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RESUMO  

 
O presente artigo busca discutir diversos aspectos relacionados ao tema de 

juventude e políticas públicas, dando ênfase no estudo sobre o multiculturalismo e a 
valoração cultural, sobretudo, o conceito de cultura e o diálogo com a educação. Os 
estudos sobre a juventude e a cultura têm se expandido e aprofundado em várias 
disciplinas, inclusive na antropologia, enfatizando os debates sobre diversidade, 
desigualdade, classe social e trabalho. Consideramos que a antropologia não deixa 
de focalizar a educação a fim de constituir questões de pesquisa porque está voltada 
ao entendimento dos sistemas culturais, e atenta à diversidade cultural e às 
transformações culturais, servindo-se de elaborações teórico-metodológicas – com 
conceitos, métodos, instrumentos e ferramentas para a execução de pesquisas. 
Destaco ainda que nos interessa a formação cultural daqueles que chegam à escola 
como, por exemplo, os jovens, pois se a escola é apontada como tradicional, 
corroboramos a necessidade de sua reelaboração, das relações e concepção de 
educação para que possa lidar com os desafios que se apresentam como, por 
exemplo, educação para a convivência com a diversidade. Em suma, podemos 
explicitar que a antropologia visa mais a amplitude do diálogo a partir de um “olhar” 
que a disciplina construiu. Essa abordagem contribui para compreendermos a 
juventude, sua heterogeneidade e a diversidade sociocultural.  
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INTRODUÇÃO  
 

Este artigo busca pensar a relação entre a juventude e outras esferas que 

ela se relaciona, como por exemplo, as políticas públicas, as práticas culturais, a 

educação e a antropologia. A educação tem ocupado um lugar de destaque nas 

reflexões das Ciências Sociais, Humanas e Políticas, sobretudo porque ela se 

apropria de diferentes saberes a fim de refletir sobre os fazeres educacionais 

(Dauster, 2003), sendo que nem sempre esses se resumem às atividades, aos 

projetos e às práticas desenvolvidas no ambiente escolar. Destaco a questão da 

educação no debate acerca das políticas públicas, pois também está voltada ao 

entendimento dos sistemas políticos, e atenta à diversidade cultural e às 



transformações culturais, servindo-se de elaborações teórico-metodológicas – com 

conceitos, métodos, instrumentos e ferramentas para a execução de pesquisas. 

Enfatizo ainda que interessa um estudo voltado à categoria juventude, a 

formação social e cultural daqueles que chegam à escola como, por exemplo, os 

discentes – os alunos, pois se a escola é apontada como tradicional, corroboramos 

a necessidade de sua reelaboração, das relações e concepção de educação para 

que possa lidar com os desafios que se apresentam como, por exemplo, educação 

para a convivência com a diversidade. 

Não há como desconsiderar que na escola muito acontece e estende a sua 

influência para além da aquisição de um saber programado. Refiro-me, como 

destaca Vieira (2013), às transformações culturais que têm lugar na vida de cada 

estudante, pois este passa por processo de auto e heteroconstrução, contribuindo 

para a postura autorreflexiva acerca da diversidade. 

A discussão também estará voltada às políticas públicas, à cidadania, à 

cultura e às classes sociais, pois a pretensão deste é contribuir também, de um 

lado, para problematizar as visões e posturas dos discentes, de outro, cooperaram 

para alterar as visões acerca do mundo.  

O presente trabalho está organizado em três partes, a saber: a primeira está 

construída com base na proposta de apresentar o trabalho de campo e suas 

primeiras inquietações, destacando a política pública específica que será estudada 

durante o percurso de meu doutoramento. A segunda tem por ponto de partida 

Políticas públicas de Juventude. A terceira e última ressalta as políticas públicas, 

multiculturalismo e educação.  
 

