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O entendimento de onde se inicia, e, possivelmente, termina a condição juvenil, no contexto 
brasileiro, tem passado por (re)discussões e resignificação, tanto na seara social quanto no 
ordenamento jurídico do Brasil. O presente estudo, teve por objetivo, analisar a concepção de 
juventude na legislação brasileira - história e desenvolvimento -, e os mecanismos de garantia 
dos seus direitos sociais, em especial a educação, a partir da promulgação da Emenda 
Constitucional n.º 65/2010 (também conhecida como Emenda Constitucional da Juventude) e 
da Lei n.º 12.852, de 5 de agosto de 2013, a qual instituiu o Estatuto da Juventude. A natureza 
da pesquisa foi qualitativa, o método adotado o histórico crítico e o tipo de pesquisa foi a 
documental. A Emenda Constitucional n.º 65/2010, alterou a denominação do Capítulo VII, do 
Título VIII, da Constituição Federal e modificou o artigo 227, com a finalidade de cuidar dos 
interesses da Juventude brasileira. Já a Lei n.º 12.852/2013, dispôs sobre os direitos dos 
jovens, os princípios e as diretrizes das políticas públicas de juventude e sobre o Sistema 
Nacional de Juventude (Sinajuve), definindo que jovens são as pessoas com idade entre 15 e 
29 anos, assegurando-os o direito a uma educação de qualidade, bem como à educação 
profissional, tecnológica e superior. Compreende-se que a incorporação dos jovens, na 
legislação brasileira, enquanto sujeitos de diretos, com especificidades da sua condição juvenil, 
representou uma mudança de postura do Estado, passando a compreendê-los como pessoas 
que demandam diretos civis, políticos, individuais e coletivos, expressos no direito à vida digna, 
à saúde, à educação, ao trabalho, à cultura, ao lazer, à participação social e política e à 
informação. 
 

Palavras-chave: Juventude; Legislação; Conceito; Brasil. 
 
El entendimiento donde empieza y posiblemente termine la condición juvenil en el contexto 
brasileño, ha pasado por (re)discusión y replanteamiento tanto en la cosecha social como el 
marco legal de Brasil. Este estudio tuvo como meta analizar el diseño de la juventud bajo la ley 
brasileña - la historia y el desarrollo - y garantizar mecanismos de sus derechos sociales, en 
particular la educación, desde la promulgación de la Enmienda Constitucional 65/2010 (también 
conocido como Enmienda Constitucional de la Juventud) y la Ley 12.852, de 5 de augusto de 
2013, que establece el Estatuto de la Juventud. La naturaleza de la investigación fue 
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cualitativa, el método adoptado la historia crítica y el tipo de investigación fue documental. La 
Enmienda Constitucional 65/2010, cambió el título del Capítulo VII, Título VIII de la Constitución 
Federal y modificó el artículo 227, con el fin de velar por los intereses de la juventud brasileña. 
Ya la Ley 12.852/2013 establece sobre los derechos de los jóvenes, los principios y directrices 
de las políticas públicas para la juventud y el Sistema Nacional de la Juventud (Sinajuve), 
indicando que los jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 29 año, lo que garantiza el 
derecho a una educación de calidad, así como la formación profesional, técnica y superior. Se 
entiende que la integración de los jóvenes y la ley brasileña, como sujetos de directa, como 
personaje específico de su condición juvenil, representado un cambio de la postura del 
gobierno, empezando a entenderlos como personas que requieren directos civiles, política, 
individual y colectiva, expresada en el derecho a una vida digna, la salud, la educación, el 
trabajo, la cultura, el ocio, la participación social y política y la información. 
 

Palabras clave: Juventud; Legislación; Concepto; Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade, os/as jovens têm sido tratados de modo ambíguo, 

pois em certos momentos são vistos enquanto crianças e em outros como adultos. 

Entretanto, os compreendemos enquanto sujeitos de direitos e em formação, com 

capacidades e necessidades específicas, ou seja, são, parcialmente, independentes e 

dependentes. 

