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INTRODUÇÃO 

O presente estudo teve como limitador a análise das interfaces da temática da juventude              

com a temática das políticas públicas, examinando publicações brasileiras em periódicos           

qualificados (A1-B2) entre os anos de 2007 e 2017 nas áreas de Educação, Ciências Sociais e                

Serviço Social. Para tanto, estabeleceu diálogo com outros balanços, além de coletar dados que              

foram inseridos em um repositório digital - Plataforma Tainacan. Ao final, pretende-se analisar             

os principais temas, avanços teóricos e metodológicos, bem como possíveis lacunas e temas             

emergentes.  

OBJETIVOS 

Realizar um balanço da produção de conhecimentos disseminada nas publicações de           

periódicos científicos brasileiros qualificados como A1, A2, B1 e B2 no período de 2007 a               

2017 no campo da juventude em interface com as políticas públicas, contemplando            

publicações brasileiras nas áreas de Educação, Ciências Sociais e Serviço Social. 

Dialogar com balanços já realizados focalizando a temática da juventude e políticas            

públicas. 

Realizar coleta e sistematização de dados bibliográficos por meio do uso de um             

repositório digital  - Plataforma Tainacan. 

Dar visibilidade acadêmica e social aos estudos de juventude em interface com as             

políticas públicas.  
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Propor novos temas na temática da juventude em sua interface com as políticas             

públicas, contribuindo para o avanço do conhecimento no âmbito dos estudos de Sociologia             

da Educação.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O conceito de juventude pode ser definido de diferentes maneiras de acordo com o              

viés empregado no contexto. Sobre a mesma palavra, então, podemos observar de uma             

perspectiva psicológica, social, cultural, biológica ou etária, por exemplo. Neste artigo,           

entretanto, percebemos a juventude como o plural de todos esses ângulos. 

Compreender a etapa da juventude em sua complexidade implica         
reconhecer que aquilo que é denominado juventude adquiriu sentidos         
diferentes ao longo da história. A juventude encerra uma enorme          
diversidade de variáveis biológicas, psicológicas, sociais, culturais,       
políticas e ideológicas. Isso significa dizer que não existe “a          
juventude”, mas juventudes que expressam situações plurais, diversas        
e também desiguais na vivência da condição juvenil. No entanto, a           
simples utilização dessa expressão no plural não garante, por si só, o            
reconhecimento das realidades vividas pelos jovens, por parte de         
quem a anuncia. Utilizar a palavra juventudes no plural demonstra          
algum cuidado com as generalizações que simplificam. Indica        
perceber os jovens como sujeitos que se distinguem e se identificam           
em suas muitas dimensões, tais como as de gênero, cor da pele, classe,             
local de moradia, cotidianos e projetos de futuro. (GIL, 2011, P.26) 

Desta maneira, como qualquer outro indivíduo, o jovem necessita de políticas que            

atendam suas especificidades, mesmo que a concepção da criança e do adolescente como             

sujeitos de direitos seja nova. Afinal, tão só, a partir da Constituição Federal de 1988 e da Lei                  

n. 8.069 de 13 de julho de 1990 (BRASIL, 1995, 1999) - o Estatuto da Criança e do                  

Adolescente (ECA) - as políticas públicas dirigidas a essa parcela receberam uma maior             

atenção e uma série de avanços. Hoje,  

A nova forma de tratamento à infância e à juventude baseia-se numa            
rede de atendimento envolvendo Conselhos de Direitos da Criança e          
do Adolescente, Conselhos Tutelares, Ministério Público, Varas da        
Infância e Juventude, Delegacias de Defesa da Criança e do          
Adolescente, Organizações Não Governamentais. E, ainda, por       
políticas integradas por: programas, ações, projetos, que deverão atuar         
conjuntamente com a finalidade de garantir que sejam cumpridas as          
necessidades previstas na Constituição Federal e no ECA, em         
benefício das crianças e adolescentes e que sejam capazes de          

 



garantir-lhes plenas condições de desenvolvimento pessoal. (OLIVA,       
KAUCHACJE, 2009, P.23) 

Os princípios contidos na lei foram e são alvos de um percentual considerável da              

produção acadêmica, principalmente, após essas mudanças das últimas décadas. Muitos          

pesquisadores buscaram - e ainda buscam - investigar as condições atuais da realidade juvenil,              

comparando-as com o que está previsto na lei; cada qual salientando uma ou mais              

singularidade(s) desse grupo, como, por exemplo, suas questões sócio-econômicas, seus          

obstáculos étnico-raciais, seus ciclos de exclusão e violência, suas vivências educacionais ou            

a falta delas, sua cultura, sua saúde e cidadania. 

