UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL
NÁGILA DE CASTRO FLORÊNCIO

OS CUCAS COMO POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUDE: UM ESTUDO DE CASO
DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ESPORTE DA BARRA
DO CEARÁ

FORTALEZA – CEARA
2015

NÁGILA DE CASTRO FLORÊNCIO

OS CUCAS COMO POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUDE: UM ESTUDO DE CASO DO
CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ESPORTE DA BARRA DO
CEARÁ

Trabalho de Conclusão de curso apresentada
ao Curso de Graduação em Serviço Social do
Centro de Estudos Sociais Aplicados da
Universidade Estadual do Ceará, como
requisito parcial à obtenção do grau de
bacharel em Serviço Social.
Orientador: Profº Dr. Francisco Horácio da
Silva Frota

FORTALEZA – CEARÁ
2015

AGRADECIMENTOS

À Deus, por ter me ajudado até aqui e por todas suas muitas bênçãos.
Aos meus pais, Elenir de Castro e José Antônio, por me ensinarem a ir em buscar meus
sonhos.
Aos meus irmãos Nayla de Castro, Nayane de Castro e Anderson de Castro.
À Adriana Ferreira Mendonça, grande referência ética e acadêmica. Seu incentivo foi
fundamental para mim.
À Kelma Paula Alencar por fazer parte do meu processo de formação profissional e pessoal.
À Rute Almeida pelo convívio diário e pelos ensinamentos muitas vezes transmitidos nos
pequenos gestos.
À Rozelha Pontes pelo acompanhamento no campo de estágio e pelas calorosas discussões
travadas no dia a dia institucional.
À Professora Paula Raquel da Silva Jales por ser fonte de inspiração e exemplo docente.
Ao meu orientador Prof. Dr. Francisco Horacio da Silva Frota pelo acompanhamento nesses
anos de estudo e de pesquisa.
À Andrea Luz pelo auxílio nas pesquisas realizadas.
À Professora Adinari Moreira de Sousa por dividir seu conhecimento na área de Política
Social e pelos constantes incentivos para seguir a carreira docente.
As professoras Maria Helena de Paula Frota, Elydiana Souza e Hayeska Costa Barroso pelo
acompanhamento nas disciplinas de pesquisa no decorrer da graduação. Suas pontuações
foram fundamentais.
Aos meus colegas do Núcleo de Pesquisas Sociais, Adriana Martins, Auryjane Queiroz,
Larissa Silveira, Matheus Ximenes, Pedro Igor e Sara Leite, que dividem comigo a
experiência do aprendizado.
Aos amigos, Gina Arruda e Thiago Garcez, que me acompanharam na graduação e que
dividiram comigo bons momentos.

À Antônio Israel por sua singular e especial amizade. Tantos momentos excêntricos
compartilhados, todos registrados de forma autêntica pela memória.
À Ingryd Melyna, pelos momentos compartilhados, pelos conselhos e pelo apoio.
À Thatiane Nunes por ter se somado, no decurso da minha graduação, ao quadro de amigos.
Agradecida por dividir com você bons e maus momentos.
À Priscila Amaral por ser fonte de inspiração. Com o tempo aprendi admirá-la, embora nunca
o tenha falado pessoalmente.
À Pedro Igor Araújo pela surpresa da boa amizade.
À Ana Carolina Frota, Francisca Tamiarana, Jacqueline Dore e Juliane Queiroz pelo auxílio
concedido no cotidiano das atividades do Núcleo de Pesquisas Sociais da UECE.
À presidente do Instituto Cuca, senhora Lara Vieira pela pronta disposição à proposta de
realização de pesquisa no CUCA Barra.
Aos profissionais entrevistados que se dispuseram a participar deste trabalho e contribuíram
significativamente com suas visões e pontuações.
Aos jovens interlocutores dessa pesquisa.
Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pelo auxílio através da
concessão de bolsa de pesquisa científica.
Àqueles que direta ou indiretamente contribuíram para realização deste trabalho.

A gente não quer só comida
A gente quer comida
Diversão e arte
A gente não quer só comida
A gente quer saída
Para qualquer parte (...)
A gente não quer só comida
A gente quer bebida
Diversão, balé
A gente não quer só comida
A gente quer a vida
Como a vida quer (...)
(Titãs Comida).