O entendimento de onde se inicia, e, possivelmente, termina a condição 

juvenil, no ordenamento jurídico brasileiro, tem passado por resignificações. Na 

Constituição Federal de 1988, até o ano de 2010, o termo juventude ou mesmo jovem, 

somente aparecia uma única vez na Carta Magna, fato alterado com a promulgação 

da Emenda Constitucional nº 65 (também conhecida como Emenda Constitucional da 

Juventude), a qual modificou a denominação do Capítulo VII,3 do Título VIII, da 

Constituição Federal e modificou o artigo 227, com a finalidade de cuidar dos 

interesses da(s) juventude(s) brasileira (BRASIL, 2010), evidenciando uma mudança 

de postura do estado no que tange aos direitos e garantias desta parcela da 

população do Brasil. 

Muitos foram do fatores que contribuíram para essa mudança: as discussões 

no meio acadêmico, as muitas formas de organização e protesto da população juvenil, 

as lutas de organizações em defesa da causa dos jovens, as reivindicações para que 

os compreendam enquanto sujeitos de direitos e atores capazes de ação e 

                                                 
3
 Este capítulo que antes denominava-se: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso, a partir da 

Emenda Constitucinoal nº 65, passou a ter a seguinte redação: Da Família, da Criança, do Adolescente, 
do Jovem e do Idoso (BRASIL, 1988). 
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interlocução política (SPOSITO, 2009), e, não menos importante, o quantitativo da 

população de jovens brasileiros. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o Brasil possui uma populção de 190.755.799 habitantes.4 No que 

se refere aos jovens, estes representam 26,91% da população do Brasil (IBGE, 2015a, 

2015b). 

O presente estudo, teve por objetivo, analisar a concepção de juventude na 

legislação brasileira - história e desenvolvimento -, e os mecanismos de garantia dos 

seus direitos sociais, em especial a educação, a partir da promulgação da Emenda 

Constitucional n.º 65/2010 (também conhecida como Emenda Constitucional da 

Juventude) e da Lei n.º 12.852, de 5 de agosto de 2013, a qual instituiu o Estatuto da 

Juventude.  

A natureza da pesquisa foi qualitativa, que trabalha com significados, 

crenças, valores..., buscando  discutir espaços e relações, dos processos e dos 

fenômenos sociais. O método adotado, foi o histórico crítico, o qual proporcionou um 

guia, um quadro geral, uma orientação para o conhecimento da realidade – e, em cada 

realidade, necessita-se apreender as suas contradições peculiares, o seu movimento 

peculiar, a sua qualidade e as suas transformações.  

O tipo de pesquisa foi a documental, onde a fonte de coleta de dados 

baseou-se em documentos legais, constituindo-se em fontes primárias. Os dados 

documentais dessa etapa do trabalho foram coletados a partir do sítio do Palácio do 

Planalto do governo brasileiro, na Biblioteca Digital e Biblioteca Pedro Aleixo da 

Câmara dos Deputados, na Biblioteca Digital do Senado Federal e no sítio Congresso 

Nacional.  

A pesquisa, inserida na perspectiva histórica do tempo presente, 

fundamenta-se nos estudos de Brito Lemus (1998), Cannon e Bottini (1998), Dayrell 

(2003), Feixa e Leccardi (2010), Freitas (2005), Henriques e Novaes (2007), León 

(2005), Pais (2003) e Sposito (2009). Ressaltamos que partimos da compreensão de 

que a juventude não pode ser considerada uma característica que se perde com o 

tempo, e sim uma condição social com qualidades específicas que se manifesta de 

                                                 
4
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Pesquisas (DPE) do IBGE, tendo como data de referência o dia 1
o
 de julho de 2015, apontam para uma 

população brasileira de 204.450.649 habitantes (IBGE, 2015c). 
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diferentes maneiras segundo as características históricas sociais de cada indivíduo 

(BRITO LEMUS, 1998). 

Por conseguinte, os/as jovens não tem para si a mesma significação etária e 

por esta razão, não se pode estabelecer um critério de idade universal que seja válido 

para todos as classes sociais e todas as épocas: a idade se transforma, em algumas 

situações, somente em um referente demográfico (LEÓN, 2005).  