O que, propriamente, dividiu toda produção mapeada nesta pesquisa nos temas citados            

acima e identificados com base na leitura e análise de cada artigo. O objetivo do estudo                

sustenta-se, portanto, nas interfaces da temática da juventude em paralelo com a temática de              

políticas públicas investigando publicações brasileiras de periódicos qualificados (A1-B2)         

entre os anos de 2007 e 2017. 

Os dados coletados foram inseridos em um Repositório Digital - Plataforma Tainacan            

-, o que permitiu o diálogo com balanços da temática juventude em suas outras interfaces -                

essas, estudadas pelos outros pesquisadores que fazem parte da pesquisa ampla. Ademais,            

cumpriu-se uma análise preliminar nesse primeiro momento e, posteriormente, o          

aprofundamento da leitura dos artigos dividido em dois relatórios, o parcial e o final.              

Contando com o diálogo dos estados da arte já realizados (SPOSITO, 2002; 2009) e a grande                

presença desses temas optou-se pela exploração das áreas da Educação, Ciências Sociais e             

Serviço Social.  

METODOLOGIA 

Toda a pesquisa foi divida em duas grandes partes: 1) os primeiros cinco meses se               

resumiram ao levantamento dos artigos do tema juventudes e políticas públicas, o            

armazenamento destes no repositório digital vinculado a uma pesquisa mais ampla, a            

encontros e análises do inventário de cada participante do estudo amplo - contando com              

discussões e comparações; 2) entre os meses seis e doze, desenvolveu-se a leitura             

aprofundada e a exploração dos artigos coletados, análise da pesquisa e realização de             

 



relatórios, entretanto, inicialmente esse momento foi realizado na modalidade com          

remuneração e finalizado sem remuneração a pedido da estudante.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Observou-se que a quantidade de produções em três - dos cinco temas definidos -              

estabeleceu-se aproximada, visto que a quantia variável entre tais foi de 51, 54 e 55. Os outros                 

dois assuntos marcados, entretanto, também não demonstraram distância tocante da porção média            

de artigos entre Questões sócio-econômicas, Exclusão e violência e Educação; afinal, o maior             

intervalo entre todos os temas, com exceção de Outros, é de 31 artigos - este, relacionado à                 

diferença entre o assunto Educação e o assunto Cultura, Saúde e Cidadania. Nota-se, também,              

que a parcela designada a Outros é extremamente inferior às demais, isto, pois, se restringe aos                

poucos artigos que não se encaixaram em nenhum tema.  

 
Fonte: Levantamento de artigos. Pesquisa CNPq. 
Elaboração própria. 

De 229 artigos coletados, pontuou-se, ademais, que 88 foram produzidos entre os anos de              

2007 e 2012 - chamado de primeiro período -, e 141 entre 2013 e 2017 - segundo período. É                   

importante observar a diferença entre as quantidades, uma vez que em dois períodos com a               

mesma quantia de anos há um aumento de, aproximadamente, 61% na produção acadêmica de              

juventude e políticas públicas do primeiro para o segundo período. Em outras palavras, esse              

aumento significa quase a mesma porcentagem de artigos do segundo período em relação ao              

total.  

 



Conectamos as distintas quantias de artigos publicados em cada período com o conjunto             

de políticas públicas dirigidas aos jovens e implementadas, sobretudo, pelos últimos mandatos do             

governo federal. Neto e Oliveira (2015) partem das investigações em sua pesquisa que             

apresentam as propostas ao direito à educação como inovadoras, particularmente, no governo            

Lula.  

 

Fonte: Levantamento de artigos. Pesquisa CNPq. 
Elaboração própria. 

Distintamente dos dados gerais, o intervalo da quantidade de artigos em cada período a              

partir do olhar sobre os temas individualmente é variável. O tema Questões étnico-raciais, por              

exemplo, tem um aumento de quatro artigos do primeiro para o segundo período - o que equivale                 

a 40%. A variabilidade de 2007 - 2012 à 2013 - 2017 em Questões sócio-econômicas, todavia, é                 

de 137,5%, ou seja, 22 artigos a mais dos 16 iniciais. Segue de modo impermanente para os                 

temas subsequentes Exclusão e violência; Educação; e Cultura, Saúde e Cidadania; que,            

respectivamente, indicam uma expansão de 36%, 61,9% e 92,3%. Outros, contudo, é a única              

divisão que apresenta uma redução do primeiro período para o segundo, afinal, a quantia varia de                

seis artigos para um, traduzindo uma queda de 83,3%. 

 



 
Fonte: Levantamento de artigos. Pesquisa CNPq. 
Elaboração própria. 
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