdade Racial. Da 

mesma forma, ações PIR da área da educação atendem prioritariamente a jovens e que não 

estão listados nas Políticas de Juventude. Isto revela uma questão quanto à autoria das 

políticas chamadas transversais, como as de Igualdade Racial e de Juventude. São políticas 

que podem ser executadas por diversos ministérios, mas nem sempre são apropriadas pelos 

órgãos protagonistas das temáticas.  

Alguns programas constantes no quadro classificados como Universais, ou 

seja, com uma incidência ocasional sobre a juventude negra que merecem destaque em 

razão da grande quantidade de atendidos. Por exemplo, o Projovem tem cerca de 70% de 

seus atendidos jovens autodeclarados negros.  Para ficar neste exemplo, chamamos a 

atenção para uma questão presente nos debates entre as políticas de igualdade racial e as 

chamadas políticas universais. Em geral, quando uma política pública aborda um público 

heterogêneo de indiferenciado, lança-se ao risco de deixar de resolver os problemas a que 

se propõe solucionar. As políticas educacionais são um bom exemplo neste sentido. 

Durante décadas as escolas, no ímpeto de tratar todos com igualdade passou a 

homogeneizar diferenças, com isso, advindos do desrespeito a própria igualdade passam a 

multiplicar-se. A partir destas críticas, foi elaborada a Lei 10639 de 2003, que tornava 

obrigatório o ensino história e cultura da Áfricana e Afrobrasileira. E, com base nesta lei 

elaborada pelo Conselho Nacional de Educação, o Parecer nº. 3 de 2004 do Conselho 

Nacional de Educação, publicado e homologado pelo ministro da Educação em 19 de maio 

de 2004, sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana. Diz o 

parecer: 

Reconhecer exige a valorização e respeito às pessoas negras, à sua descendência 

africana, sua cultura e história. Significa buscar, compreender seus valores e 

lutas, ser sensível ao sofrimento causado por tantas formas de desqualificação: 

apelidos depreciativos, brincadeiras, piadas de mau gosto sugerindo 

incapacidade, ridicularizando seus traços físicos, a textura de seus cabelos, 

fazendo pouco das religiões de raiz africana. Implica criar condições para que os 

estudantes negros não sejam rejeitados em virtude da cor da sua pele, 
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menosprezados em virtude de seus antepassados terem sido explorados como 

escravos, não sejam desencorajados de prosseguir estudos, de estudar questões 

que dizem respeito à comunidade negra. 

Reconhecer exige que os estabelecimentos de ensino, frequentados em sua 

maioria por população negra, contem com instalações e equipamentos sólidos, 

atualizados, com professores competentes no domínio dos conteúdos de ensino, 

comprometidos com a educação de negros e brancos, no sentido de que venham 

a relacionar-se com respeito, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes e 

palavras que impliquem desrespeito e discriminação. 

Políticas de reparações e de reconhecimento formarão programas de ações 

afirmativas, isto é, conjuntos de ações políticas dirigidas à correção de 

desigualdades raciais e sociais, orientadas para oferta de tratamento diferenciado 

com vistas a corrigir desvantagens e marginalização criadas e mantidas por 

estrutura social excludente e discriminatória. CNE, 2004”04)     

 

A preocupação com o reconhecimento das diferenças entre a juventude não se 

figuram com vigor entre as ações governamentais, entre espaços de participação e controle 

social observamos outro cenário. Já temos como exemplo disto o acima citado Conselho 

Nacional de Educação e o parecer à Lei 10639. O Conselho Nacional de Juventude 

também aborda o tema em outros documentos. 

 Em 2005, o documento “Política Nacional de Juventude: diretrizes e 

perspectivas”, do CONJUVE, já chamava a atenção para a questão da maior vitimização da 

juventude negra em relação à juventude branca. O texto dizia que entre brancos, “a taxa de 

homicídios é de 20,6 em 100 mil; na população negra a taxa é de 34 em 100 mil, isto é, a 

proporção de vítimas de homicídios entre a população parda ou preta é 65,3%” 

(CONJUVE, 2006: 81). 

