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1 INTRODUÇÃO

Depois de mais de uma década sem vivenciar importantes protestos de massas, em 
junho de 2013, o Brasil passou por momentos marcantes com intensas e extraordinárias 
manifestações de movimentos sociais, protagonizadas especialmente pela 
juventude que foi às ruas para protestar. Inicialmente, as manifestações eram contra 
o aumento das tarifas de transporte público, mas posteriormente se transformaram em 
insatisfação generalizada. As pautas foram ampliadas e incluíram muitos outros temas, 
como: as reivindicações por mais e melhores direitos de saúde e educação públicas; 
as denúncias de gastos considerados excessivos com a Copa de 2014; as 
manifestações de repúdio contra a corrupção; e a votação da proposta de emenda 
constitucional que alterava os poderes do Ministério Público. 

Ademais, as manifestações de junho de 2013 evidenciaram a enorme insatisfação 
do povo com as formas tradicionais de participação política, tornando notável que 
a população – em especial, os jovens – desejava melhorar a qualidade da democracia 
brasileira, de forma a sentir-se mais representada pelos governos, a ampliar sua 
participação nas decisões de políticas públicas e a ter sua voz reconhecida no espaço 
da política. O cenário de manifestações e reivindicações contrasta fortemente com 
os reconhecidos avanços ocorridos no país na área da participação social. No âmbito 
do governo federal, a última década foi pródiga na instalação de novos arranjos 
participativos – conselhos, conferências, mesas de diálogo, ouvidorias, audiências 
públicas e oficinas de participação na elaboração do Plano Plurianual (PPA) e na 
criação de novas secretarias em atendimento às demandas de movimentos sociais, 
como as de igualdade racial, de promoção de direitos das mulheres e da juventude.

1. Técnica de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea.
2. Pesquisadora do Subprograma de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNDP) na Disoc/Ipea.
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Nesse contexto, cabe perguntar por que as insatisfações, as reivindicações e 
as demandas que tomaram as ruas em junho de 2013 não chegaram ao Estado 
por meio dos inúmeros canais de participação social existentes na esfera pública 
federal brasileira? Esta e outras perguntas em aberto que emergiram da surpresa e 
da força dos protestos das ruas comportam inúmeras interpretações, e uma destas 
remete aos problemas relacionados à análise da qualidade dos arranjos de diálogo 
e participação social, criados no entorno e no âmbito das políticas públicas. 

Este capítulo se propõe a analisar a participação social da juventude no 
ciclo de políticas públicas, tendo o Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) 
como seu principal objeto de observação. A análise aqui desenvolvida parte do 
pressuposto de que os novos arranjos participativos criados e fortalecidos nos 
últimos anos contribuíram para inserir novos temas na agenda governamental e 
para aumentar o controle social e a permeabilidade do Estado ao interesse público, 
mas não favoreceram a participação social nas demais fases do ciclo de políticas públicas 
(Silva, 2013).

Constata-se que a ampliação da participação social e os arranjos participativos 
ainda não contemplam todas as etapas do ciclo de políticas públicas, tais como: 
a elaboração, o planejamento, a implementação e a avaliação. Em parte, isto se 
deve à realidade de que grande parte desses arranjos – conselhos e conferências, 
por exemplo – padece da ausência de ferramentas adequadas para conseguirem 
fazer valer suas propostas e deliberações junto aos gestores públicos governamentais 
(Silva, 2013).

O principal desafio dos atuais espaços participativos de âmbito federal é 
traduzir suas deliberações em tomada de decisão política, encaminhando-as aos 
escaninhos apropriados da administração pública, para que sejam transformadas em 
medidas e políticas públicas concretas e capazes de melhorar a vida da população. 
Este desafio é ainda maior quando os atores não institucionais estão distantes do 
processo de formação de políticas públicas. Na administração pública em geral, 
o ciclo de elaboração de políticas ainda é conduzido com base nos princípios da 
democracia representativa, onde se amplificam o papel dos atores institucionais na 
escolha dos temas que serão objeto de atenção governamental. Assim, as ações de 
formulação de políticas públicas são atribuídas ao conjunto de órgãos do núcleo 
estratégico do Estado, composto pela alta burocracia das secretarias formuladoras e 
das agências reguladoras. Nesse processo, os atores não institucionais – movimentos 
sociais, organizações não governamentais (ONGs) e associações civis reunidos em 
arranjos participativos nacionais – exercem pouca influência. 

Com efeito, o aumento da participação social no âmbito federal mostrou 
contradições e limites, que precisam ser explicitados e enfrentados para que 
os arranjos participativos criados se tornem cada vez mais instrumentos de  
democratização e accountability.3 Por exemplo, uma pesquisa sobre as conferências 

3. Esse termo remete à transparência e à responsabilidade pública.
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nacionais, realizada pelo Ipea no período 2003-2006 (Silva, 2009), mostrou que 
o processamento das deliberações das conferências pelo governo federal ainda se 
ressente de método institucional de gestão. Não existe procedimento institucional 
que garanta que as deliberações de determinados arranjos participativos cheguem 
a ser apreciadas pelo Executivo e/ou Legislativo e que consigam incidir no ciclo 
de elaboração de políticas públicas. 

Entre as causas das dificuldades enfrentadas, apontadas a partir da pesquisa, 
sobressaíram aquelas relacionadas aos seguintes fatores. 

1) Inexistência de estratégia de coordenação horizontal entre as diversas 
conferências nacionais, o que resulta em dificuldades para a identificação e 
o encontro de soluções para os inúmeros casos de deliberações recorrentes, 
sobrepostas e, muitas vezes, antagônicas entre si. 

2) Intervalo muito curto entre a realização de conferências, sobre o mesmo 
tema ou similares, restando aos conselhos e/ou aos ministérios prazo 
reduzido para processar seus resultados. 

3) Ausência de acompanhamento das deliberações encaminhadas, o que 
resulta em dificuldades de prestação de contas para a sociedade em relação 
aos resultados efetivos de sua participação.

4) Falta de integração entre as decisões tomadas pelos conselhos e pelas 
conferências e as tomadas no âmbito do Congresso Nacional. Tal aspecto 
resulta, muitas vezes, em decisões do Parlamento que desconsideram as 
deliberações da sociedade advindas do processo de conferências nacionais. 

Para Dagnino, Olveira e Panfich (2006), a garantia de espaços legitimamente 
públicos é assegurada por meio da efetiva pluralidade e diversidade dos participantes 
e pela equivalência de recursos de informação, conhecimento e poder. Além destes, 
Silva (2013) acrescenta ainda a capacidade dos espaços públicos de participação 
fazerem valer suas deliberações, ao influenciarem, de fato, as decisões governa-
mentais, incidindo no ciclo de elaboração de políticas públicas. Em síntese, as 
inovações participativas introduzidas no governo federal carecem de qualificativos 
fundamentais para que sejam consideradas espaços efetivamente públicos. 
A maioria dos arranjos participativos apresenta um desenho institucional e um 
conjunto de atribuições que limitam a participação da sociedade nas questões 
periféricas da agenda governamental, o que não facilita a participação nas questões 
de grande impacto na vida da população, como são as que permeiam os debates 
social e econômico. Os novos espaços criados também amargam a ausência de 
ferramentas adequadas para, de fato, conseguirem ser mais efetivos nas suas 
propostas e deliberações.
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À luz das principais dificuldades enfrentadas pelos arranjos participativos 
nacionais – notadamente, os conselhos e as conferências –, este capítulo se propõe 
a analisar alguns aspectos do Conjuve, que podem favorecer ou dificultar sua 
capacidade de manter interconectividade com o processo decisório das políticas 
públicas para a juventude. 

Incluindo-se esta introdução, este texto se encontra dividido em nove seções. 
A segunda seção, a seguir, recompõe as principais conclusões de um conjunto de 
estudos selecionados que tratou dos fatores que influenciam os resultados dos 
arranjos participativos. A terceira descreve quais são os espaços institucionais de 
participação social da juventude no desenho de políticas públicas de âmbito federal, 
observando o contexto de criação do Conjuve. Na quarta seção, o texto analisa os 
principais atributos desse conselho e seu potencial de influir no ciclo das políticas públicas. 
A quinta seção propõe avaliar a incidência do Conjuve no ciclo de políticas públicas, 
a partir da análise das propostas, decisões e encaminhamentos contidos nas pautas 
das reuniões do conselho, entre 2012 e 2014. As sexta e sétima seções apresentam 
as opiniões dos conselheiros em relação aos aspectos mais relevantes enfrentados 
pelo Conjuve. Igualmente, a oitava parte apresenta as sugestões desses conselheiros 
para o aprimoramento e atuação desse conselho no cenário político. Finalmente, 
a última seção traz as considerações finais sobre os principais pontos discutidos 
ao longo do capítulo.

2  PRINCIPAIS FATORES QUE INFLUENCIAM OS RESULTADOS DE  
ARRANJOS PARTICIPATIVOS

A literatura que analisa os resultados da participação social na produção de políticas 
públicas trouxe avanços significativos na revelação de alguns elementos que podem 
contribuir para os sucessos ou insucessos no funcionamento de determinados 
arranjos participativos municipais. Entretanto, esses estudos avançam muito pouco 
nos fatores que podem estar envolvidos no conjunto de instituições e regras que 
integram os arranjos institucionais das políticas públicas. Em geral, os estudos 
focalizam o desenho do próprio arranjo e não se ligam aos traços predominantes 
das políticas públicas de qual fazem parte. No entanto, os fatores propostos nesses 
trabalhos acenam para os atributos que representam variáveis importantes para a 
participação social. Entre as análises realizadas com este propósito, citam-se, entre 
outros, os trabalhos de Lüchmann (2002), Tatagiba (2002), Lubambo e Coelho (2005), 
Fung e Wright (2003) e Silva (2013), que destacam o desenho institucional – 
ao lado de outros fatores – como um aspecto importante para os resultados alcançados 
pelos arranjos participativos. 

Lüchmann (2002) estuda o orçamento participativo de Porto Alegre e identifica 
alguns fatores responsáveis pelo sucesso deste modelo, destacando o desenho 
institucional ao lado de outros como a vontade política e a tradição associativa local. 
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No seu trabalho, a autora reconhece a importância do projeto político-partidário 
e do comprometimento governamental para a viabilização da experiência participativa; 
no entanto, sugere que é a participação do associativismo local o fator que exerce 
maior influência na nova dinâmica de construção do orçamento público com 
participação dos cidadãos. 

O trabalho de Tatagiba (2002) analisa os conselhos municipais de assistência 
social, saúde e defesa de direitos da criança, realizando meta-avaliação de um 
conjunto de estudos elaborados por autores diferentes com o objetivo de entender 
o funcionamento destes conselhos. Em sua análise, a autora conclui que os conselhos 
gestores municipais apresentam reduzido poder de influência no processo de 
definição de políticas. Entre os fatores que contribuem para os resultados pouco 
significativos dos arranjos participativos analisados, a autora ressalta a baixa 
representatividade dos conselheiros não governamentais, a fragilidade nos vínculos 
entre estes e suas bases de origem, a falta de qualificação dos conselheiros para o 
exercício dos seus papéis e a baixa capacidade propositiva dos conselhos. 

Em semelhança à preocupação deste capítulo, Tatagiba (2002) também chama 
atenção para a elevada influência do projeto político na qualidade dos resultados 
alcançados pelos conselhos gestores municipais. Para esta autora, o excesso de 
controle governamental sobre os conselhos “coloca muitas dúvidas acerca das reais 
condições de estes virem a exercer sua vocação deliberativa, que costuma depender 
da importância que o projeto político do governo, em cada caso específico, confere 
ao princípio de participação social” (Tatagiba, 2002, p. 98). 

A análise de Lubambo e Coelho (2005) trata das estratégias de participação 
implementadas pelos atores sociais nos estados de Pernambuco e do Rio Grande 
do Sul, considerando os fatores relacionados à cultura política e aos condicionantes 
institucionais e políticos para a participação e o empoderamento da população, 
em diferentes regiões do país. De acordo com as autoras, as dificuldades maiores 
de empoderamento são proporcionais à resistência da sociedade à participação.  
Tal resistência seria resultado de cultura cívica desfavorável presente em muitas 
regiões brasileiras e pequenos municípios do Norte e do Nordeste. Nestas localidades, 
evidenciam-se os fatores limitantes da participação social na vida do Estado e 
convive-se, de um lado, com governos descomprometidos com a transparência e o 
bem-estar da população e, de outro, com reduzidas experiências locais de associativismo. 