RESUMO
A monografia ora apresentada tem por objetivo analisar os programas/ projetos que são
implantados nos Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte/ CUCAS, mas
especificamente o CUCA localizado na Barra do Ceará como política pública de juventude.
A escolha da temática pesquisada justifica-se fundamentalmente pelo caráter recente das
políticas de juventude em Fortaleza do ponto de vista jurídico-legal, bem como da
importância que as ações desenvolvidas pelo equipamento pesquisado possuem para a
Juventude fortalezense. A pesquisa possui caráter qualitativo e os materiais de coleta de dados
utilizados foram à entrevista semi-estruturada que foi realizada com profissionais das
diretorias de educação, difusão e programação e promoção de direitos humanos, bem como o
uso da técnica do grupo focal com os jovens matriculados em atividades oferecidas pelo
equipamento. Como principais resultados identificamos a necessidade dessa política com
caráter transversal implementada por meio dos CUCAS ultrapassar seu caráter de política de
governo, se concretizando enquanto política de estado, com base orçamentária consistente,
permitindo assim sua consolidação definitiva. Outro ponto observado durante a coleta de
dados é a necessidade de haver um maior envolvimento dos jovens no que diz respeito à
construção das ações da Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Coordenadoria
Especial de Políticas Públicas de Juventude. A pesquisa apontou ainda a necessidade de haver
reconhecimento por parte da sociedade, sobre a importância do segmento juvenil.
Palavras-chave: Política Pública. Juventude. CUCA Barra do Ceará.

ABSTRACT

This monograph aimed for analyzing the programs / projects implemented urban centers of
Culture, Art, Science and Sport (CUCAS), studying specifically CUCA located in Barra do
Ceará as a public policy of youth. The choice of the theme researched is justified primarily by
the recent character of youth policies in Fortaleza's from the juridical and legal point of views
as well as the importance of actions developed by the researched equipment for Youth of
Fortaleza. The research has quantitative character and data collection materials used were the
semi-structured interview that was conducted with professionals from boards of education,
diffusion and programming and promotion of human rights as well as the use of the focus
group technique with the young people enrolled in activities offered by the equipment. For the
main results, we have identified the need for this transversal policy implemented through
CUCAS, to exceed it's character of government policy, taking shape as a state policy,
consistent with budgetary basis, thus allowing it's definitive consolidation. Another point
observed during the data collection is the need for greater involvement of young people with
regard to the construction of the actions of the City of Fortaleza, through the Special
Coordination of Youth Public Policy. The survey also pointed out the need for recognition by
society, about the importance of the youth segment.
Keywords: Public Policy. Youth. CUCA Barra do Ceará
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1