E o mesmo documento recomendava que para este problema era preciso:  

a) aprimoramento e ampliação de políticas universais; b) desenvolvimento de 

políticas específicas de enfrentamento e prevenção da violência juvenil; c) 

estabelecimento de uma instância de gestão específica, em cada nível de 

governo, responsável por fazer diagnóstico, análise e articulação no conjunto de 

ações de prevenção à violência de juventude, inclusive naquilo que compete às 

políticas universais. (CONJUVE, 2006: 83) 

O documento também aponta que: 

a maior vulnerabilidade da população jovem negra em relação ao mercado de 

trabalho e à educação. Entre os/as jovens de 15 a 17 anos, 8,2% só trabalham. 

Este número sobe para 9,3% entre os negros/as, e desce para 7,2% entre os 

brancos/as. Na faixa etária entre 20 e 24 anos, o número de negros/as que declara 

apenas trabalhar é superior ao número de brancos. 

 

Negros e negras também são menos remunerados. Dados do Censo de 2000 

apontam que, para aqueles que possuem rendimento mensal, com idade entre 15 

e 24 anos, 8,7% dos brancos/as não possuem nenhum rendimento, enquanto essa 

percentagem é de 12,4% entre os negros/as; 59,3% dos brancos/as declaram 

receber até 2 salários mínimos, entre os negros/as esse número é de 71,3%; e 

entre aqueles que recebem mais de 5 salários mínimos, os brancos/ as perfaziam 

6,7% e os negros/as apenas 2,3%. (CONJUVE. 2006: 95) 
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E para combater estes problemas, o CONJUVE recomenda: 

Criar mecanismos que enfrentem a discriminação racial e de geração por parte de 

instituições públicas, em especial da polícia, de modo a constituir padrões de 

respeito à dignidade, à vida e aos direitos de jovens negros/as.  

Criar programas e projetos destinados, especificamente, à promoção dos direitos 

econômicos dos/das jovens negros/as, de modo a garantir renda e a ocupação de 

cargos e postos de trabalho destinados exclusivamente à população branca. 

Criar mecanismos de fiscalização do mercado de trabalho, para garantir a 

igualdade de direitos e oportunidades, bem como políticas contra a discriminação 

na busca, acesso e permanência e promoção dos/das jovens negros/as no 

mercado de trabalho. (CONJUVE, 2006: 99). 

Outra importante produção do CONJUVE foi o documento “Reflexões sobre a 

Política Nacional de Juventude”, de 2011, elaborado em fins de 2010. Questões como 

diversidades na condição de reconhecimento das diferenças passam a ocupar espaço 

importante entre as reflexões sobre as necessidades do segmento social juvenil: 

 
São diferentes formas de se viver a condição juvenil entre eles critérios 

socioeconômicos, étnico raciais, culturais, de identidades religiosas, de gênero, 

orientação sexual, de deficiência e, também, das regiões geográficas, dentre 

outros aspectos. 

(...) é possível verificar que, dependendo das condições juvenis acima citadas, 

uma parcela significativa dos jovens convive com diferentes situações e 

vivências em relação aos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e 

ambientais, garantidos constitucionalmente, revelando a dificuldade em garantir 

eqüidade e justiça social e, apontando para diferentes necessidades e 

possibilidades no que se refere à implantação das políticas públicas voltadas a 

esse segmento populacional. (CONJUVE, 2011: 83) 

 

 

Estes elementos da condição juvenil seriam, para o Conselho, imprescindíveis 

para elaborar e implementar políticas públicas para a juventude: 

(...) em termos gerais, quando se fala em políticas públicas de juventude, em 

especial no que tange à noção de vida segura, é preciso considerar que as 

demandas e as necessidades relacionam-se tanto com questões mais gerais e 

comuns da sociedade quanto com aspectos de reconhecimento e compreensão 

das diversidades existentes no contingente populacional. (CONJUVE, 2011: 84) 

 

Para o caso específico da juventude negra, o problema mais premente é o da 

“morbimortalidade”, por isso seriam urgentes políticas para solucionar este problema, 

ressaltando a dimensão racial como importante para a temática da vitimização da 

juventude:  

Compreende-se que mesmo existindo ações no âmbito governamental que 

incidam sobre a violência juvenil focalizando a juventude negra [Projeto Farol], 

aspecto que demonstra preocupação por parte do poder público, elas não são 

suficientes para se apreender que a questão da morbimortalidade da juventude 

negra é orgânica e endêmica, nem compreender a questão racial como um 

aspecto relevante para as políticas públicas, revelando a necessidade de mais 

investimentos nas políticas de enfrentamento e prevenção da violência juvenil.  