Fung e Wright (2003) atribuem ao desenho institucional a capacidade 
de gerar êxito aos processos participativos e propõem a repetição de desenhos  
independentemente de contexto. Destacam que a participação ampla e profunda 
ocorre quando se estabelecem canais de participação em áreas de interesses das 
pessoas e quando o desenho institucional destes canais é capaz de estimular a 
participação, ao desestimular as formas clientelistas de relação com o Estado. 
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Finalmente, Silva (2013) discute a relação entre o formato dos arranjos participativos 
nacionais e as características da política pública sobre a qual este arranjo delibera, 
e demonstra que os traços predominantes dos projetos políticos presentes nas 
políticas públicas condicionam, por sua vez, o desenho institucional, a atuação 
e o funcionamento dos conselhos participativos.

Os diferentes achados apresentados até aqui, sobre os elementos que interferem 
na capacidade dos arranjos participativos em influenciar o processo de produção 
de políticas públicas, demonstram que a literatura e o debate corrente oferecem 
diversas explicações para compreender a força e a fraqueza das institucionalidades 
participativas. Expõem-se fatores institucionais, tais como o conjunto de 
procedimentos institucionalizados que possibilita a participação e a representação 
paritária no processo das políticas. Sobre isto, em seu trabalho, Lüchmann (2002) 
assevera que “em se tratando de uma perspectiva democrática deliberativa, pensar 
a institucionalidade significa pensar em uma construção institucional pautada em 
mecanismos – democráticos – de garantia dos princípios de igualdade, pluralismo 
e liberdade” (Lüchmann, 2002, p. 51). Também é o caso de Fung e Wright (2003), 
quando afirmam que o problema não está nas tarefas das instituições, e sim em 
seus desenhos institucionais. 

Outros estudos colocam mais peso nos aspectos da representatividade dos 
conselheiros, especialmente na relação com as entidades que representam (sociedade 
civil) e nas dificuldades de conciliação de interesses e negociação entre os atores 
que participam de determinado espaço participativo. Tal é o caso do estudo de  
Tatagiba (2002), que chama atenção para o aspecto da fragilidade existente na 
relação entre os conselheiros governamentais e os não governamentais e destes com 
sua atuação nos conselhos municipais. No tocante aos conselheiros governamentais, 
as ideias que estes defendem no âmbito destes arranjos, muitas vezes, não resultam 
de posições oficiais das agências estatais que representam, mas, sim, refletem suas 
próprias opiniões. Do lado dos conselheiros não governamentais, este problema se 
reproduz, na medida em que as posições defendidas não são discutidas com suas 
entidades de origem. 

Silva (2013) analisa o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda) e o Conselho Nacional de Saúde (CNS), à luz do lugar que ocupam 
no sistema nacional de políticas públicas ao qual pertencem, e busca identificar os 
traços do principal projeto político que está sendo fortalecido pela sociedade civil 
que participa destes conselhos. Com este estudo, a autora procura contribuir para 
a compreensão das razões que fazem com que os arranjos participativos apresentem 
diferentes capacidades de influenciar os atores governamentais e consigam fazer valer 
suas contribuições na direção da efetivação dos direitos previstos na política pública 
que é objeto de suas deliberações. 
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Por sua vez, Lubambo e Coelho (2005) consideram as relações entre os aspectos 
políticos e institucionais, que, por seu turno, atuam limitando o envolvimento 
da população nos processos associativos nas diferentes regiões do país. Essas autoras 
destacam, de um lado, os limites contidos na representação e na participação 
popular intermediada por associações de qualquer espécie despreparadas para 
enfrentar os problemas que surgem nas ações coletivas, e, de outro, os limites 
das burocracias, que funcionam de acordo com modelos que seguem as práticas 
clientelistas e patrimonialistas. 

3  CONTEXTO DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO 
CONSELHO DE JUVENTUDE4

A partir de 2004, inicia-se no Brasil um amplo processo de diálogo entre governo 
e movimentos sociais sobre a necessidade de criação de uma política nacional de 
juventude no país. Em 2005, foi criada a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), 
órgão executivo ligado à Secretaria-Geral da Presidência da República (PR), com 
o objetivo de articular os programas federais voltados ao público jovem, existentes 
em diversos órgãos do governo federal. Foi fundado também o Conjuve, órgão 
consultivo e propositivo, com a atribuição de articulação entre o governo e a 
sociedade civil; e ainda, um programa emergencial voltado aos jovens excluídos 
da escola e do trabalho, denominado Projovem.

O Conselho Nacional de Juventude, ao lado das conferências nacionais de 
juventude,5 constitui-se em um dos principais espaços de participação social 
dos jovens na proposição e no controle social de políticas públicas. Este conselho 
é responsável por elaborar a Política Nacional de Juventude, a partir de subsídios 
gerados pelas conferências, bem como de encontros e seminários que articulam o 
debate conjunto em torno das políticas de juventude entre pesquisadores, militantes 

4. Nesta seção, também serão apresentados os principais resultados de pesquisa realizada pela Diretoria de Estudos e 
Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea, intitulada Conselhos Nacionais: perfil e atuação 
dos conselheiros, realizada em 2011 (Ipea, 2013b). Ao longo desse ano, o Ipea – por meio da Diest – aplicou 
767 questionários a conselheiros(as), representantes de 21 conselhos nacionais diferentes e três comissões nacionais, 
a fim de mapear seus perfis e compreender como estes conselheiros avaliam o conselho que participam. Ao todo, foram 
demandadas 29 questões que compõem três blocos: i) caracterização do entrevistado; ii) atuação dos conselheiros; 
e iii) funcionamento do conselho. Os resultados desta pesquisa foram publicados em 2013, no relatório de pesquisa 
Conselhos nacionais: perfil e atuação dos conselheiros (Ipea, 2013b) e também na nota técnica Experiências de 
monitoramento dos resultados de conferências nacionais (Ipea, 2013a). Até o momento, a base de dados relativa ao 
Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) ainda não havia sido analisada. Este capítulo traz a tabulação e a análise 
dos principais dados coletados.
5. Foram realizadas duas conferências nacionais de políticas de juventude. A primeira aconteceu em Brasília, em 
abril de 2008, com o lema Levante sua bandeira. O processo ocorreu mediante a realização de etapas preparatórias e – 
de acordo com a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) – chegou a mobilizar mais de 400 mil pessoas, entre jovens, 
técnicos, educadores, gestores públicos, entre outros exemplos. Da etapa nacional, participaram aproximadamente 
2 mil pessoas, entre delegados e convidados. A II Conferência ocorreu em 2011, também em Brasília, e – na etapa 
nacional – contou com a participação de 1,3 mil delegados eleitos e 2,2 mil participantes. O lema escolhido (Conquistar 
direitos, desenvolver o Brasil) associou a conquista de direitos ao desenvolvimento do país e tentou colocar a juventude 
como fator estratégico neste processo. Em 2015, aconteceu, no mês de dezembro, a III Conferência Nacional da 
Juventude, sob o tema “As várias formas de mudar o Brasil”, posterior à produção deste texto. 
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de grupos juvenis e integrantes de instituições governamentais. De acordo com 
avaliação do próprio Conjuve (Freitas, 2007), este órgão vem se consolidando como 
espaço de reflexão fundamental para que os conselheiros, juntos, possam encontrar 
respostas aos desafios enfrentados, como a carência de estrutura e capacitação, a difi-
culdade de monitoramento das políticas e o diálogo entre a sociedade civil e o governo.

Diversos são os movimentos, os coletivos e as organizações que se mobilizam 
em prol da maior participação da juventude nas esferas políticas e constroem a 
luta por participação mais ativa e democrática. Em 2011, durante a realização do 
VI Diálogo Nacional de Movimentos e Organizações Juvenis, representantes 
de movimentos sociais da juventude divulgaram a Carta Aberta à Presidente da 
República do Brasil, na qual destacavam várias questões que refletiam as necessidades 
de melhoria em torno do arcabouço institucional da política nacional de juventude. 
No documento, os signatários reconheciam os avanços realizados até aquele momento 
e demandavam, ainda, maior participação das diversas juventudes brasileiras, 
conforme ilustra o trecho a seguir.

Compreendemos, entretanto, que a soma dos esforços realizados até agora, fazem 
(sic) parte de um ciclo inicial que cumpriu um importante papel até aqui, mas, que 
(sic) neste momento, não é suficiente para que as políticas de juventude se consolidem 
e sejam sustentáveis numa verdadeira política de Estado. É imprescindível a forte 
presença e engajamento das juventudes partidárias, entidades e movimentos juvenis, 
intelectualidade e organizações da sociedade comprometidas com esta pauta, na cami-
nhada pela emancipação da juventude e consolidação das políticas públicas de juventude” 
(Contee, 2011).6

A partir da leitura de documentos elaborados por lideranças jovens, militantes da 
abertura participativa, identificam-se claras preocupações em melhorar a inserção 
da participação da juventude no ciclo de políticas públicas. Principalmente, é 
destacada a necessidade de construção de espaços de participação no acompa-
nhamento e na gestão para os usuários de programas e projetos governamentais.  
A intervenção de uma jovem participante no Fórum Temático de Juventude (2012)7 
é ilustrativa a este respeito.

Poucos programas apresentam mecanismos institucionais que possibilitem aos jovens 
trazerem críticas, sugestões e contribuírem para o aprimoramento do que está sendo 
realizado. Para além dos jovens atendidos pelos programas, essa reflexão aponta 
também para a dificuldade dos espaços institucionais de participação estabelecerem 
dialogo com uma juventude que não se encontra organizada através de movimentos, 
instituições, fóruns. Nesse sentido, é preciso que as informações e os debates também 
atinjam estes jovens, procurando construir caminhos para garantir a horizontalização 
da participação no âmbito das políticas públicas (Áurea Carolina, representante da 
Associação Imagem Comunitária, 2012).

6. Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2011 – IV Diálogo Nacional de Movimentos e Organizações Juvenis. Ver Contee (2011). 
7. Contribuição de Áurea Carolina, representante da AIC no Fórum Temático 2012, disponível em: <http://goo.gl/gbSU0g>.
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Um dos principais desafios apontados consiste em superar os limites das 
instituições participativas existentes. No caso da juventude, os conselhos e as 
conferências estão entre as arenas mais relevantes de participação – consagradas na 
recente história democrática brasileira –, mas é visível que a juventude clama por 
mais diálogo e maior participação nos campos de formulação, implementação e 
acompanhamento das políticas públicas que atendam os seus interesses mais específicos. 
Mas, se por um lado, o campo dos direitos juvenis fortaleceu-se e avançou de 
forma inédita na última década, com a construção de uma política nacional 
de juventude, por outro, a efetividade desses espaços é alvo de muitas críticas dos 
movimentos juvenis, pois permanecem, muitas vezes, no campo do discurso e se 
mostram pouco eficazes.

4  PRINCIPAIS ATRIBUTOS DO CONJUVE E SUA INFLUÊNCIA NO 
CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

4.1 Pluralidade da participação

De acordo com Lüchmann (2007), a participação e a representação nos conselhos 
das organizações da sociedade civil carregam características que se contrapõem 
às expectativas das promessas da democracia participativa e deliberativa. 
Estas características recortam o campo da representação, de tal forma que estes arranjos 
participativos passam a contemplar, majoritariamente, os setores com maior nível 
econômico e cultural. A autora reconhece que a clivagem na participação dos 
sujeitos nos conselhos é estranha à teoria democrática participativa. No entanto, 
Lüchmann alivia esta perspectiva antagônica ao reconhecer que a pluralidade 
democrática existente em alguns conselhos pode ser a chave para o reconhecimento 
das diferentes formas de legitimidade.