 

1 CONCEITUANDO JUVENTUDE(S) 

O debate em torno do termo “juventude” ou mesmo das “juventudes”, é 

amplo e empreende aspectos que envolvem faixa etária, período da vida, categoria 

social, e também, a geração de contingentes populacionais singulares. Neste sentido, 

o que significa o termo juventude? Como definir a(s) juventude(s) frente as demais 

gerações ou categorias sociais? 

Conforme afirma Freitas (2005), seja uma faixa etária, um período da vida, 

um contingente populacional, uma categoria social, ou mesmo uma geração, todas 

essas definições se vinculam, de alguma forma, à dimensão de fase do ciclo vital entre 

a infância e a maturidade. 

E, nesse sentido, acreditamos  haver um consenso, pois a pesar da ideia de 

juventude(s) não se restringir ao aspecto etário, e este não podendo ser definido 

previa e rigidamente, “é a partir dessa dimensão também que ganha sentido a 

proposição de um recorte de referências etárias no conjunto da população, para 

análises demográficas” (FREITAS, 2005, p. 6), e como tal, não pode ser 

desconsiderado. 

Na mesma direção, e de forma complementar à questão etária, a perspectiva 

da geração envolve o debate da juventude, a partir das experiências dos sujeitos em 

determinado momento histórico, e que vivem os processos das diferentes fases do 

ciclo de vida sob os mesmos condicionantes das conjunturas históricas (FEIXA, 

LECCARDI, 2010). A singularidade destas experiências é responsavel em grande 

medida pela constituição da(s) juventude(s) enquanto categoria social. 

No campo político-institucional, conforme as orientações da Organização das 

Nações Unidas (ONU) e da Organização das Nações Unidas para Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco), o Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852, de 5 de agosto 
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de 2013),5 define como “jovem”, no Brasil, as pessoas que estiverem entre 15 a 29 

anos de idade. Tal lei foi promulgada para dispor sobre as políticas públicas referente 

a essa categoria no País, e acreditamos que seja um importante mecanismo de 

garantia de direitos e visibilidade institucional para os/as jovens brasileiros/as. 

Pois a incorporação dos/as jovens, na legislação brasileira, enquanto sujeitos 

de diretos, com especificidades da sua condição juvenil, representa uma mudança de 

postura do Estado, passando a compreendê-los enquanto pessoas que demandam 

diretos civis, políticos, individuais e coletivos, expressos no direito à vida digna, à 

saúde, à educação, ao trabalho, à cultura, ao lazer, à participação social e política, à 

informação, dentre outros. Ou seja, significou um avanço do Estado brasileiro, o qual 

incluiu a questão, ou melhor, as questões das juventudes do Brasil, dentro das suas 

prioridades.  

No entanto, como aponta León (2005), a complexidade do termo “juventude” 

é ampla e abarca uma grande diversidade de conjuntos de grupos sociais. Como 

afirma o autor, há diferentes “adolescências” e “juventudes”, dependendo de suas 

relações históricas, culturais, políticas, econômicas e sociais, ou seja, uma categoria 

em permanente construção e passível de ressignificações de acordo com o meio e 

contexto em que estiver inserida. 

Na última década, no Brasil, várias iniciativas governamentais propuseram 

um olhar mais amplo no que tange a participação e visibilidade desses atores sociais, 

ações interinstitucionais como a realização de conferências nacionais de juventude e a 

criação do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve)6 foram importantes iniciativas e 

marcos regulatórios.  

O que não significa dizer que sejam suficientes para abarcar a 

heterogeneidade desse público. Isto porque, os novos cenários, tanto no campo 

nacional como no internacional, precipitam a necessidade de incluir socialmente esses 

atores e seus diversos universos, com demandas amplas, específicas e urgentes.  

                                                 
5
 A Lei nº 12.852/2013 dispôs sobre os direitos dos jovens, os princípios e as diretrizes das políticas 

públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve) (BRASIL, 2013). Outra importante 
conquista para a(s) juventude(s), foi a publicação da Emenda Constitucional nº 65. 
6
 A Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, ao instituir o Progrma Nacional de Inclusão de Jovens 

(Projovem), ao mesmo tempo criou o Conselho Nacional da Juventude (CNJ) e a Secretaria Nacional de 
Juventude, ambos vinculados a Secretaria-Geral da Presidência da Repúbluca (BRASIL, 2005). 
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Um passo importante para essa compreensão é discutir as necessidades 

da(s) juventude(s) (para além das “amarras” institucionais e/ou governamentais) e 

como, afirmam Henriques e Novaes (2007, p. 6) compreender “a dinâmica geracional 

e intergeracional para se perceber as demais relações de exclusão e inclusão vigentes 

em nossa sociedade”. 