O campo de pesquisa e suas primeiras inquietações  

 

Busco aqui apenas apresentar uma breve introdução de minha pesquisa de 

doutorado que tem como estudo uma política pública existente na cidade Campos 

dos Goytacazes - cidade do estado do Rio de Janeiro - voltada a jovens moradores 

de favelas, considerados de classe baixa e estudantes de escolas públicas 

estaduais. A pesquisa em si está em processo inicial, pois minha entrada no 



doutorado se deu no início deste mesmo ano, no entanto algumas inquietações, 

leituras e desenvolvimento já surgiram.  

Professora da rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro há três 

anos em uma escola localizada bem próxima a uma favela, onde entorno de 90% 

do púbico é morador deste local, acabo por vivenciar o cotidiano e entender um 

pouco mais da realidade dos discentes desta referida escola.  

Ao longo dos três anos percebi que muitos jovens desta escola participavam 

de um projeto social específico financiado pela prefeitura da cidade de Campos dos 

Goytacazes e com isso decidi por analisar, entender o que é essa política pública, 

de que forma que ela recruta estes jovens e seu envolvimento social, político, 

econômico, principalmente com a prefeitura deste local.  

Busco pensar os problemas: o jovem que pertencer a uma religião afro-

brasileira é bem recebido ou se integra no programa? Qual a religião dos jovens 

que integra o programa? Durante as reuniões do grupo “Jovens pela paz” há 

oração? Possibilitando uma discussão sobre a laicidade do Estado nesta questão. 

Por fim, analisar se as reuniões dos jovens do programa se dão nos espaços 

religiosos e se são em virtude da religião da prefeita de Campos dos Goytacazes. 

A partir disso fica evidente em relação ao meu objeto de estudo - que são os 

alunos, e o campo de pesquisa - que é a escola, sobretudo, o foco é direcionado 

para uma política pública existe na cidade de Campos dos Goytacazes, a qual os 

alunos da rede pública estadual de ensino participam. Segundo Arretche (2013) 

qualquer política pública pode ser formulada e implementada de diversos modos. 

Esta política foi criada pelo ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Anthony 

Garotinho, e a prefeita Rosinha Garotinho deu continuidade a este projeto até a 

presente data na cidade de Campos dos Goytacazes. 

 Este projeto é chamado de Jovens pela Paz (PJP). Segundo um dos 

organizadores são selecionados jovens estudantes moradores de favelas, em que 

é concedida uma bolsa de R$ 350 a R$ 500 a cada jovem. Os contemplados com a 

bolsa são treinados para transmitir noções de cidadania e buscar prevenir a 

incidência de delitos em nosso município com a intenção de reduzir os problemas 

sociais.  



O projeto visa retirar aqueles da linha de exclusão social, o jovem que se 

encontra à margem da sociedade para integrá-lo com uma oportunidade de 

trabalhar e ser útil à comunidade, reafirma um dos coordenadores. Neste ano de 

2015, foram oferecidas no início do ano, trezentas vagas divididas para quinze 

polos distribuídos pelo município, segundo critério territorial de vulnerabilidade 

social. Para se inscrever, o jovem deve ter idade entre 16 e 24 anos e estar, 

necessariamente, estudando na rede pública de ensino ou ser bolsista e estar 

inscrito no Cadastro Geral para Programas Sociais (CadÚnico)1.  

O presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude (FMIJ), 

Thiago Ferrugem, informa que o PJP é um programa que oferece ao jovem, noções 

sobre direitos e garantias da criança, do adolescente, dos cidadãos, educação 

ambiental, saúde, cidadania, descobrindo os riscos e malefícios das drogas, 

estudando e se destacando na escola, conhecendo os serviços públicos que são 

disponibilizados à população e repassando essas informações aos moradores de 

seus bairros, a outros jovens. Resta saber se este projeto é realmente colocado em 

prática e de que forma que é financiado, quem são esses jovens e de onde vem, e 

principalmente entender o diálogo existente entre a prefeitura de Campos dos 

Goytacazes e este programa social.  