Por outro lado, as clivagens no campo da sociedade civil (e do Estado) tencionam o 
ideal de paridade, estimulando reformulações em direção à maior pluralização dos 
sujeitos e setores participativos. Este parece ser o caso da área da saúde, que vem 
testemunhando, historicamente, alterações importantes no perfil de seus representantes. 
Talvez esta pluralidade seja a chave (democrática) para a coexistência das diferentes 
noções de legitimidade – ora em referência aos grupos e entidades que historicamente 
lideraram as lutas por direitos, ora remetida ao grau de qualificação (técnica e política), 
ou ainda aos públicos por elas representados (Lüchmann, 2007, p. 159). 

Assim, concordando com Lüchmann de que nem sempre as representações 
existentes nos conselhos permitem a inclusão de todos os setores da sociedade e 
que reduzem a participação dos setores menos organizados, analisa-se, a seguir, a 
situação da pluralidade da participação social no Conjuve.
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4.1.1 Diversidade de movimentos sociais e entidades 

Do ponto de vista da pluralidade da participação, o Conjuve pode ser classificado 
como muito inclusivo, na medida em que na sua composição se encontram 
representantes da ampla diversidade de movimentos e entidades atuantes no campo da 
defesa dos direitos da juventude e da maior parte dos ministérios que desenvolvem 
políticas públicas para os jovens. Este conselho é composto por um terço de representantes 
do poder público e dois terços da sociedade civil, totalizando sessenta membros. 
Os primeiros são indicados pelos dezessete ministérios e secretarias federais 
que possuem programas voltados para os jovens, conforme listados no quadro 1. 
Além desses órgãos – no âmbito do poder público –, o conselho ainda conta com 
representantes da Frente Parlamentar de Políticas para a Juventude da Câmara dos 
Deputados, do Fórum Nacional de Gestores Estaduais de Juventude e das associações 
de prefeitos. A sociedade civil no Conjuve é representada por movimentos juvenis, 
ONGs, especialistas e personalidades com reconhecimento público pelo trabalho 
que executam nesta área. São eleitos para mandato de dois anos, mediante eleição 
direta, em assembleia convocada pelo conselho com esta finalidade. 

No total, o Conjuve contempla vinte conselheiros governamentais titulares, 
vinte suplentes e quarenta conselheiros da sociedade civil titulares, bem como 
quarenta suplentes, conforme demonstram as informações contidas no quadro 1 
e na tabela 1. Tais ilustrações foram construídas considerando-se a composição 
para o período 2014-2016.

QUADRO 1 
Órgãos governamentais representados no Conjuve (2014-2016)

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) Ministério do Esporte

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCT&I) Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Ministério da Cultura (MinC) Ministério das Comunicações

Ministério das Relações Exteriores (MRE) Secretaria dos Direitos Humanos (SDH)

Ministério da Educação (MEC) Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial (Seppir)

Ministério da Justiça (MJ) Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM)

Ministério da Saúde (MS) Secretaria-Geral/PR

Ministério do Turismo (Mtur) Frente Parlamentar de Políticas para a Juventude da Câmara dos Deputados

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) Fórum Nacional de Gestores Estaduais de Juventude

Ministério do Meio Ambiente (MMA) Associações de prefeitos

Fonte: SNJ.
Elaboração: Diretoria de Estudos e Políticas Socais (Disoc) do Ipea. 
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TABELA 1
ONGs representadas no Conjuve (2014-2016)

Organizações representadas Titular Suplente Total

Movimentos, associações e organizações da juventude de atuação nacional 24 24 48

Artísticas e culturais 1 1 2

Associação Cultural Liga do Funk 
União da Juventude Brasileira (UJB) (suplente)

T
–

–
S

1
1

Do campo 2 2 4

Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag)
Federação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Brasil (Fetraf)

T
T

S
S

2
2

Comunitário e moradia 1 1 2

Levante Popular da Juventude
UJB 

T
–

–
S

1
1

Estudantis 4 4 8

Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG)
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes)
União Nacional dos Estudantes (UNE)

T
T
T 

S
S
S

2
2
2

Feministas 2 2 4

O Estopim 
União Brasileira de Mulheres (UBM) 

T
T

S
S

2
2

Hip-hop 1 1 2

Nação Hip-Hop Brasil T S 2

LGBT 1 1 2

Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT) T S 2

Meio ambiente 1 1 2

União Nacional dos Escoteiros do Brasil T S 2

Negros e negras 2 2 4

Agentes de Pastoral Negros do Brasil (APNs)
Coletivo de Entidades Negras (CEN)
Unegro1

Coletivo Nacional da Juventude Negra (Enegrecer)

T
–
T
–

–
S
–
S

1
1
1
1

Político-partidário 2 2 4

União da Juventude Socialista (UJS)
Juventude Partido Verde
Juventude PMDB2 Nacional
Juventude do Partido dos Trabalhadores

T
–
T
–

–
S
–
S

1
1
1
1

Povos e comunidades tradicionais 1 1 2

Conselho Nacional dos Seringueiros T S 2

Religiosos 3 3 6

Associação Afrocultural Beneficente de Matriz Africana São Jerônimo 
Pastoral da Juventude do Meio Popular
Aliança Bíblica Universitária do Brasil 
Pastoral da Juventude
Pastoral Juvenil Marista (PJM)

T
–
T
–
T
–

–
S
–
S
–
S

1
1
1
1
1
1

Trabalhadores urbanos 3 3 6

Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB) (dois representantes: titular e suplente)
Central Única dos Trabalhadores (CUT) (dois representantes: titular e suplente)
Confederação Nacional dos Jovens Empresários (dois representantes: titular e suplente)

T
T
T

S
S
S

1
1
1

(Continua)
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Organizações representadas Titular Suplente Total

Entidades de apoio às políticas de juventude 11 11 22

Cultura 1 1 2

Movimento e Ação 
Instituto Imagem e Cidadania

T
–

–
S

1
1

Educação 1 1 2

União Marista do Brasil (Umbrasil)
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação

1
–

–
1

1
1

Esporte, lazer e tempo livre 1 1 2

Centro de Estudos e Memória da Juventude (CEMJ)
Confederação Brasileira de Skate

T
–

–
S

1
1

Jovens com deficiência 1 1 2

Escola de Gente
Organização Nacional dos Cegos do Brasil (ONCB)

T
–

–
S

1
1

Mídia, comunicação e tecnologia da informação 1 1 2

Instituto Sertão em Rede (Insere)
Intervozes

T
–

–
S

1
1

Participação Juvenil 2 2 4

Visão Mundial
Associação Cultural e de Cidadania (Civitas)
Escola de Formação Quilombo dos Palmares (Equip)
Instituto de Promoção e Estudos da Juventude (Ipej)

T
–
T
–

–
S
–
S

1
1
1
1

Raça/etnia 1 1 2

Geledes Instituto da Mulher
Instituto Steve Biko

T
–

–
S

1
1

Saúde, gênero e direitos sexuais reprodutivos 1 1 2

Grupo Conexão G (GCG)
Grupo Arco-Íris de Conscientização Homossexual

T
–

–
S

1
1

Segurança pública/direitos humanos 1 1 2

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) T S 1

Trabalho e renda 1 1 2

Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços 
Serviço de Tecnologia Alternativa (Serta)

T
–

–
S

1
1

Fóruns e redes da juventude 6 6 12

Fóruns e redes 6 6 12

Rede Pense Livre
Rede Ecumênica da Juventude pela Promoção dos Direitos Juvenis (Reju)
Articulação Brasileira de Jovens Gays (Artgay Jovem)
Rede Nacional de Negros e Negras LGBT (Rede Afro – LGBT)
Fórum Nacional de Juventude Negra
Articulação Brasileira de Lésbicas (ABL)
Rede Fale
Rede de Jovens do Nordeste (RJNE)
Rede de Adolescentes e Jovens pelo Direito ao Esporte Seguro e Inclusivo 
Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde (Renafro)

T
T
–
T
–
T
–
T
–
T
–

S
–
S
–
S
–
S
–
S
–
S

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total 40 40 80

Fonte: SNJ. 
Elaboração: Disoc/Ipea. 
Notas: 1 União de Negros pela Igualdade. 

2 Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 

(Continuação)
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No que se refere à composição governamental do Conjuve, um aspecto negativo 
a destacar-se é a ausência da participação dos ministérios da área econômica, 
tais como o Ministério da Fazenda (MF) e o Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (MP). As ausências desses órgãos na estrutura do conselho suprimem a 
possibilidade do colegiado debater diretamente com os gestores destas áreas sobre 
o desenho, o planejamento, a dotação orçamentária e a execução financeira de 
políticas e programas de juventude.

Além desses, observa-se que também não participam do Conjuve dois outros 
ministérios que trabalham pautas importantes para a juventude. O primeiro é o 
Ministério das Cidades (MCidades), que tem entre suas atribuições o planejamento 
urbano, bem como as políticas de habitação, saneamento, mobilidade urbana, 
acessibilidade e trânsito. Todas as questões são muito importantes para a juventude, que 
reivindica viver em cidades mais humanas, democráticas e social e economicamente 
mais justas. O segundo é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC), que formula e executa as políticas industriais de competitividade 
e fomento ao investimento econômico. São atribuições fundamentais e definidoras 
da quantidade e da qualidade dos empregos a serem gerados no país. Pauta esta 
crucial para a juventude que sofre para conseguir empregos de qualidade e melhor 
inserção no mercado de trabalho. 

Em relação à participação das entidades não governamentais no Conjuve, 
observa-se que dezoito participam com dois representantes no colegiado (titular 
e suplente). Tais são os casos da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (Contag), da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
na Agricultura Familiar do Brasil (Fetraf ), da Associação Nacional de  
Pós-Graduandos (ANPG), da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 
(Ubes), da União Nacional dos Estudantes (UNE), da organização O Estopim, 
da União Brasileira de Mulheres (UBM), da organização Nação Hip Hop Brasil, 
da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABGLT), da União 
dos Escoteiros do Brasil, do Conselho Nacional dos Seringueiros, da Associação 
Afrocultural Beneficente de Matriz Africana São Jerônimo, da Central dos 
Trabalhadores e do Brasil (CTB), da Central Única dos Trabalhadores (CUT) 
e da Confederação Nacional dos Jovens Empresários. Dessa forma, o total de 
oitenta conselheiros não governamentais – titulares e suplentes – representa a 
participação de 62 entidades da sociedade civil.
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A análise da composição do Conjuve mostra ainda que as entidades com 
vinculação religiosa têm expressiva participação neste conselho e são atuantes 
em diferentes áreas, tais como: educação, igualdade racial e saúde reprodutiva. 
Entre estas, destacam-se as seguintes organizações: 

• Agentes de Pastoral Negros do Brasil (APNs); 

• Associação Afrocultural de Matriz Africana São Jerônimo; 

• Pastoral da Juventude do Meio Popular; 

• Aliança Bíblica Universitária do Brasil; 

• Pastoral da Juventude; 

• Pastoral Juvenil Marista (PJM); 

• União Marista do Brasil;

• Rede Fale; e

• Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde (Renafro). 

A participação de organizações militantes na área da promoção da igualdade 
racial é também expressiva. No total, foram encontradas nove organizações que 
militam diretamente neste campo, tais como: 

• APNs;

• Coletivo de Entidades Negras (CENs); 

• União de Negros pela Igualdade (Unegro);

• Coletivo Nacional da Juventude Negra (Enegrecer); 

• Associação Afrocultural Beneficente de Matriz Africana São Jerônimo;

• Geledes Instituto da Mulher; 

• Instituto Steve Biko; 

• Rede Nacional de Negros e Negras LGBT (Rede Afro – LGBT); e 

• Fórum Nacional de Juventude Negra. 

Observa-se que algumas dessas também são entidades com vínculo religioso e 
também foram listadas anteriormente, tais como Agentes de Pastoral Negros do Brasil 
(APNs) e Associação Afrocultural de Matriz Africana São Jerônimo.
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Também é significativa no Conjuve a participação de entidades classistas. 
Deste campo, foram encontradas oito entidades, sendo sete entidades representantes 
da classe trabalhadora e apenas uma representante dos empregadores, a saber: 

• Contag;

• Fetraf;

• Conselho Nacional dos Seringueiros; 

• Central dos Trabalhadores do Brasil;

• CUT; 

• Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços; 

• Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação; e 

• Confederação Nacional dos Jovens Empresários. 