Neste artigo, optamos pelo conceito de juventude empreendido por Bourdieu 

(2000) apud León (2005, p. 10), como sendo 

 

uma construção social, histórica, cultural e relacional, que através 
das diferentes épocas e processos históricos e sociais vieram 
adquirindo denotações e delimitações diferentes: “la juventud y la 
vejez no están dadas, sino que se construyen socialmente en la 
lucha entre jóvenes y viejos”. 

 

Tal concepção parte do pressuposto de que não existe a juventude em si, 

mas sim, juventudes, a qual deve estar associada as diversas formas de expressão do 

ser jovem, e relaciona-se, entre outros, aos marcadores de gênero, raça, cor, etnia, 

origem e condição social. 

E assim, constitui-se enquanto categorial social não homogênia, 

apresentando-se de forma diversa e distinta a depender do contexto a qual estes 

sujeitos estão inseridos. Afinal,  

 

A noção mais geral e usual do termo juventude, se refere a uma 
faixa de idade, um período de vida, em que se completa o 
desenvolvimento físico do indivíduo e ocorre uma série de 
transformações psicológicas e sociais, quando este abandona a 
infância para processar sua entrada no mundo adulto. No entanto, a 
noção de juventude é socialmente variável. A definição do tempo de 
duração, dos conteúdos e significados sociais desses processos se 
modificam de sociedade para sociedade e, na mesma sociedade, ao 
longo do tempo e através de suas divisões internas. Além disso, é 
somente em algumas formações sociais que a juventude configura-
se como um período destacado, ou seja, aparece como uma 
categoria com visibilidade social (ABRAMO, 1994 apud LEÓN, 2005, 
p. 13). 

 

Vale ressaltar que o debate sobre a(s) juventude(s), dar-se-á, também, a 

partir da luta por direitos e políticas públicas. Neste sentido, parte-se da perspectiva de 

que a(s) juventude(s) e os/as jovens são condições e sujeitos sociais que constroem 
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modos de vida juvenis tanto na vida cotidiana quanto no conjunto de relações e 

processos formadores de sistemas de sentidos, os quais dizem algo sobre eles, sobre 

eles no mundo e sobre os outros (DAYRELL, 2003). 

Os/as jovens devem ser vistos enquanto sujeitos capazes de levanterem 

questões significativas, proporem soluções e ações relevantes, criarem e manterem 

uma relação dialógica com outros atores sociais, e desta feita, manifestarem suas 

opiniões com relação aos problemas sociais que vivenciam e os afetam. 

 

2 A JUVENTUDE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO  

A(s) juventude(s), como já afirmado, tem sido tratada de modo ambíguo, isto 

porque em certos momentos são visto enquanto crianças e em outros como adultos 

(CANNON; BOTTINI, 1998). Entretanto, compreendemos que são capazes de 

decidirem, até certos pontos, sobre seus futuros, mas que necessitam de proteção 

contra abusos e explorações, ou seja, são, parcialmente, independentes e 

dependentes. 

O entendimento de onde se inicia, e, possivelmente, termina a condição 

juvenil, no ordenamento jurídico brasileiro, tem passado por resignificações. Na 

Constituição Federal de 1988, até o ano de 2010, o termo juventude ou mesmo jovem, 

somente aparecia uma única vez na Carta Magna: 

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
[...] 
XV - proteção à infância e à juventude; 
[...] (BRASIL, 1988, p. 12, grifo nosso). 

 

Por oportuno, compreendemos que a Constituição Federal de 1988, 

introduziu um conceito cronológico dessa fase da vida, ao proibir o trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, aos menores de 18 anos, e qualquer trabalho a menores de 16 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos de idade (Art. 7.º, Inc. XXXIII) 

e ao facultar o alistamento eleitoral e o voto para os maiores de 16 e menores de 18 

anos (Art. 14, § 1.º, Inc. II, alínea “c”).  
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Já para o Estatudo da Criança e do Adolescentes (ECA),7 

 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
dezoito anos de idade. 
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se 
excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e 
um anos de idade (BRASIL, 1990, p. 1). 