 

Políticas públicas de Juventude  
 

Sabe-se que o tema das políticas públicas de juventude tem ganhado 

centralidade no debate sobre a garantia de efetivação de direitos nos últimos oitos 

anos (2003-2011), e que nesse aspecto a pauta das políticas públicas de juventude 

ganhou projeção a partir de 2005 com a criação da Secretaria Nacional de 

Juventude, Conselho Nacional de Juventude e Programa Nacional de Inclusão 

Social de Jovens (PROJOVEM), os quais compuseram a política nacional de 

juventude (Rocha, 2012).  

Diante desse contexto, vários grupos e atores sociais que compõem a 

sociedade civil no Brasil tencionam o Estado para que atenda a suas 

reivindicações. Grupos distintos e com demandas mais diversas possíveis passam 

																																																													
1 Informações retiradas pelo site: http://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=29659, 
acessado em 13 de agosto de 2015.  



a requerer a criação de novas instituições e marcos legais. Cada ator luta para que 

o Estado crie instituições específicas, bem como políticas públicas para atender a 

suas demandas. É neste cenário que surgem também os diferentes grupos, que, já 

na década de 1990, passam a demandar do Estado maior atenção no que diz 

respeito à formulação de políticas públicas de juventude (Rocha, 2012:39).  

Segundo Abramo (2003), até os anos 1960, a visibilidade da temática 

juventude no Brasil ficou restrita a jovens escolarizados de classe média. O debate 

acerca das questões juvenis orbitava em torno de como os jovens (sobretudo 

através dos movimentos estudantis, da contracultura e do engajamento em partidos 

políticos de esquerda) centravam energias na continuidade ou subversão do 

sistema cultural, político e econômico que recebiam como herança (Rocha, 2012).  

Após a década de 1980, o foco de uma parcela da sociedade civil centrou-se 

na questão das crianças e adolescentes em situação de risco. Embora houvesse o 

debate sobre juventude, ele ainda era fragmentado na década de 1990. Segundo 

Helena Abramo (2008), isto ocorria porque o debate acerca da criança e 

adolescente hegemonizava a discussão, deixando a questão juventude em 

segundo plano. É na virada da década de 1990 para 2000, sobretudo na eleição 

presidencial em que o então candidato Luis Inácio Lula da Silva venceu, em 2002, 

que o tema ganhou peso, uma mudança no fluxo da política, conforme aponta 

(Kingdon apud Rocha, 2012).  

Segundo Rocha (2012) a partir de 2003, o Governo federal passa a 

promover novas institucionalidades. Há criação de organismos governamentais 

para responder às novas demandas sociais. A criação da política nacional de 

juventude está inserida nessa conjuntura de novas institucionalidades. Portanto, o 

surgimento desta política não foi isolado no governo, pois estava inserido em uma 

nova dinâmica política.  

 

Políticas públicas, multiculturalismo e educação. 
  

 O relato de questões que emergiram durante minha atividade docente 

pela rede pública de ensino sem dúvida coloca-me diante da temática sobre 

políticas públicas educacionais, a presença do multiculturalismo e, como não 



poderia deixar de ser, da cultura, da identidade e da participação de 

movimentos sociais relacionados às questões etnicorraciais também.  

 Segundo Oliveira (2010:04), se “políticas públicas” é tudo aquilo que um 

governo faz ou deixa de fazer, políticas públicas educacionais é tudo aquilo que 

um governo faz ou deixa de fazer em educação. Isso quer dizer que políticas 

educacionais são um foco mais específico do tratamento da educação, que em 

geral se aplica às questões escolares. Em outras palavras, pode-se dizer que 

políticas públicas educacionais dizem respeito à educação escolar, dizem 

respeito às decisões do governo que têm incidência no espaço escolar 

enquanto ambiente de ensino-aprendizagem. 

Resta saber se esta política pública que será estudada é considerada no 

seu conjunto e a longo prazo, como redistributiva, uma vez que, no final das 

contas, parte da população paga mais em  impostos  do  que recebe  em  

serviços. Por outro lado, poderá também ser pensada como regulatórias 

porque, afinal, uma decisão governamental sobre uso de recursos substitui 

uma decisão privada sobre a alocação desses recursos ou, pelo menos, reduz 

as alternativas privadas nesse campo. As políticas regulatórias também tem 

impactos específicos e individualizados, mas não são passíveis  da  

desagregação  quase  infinita,  típica  das  políticas  distributivas (Lowi, 1995).  