(CONJUVE, 2011: 88) 
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Como foi dito no início deste documento, a principal manifestação da Juventude 

Negra nos espaços institucionais de participação e controle social está ligada aos altos 

índices de mortalidade de pessoas entre 15 e 29 anos da cor preta ou parda, dita nos termos 

políticos do movimento social “Contra o Genocídio da Juventude Negra”. Vemos a 

preocupação com as mortes de jovens negros refletida no Conselho Nacional de Juventude: 

 

(...) a taxa de homicídios da população negra tem sido historicamente bem 

superior a da população branca, o que indica a existência de maior 

vulnerabilidade dos jovens negros e urgência de investimentos para garantir seus 

direitos e combater o preconceito e discriminação. (Conjuve, 2010: 27), 

 

E também o CONJUVE recomenda a necessidade de políticas públicas específicas 

voltadas para este solucionar este problema: 

 

(...) ressalta-se a necessidade de políticas focalizadas para os jovens negros, os 

quais têm três vezes mais chances de serem assassinados dos que os brancos 

(CONJUVE, 2011: 88) 

Estas poucas ações que representam a juventude negra no roll das políticas 

públicas não podem ser consideradas menores. Há que se considerar a novidade do tema e 

o quão polêmico ele é. Para isto basta lembrar a extensa discussão sobre o Estatuto da 

Igualdade Racial, o Estatuto da Juventude, as “cotas raciais” nas universidades, e a 

titulação de terras quilombolas, a Meia Entrada para estudantes em eventos culturais, estes 

dois últimos temas ainda podem ser considerados suspensos com Ações Diretas de 

Inconstitucionalidades a serem julgadas no Supremo Tribunal Federal. Assim, o mero 

surgimento das ações é um símbolo do fato que se precisa explorar. 

Paulo Krichke (2008) analisa as políticas de reconhecimento e as políticas de 

redistribuição aplicadas pelos governos do Partido dos Trabalhadores na década passada, 

atentando às mudanças na cultura política do país. Ele analisa a política desenvolvida pelo 

partido em questão em relação com o valores da juventude de duas cidades brasileiras, 

Curitiba e Porto Alegre. A discussão feita pelo autor mostra como os valores destas 

juventudes trafegam entre demandas de reconhecimento e demandas de redistribuição: 

Como vimos no caso de Porto Alegre, a democratização da cultura política está 

fortemente relacionada a atitudes de tolerância, pluralismo e reconhecimento o 

direito à diferença. Cabe esperar que o mesmo ocorra em outras partes do país, 

em que os governos do PT estão implementando suas políticas de participação. 

Embora não se possa aduzir uma derivação mecânica entre os dois fenômenos, a 

sua existência permitirá entender o continuado apoio da população ao governo 

Lula, independentemente do maior ou menor efeito das políticas simplesmente 

compensatórias ou redistributivas. (Krichke, 2008: 14) 
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Isto não é tão diferente do que apresenta-nos alguns documentos do Conselho 

Nacional de Juventude, como por exemplo: 

Se os tempos modernos se caracterizaram pela busca da igualdade por meio da 

consagração de direitos individuais, no mundo contemporâneo a matriz política é 

definida pelo reconhecimento e valorização da diferença e das identidades 

coletivas. No caso das juventudes, a necessidade de articular a busca da 

igualdade individual de condições com a valorização da diferença é atributo 

essencial para a afirmação de direitos e, consequentemente, para a elaboração e 

implementação de políticas públicas. Nesse sentido, o primeiro passo é evitar o 

uso de um par de oposição (bastante comum e inadequado): igualdade x 

diferença. O oposto de igualdade é desigualdade e não diversidades.  (NOVAES, 

CARA, MOREIRA, 2006: 07). 

 

A título de finalização seria interessante retomar a descrição feita na introdução 

deste artigo demonstra o percurso do tema da questão racial relacionada com o tema da 

juventude e questionar-nos sobre o quanto estes dilemas entre reconhecimento e 

redistribuição estão presentes em tal trajetória. Mas desta vez não buscaremos apontar o 

dilema sobre os atendidos pelas políticas ou sobre a população em geral e indistinta, mas 

sobre aqueles e aquelas que produzem as práticas e os discursos sobre as demandas da 

juventude negra dentro e fora dos organismos de elaboração e gestão das políticas voltadas 

à juventude, e como tais atores e atrizes enfrentam tais dilemas. 
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