 

Em 2005, a Lei n.º 11.129, de 30 de junho, ao instituir o Progrma Nacional de 

Inclusão de Jovens (Projovem)8, ao mesmo tempo que criou o Conselho Nacional da 

Juventude (CNJ)9 e a Secretaria Nacional de Juventude,10 ambos vinculados a 

Secretaria-Geral da Presidência da República,11 passou a afirmar que jovens eram 

aquelas pessoas “na faixa etária entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos” (BRASIL, 

2005, p. 2-3). 

Aos 13 de julho de 2010, foi publicada a Emenda Constitucional n.º 65,12 a 

qual alterou a denominação do Capítulo VII,13 do Título VIII, da Constituição Federal e 

motificou o artigo 227, com a finalidade de cuidar dos interesses da Juventude 

brasileira. Originada da Proposta de Emenda à Constituição n.º 138/2003, de autoria 

                                                 
7
 Lei. n.º 8.069, de 13 de julho de 1990. 

8
 O Projovem, inicialmente, destinado a jovens com idade entre 18 e 24 anos (BRASIL, 2005), 

a partir do ano de 2008, passou a destinar-se aqueles com idade de 15 a 29 anos (BRASIL, 
2008), compreendo assim, a faixa etária da Juventude explicitada no ordenamento jurídico 
brasileiro.  
9
 As finalidade do CNJ são: formular e propor diretrizes da ação governamental voltadas à 

promoção de políticas públicas de juventude, fomentar estudos e pesquisas acerca da 
realidade socioeconômica juvenil e o intercâmbio entre as organizações juvenis nacionais e 
internacionais (BRASIL, 2005). 
10

 A Secretaria Nacional da Juventude compete articular todos os programas e projetos 
destinados, em âmbito federal, aos jovens na faixa etária entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) 
anos, ressalvado o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2005). 
11

 A Medida Provisória nº 696, de 2 de outubro de 2015, transformou a Secretaria-Geral da 
Presidência da República em Secretaria de Governo da Presidência da República (BRASIL, 
2015a). Vale ressalatar que o Decreto nº 8.579, de 26 de novembro de 2015, vinculou o 
Conselho Nacional de Juventude a estrutura básica do Ministério das Mulheres, da Igualdade 
Racial e dos Direitos Humanos e acrescentou ainda, enquanto não entrar em vigor o decreto 
da estrutura regimental do referido Ministério, a Secretaria Nacional de Juventude integrará a 
estrutura da Secretaria de Governo da Presidência da República (BRASIL, 2015b). 
12

 Também conhecida como Emenda Constitucional da Juventude. 
13

 Este capítulo que antes denominava-se: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso, 
a partir da Emenda Constitucinoal n.º 65, passou a ter a seguinte redação: Da Família, da 
Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso (BRASIL, 1988). 



 

 9 

do Deputado Sandes Júnior (PP/GO), esta previa o acréscimo do seguinte artigo a 

Carta Magna de 1988: 

 

Art. 230-A. O Estado protegerá os direitos econômicos, sociais e 
culturais dos jovens, mediante políticas específicas, visando a 
assegurar-lhes:  
a) formação profissional e o desenvolvimento da cultura;  
b) acesso ao primeiro emprego e à habitação;  
c) lazer;  
d) segurança social (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2003, p.1). 

 

Para fundamentar sua propositura o Deputado Sandes Júnior (PP/GO), 

apresentou a seguinte justificativa:  

 

a vigente Constituição trouxe grande inovações ao Direito pátrio ao 
dar proteção ao adolescente e ao idoso. Como conseqüência disso 
surgiram o Estatuto da Criança e do Adolescente e o recente 
Estatuto do Idoso. [...] Todavia, [...] restou uma lacuna no nosso 
ordenamento jurídico que diz respeito ao trato do jovem. Pôr fim a 
esta lacuna é o principal objetivo da proposta [...] (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 2003, p.1). 