Pude constatar que a política pública que será estudada e ainda 

analisada, é considerada como distributiva. Esta é direcionada apenas a jovens 

estudantes de escolas públicas, que recebem o auxílio da “bolsa família” em 

sua maioria, moradores de favela e pobres, não expandida aos demais jovens 

de outras classes sociais. Segundo Lowi (1995), as chamadas de distributivas 

trazem as seguintes características: facilidade de ser desagregada e seus 

recursos, dispensando qualquer critério mais geral e universalista, sendo 

sinônimos de políticas clientelísticas e patronalistas, onde os favorecido e os 

não-favorecidos, os beneficiados e os não-beneficiados nunca precisam entrar 

em confronto direto. 

 O sistema de ensino brasileiro é formado por escolas privadas e públicas 

(municipais, estaduais e federais) e tem sido caracterizado por desigualdades 

de oportunidade e de resultados. Isso está relacionado às desigualdades 



socioeconômicas, que atingem parte significativa da população - negros, 

pardos, moradores de áreas menos nobres das cidades, das ruralidades 

nacionais, ou das escolas e populações das regiões norte e nordeste do país. 

Não há como ignorar o caráter histórico dessa conflituosa, violenta e 

excludente situação, mas confrontando com isso o país apresenta leis que tem 

atingido a educação formal.  

 Ao falar sobre políticas públicas educacionais, cito aqui a lei: 10.639/03, 

que altera a lei 9.394/96 por incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira. Ela versa sobre o 

ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, ressaltando a importância 

da cultura negra na formação da sociedade brasileira. Segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), a respectiva lei propõe  novas diretrizes 

curriculares ressaltando em sala de aula a cultura afro-brasileira como 

constituinte e formadora da sociedade brasileira. Portanto, essa lei é relevante 

para o processo da luta contra o preconceito e a discriminação étnico-racial no 

Brasil2.  

 As alterações no campo das políticas públicas também são relacionadas 

ao posicionamento do Movimento Negro (MN) porque ciente da diminuta 

oportunidade de acesso à educação, bem como apresenta crítica à elaboração 

ideológica conhecida por "democracia racial". Convém explicitar que a citada lei 

pode ser entendida como a busca por valorização cultural, de reconhecimento 

da identidade e de participação na dimensão dos direitos. Ela é, portanto, parte 

da luta histórica na sociedade brasileira conduzida por organizações negras, 

por militantes, em vigência já nas primeiras décadas do século XX (Pereira, 

2011).  

 A "democracia racial", ponto de crítica do contemporâneo Movimento 

Negro (MN), tem sido discutida como sistema de ideias que interpenetra com 

as explicações culturais (Da Matta, 1983). Tal conjunto de ideias e valores 
aparece articulado com o projeto de embranquecimento da sociedade brasileira 

e que deveria estar calcada em um consenso acerca da harmonia racial, sendo 

adequada para coibir conflitos assentados no tema racial (Hasenbalg, 1979). 

																																																													
2  Ambas têm contribuído para o novo desenho da concepção da educação escolar, bem como da sociedade, tendo-se, então, a ampliação da noção de 

cidadania.  



No entanto, a "democracia racial" tem sido desafiada pelo Movimento Negro, 

em atuação deste a década de 1970, que denuncia a vigência de 

discriminações e desigualdades, haja vista a condução de uma universalização 

excludente, que pode ser constatada quando se focaliza a educação superior, 

por exemplo. Esta pode ser alcançada de modo mais eficiente por aqueles que 

podem obter ensino privado nos segmentos educacionais anteriores, chegando 

ao ensino universitário ministrado em instituições públicas (Guimarães, 2006). 