Vinculadas à causa de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais 
e transgêneros (LGBT), foram identificadas seis organizações: i) ABGLT; 
ii) Grupo Conexão G (GCG); iii) Grupo Arco-Íris de Conscientização Homossexual; 
iv) Articulação Brasileira de Jovens Gays (Artgay Jovem); v) Rede Afro – LGBT; e 
vi) Articulação Brasileira de Lésbicas (ABL). Algumas dessas também estão vinculadas 
às causas raciais e de políticas públicas para a juventude.

Finalmente, a análise notou a ausência de organizações da sociedade civil 
vinculadas à causa de promoção do direito à saúde, apesar de o Ministério da 
Saúde (MS) encontrar-se representado na cota dos conselheiros governamentais. 
A presença de mais ONGs militantes na área da saúde poderia oportunizar frentes 
de trabalho em parceria com órgãos governamentais em importantes áreas da 
juventude: prevenção de HIV/Aids; saúde mental; drogas, entre outras. 

4.1.2 Características socioeconômicas dos conselheiros do Conjuve8

 Ainda no campo da pluralidade da participação, é importante analisar as características 
socioeconômicas dos conselheiros entrevistados, a fim de compará-las com as 
características gerais dos jovens brasileiros.

8. Os dados apresentados aqui se referem aos resultados da pesquisa Conselhos nacionais: perfil e atuação dos 
conselheiros, realizada pela Diest/Ipea, ao longo de 2011 (Ipea, 2013b). Ao todo, foram demandadas 29 questões e 
quarenta conselheiros do período 2011-2013 responderam à entrevista, o que representa 67% do total de conselheiros 
titulares e suplentes. Dos respondentes, 35 eram representantes da sociedade civil e cinco representantes do poder 
público; 24, titulares; quatorze, suplentes; um não respondeu e outro respondeu a opção outros em outros tipos de 
situação no conselho, sem especificar. Os resultados desta pesquisa refletem a opinião dos membros do Conjuve da 
gestão do período 2011-2013.
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Sexo

Quanto ao sexo, entre os respondentes, existiam mais homens do que mulheres, 
sendo que dezesseis dos respondentes eram mulheres (40%) e 24, homens (60%). 
Em relação à categoria da representação, havia mais conselheiros homens na 
qualidade de titular do que mulheres, sendo dezessete homens e sete mulheres. 
Como suplentes, foram encontrados quatorze conselheiros, sendo nove mulheres 
e cinco homens.

GRÁFICO 1 
Conselheiros entrevistados, segundo sexo: titulares e suplentes
(Em números)
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Fonte: Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea.
Elaboração: Disoc/Ipea.

Cor/raça

Sobre cor/raça, é possível observar que metade dos conselheiros entrevistados 
era formada por conselheiros que se autodeclaram de cor branca (vinte). 
Da outra metade, onze consideram-se pretos, seis pardos e apenas um conselheiro se 
autodeclarou indígena.9 As opções de cor disponíveis nesta questão foram baseadas 
na tipologia adotada pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE) 
no Censo Demográfico 2010.

9. Dois não responderam.
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GRÁFICO 2
Conselheiros segundo cor/raça
(Em %)
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Fonte: Diest/Ipea.
Elaboração: Disoc/Ipea. 

Faixa etária

A maioria dos conselheiros entrevistados era jovem: 70% tinham entre 21 e 30 anos, 
25% disseram ter entre 31 e 40 anos e 5%, entre 41 e 60 anos de idade. 

GRÁFICO 3
Faixa etária dos conselheiros
(Em %)
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Fonte: Diest/Ipea.
Elaboração: Disoc/Ipea.
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Escolaridade

Em relação à escolaridade, 27,5% dos conselheiros entrevistados declararam ter o 
ensino superior completo; 22,5%, que haviam cursado algum curso de especialização; 
30% tinham o ensino superior incompleto; 7,5% completaram o mestrado; 
5% apresentavam doutorado incompleto e 7,5% declararam ter concluído o 
ensino médio. 

GRÁFICO 4
Escolaridades dos conselheiros
(Em %)
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Fonte: Diest/Ipea.
Elaboração: Disoc/Ipea. 

Religião

Em relação à religião, dos quarentas entrevistados, onze membros preferiram não 
responder esta questão, optando, desta forma, por resguardar sua privacidade sobre 
esse tema. Entre os 29 que responderam, oito conselheiros (20%) declararam-se 
católicos e quatro, evangélicos (10%). Outros oito conselheiros (20%) disseram não 
ter nenhuma religião, dois se declararam ateus e apenas um declarou sua religião 
em matriz africana. Finalmente, 12,5% afirmaram que pertencem a outros credos 
religiosos, sem especificar. Um entrevistado autodeclarou-se “cristão” e os demais 
não citaram nenhuma religião específica.



O Conselho Nacional de Juventude e a Participação Social dos Jovens no Ciclo de 
Políticas Públicas 

 | 35

TABELA 2
Religião declarada pelos conselheiros do Conjuve (2011)

Católica 8

Evangélica 4

Ateu 2

Cristã 1

Matriz africana 1

Nenhuma – inclusive agnósticos 8

Outras 5

Não respondeu 11

Total 40

Fonte: Diest/Ipea.
Elaboração: Disoc/Ipea.

Renda

Em 2011, ano de realização da pesquisa, a renda média familiar dos brasileiros era 
de, aproximadamente, R$ 2.500,00.10 Os resultados da pesquisa junto ao Conjuve 
mostraram que 37,5% dos conselheiros viviam em famílias cuja renda familiar era 
igual ou inferior à renda média domiciliar do país. Por sua vez, a maior parte dos 
conselheiros entrevistados (60%) vivia em famílias, cuja renda familiar era superior 
à média do país. Destes, 47,5% viviam em famílias com renda que variavam 
de R$ 2.501,00 até R$ 8.000,00; 5%, entre R$ 8.001,00 até R$ 12.000,00; 
e 7,5% faziam parte de famílias com renda superior a R$ 12.000,00.

TABELA 3 
Renda familiar declarada pelos conselheiros do Conjuve (2011)

Renda familiar (R$) Absoluto (%)

De 501,00 até 2.500,00 15 37,5

De 501,00 até 1.500,00 7 17,5

De 1.501,00 até 2.500,00 8 20,0

De 2.501,00 até 8.000,00 19 47,5

De 2.501,00 até 4.000,00 9 22,5,

De 4.001,00 até 8.000,00 10 25,0

De 8.001,00 até 12.000,00 2 5,0

Acima de 12.001,00 3 7,5

Não respondeu 1 2,5

Total 40 100

Fonte: Diest/Ipea. 
Elaboração: Disoc/Ipea. 

10. Especificamente de R$ 2.707,00, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Ipea.
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Região de moradia

Os resultados da pesquisa mostraram que a região Sudeste se encontrava sobrerre-
presentada no Conjuve no momento deste estudo. Mais da metade dos conselheiros 
entrevistados (57%) era proveniente da região Sudeste, sendo doze do estado 
de São Paulo, cinco do estado do Rio de Janeiro, três do Espírito Santo e três de  
Minas Gerais. Em relação às outras regiões, nove conselheiros eram procedentes 
de três estados da região Nordeste (Bahia, Pernambuco e Ceará) e seis eram da região 
Centro-Oeste, sendo todos de Brasília. Apenas um conselheiro era proveniente da 
região Sul, e não havia nenhum conselheiro representante da região Norte.

GRÁFICO 5
Regiões domiciliares dos conselheiros do Conjuve

Centro-OesteSulNordesteSudeste

23

9

1

6

Fonte: Diest/Ipea.
Elaboração: Disoc/Ipea.

As características sociais dos conselheiros entrevistados do Conjuve, apresen-
tadas anteriormente, mostram que, ao menos nos quesitos escolaridade e renda, os 
conselheiros – no momento da realização da pesquisa – não eram representativos das 
características gerais da juventude brasileira e apresentavam condições superiores à 
média da população jovem do país. As informações sobre a escolaridade mostram 
que os conselheiros entrevistados são muito mais escolarizados que a maioria dos 
jovens brasileiros. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) do IBGE (2014), em 2013, entre os jovens de 25 a 29 anos, 
apenas 13,8% tinham concluído o ensino superior; a grande maioria dos jovens 
desta faixa etária, cerca de 60%, tinha apenas o ensino médio. Entre os entrevistados 
do Conjuve, entretanto, 27,5% tinham nível superior completo. Em relação à 
renda, as informações analisadas registram que mais da metade dos conselheiros 
entrevistados viviam em famílias com rendimento até três vezes superior à renda 
média familiar dos jovens brasileiros.
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Assim, parece que o Conjuve enfrenta dificuldades semelhantes aos dos 
demais espaços deliberativos para promover a inclusão dos sujeitos mais pobres e 
menos escolarizados nos arranjos participativos. Para Lüchmann (2007), o perfil 
socioeconômico superior e o maior grau de informação e de capacitação técnica e 
política dos representantes nos conselhos encontradas por várias pesquisas demonstram 
que os espaços deliberativos congregam uma espécie de elite participativa.

4.1.3  O que pensam os conselheiros sobre a composição do Conjuve e a forma de 
escolha dos seus membros

Solicitados a expressarem suas opiniões em relação a vários aspectos sobre a 
composição do Conjuve, entre os quarenta conselheiros que foram entrevistados 
pela equipe da Diest/Ipea, vinte disseram que estão muito satisfeitos com pelo menos 
um dos aspectos consultados e quatorze declararam-se insatisfeitos com algum 
aspecto. Em relação à diversidade de setores representados, 70% (28 conselheiros) 
consideraram “satisfatórias” a diversidade de setores representados e o número total 
de conselheiros na composição do Conjuve. Por sua vez, em relação ao número 
de conselheiros por setor, a quantidade de satisfeitos cai para 21 conselheiros e os 
insatisfeitos aumentam de sete para doze conselheiros. 

Quanto à forma de escolha das entidades com assento no conselho, apenas 
quatro conselheiros se declararam muito satisfeitos, a maior parte, da ordem de 
dezoito conselheiros, considerou a forma de escolha satisfatória. No entanto, um 
conjunto expressivo de conselheiros demonstrou descontentamento com o método 
de escolha das entidades com assento no Conjuve, sendo que onze conselheiros 
afirmaram que esta escolha é pouco satisfatória e cinco, que é insatisfatória. A forma 
de escolha dos conselheiros nas próprias entidades parece não trazer muito 
desconforto aos seus membros, pois a maior parte a considerou satisfatória ou 
muito satisfatória (21 e oito conselheiros, respectivamente).

TABELA 4 
Considerações sobre a composição do Conjuve em relação a cada um dos itens abaixo (2011)

Aspecto avaliado

Avaliação

Muito
satisfatória

Satisfatória
Pouco

satisfatória
Insatisfatória

Não sabe/
não se aplica

Número total de conselheiros 8 28 2 1 1

Diversidade de setores representados 2 28 7 3 0

Número de conselheiros em cada setor 0 21 12 3 4

Forma de escolha das entidades com assento no conselho 4 18 11 5 2

Forma de escolha dos conselheiros nas entidades 6 21 3 2 8

Fonte: Diest/Ipea.
Elaboração: Disoc/Ipea.
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4.2 Finalidade e natureza das deliberações do Conjuve

Um aspecto muito importante para ampliar a capacidade dos conselhos de exercerem 
influência junto às esferas governamentais é a existência de mecanismos que 
estabeleçam fluxos procedimentais para o reconhecimento de suas decisões pela 
burocracia do Estado, responsável pela análise e pelo prosseguimento das 
deliberações/decisões tomadas pelos conselhos. 

Uma ferramenta fundamental para medir a força das decisões dos arranjos 
participativos é a finalidade atribuída ao Conjuve em relação à política pública 
atinente à sua área de intervenção. Alguns conselhos são consultivos aos órgãos 
governamentais responsáveis pela gestão da política pública e outros são delibe-
rativos – ou seja, têm atribuições legais de decidirem sobre matérias relacionadas 
a políticas públicas. A natureza consultiva dos conselhos resulta na consideração 
facultativa de suas decisões, por parte dos gestores governamentais. Os conselhos 
consultivos, em geral, são voltados mais para o controle social e o fomento de 
debates em torno de questões importantes e servem, ainda, para legitimar as 
decisões e os atos de autoridades governamentais. 