 

Em 16 de novembro de 2004, a Câmara do Deputados criou uma Comissão 

Especial com a finalidade de emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à 

Constituição n.º 138/2003. Esta Comissão discutiu e aprovou um substitutivo à 

Proposta de Emenda à Constituição n.º 138/2003. E, aos 13 de julho de 2010, as 

Mesas da Câmara do Deputados e do Senado Federal, promulgaram a Emenda 

Constitucional n.º 65, a qual seguiu o texto substitutivo à Proposta de Emenda à 

Constituição n.º 138/2003. 

Essa Emenda Contitucional assim determina: 

 

Art. 1º O Capítulo VII do Título VIII da Constituição Federal passa a 
denominar-se "Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e 
do Idoso". 
Art. 2º O art. 227 da Constituição Federal passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#capitulovii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art227.
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toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde 
da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de 
entidades não governamentais, mediante políticas específicas e 
obedecendo aos seguintes preceitos: 
.............................................................................................................. 
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado 
para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou 
mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem 
portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a 
convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, 
com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas 
de discriminação. 
.............................................................................................................. 
§ 3º ....................................................................................................... 
.............................................................................................................. 
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à 
escola; 
.............................................................................................................. 
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, 
ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas 
afins. 
.............................................................................................................. 
§ 8º A lei estabelecerá: 
I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos 
jovens; 
II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à 
articulação das várias esferas do poder público para a execução de 
políticas públicas” (BRASIL, 2010, p. 1, grifos nossos). 

 

Outro importante marco no ordenamento jurídico do Brasil, foi o advento da 

Lei n.º 12.852, de 5 de agosto de 2013, a qual instituiu o Estatuto da Juventude e 

dispôs sobre os direitos dos jovens, os princípios e as diretrizes das políticas públicas 

de juventude e o Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve). Esta lei define que jovens 

são “as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade” 

(BRASIL, 2013, p. 1). 

Vale ressaltar que 

 

Aos adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos 
aplica-se a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente, e, excepcionalmente, este Estatuto, 
quando não conflitar com as normas de proteção integral do 
adolescente (BRASIL, 2013, p. 1). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art227§1ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art227§3iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art227§3vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art227§8
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8069.htm
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No que tange as políticas públicas para a juventude, o artigo 2.º determina 

que elas devem ser regidas pelos seguintes princípios: 

 

I - promoção da autonomia e emancipação dos jovens; 
II - valorização e promoção da participação social e política, de forma 
direta e por meio de suas representações; 
III - promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento 
do País; 
IV - reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais, 
geracionais e singulares; 
V - promoção do bem-estar, da experimentação e do 
desenvolvimento integral do jovem; 
VI - respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da 
juventude; 
VII - promoção da vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e 
da não discriminação; e 
VIII - valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais 
gerações. 
Parágrafo único.  A emancipação dos jovens a que se refere o inciso 
I do caput refere-se à trajetória de inclusão, liberdade e participação 
do jovem na vida em sociedade, e não ao instituto da emancipação 
disciplinado pela Lei n

o
 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código 

Civil (BRASIL, 2013, p. grifos no original). 
 

A lei prevê também, que o jovem tem direito à participação social e política 

na formulação, execução e avaliação da políticas públicas de juventude (Art. 4.º). E 

acresecenta que, para os efeitos legais, participação juvenil é: 

 

I - a inclusão do jovem nos espaços públicos e comunitários a partir 
da sua concepção como pessoa ativa, livre, responsável e digna de 
ocupar uma posição central nos processos políticos e sociais; 
II - o envolvimento ativo dos jovens em ações de políticas públicas 
que tenham por objetivo o próprio benefício, o de suas comunidades, 
cidades e regiões e o do País; 
III - a participação individual e coletiva do jovem em ações que 
contemplem a defesa dos direitos da juventude ou de temas afetos 
aos jovens; e 
IV - a efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos de decisão 
com direito a voz e voto (BRASIL, 2013, p. 3). 