 Além do posicionamento do Movimento Negro, que compreende o 

confronto do mito da democracia racial, voltaremos a este ponto mais adiante, 

não podemos deixar de citar a contribuição da crítica do racismo de vertente 

multicultural pertinente à reflexão acadêmica interdisciplinar acerca da 

diversidade, dos direitos e da prática colonial.  

 Em geral, o tema multiculturalismo tem inflexão com o da desigualdade e 

o da exclusão, pois coloca em evidência princípios como liberdade, igualdade e 

cidadania em oposição ao que caracteriza um modo de vida considerado 

indigno por estar escorado em fundamentos que diferenciam a humanidade: 

desigualdade e exclusão. Estes têm estado em vigência combinados de modos 

diferenciados nas sociedades e têm configurado as socializações e as 

sociabilidades. Estas categorias, desigualdades e exclusão, aparecem nas 

reivindicações realizadas por grupos minoritários e também nas políticas 

estatais diante das manifestações daqueles grupos, expressando a 

reconfiguração estatal - respeito aos direitos humanos e aos valores da 

democracia liberal, incorporados pelas chamadas minorias (Kymlicka, 2007). 

  Portanto, as sociedades denominadas multiculturais são caracterizadas 

pela vigência de práticas de governo direcionadas às especificidades culturais 

dos grupos e comunidades, não sendo, portanto, uma doutrina ou estratégia 

política. Pode ser integrado por processos e estratégias políticas "sempre 

inacabadas" (Hall, 2003: 52-53).   

Nesse caso, o conceito cultura adquire específica acepção, pois, para 

Bhabha (1998), há o entendimento político da cultura que integra a construção 

da diferença evidenciada pelo enunciado. O seu lugar é o da fronteira, do 

entre-lugar da produção da diferença e ultrapassa, por ser enunciação, a 

tradição e a cultura do objeto que figura na diversidade cultural. Esta, por sua 



vez, é considerada objeto do pensar humano – a ciência – e aplicada pela 

política quando se volta ao reconhecimento de práticas e costume culturais. A 

cultura é dimensão adequada não somente para refletir sobre a diferença e sim 

sobre os processos de articulação das diferenças sociais, na formulação de 

enunciados que irão compor a dimensão política, a participação em campo de 

forças de grupos e setores da sociedade.  

 As políticas multiculturais, que enfatizam a pluralidade a partir da noção 

de direito social adequado às políticas de igualdade, passaram a ser 

preocupação de Estados que em época recente se viram obrigados a 

responder com políticas diferencialistas. As formulações de suas políticas não 

estariam ancoradas na monoculturalidade, como destaca Canclini (2003) 

quando reflete sobre a identidade cultural, e sim na diversidade cultural, 

linguística e étnica, bem como no fortalecimento de direitos coletivos voltados 

às minorias étnicas. Isso está relacionada à mobilização de grupos minoritários, 

sejam atuantes contra a desigualdade racial, como aconteceu no Brasil, sejam 

concentrados no "reconhecimento da diversidade cultural", como aconteceu 

nos demais países latino-americanos (Guimarães, 2006).  

 Como se vê, o multiculturalismo não se resume à agenda política estatal, 

não tem como ser explicado somente por ela. A construção de uma agenda 

tem a ver também com as estratégias que as comunidades ou grupos 

minoritários estabelecem quando se voltam a assegurar suas identidades e, ao 

mesmo tempo, participar para a construção de algo comum na dimensão 

nacional que pode ser entendido como a identidade cultural e o compartilhar 

direitos. Então, as reivindicações encetadas nas sociedades, como as 

realizadas por movimentos sociais, ainda estabelecem críticas às conduções 

políticas e econômicas das sociedades.  

 Numa sociedade que se percebe cada vez mais multicultural, cuja 

“pluralidade de culturas, etnias, religiões, visões de mundo e outras dimensões 

das identidades infiltra-se, cada vez mais, nos diversos campos da vida 

contemporânea" (Moreira, 2001:41), penetrando os espaços de educação 

formal, o multiculturalismo surge como um conceito que permite questionar no 

interior do currículo escolar e das práticas pedagógicas desenvolvidas, a 

“superioridade” dos saberes gerais e universais sobre os saberes particulares e 



locais. Vemos articulações de alteração da realidade, tendo isso a ver também 

com os movimentos sociais que agem a fim de integrar o político, aquilo 

produzido pelo Estado.  