De acordo com a legislação, o Conjuve é órgão colegiado de natureza consultiva, 
integrado por representantes do poder público e da sociedade civil. É vinculado à 
estrutura básica da Secretaria-Geral/PR11 e tem por finalidade formular e propor 
diretrizes da ação governamental, voltadas à promoção de políticas públicas de 
juventude. A natureza consultiva deste conselho significa que as propostas construídas 
a partir do debate interno são indicativas dos anseios e das reivindicações de seus 
participantes; porém, não têm a força de deliberação que, necessariamente, deve 
ser apreciada pelos órgãos competentes e devolvida ao colegiado, com informações 
sobre qual encaminhamento é dado no âmbito dos órgãos competentes.

O principal problema dos conselhos que têm finalidade apenas consultiva é 
que suas decisões raramente se concretizam em atos administrativos com força de 
prosseguirem nos escaninhos da burocracia e de alcançarem os núcleos decisórios 
das políticas públicas. A não consideração das decisões dos conselhos consultivos 
não resulta em nenhum constrangimento burocrático para os gestores públicos, 
posto que tais decisões não geram fatos administrativos. 

Em contrapartida, a natureza deliberativa dos conselhos indica que há regras 
e normas a serem editadas pelo órgão deliberativo, que geram consequências admi-
nistrativas de encaminhamento das decisões por parte dos gestores governamentais. 

11. Em função da reforma administrativa, anunciada pela presidenta Dilma Rousseff em 2 de outubro de 2015, e da 
extinção da Secretaria-Geral da Presidência – ministério em que a Secretaria Nacional de Juventude sempre esteve alocada –, 
no momento de elaboração e fechamento deste texto, ocorria o debate sobre em qual pasta ministerial a Secretaria 
Nacional da Juventude deveria ser alocada. Nos últimos dias de novembro, a comissão mista, formada por parlamentares 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, acolheu emendas à medida provisória (MP) que ratifica a transferência 
da SNJ para o novo Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. 
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Importante registrar que – de acordo com o direito administrativo – as deliberações 
são atos administrativos típicos de órgãos colegiados, materializadas em resoluções 
e consideradas decisões da administração pública.

Com efeito, fica clara a importância da natureza deliberativa dos conselhos 
como ferramenta de fortalecimento de suas decisões perante órgãos governamentais 
responsáveis pelas decisões em torno de políticas públicas. Alguns conselhos nacionais 
de políticas públicas, como é o caso do Conselho Nacional de Saúde, detém 
ferramentas mais efetivas e que lhes concedem mais força para conseguir fazer valer 
suas decisões. No CNS, por exemplo, há regras e prazos para a homologação das 
deliberações do conselho por parte do ministro da Saúde, sendo que as deliberações 
não homologadas por este ministro – no prazo estipulado em regimento – devem 
ser necessariamente justificadas e só podem ser revogadas no plenário do conselho. 

É importante esclarecer que o ato de homologação não significa acatar e 
executar a deliberação, mas expressa o reconhecimento desta por parte da burocracia 
federal e a confirmação do recebimento do ato administrativo. Sem esta etapa, o 
conselho fica sem ferramentas administrativas para cobrar o prosseguimento de 
suas decisões, restar-lhe-ia apenas a recorrência ao Ministério Público ou a tentativa 
pela via judicial para fazer valer suas decisões. 

É claro que a força das decisões dos conselhos nacionais depende também 
de outras variáveis, como o poder de mobilização das instituições pertencentes ao 
arranjo participativo, o status da prioridade da política pública na agenda governa-
mental, entre outros exemplos. No entanto, é importante observar que a existência 
de regras administrativas, que fortalecem a capacidade dos conselhos de fazerem 
valer suas decisões, diminui o poder discricionário da vontade política dos gestores 
públicos em dar ou não consequência às deliberações dos espaços participativos 
institucionalizados.

Em relação às competências regimentais do Conjuve, o decreto12 de sua 
criação destaca as seguintes atividades: 

• propor estratégias de acompanhamento e avaliação da política nacional 
de juventude; 

• apoiar a SNJ na articulação com outros órgãos da administração pública 
federal, de governos estaduais e municipais, bem como do Distrito 
Federal (DF); 

• promover a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a realidade 
da situação juvenil, com vistas a contribuir na elaboração de propostas 
de políticas públicas; 

12. Decreto no 5.490, de 14 de julho de 2005.
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• apresentar propostas de políticas públicas e outras iniciativas que visem 
assegurar e ampliar os direitos da juventude; 

• articular-se com os conselhos estaduais e municipais de juventude 
e outros conselhos setoriais, para ampliar a cooperação mútua e o 
estabelecimento de estratégias comuns de implementação de políticas 
públicas de juventude; e 

• fomentar o intercâmbio entre organizações juvenis nacionais e internacionais.13

Da leitura das atribuições regimentais do Conjuve, depreende-se que a maioria 
das competências elencadas no regimento é de atribuições suplementares ao ciclo de 
políticas públicas e que o colegiado não recebeu, por decreto, nenhuma atribuição 
deliberativa – ou até mesmo consultiva – para propor matérias orçamentárias 
e financeiras. A maioria das competências elencadas no regimento não influi 
diretamente nas demais atividades do ciclo, relacionadas ao desenho, à formulação, 
ao planejamento e ao orçamento.

4.3 Estrutura organizacional e funcionamento do Conjuve

No âmbito da Secretaria-Geral/PR, o Conjuve é vinculado à SNJ. Essa tem a 
atribuição de prover o apoio administrativo e os meios necessários à execução das 
atividades de secretaria-executiva e de grupos de trabalho (GTs) e comissões do conselho. 
Sua estrutura organizacional contempla o plenário, a presidência, os GTs 
e as comissões. O plenário é o órgão soberano do Conjuve, responsável por 
propor e editar suas resoluções. É composto pelo conjunto de membros titulares 
ou respectivos suplentes. O plenário delibera por meio de acordo, recomendação e 
indicação. Para um acordo, é preciso que as deliberações sejam feitas por consenso 
dos titulares presentes em reunião. A recomendação é deliberada por maioria 
absoluta dos conselheiros titulares, em sua maioria (31 membros), assim como por 
indicação, feita por maioria simples, metade mais um dos presentes.

As atribuições dos conselheiros incluem: i) participar do plenário do Conjuve, 
dos grupos de trabalho e das comissões para os quais forem designados; ii) propor a 
criação de GTs e indicar nomes para sua integração; e iii) exercer outras atividades 
que lhes sejam atribuídas pelo plenário ou diretamente pelo secretário executivo, por 
delegação do presidente. Aos suplentes cabe: i) substituir os conselheiros titulares 
nas reuniões plenárias em caso de ausência destes, tendo o mesmo direito a voto no 
exercício da titularidade; e ii) ser designado para grupos de trabalho e comissões. 

13. Na condução de suas ações, discussões e deliberações, o Conjuve deve, ainda, considerar os seguintes princípios:  
i) respeito à organização autônoma da sociedade civil; ii) publicização das discussões, processos e resoluções; 
iii) respeito à identidade e à diversidade da juventude; iv) pluralidade da participação juvenil, por meio de suas representações; 
e v) integração de dimensões, estruturas, compromissos, finalidades e resultados das políticas públicas de juventude.
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A presidência do Conjuve é o órgão constituído pelo presidente e pelo 
vice-presidente do conselho. Estes são escolhidos por seus pares por um período 
de um ano. Por sua vez, a secretaria executiva é órgão de apoio ao Conjuve, cujo 
secretário é nomeado pelo secretário nacional de Juventude e também participa da 
mesa diretora do conselho. Esta mesa, até a conclusão deste texto, era composta 
como demonstra o quadro 2.

QUADRO 2
Mesa diretora do Conjuve (2014-2016)

Organização/entidade Função

Secretaria-Geral/PR Presidente 

Reju Vice-presidente

SNJ Secretário executivo

Levante Popular da Juventude CAD1

União Marista do Brasil CAD

Intervozes Vago

Pastoral da Juventude do Meio Popular Comissão de comunicação

OAB Comissão de parlamento

UNE Comissão de parlamento

CEMJ CAPP2

Civitas CAPP

Fonte: SNJ.
Elaboração: Disoc/Ipea.
Notas: 1 Comissão de Articulação e Diálogo com a Sociedade (CAD).

2 Comissão de Acompanhamento de Políticas e Programas (CAPP).

Os GTs, compostos por até um quinto dos conselheiros, são destinados ao 
estudo e à elaboração de propostas sobre temas específicos que serão submetidas 
ao plenário do Conjuve. Esses grupos podem criar comissões como forma de 
facilitar seu funcionamento. No momento da elaboração desta análise, este 
conselho contemplava quatro comissões: i) Comissão de Articulação e Diálogo com 
a Sociedade (CAD); ii) Comissão de Comunicação; iii) Comissão de Parlamento; 
e iv) Comissão de Acompanhamento de Programas e Projetos (CAPP).

4.3.1 O que pensam os conselheiros sobre a estrutura administrativa do Conjuve

Em relação às estruturas administrativas e organizacionais do conselho, 
23 entrevistados na pesquisa realizada em 2011 estavam satisfeitos ou muito satisfeitos 
com o desempenho da secretaria executiva do Conjuve. No entanto, dezessete 
conselheiros mostraram-se pouco satisfeitos ou insatisfeitos com esta estrutura.  
A área que mais encontrou conselheiros insatisfeitos com sua atuação foi a voltada 
para meios de comunicação e divulgação. Dos quarenta entrevistados, 33 disseram 
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que a atuação de comunicação e divulgação do Conjuve era pouco satisfatória ou 
insatisfatória. Por sua vez, 34 conselheiros entrevistados estavam satisfeitos ou 
muito satisfeitos com a presidência do Conjuve. Este foi o item que mais recebeu 
menções positivas. 

Em relação à plenária, há mais conselheiros satisfeitos do que insatisfeitos: 
24 entrevistados disseram que seu funcionamento era satisfatório ou muito satisfatório, 
e dezesseis conselheiros estavam pouco satisfeitos ou insatisfeitos. Finalmente, as 
comissões temáticas como forma de organização do Conjuve foram avaliadas pela 
maioria dos entrevistados (27 conselheiros) como satisfatória ou muito satisfatória. 
Entretanto, onze conselheiros sentiam-se pouco satisfeitos com a plenária e dois 
outros não souberam avaliar.

TABELA 5 
Avaliação das estruturas administrativas e organizacionais do Conjuve pelos conselheiros 
(2014-2016)

Itens das estruturas administrativa e organizacional

Avaliação

Muito
satisfatórias

Satisfatórias
Pouco  

satisfatórias
Insatisfatórias Não sabe

Secretaria executiva 6 17 10 7 0

Meios de comunicação e divulgação 1 6 20 13 0

Regimento interno e resoluções
Não se 
aplica

Não se 
aplica

Não se 
aplica

Não se 
aplica

Não se 
aplica

Presidência 6 28 6 0 0

Plenária 3 21 14 2 0

Comissões temáticas 7 20 11 0 2

Fonte: Diest/Ipea.
Elaboração: Disoc/Ipea. 

5  DELIBERAÇÕES DO CONJUVE E INCIDÊNCIA NO CICLO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS

O ciclo de elaboração de políticas públicas envolve as etapas de formação de agenda 
governamental, que ocorre quando um tema desperta a atenção e o interesse dos 
formuladores de políticas; de desenho e formulação da política/programa; e de 
planejamento, alocação de recursos e implementação física e financeira de políticas 
e programas de controle social. A análise das deliberações dos conselhos contribui 
para reflexão sobre a importância e a incidência de seus atos no ciclo de políticas 
públicas. Investigar em que fase do ciclo se encontram as deliberações dos conselhos 
pode ajudar a compreender o alcance de suas decisões. 