 

No que tange a outros direitos dos jovens, a Lei n.º 12.852/2013, estabelece 

que eles tem direito: 

 a uma educação de qualidade, bem como à educação 

profissional, tecnológica e superior; 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2002/L10406.htm
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 à profissionalização, trabalho e renda, exercidos com liberdade, 

equidade, segurança e proteção social; 

 à diversidade, igualdade de direitos e oprtunidades, sem 

discriminação de etnia, raça, cor, cultura, origem, idade, sexo, 

orientação sexual, idioma, religião, opinião, deficiência, condição 

social ou econômica; 

 à saúde e qualidade de vida, sendo considerado suas 

especificidades, na dimensão da prevenção, promoção, proteção 

e recuperação da saúde integral; 

 à cultura, identidade, diversidade cultural e memória social, com a 

livre criação, acesso aos bens e serviços culturais e participação 

nas decisões de política cultural; 

 à comunicação, livre expressão, produção de conteúdo (individual 

ou colaborativo) e ao acesso as tecnologias de informação e 

comunicação; 

 à prática desportiva, destinada ao seu pleno desenvolvimento; 

 ao território e à mobilidade, com políticas de promoção de moradia 

e circulação, tanto no campo quanto na cidade; 

 à sustentabilidade e ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, com o dever de defendê-lo e preservá-lo; e 

 de viver em um ambiente seguro, sem violência, com a garantia 

da sua incolumidade física e mental. 

Assim, a incorporação dos jovens, na legislação brasileira, enquanto sujeitos 

de diretos, com especificidades da sua condição juvenil, representou uma mudança de 

postura do Estado, passando a compreendê-los como pessoas que demandam diretos 

civis, políticos, individuais e coletivos, expressos no direito à vida digna, à saúde, à 

educação, ao trabalho, à cultura, ao lazer, à participação social e política, à 

informação, dentre outros. Ou seja, significou um avanço do Estado brasileiro, o qual 

incluiu a questão, ou melhor, as questões das juventudes do Brasil, dentro das suas 

prioridades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabe-se que o termo juventude(s) tem sido permeado por inúmeros embates 

teóricos, desde a concepção de uma fase da vida (corrente geracional) associada a 

descoberta ou rebeldia; a noção de uma etapa cronológica; sua compreensão a partir 

da ênfase das desigualdades sociais (corrente classista) (PAIS, 2003); até seu 

entendimento enquanto categoria social, a qual é também construída sócio-

historicamente, partindo do pressuposto de que a(s) juventude(s) devem estar 

associada(s) as diversas formas de expressão do ser jovem, bem como relacionar-se 

com as questões de gênero, raça, cor, etnia, origem e condição social. 

Esta última concepção vai ao encontro do entendimento das juventudes 

desenvolvida neste texto, pois os jovens são sujeito sociais, que constroem um 

determinado modo de ser e estar no mundo e com o mundo, ao mesmo tempo que na 

vida cotidiana estabelecem múltiplas e diversas relações de significados e sentidos 

sobre si, os outros e o contexto no qual está inserido. 

No tocante a participação política e social de jovens, tem-se que as diversas 

formas de apoio à organização e participação das juventudes, tem contribuído para a 

ampliação das suas capacidades de reivindicação, interlocução e conquista de direitos 

junto ao mundo político, sendo impossível negar a construçãos das novas estratégias 

de participação juvenil, as quais tem possibilitado pactos sociais inovadores, capazes 

de fazer frente aos processos de desigualdade.  

Entretanto, compreendemos ser importante ressaltar que mesmo diante das 

conquistas já alcançadas, é imperioso ficar sempre alerta e em defesa dos direitos das 

juventudes brasileiras, pois ainda há muito que se avançar, principalmente quando se 

trata da inclusão dos jovens nos processos decisórios, dando-lhes vez e voz quando 

das decisões que os afetem diretamente.  

Diante disso questiona-se: como propiciar, cada vez mais, a mobilização e a 

participação das juventudes? como envolver na participação e na mobilização os ainda 

não participantes e não mobilizados? como expandir os espaços de debate sobre as 

juventudes? como efetivar os direitos dos jovens já garantidos na legislação? Estas 

são questões que possivelmente sejam relevantes de serem discutidas, e assim 

buscarmos construir e reivindicar políticas públicas, verdadeiramente, democráticas. 
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