 No Brasil, aprendemos que o país surgiu do contato entre diferentes 

culturas (Freyre, 1973), porém neste contato predominava a cultura de origem 

europeia, havendo a negação do hibridismo e da pluralidade cultural, sobretudo 

daquilo relacionado aos grupos negros e indígenas. Atualmente a diversidade 

da sociedade brasileira é ressaltada, bem como a necessidade de confrontar 

as desigualdades que tem relação com dimensões da existência como a social, 

a cultural e a econômica. Portanto, como especifica as DCNs trata de conceder 

outra configuração à democracia por estar na base da formação da cidadania 

quando ancoradas na diversidade e na igualdade.  

 Ao tratar da inclusão, os dispositivos estatais aqui destacados falam 

sobre a construção da sociedade pautada na ausência ou na desvalorização 

daqueles que estavam presentes, mas alocados em posição inferior em 

decorrência de uma valoração cultural justificada por diferenças naturalizadas. 

Isso foi realizado com a ressignificação da diversidade, diferença e da 

igualdade, antes possuidores de outros significados. As ciências sociais e 

humanas nacionais têm discutido isso e analisado como a sociedade brasileira 

está organizada sobre uma base de relações sociais e condições econômicas 

que pautam as desigualdades - social, política, econômica, cultural. 

  Portanto, a diferença é relacionada para balizar a construção da 

homogeneidade cultural, sendo que esta penetra em diversas instituições 

sociais como, por exemplo, a educação escolar. Por muito tempo, essa tem 

sido caracterizada pela monoculturalidade e continua a ser, apesar de políticas 

públicas pautadas numa concepção plural. Isso acontece no Brasil apesar de 

empiricamente ser possível visualizar as diferentes origens socioculturais em 

seu interior, porém não é possível ouvi-las porque muitos se calam acerca de 

seus pertencimentos. 

 

Considerações finais 



Neste caso, os estudos sobre juventude, políticas públicas e cultura têm 

se expandido e aprofundado em várias disciplinas, inclusive na antropologia. O 

objetivo foi discutir sobre políticas públicas e as práticas culturais dos jovens 

em termos de desigualdade e diversidade e em parte, o trabalho etnográfico 

que vai ser colocando ainda em prática.   

Também buscou-se discutir diversos aspectos relacionados ao tema de 

políticas públicas relacionando o multiculturalismo, a desigualdade social, a 

classe social, sobretudo, o conceito de cultura e o diálogo com a educação. A 

utilização e a explicação de cada conceito visaram informar e contribuir com a 

discussão acerca do tema, haja vista que os conceitos viabilizaram o 

entendimento das situações vivenciadas na escola também. Finalmente, 

destaquei alguns aspectos que foram mais relevantes para a elaboração deste 

artigo e para as reflexões do projeto de doutorado. 

Não podemos deixar de considerar que a escola tem um papel 

importante na perspectiva de reconhecer, valorizar e empoderar sujeitos 

socioculturais subalternizados e negados. E esta tarefa passa por processos de 

diálogo entre diferentes conhecimentos e saberes, a utilização de pluralidade 

de linguagens, estratégias pedagógicas e recursos didáticos, a promoção de 

dispositivos de diferenciação pedagógica e o combate a toda forma de 

preconceito e discriminação no contexto escolar (Candau, 2011:253), 

sobretudo com políticas públicas para atender estes jovens. A análise de 

políticas públicas busca reconstituir estas diversas características, de forma a 

apreendê-las em um todo coerente e compreensível (Arretche, 2013), 

concluindo, ainda que a análise de uma dada política pública possa atribuir a 

um determinado desenho institucional alguns resultados prováveis, somente a 

avaliação desta política poderá atribuir uma relação de causalidade entre um 

programa x e um resultado y (Arretche, 2013:127). 
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