Reconhece-se que esse exercício tem algumas limitações para avaliar a impor-
tância do Conjuve no desenho das políticas públicas, pois, conforme já explicado 
anteriormente, a homologação das resoluções de arranjos participativos não resulta 



O Conselho Nacional de Juventude e a Participação Social dos Jovens no Ciclo de 
Políticas Públicas 

 | 43

automaticamente em influência nas etapas do ciclo das políticas públicas. Seu efetivo 
alcance precisa ser avaliado em conjunto com outras variáveis, como a capacidade 
de articulação, mobilização e diálogo do conselho no interior da burocracia do 
Estado. Mas, ainda assim, um esforço desta natureza pode contribuir para gerar 
elementos de reflexão sobre as ferramentas que faltam ao Conjuve, para ampliar 
sua capacidade de influenciar as decisões governamentais sobre políticas públicas.

A tabela 6 apresenta o número total de decisões e encaminhamentos 
do Conjuve,14 segundo a incidência que poderiam ter em uma ou mais fases 
do ciclo de políticas públicas, para o período de 2012 a novembro de 2014. 
Essa tabela detalha as informações e contém, inclusive, breve resumo de cada 
uma das decisões do conselho nesse período. Os dados apresentados referem-se 
aos resultados de sete reuniões do Conjuve, que produziram um total de 31 
encaminhamentos. Destes, quinze guardam relação de incidência com alguma das 
etapas do ciclo de políticas públicas e outros quinze foram encaminhamentos/
decisões que não se articulam com as etapas do ciclo. Entre estes últimos, a imensa 
maioria (quatorze encaminhamentos) concerne às questões de organização interna, 
e apenas um encaminhamento foi classificado como decisão de posicionamento 
político do conselho. 

Entre os quinze encaminhamentos com incidência em algumas das etapas 
do ciclo de elaboração de políticas públicas, oito referem-se à etapa de formação 
de agenda governamental, seis são encaminhamentos classificados como de controle 
social e apenas um encaminhamento pôde ser classificado com incidência na etapa 
de desenho e formulação de políticas públicas. 

TABELA 6
Número total de decisões e encaminhamentos do Conjuve, segundo a incidência no 
ciclo de políticas públicas (2012-nov. 2014)

Formação de agenda (inclusão de temas na pauta) 8

Formulação e desenho 1

Controle social 6

Encaminhamentos relacionados ao ciclo de políticas públicas – total 15

Posicionamento político 1

Organização interna 14

Encaminhamentos sem relação com o ciclo de políticas públicas – total 15

Não se aplica – sem informações suficientes para classificação 1

Total 31

Fonte: SNJ. 
Elaboração: Disoc/Ipea. 

14. Foram analisadas as atas das reuniões do Conjuve que datam de 2012, 2013 e 2014.
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QUADRO 3 
Conjuve: propostas, decisões e encaminhamentos, segundo a incidência no ciclo de 
políticas públicas (2012-nov. 2014)

Encaminhamentos/decisões/propostas apresentadas1 Incidência, segundo as fases do ciclo de 
elaboração de políticas públicas

28a reunião, em 8 e 9 de maio de 2012

1.  Eleição dos conselheiros para coordenar a Comissão de Parlamento
Organização interna (sem relação com o 
ciclo de políticas públicas)

2.  Eleição dos conselheiros para coordenar a Comissão de Comunicação
Organização interna (sem relação com o 
ciclo de políticas públicas)

3. Eleição dos conselheiros para coordenar a CAPP
Organização interna (sem relação com o 
ciclo de políticas públicas)

4. Eleição dos conselheiros para coordenar a CAD
Organização interna (sem relação com o 
ciclo de políticas públicas)

5. Eleição da vice-presidência
Organização interna (sem relação com o 
ciclo de políticas públicas)

29a reunião, em 10 e 11 de julho de 2012

1.  Formação de comissão para acompanhar a votação do Projeto de Lei (PL) no 180, 
que prevê a regulamentação de reserva de vagas para negros, indígenas e egressos 
do ensino público nas universidades públicas e no ensino médio técnico federal

Controle social

2.  A participação do Conjuve em debates sobre o Projovem Urbano, a convite 
do MEC, com a diretriz de ampliar o programa para além da sua dimensão 
estritamente educacional

Formulação e desenho 

3.  Debate sobre o programa Estação da Juventude e reflexão sobre sua capacidade 
de atrair e dialogar com a juventude brasileira

Controle social

4.  Debate sobre nova proposta de redação do Estatuto da Juventude, com ênfase na 
questão do direito à meia entrada cultural e à meia passagem estudantil, sobretudo 
a vinculação exclusiva ou não das entidades nacionais UNE, Ubes e ANPG

Formação de agenda (inclusão de temas 
na pauta)

5.  Debate sobre o programa Juventude Viva, com centralidade em racismo, violência 
institucional contra jovens negros(as) nas políticas públicas de saúde e educação, 
bem como, principalmente, violência policial contra estes jovens, considerando-se 
questões territoriais onde há maior índice de violência contra jovens negros(as).  
Encaminhamento: criação de novos grupos de trabalho, como o GT Juventude Negra

Formação de agenda (inclusão de temas 
na pauta)

6.  Debate sobre o Pacto pela Juventude,2 como oportunidade para inserir o tema juventude 
nos debates político-eleitorais nas campanhas municipais. Encaminhamento: 
criação do GT Pacto pela Juventude

Formação de agenda (inclusão de temas 
na pauta)

7.  Criação de um GT em relações internacionais3 Não se aplica (sem informações suficientes 
para classificação)

30a reunião, em 14 e 15 de agosto de 2012

1.  Apresentação e debate sobre as discussões da Conferência Nacional do Trabalho 
Decente, centralizando-se na necessidade de fortalecimento do subcomitê do 
Trabalho Decente para a Juventude, como espaço para o enfrentamento ao 
desemprego juvenil

Controle social

2.  Encaminhamentos para a participação do Conjuve no IV Encontro Nacional de 
Conselhos – locais e datas possíveis –, com ênfase na ampliação da participação 
de movimentos sociais menos institucionalizados, sem acento no conselho, 
mas atuantes em suas comunidades

Controle social

3.  Composição dos GTs internos ao Conjuve 
Organização interna (sem relação com o 
ciclo de políticas públicas)

(Continua)
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Encaminhamentos/decisões/propostas apresentadas1 Incidência, segundo as fases do ciclo de 
elaboração de políticas públicas

4.  Debate sobre a relevância das questões relacionadas ao meio ambiente. Encaminhamento: 
criação do GT juventude e meio ambiente

Formação de agenda (inclusão de temas 
na pauta)

5.  Apresentação, seguida de debate, sobre o marco regulatório das organizações sociais. 
O Conjuve enfatizou a necessidade de estabelecer legislação apropriada que leve 
em conta as diversidades das ONGs

Formação de agenda (inclusão de temas 
na pauta)

6.  Aprovação de carta do Conjuve em apoio ao debate sobre a garantia de 10% do 
produto interno bruto (PIB) para a educação brasileira

Posicionamento político (sem relação 
com o ciclo de políticas públicas)

7.  Lançamento do Pacto pela Juventude, com a totalidade das candidaturas que 
disputam o pleito municipal em Salvador

Formação de agenda (inclusão de temas 
na pauta)

32a reunião, em 11 e 12 de março de 2013

8.  Debate e sugestões sobre o Estatuto da Juventude; participação na audiência sobre 
o Estatuto da Juventude na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal

Controle social

9.  Avaliação da gestão do Conjuve em 2012 e planejamento em 2013; eleição da 
Coordenação da Comissão de Parlamento

Organização interna (sem relação com o 
ciclo de políticas públicas)

33a reunião, em 16 e 17 de maio de 2013

1.  Aprovação da elaboração de carta que cobrava da Presidência do Senado a 
imediata tramitação do Estatuto da Juventude para a Câmara dos Deputados

Formação de agenda (inclusão de temas 
na pauta)

2.  Eleição e posse da nova composição da Mesa Diretora do Conjuve
Organização interna (sem relação com o 
ciclo de políticas públicas)

36a reunião, em 24 e 25 de fevereiro de 2014

1.  Balanço de 2013 e preparação do balanço de gestão: estabelecimento de prazo 
para envio das considerações e contribuições por parte das comissões

Organização interna (sem relação com o 
ciclo de políticas públicas)

2.  Debate sobre o processo eleitoral da sociedade civil. Encaminhamento: na composição 
da comissão eleitoral, as entidades ficarão impossibilitadas de recorrer ao processo

Organização interna (sem relação com o 
ciclo de políticas públicas)

3.  Debate sobre o processo de inscrição online. Encaminhamento: obrigatoriedade 
da inscrição pela internet e possibilidade do envio de documentos pelos Correios 
(Sedex) ou on-line

Organização interna (sem relação com o 
ciclo de políticas públicas)

4.  Considerações sobre os critérios de inscrição. Encaminhamentos: tempo de existência 
da organização (dois anos); representação de cinco estados e três macrorregiões

Organização interna (sem relação com o 
ciclo de políticas públicas)

5.  Composição de categorias de movimentos. Encaminhamentos: inclusão de cadeira 
de jovens empresários e empreendedores em fóruns e redes; exclusão da cadeira de 
instituição de pesquisa

Organização interna (sem relação com o 
ciclo de políticas públicas)

38a reunião, em 17 e 18 de novembro de 2014

1.  Deliberação da participação do Conjuve na reunião para elaboração do PPA 2016-2019 Controle social

2.  Indicação de um ou mais conselheiros para participarem do Conselho Editorial da 
Revista Juventude e Meio Ambiente. 

Organização interna (sem relação com o 
ciclo de políticas públicas)

3.  Participação de membros do Conjuve no Subcomitê do Trabalho Decente para a 
Juventude, para elaboração da Pauta do Trabalho Decente para a Juventude

Formação de agenda (inclusão de temas 
na pauta)

Fonte: SNJ. 
Elaboração: Disoc/Ipea. 
Notas: 1 As atas das reuniões de números 31, 34, 35 e 37 estavam indisponíveis até o momento da elaboração deste estudo. 

2  Pacto pela Juventude é uma proposição das organizações da sociedade civil – que compõem o Conjuve –, para que os governos 
federal, estaduais e municipais se comprometam com as políticas públicas de juventude, em suas ações e seus programas.3  
Na ata analisada, referente à 29ª reunião, não há informações suficientes que indiquem a existência, ou não, de debate 
preliminar à criação deste novo GT; portanto, a análise sobre os objetivos de sua criação e seu encaminhamento não 
foi categorizada.

(Continuação)
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A maior incidência dos encaminhamentos do Conjuve nas etapas de formação 
de agenda governamental e controle social revela a importância deste colegiado 
na introdução de novos direitos para os jovens na pauta de políticas públicas, no 
acompanhamento do controle das ações governamentais e na concessão de maior 
transparência das ações do governo para a sociedade. 

Entretanto, apesar de o Conjuve manter forte atuação nessas etapas, os dados 
mostram as dificuldades enfrentadas pelo conselho em incidir nas demais etapas 
do ciclo de políticas públicas, levando-se em consideração, principalmente, as 
atribuições que lhe foram concedidas pelo regimento e sua natureza consultiva. 
O PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o orçamento propriamente 
dito – por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA) – poderiam ser objeto de 
debate e encaminhamentos específicos entre os representantes governamentais e da 
sociedade civil presentes no colegiado, se a deliberação sobre esta matéria estivesse 
prevista entre as atribuições do Conjuve previstas regimentalmente.

5.1 A influência do Conjuve na opinião dos conselheiros

Para avaliar a influência da atuação do conselho na opinião dos conselheiros, 
também foram propostas medidas em escala, partindo-se de muito significativa 
até não tem influência. Para esta avaliação, foram indicados seis aspectos, como 
mostra a tabela 7. 

TABELA 7 
Avaliação da influência do Conjuve, segundo conselheiros – 2011

Aspecto avaliado

Avaliação

Muito
significativa

Significativa
Pouco  

significativa
Não tem 
influência

Não sabe

Agenda do Congresso 1 12 24 2 1

Políticas públicas do órgão vinculado ao conselho 9 17 10 3 1

Políticas públicas de outros ministérios com os quais o conselho 
se relaciona

0 13 22 5 0

Iniciativas da sociedade civil 2 24 12 0 2

Percepção da opinião pública sobre o tema 0 8 24 7 0

Fonte: Diest/Ipea.
Elaboração: Disoc/Ipea.

Como se depreende das informações da tabela 7, na opinião dos conselheiros 
entrevistados, os espaços onde esses acreditam que o Conjuve exerce maior influência 
são os das políticas públicas do órgão vinculado ao conselho, que é a Secretaria 
Nacional de Juventude, e o das iniciativas da sociedade civil. Estes dois aspectos 
receberam quantidade de menções elevadas de significativas e muito significativas. 
Assim, 26 conselheiros avaliaram que a influência do Conjuve nas políticas 
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públicas da SNJ é significativa ou muito significativa, contra dez que acreditam que  
a influência do conselho neste quesito é pouco significativa e dois que disseram 
que este colegiado não tem influência sobre este aspecto. Em relação à influência 
do Conjuve nas iniciativas da sociedade civil, 26 conselheiros acreditam que o 
conselho influencia de forma significativa ou muito significativa. 

Por sua vez, a avaliação dos conselheiros sobre a influência do Conjuve na 
agenda do Congresso, nas políticas públicas de outros ministérios com os quais o 
conselho se relaciona e na percepção da opinião pública sobre o tema não foi positiva. 
Quanto à influência do Conjuve na agenda do Congresso, 24 conselheiros 
classificaram como pouco significativa e dois disseram que o conselho não exerce 
influência sobre as iniciativas da Casa. A maioria dos entrevistados (27 conselheiros) 
afirmaram também que a influência do Conjuve nas políticas públicas dos outros 
ministérios é pouco significativa ou que este não tem influência sobre este aspecto. 
Finalmente, 31 conselheiros escolheram a alternativa pouco significativa ou não tem 
influência para o quesito influência do conselho na percepção da opinião pública 
sobre o tema.

6  AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELO CONJUVE NA 
OPINIÃO DOS CONSELHEIROS15

O conjunto de fatores classificados como dificuldades e obstáculos para o melhor 
desempenho do Conjuve foi muito amplo, mas a maior parte (68 de um total de 
81 tipos de dificuldades apontadas) refere-se às dificuldades internas à estrutura 
administrativa e à organização das reuniões do conselho. Conforme apontam as 
informações da tabela 8, as manifestações mais apontadas nesta esfera são três: 
i) pauta e subsídios para discussão disponibilizados com pouca antecedência 
(21 citações); ii) pouco tempo de discussão nas reuniões (dezoito citações); e 
iii) reuniões muito esparsas (dez citações).

As demais dificuldades internas citadas receberam número menor de 
citações, mas – apesar da diversidade – pode-se afirmar que as manifestações dos 
conselheiros no tocante às dificuldades e aos obstáculos do Conjuve expressaram 
descontentamento com a dinâmica das reuniões, com a ausência de continuidade 
dos temas discutidos, com a metodologia de trabalho utilizada e com o baixo 
compartilhamento na construção da pauta das reuniões. Como é possível observar, 
há, de acordo com a opinião dos entrevistados, espaço enorme de melhorias do 
Conjuve no campo da gestão e do funcionamento internos ao colegiado.

15. A questão sobre as dificuldades abordou onze alternativas de dificuldades e obstáculos enfrentados pelo conselho, 
mas no máximo três poderiam ser apontados como principais.
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TABELA 8 
Conjuve: dificuldades e obstáculos, segundo a opinião dos conselheiros entrevistados (2011)

Tema A – Dificuldades internas à estrutura física e administrativa e à organização das reuniões do conselho
Quantidade 
de citações

Pauta e subsídios para discussão disponibilizados com pouca antecedência 21

Pouco tempo de discussão nas reuniões 18

Reuniões muito esparsas 10

Carência de estrutura (salas, espaço físico e equipamentos) 4

Limitação de passagens e diárias para comparecimento de conselheiros 3

Divergência nas opiniões dos conselheiros 3

Mandato de conselheiro não remunerado pelo governo 2

Ausência de continuidade das ações do conselho entre as reuniões: uma parte dos membros acha que ser 
conselheiro é apenas participar das reuniões

1

Muito tempo da reunião dedicado para os “informes” 1

Escassa estrutura com poucas pessoas para operacionalizar os processos burocráticos1 1

Falta de organização e pontualidade1 1

Necessidade de maior empenho na elaboração de conteúdos1 1

Necessidade de utilização de outras metodologias na condução das reuniões (metodologias de trabalho para as 
discussões produzem avanços – nas reuniões do Conjuve –, e só são utilizadas as plenárias com inscrição para falas)1 1

Pauta pouco compartilhada – poderia ser construída pelo pleno1 1

Total (A) 68

Tema B – Dificuldades relacionadas à percepção da baixa influência do Conjuve em ações e prioridades do 
governo e da sociedade

Quantidade 
de citações

Baixa prioridade política por parte do governo 11

Baixa repercussão das ações do conselho na mídia e nas redes juvenis 1

Baixa influência na agenda pública 1

Total (B) 13

Total (A + B) 81

Fonte: Diest/Ipea. 
Elaboração: Disoc/Ipea. 
Nota: 1 Opinião dos conselheiros expressa no item outras dificuldades do Conjuve.

Ainda em relação às dificuldades destacadas pelos entrevistados, cabe 
chamar atenção para a existência de um conjunto de apenas três observações feitas 
pelos conselheiros que dialogam com o problema da baixa influência do Conjuve 
em ações e prioridades do governo e da sociedade. A desproporcionalidade das 
dificuldades citadas pelos entrevistados no campo da gestão e do funcionamento 
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deste conselho, no que concerne ao inexpressivo conjunto de dificuldades citadas 
na área da influência nas políticas públicas, leva a indagar se os entraves na gestão 
não estariam contribuindo para reduzir a efetividade do Conjuve em seu principal 
objetivo, o de influir nas ações governamentais para melhorar a qualidade de vida 
dos jovens, bem como seu acesso aos direitos sociais.

7 OS PONTOS FORTES DO CONJUVE NA OPINIÃO DOS CONSELHEIROS

Apesar do significativo conjunto de dificuldades e obstáculos levantados pelos 
conselheiros em relação ao funcionamento e à atuação do Conjuve, o que se observou 
na pesquisa é que os entrevistados reconhecem a existência de ampla variedade de 
pontos fortes deste conselho. Conforme se depreende das informações contidas no 
quadro 4, a imensa maioria dos pontos fortes citados pelos entrevistados relaciona-se 
à capacidade deste colegiado no campo do Fortalecimento da participação e do 
diálogo social e de sua elevada representação da diversidade dos movimentos juvenis. 
De fato, o reconhecimento da pluralidade e da diversidade cultural, geracional, de 
gênero, étnica e religiosa parece ser consenso entre os conselheiros entrevistados. 

QUADRO 4
Conjuve: pontos fortes, segundo a opinião dos conselheiros1

Tema 1 – Fortalecimento da participação e do diálogo sociais e elevada representação da diversidade dos movimentos juvenis

1) Garantia do diálogo na construção da política pública de juventude 

2) Existência do espaço de diálogo

3) Diversidade representada, embora ainda mal distribuída

4) Reconhecimento da diversidade da juventude brasileira e da diversidade de representações

5) Reflexão sobre a participação juvenil

6) Reflexão da pluralidade de temas e organizações juvenis no país

7) Diálogo entre grupos: previsibilidade de construção contínua e alinhamento de pautas

8) Motivação para a participação juvenil

9) Valorização das entidades e dos movimentos juvenis 

10) Espaço potencial para convergência de lutas de juventude

11) Representatividade da sociedade civil

12) Diversidade de vivências e conhecimentos dos conselheiros

13) Grande capilaridade social e institucional com grandes e representativas organizações

14) Contato com redes e movimentos em nível nacional

15) Valorização da organização da juventude brasileira

16) União de forças de diferentes ideologias para a melhoria da qualidade de vida da juventude
(Continua)
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Tema 2 – Contribuições na construção de marcos legais e na agenda de políticas públicas

1) Institucionalidade do espaço de juventude através dos marcos legais

2) Influência na Política Nacional de Juventude proposta pelo governo federal

3) Expressão do processo de democratização do Estado no tocante à proposição de políticas públicas integradas (PPIs)

4) Inserção do tema juventude na pauta política do país 

5) Inserção da categoria juventude na pauta de outras secretarias de governo 

6) Incorporação de um novo olhar sobre juventude nas ações de ministérios e secretarias

7)  Aprovação dos marcos legais de juventude – Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no 138/2003, Pacto pela 
Juventude e Estatuto da Juventude

8) Qualificação do debate em torno das PPIs

Tema 3 – Qualidade e comprometimento dos conselheiros da SNJ

1) Qualidade técnica dos conselheiros

2) Comprometimento dos conselheiros 

3) Vontade política do corpo técnico da SNJ

Tema 4 – Realização da Conferência Nacional de Juventude

1) Conferência Nacional de Juventude

2) Definição de Prioridades da I Conferência Nacional de Juventude (Conjuve, 2008b)

Fonte: Diest/Ipea. 
Elaboração: Disoc/Ipea. 
Nota: 1  Finalmente, há ainda o terceiro conjunto de citações positivas que não puderam ser classificadas e ficaram na categoria outras, 

tais como: i) grau de institucionalização; ii) trabalho com agendas mais focadas; iii) construção de subsídios para os 
movimentos juvenis do Brasil; e iv) Encontro Nacional de Conselheiros.

Outro conjunto de pontos fortes mencionados pelos conselheiros entrevistados 
refere-se às contribuições dadas pelo Conjuve na construção de marcos legais e 
na agenda de políticas públicas de secretarias e ministérios federais. Foi bastante 
citada a participação e a contribuição deste conselho na construção dos principais 
marcos legais da juventude – como a chamada Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) da Juventude, que se constituiu na aprovação da PEC no 138/2003, a qual 
incluiu os jovens de 15 a 29 anos entre as prioridades do Estado em direitos como 
saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização e cultura. Também foram 
citadas as contribuições do conselho na elaboração do Estatuto da Juventude e na 
construção do Pacto da Juventude. 

Foram ainda citados mais dois conjuntos de pontos fortes do Conjuve.  
O primeiro, denominado no quadro 4 de Qualidade e comprometimento dos 
conselheiros da SNJ, destaca o reconhecimento dos entrevistados quanto à qualidade 
técnica e ao comprometimento dos membros do Conjuve e do quadro técnico da 
Secretaria Nacional de Juventude. O segundo reverbera a importante atuação e 
empenho deste conselho na realização das Conferências de Juventude. 

(Continuação)
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8  SUGESTÕES DOS CONSELHEIROS PARA O APRIMORAMENTO DA 
ATUAÇÃO DO CONJUVE

Por fim, a pesquisa colheu, junto aos entrevistados, sugestões para aprimorar a 
atuação do Conjuve. As sugestões feitas giram em torno de cinco grandes áreas de 
aprimoramento, a saber: i) melhoria no funcionamento, na gestão e na sua forma 
de atuação; ii) aprimoramento da participação do poder público; iii) melhoria das 
práticas de atuação dos conselheiros; iv) necessidade de mudanças na natureza e na 
composição; e v) aprimoramento dos meios de divulgação do trabalho do conselho.

Conforme se depreende das informações contidas no quadro 5, a seguir, a 
maioria das sugestões apresentadas dialogam com a área da melhoria de funciona-
mento, gestão e forma de atuação do conselho. Nesta grande área, são explicitadas 
sugestões nos campos da definição de prioridades (quatro sugestões) e da dinâmica 
de reuniões, estruturas de apoio e capacitação de conselheiros (23 sugestões).  
As sugestões apresentadas pelos conselheiros também indicam a necessidade de o 
Conjuve lograr maior incidência no ciclo de políticas públicas para a juventude. 
As propostas apontam também para a necessidade de tornar as decisões do 
conselho mais efetivas, na direção de que tenham mais força no âmbito dos poderes 
Executivos e Legislativo e que sejam mais bem-sucedidas na elaboração de políticas 
que melhorem a situação da juventude brasileira. 

No entanto, as proposições não se limitaram a apresentar melhorias internas. 
Contemplaram também medidas a serem adotadas para aprimorar a participação 
do setor público e a prática da atuação dos próprios conselheiros. No campo do 
setor público, foram apresentadas seis sugestões que englobam desde demandas 
de ampliação da prioridade do conselho e da política de juventude pela esfera 
governamental – incluindo-se maiores dotações orçamentárias –, até menções 
que remetem à necessidade de os conselheiros governamentais manterem maior 
frequência nas reuniões do Conjuve.

Em relação à prática de atuação dos conselheiros, foram listadas treze sugestões 
que remetem a questões diversas, tais como: a necessidade de despartidarizar 
sua atuação e seu funcionamento; a importância de ampliar o conhecimento da 
diversidade de juventudes; a redução do corporativismo e da interlocução com 
entidades e movimentos sociais que não têm assento no conselho; a necessidade 
do cumprimento dos horários das reuniões, entre outras sugestões que remetem 
à maior conscientização dos conselheiros sobre o papel que devem desempenhar 
na representação do Conjuve.

Os conselheiros entrevistados também sugeriram a realização de mudanças 
na natureza das decisões do Conjuve, a fim de que este passasse a ter atribuição 
deliberativa, e não apenas consultiva. Nesta área, também foram explicitadas 
preocupações com a composição do conselho. De acordo com alguns conselheiros 
entrevistados, a busca pela contemplação da diversidade no âmbito do Conjuve 
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colocou no mesmo patamar entidades que possuem anos de dedicação à temática de 
juventude com entidades que militam em campos muito específicos da questão juvenil.

Finalmente, ainda foram apresentadas sugestões que giram em torno do 
propósito de melhorar a divulgação e a interlocução das ações do Conjuve para a 
sociedade, destacando-se a necessidade de a política de comunicação deste conselho 
dar mais visibilidade às suas decisões.

QUADRO 5
Conjuve: sugestões dos conselheiros para melhoria de sua atuação

I – Funcionamento, gestão e forma de atuação do Conjuve

1. Definição de prioridades

2. Definir com prioridade o que será acompanhado, ter uma agenda mais clara

3. Conhecer melhor as políticas públicas e definir indicadores e o que vai se priorizar

4. Construir estratégias de incidir mais nas políticas desenvolvidas, onde os jovens são os principais alvos

5.  Procurar pactuar ações em conjunto e usar o Conjuve para diálogos firmes com os ministérios e suas políticas 
voltadas para a juventude

6. Constituir-se em espaço que considere os anseios dos conselheiros e a conjuntura do país

Dinâmica das reuniões, estruturas de apoio e capacitação de conselheiros

1. Melhorar organização das reuniões 

2. Ter mais pontualidade

3. Enviar atas com histórico das reuniões (memória do Conjuve); melhorar regras, principalmente de votação

4. Objetivar as reuniões e trabalhar em torno da construção do pensamento coletivo para externar posições

5. Estabelecer pautas claras, enviar material de referência (pauta e subsídios para discussão) com antecedência 

6. Fortalecer os debates nas plenárias

7. Aprimorar a metodologia de discussão

8. Ter dinâmica de reunião mais objetiva

9.  Realizar as reuniões com mais espaço de produção de conteúdos e sistematização destes. Metodologias de oficinas 
e consultas aos conselhos são pouco utilizadas. Têm-se muitos informes do governo, que são interessantes, 
mas não são prioridade na função do conselho

10. Ter reuniões com mais tempo e ampliar o tempo de discussão

11. Descentralizar as reuniões 

12. Melhorar a preparação dos conselheiros para as reuniões 

13.  Investir na formação dos conselheiros; em especial, os novos e os jovens – ao fomentar o conhecimento da 
estrutura e da dinâmica do Estado, contando com suas especificidades, como orçamento, processo legislativo e 
competências dos entes federados

14. Incentivar a formação continuada

15. Manter estrutura maior 

16. Investir em estrutura nas áreas de comunicação, assessorias e recursos para reuniões e mais consultores

17. Conseguir mais apoio técnico

18. Investir na construção e na “alimentação” de plataforma digital do conselho
(Continua)
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II – Melhoria da participação do poder público

1. Objetivar mais assimilação das propostas por parte do poder público

2. Ter mais prioridade no governo 

3. Possuir mais participação dos membros do governo nas reuniões 

4. Ter orçamento maior 

5.  Melhorar a estrutura das políticas públicas da juventude no Brasil (Ministério da Juventude e Sistema Nacional 
de Juventude)

6. Sensibilizar os gestores/ministérios sobre a importância do conselho/juventude

III – Melhoria das práticas de atuação dos conselheiros

1. Despartidarizar sua atuação e seu funcionamento

2.  Conhecer a atuação das entidades participantes e respeitar suas especificidades – o conselho está em processo 
de fortalecimento. Para que isto seja potencializado, é necessário que os conselheiros conheçam a atuação das 
entidades participantes e estejam atentos para entender a diversidade, sem ranço contra as juventudes partidárias 
e os movimentos tradicionais; por exemplo, o movimento estudantil

3. Fazer com que os movimentos compreendam a necessidade de pensar o todo, indo além da especificidade isolada.

4. Cobrar mais responsabilidade dos participantes nas reuniões (horários etc.)

5. Atuar de forma concreta, participar ativamente dos projetos elaborados. 

6. Ser mais efetivo no controle social

7. Ampliar a interlocução com entidades e movimentos sociais que não têm assento no conselho

8. Secundarizar os interesses legítimos das forças políticas em prol da pauta do conselho

9.  Ter posicionamento público sobre as principais dificuldades e problemas enfrentados pela juventude brasileira; 
em especial, aquelas que vêm à mídia 

10. Ampliar os processos de apoio às organizações juvenis

11. Consolidar a rede nacional de conselhos para uma articulação nova além do virtual

IV – Mudanças na natureza e na composição

1. Ser deliberativo/construtivo

2.  Mudar a regulamentação do conselho (lei)

3.  Manter o equilíbrio da participação da diversidade das organizações – a preocupação de garantir a diversidade 
gerou certo grau de “deformação” na composição do conselho, com entidades que possuem anos de dedicação à 
temática de juventude em pé de igualdade com entidades que dialogam com setores muito específicos de juventude

4. Rever o perfil de cada integrante do conselho

V – Aprimoramento dos meios de divulgação do trabalho do conselho

1.  Ampliar a divulgação do Conjuve em todos os meios de comunicação. Fortalecer sua política de comunicação, 
ao dar visibilidade às decisões do conselho

Fonte: Diest/Ipea. 
Elaboração: Disoc/Ipea. 

(Continuação)
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo procurou analisar, sobretudo, a capacidade do Conjuve em influenciar o 
ciclo de elaboração de políticas públicas – como mecanismo de participação social –, 
à luz de regras e ferramentas que estruturam seu funcionamento e suas formas de 
atuação. Antes de iniciar a análise, este trabalho apresentou uma síntese de estudos 
elaborados por outros autores, que buscaram compreender e identificar quais são os 
elementos que interferem na capacidade dos arranjos participativos em influenciar 
o processo das políticas públicas. 

A literatura consultada oferece diversas explicações para compreender a força e 
a fraqueza dos arranjos participativos; entre estas, destacam-se os seguintes aspectos. 

1) Existência de procedimentos institucionalizados que possibilitam a 
participação e a representação paritária no processo das políticas, garantindo 
os princípios de igualdade, pluralismo e liberdade.

2) Existência de ferramentas que permitam influenciar (fazer valer suas decisões) 
os poderes instituídos, principalmente nas etapas do ciclo de elaboração 
de políticas públicas.

3) Fragilidade na representação dos conselheiros governamentais e não gover-
namentais. As ideias por estes defendidas podem não resultar de posições 
oficiais das agências que representam, mas, sim, de suas próprias opiniões. 
Isto ocorreria pela ausência de discussão com suas entidades de origem.

4) Características das políticas públicas a que os conselhos se vinculam.  
Se a política pública apresentar características fragmentadas – com reduzida 
participação estatal e alcance focalizado –, os conselheiros ali presentes, 
sem se darem conta, estarão fortalecendo projetos políticos antagônicos 
ao democrático-participativo. 

Todos esses elementos atuariam constrangendo ou ampliando a capacidade 
dos arranjos participativos em influenciar o ciclo de elaboração de políticas públicas. 

Por isso, neste trabalho, buscou-se mostrar que a ausência ou a existência de 
certos atributos no desenho institucional do Conjuve acabam por determinar sua 
capacidade de fazer valer suas decisões e de exercer maior influência no ciclo de 
elaboração de políticas públicas para a juventude. Entre os aspectos analisados, estão: 
i) a pluralidade da participação; ii) a existência de recursos para aumentar a força 
das decisões; e iii) a incidência de suas decisões no ciclo de políticas públicas. 

Em relação à pluralidade da participação, a análise mostrou que o Conjuve é 
considerado inclusivo, na medida em que sua composição contempla representantes 
da ampla diversidade de movimentos e entidades atuantes no campo da defesa dos 
direitos da juventude e da maior parte dos ministérios que desenvolvem políticas 
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públicas para os jovens. Ainda no campo da pluralidade da participação, foi 
importante analisar as características socioeconômicas dos conselheiros entrevistados, 
a fim de conhecer o perfil dos incluídos neste colegiado. Neste aspecto, a análise 
mostrou que o Conjuve não é representativo das características socioeconômicas da 
população brasileira nos quesitos renda e escolaridade, uma vez que os conselheiros 
entrevistados apresentaram condições superiores à média da população jovem 
brasileira. Importante esclarecer que outros estudos já mostraram que a maior 
parte dos conselhos nacionais reúne uma elite participativa, agregando pessoas das 
classes socioeconômicas mais elevadas e com maior capacitação técnica e política.

Em relação à existência de recursos para aumentar a força das decisões do 
Conjuve, a análise mostrou que este conselho não é dotado de muitas ferramentas 
que possam garantir que suas decisões sejam, de fato, encaminhadas ao – 
e apreciadas pelo – Poder Executivo. Sua natureza de espaço consultivo – 
e não deliberativo – retira a força das propostas construídas a partir do debate interno. 
Suas decisões revestem-se apenas da força indicativa do interesse e da demanda 
do seu colegiado. Por sua vez, a leitura das atribuições regimentais do conselho 
mostra que a maioria de suas competências não influi diretamente nas atividades 
de desenho, formulação, planejamento e alocação de recursos, integrantes do ciclo de 
políticas públicas.

A análise feita neste capítulo indicou ainda que a maior incidência dos enca-
minhamentos do Conjuve se dá nas etapas de formação de agenda governamental 
e de controle social, o que revela sua importância na introdução de novos direitos 
para os jovens na pauta de políticas públicas, no acompanhamento do controle das 
ações governamentais e na concessão de mais transparência das ações do governo 
para a sociedade. Todavia, os dados apontaram que o conselho enfrenta dificuldades 
em incidir nas demais etapas do ciclo de políticas públicas: entre os quinze en-
caminhamentos do Conjuve, no período 2012-2014, com incidência em algumas 
das etapas do ciclo de elaboração de políticas públicas, oito referiram-se à etapa de 
formação de agenda governamental, seis são encaminhamentos classificados como 
controle social e apenas um pôde ser classificado com alguma incidência na etapa 
de desenho e formulação de políticas públicas.

Por fim, retoma-se a pergunta formulada na seção introdutória deste capítulo: 
por que as insatisfações e as demandas que tomaram as ruas em junho de 2013 não 
chegaram ao Estado por meio dos inúmeros canais de participação social existentes 
na esfera pública federal brasileira? A pouca efetividade dos espaços participativos 
institucionalizados para influenciar os poderes públicos, em assuntos considerados 
fundamentais para melhorar a vida da população, está na raiz da não canalização 
das demandas das ruas para seu interior. Ademais, esses espaços, de forma geral, 
congregam a parcela mais organizada da população (a chamada elite participativa), 
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que tem dificuldade de dialogar com a população mais excluída, não organizada 
na forma de movimentos e organizações da sociedade civil. Finalmente, a análise 
aqui realizada sugere a necessidade de ampliar a participação e empoderar os 
arranjos participativos, propiciando-lhes maior poder de deliberação e dotando-os 
de melhores mecanismos e ferramentas, para que suas decisões tenham mais força 
junto aos órgãos decisores de políticas públicas. Por esse caminho, será possível 
concretizar o potencial dos arranjos participativos em espaços públicos “fortes”, 
que mantêm interconectividade com o processo decisório de políticas públicas e 
ampliam a participação da juventude. 
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