INTRODUÇÃO

A discussão em torno de questões relativas ao segmento juvenil tem ganhando
espaço significativo na agenda pública do governo brasileiro desde a década de 1990. O
espaço que tal categoria assume no contexto do país, deve-se, entre outros fatores, ao
constante crescimento do número de jovens na sociedade brasileira e o reconhecimento que
essa é uma das categorias populacionais mais afetadas pelas desigualdades socioeconômicas
existentes no país (CLEMENTINO, 2011).
Soma-se a isso o reconhecimento, por parte do governo e de alguns segmentos
organizados da sociedade civil, da existência de um déficit histórico em políticas públicas
destinadas a esse segmento e que por isso fazia-se necessário investir nele, tendo em vista a
juventude ser um importante grupo social no desenvolvimento do país. Não obstante, o debate
promovido por organismos internacionais em torno do tema influenciou para que a discussão
acerca desse grupo geracional ocorresse de forma mais recorrente no cenário brasileiro
(CLEMENTINO, 2011).
O certo é que, o debate em torno da construção de políticas públicas para os
jovens, chega tardiamente no contexto brasileiro. Apesar dos avanços ocorridos a partir de
então, ainda é necessário desenvolver o reconhecimento na base da sociedade civil e no
contexto político, ao que diz respeito à importância das juventudes brasileiras como
indivíduos de direitos. A juventude é um dos grupos mais discriminados, estigmatizados e
culpabilizados, a exemplo podemos citar a recente discussão sobre a redução da maioridade
penal, debate esse abraçado por um número significativo da sociedade.
Os anos 2000 são marcados por importantes avanços no que diz respeito à criação
de uma estrutura legal e institucional, a exemplo de uma Política Nacional de Juventude
(2006) e de espaços como a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), do Conselho Nacional
de Juventude (CONJUVE), bem como a realização da I Conferência Nacional de Juventude
em 2008.
Fortaleza possui uma população de mais de dois milhões de habitantes, onde
destes, mais de 700 mil estão entre a faixa etária de 15 a 29 anos, período etário este
parametrizado no Brasil. Em 2007 a Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) sinalizou sobre
a importância de se conhecer o perfil da juventude fortalezense ao realizar a pesquisa
“Retratos da Fortaleza Jovem”, traçando assim um perfil socioeconômico dos jovens do
Município.
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Tendo em vista a recorrência dessa temática tanto em espaços acadêmicos quanto
na agenda de governos de diferentes esferas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, nos
propomos neste trabalho discutir a proposta dos Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e
Esporte/ CUCAS, mas especificamente do equipamento localizado na regional I, o CUCA
Barra do Ceará, como política pública de juventude.
As ações desenvolvidas nesse equipamento são de caráter transversal, em outros
sentidos, busca desenvolver o jovem em suas diversas dimensões, sejam elas educacionais,
culturais, artísticas e ainda na dimensão esportiva.
Nosso trabalho está estruturado em capítulos articulados pelas discussões que
perpassam o entendimento da importância desse equipamento para a cidade de Fortaleza.
Dessa forma, inicialmente apresentamos os caminhos metodológicos percorridos, bem como
nossa aproximação com o objeto estudado, explicitando a motivação com o tema em questão.
Após esse ponto, buscamos articular discussões de ordem teórica acerca das
categorias 1) política pública; 2) política social; 3) política de juventude no Brasil e a 4)
política de juventude no município de Fortaleza. Exploramos nesse ponto os distintos
entendimentos acerca da categoria política pública/social, bem como da necessidade de
entender as diversas multiplicidades da(s) nossa(s) juventude(s).
No capítulo posterior nos dedicamos a discorrer sobre os CUCAS como política
pública de juventude em Fortaleza, explorando as concepções que orientaram a construção
dos centros, bem como o funcionamento dos equipamentos que formam a então Rede Cuca.
No capitulo seguinte nos detemos a explicitar as informações colhidas no campo
de pesquisa, através do diálogo estabelecido com os entrevistados, explicitando as principais
atividades desenvolvidas no Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte da Barra do
Ceará. Nesse ponto abordamos ainda algumas ações realizadas pelas diretorias, apresentando
os principais desafios identificados pelos profissionais entrevistados, explorando ainda suas
visões sobre o equipamento da Barra do Ceará e por fim, dialogamos com jovens que
participam das atividades oferecidas pelo equipamento.
Na conclusão, descrevemos as principais contribuições que a pesquisa no
equipamento de cultura, arte, ciência e esporte nos possibilitou observar, bem como a
importância que o equipamento possui para a cidade e para a juventude de Fortaleza,
pontuando a necessidade de se constituir enquanto Política de Estado com uma estrutura
institucional própria.
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1.1 DAS MOTIVAÇÕES A PARA A ESCOLHA DO OBJETO DE ESTUDO

Sem dúvidas a produção do conhecimento científico não é uma das tarefas mais
fáceis na atualidade. Como mencionou o teórico1, quase em forma de poesia, a investigação
cientifica é uma espécie de “artesanato intelectual”. Dispensando a habitual rigidez com que
alguns processos de investigação da realidade podem ser tratados, a produção científica é
antes de tudo a possibilidade de recondução nos caminhos de elaboração do objeto pensado.
A pesquisa ora apresentada, longe de ser conclusiva ou mesmo de se pretender
livre de críticas aos caminhos adotados para a discussão da temática, busca dialogar com o
leitor de forma a possibilitar o acúmulo e outras pontuações que possivelmente não foram
realizadas neste trabalho síntese de questionamentos produzidos cotidianamente ao longo da
graduação.
O contato com a disciplina de Política Social ministrada no quarto semestre do
curso de Serviço Social produziu alguns questionamentos que foram se aprofundando ou
mesmo se complexificando ao longo da graduação. O caráter contraditório e complexo que a
política social possui bem como suas diferentes formas de apreensão e efetivação pelos
governos nos levou a questionar o tema com frequência. A política social pode ser ainda
entendida como um ramo da política pública e tem como objetivo, entre outros fatores, a
concretização de direitos de caráter social. Nesse sentido, adotaremos nas próximas páginas o
uso do termo política pública por entendê-la de forma mais ampla. Segundo Pereira (2001) a
política pública não pode ser entendida como sinônimo de política estatal. Para a autora a
palavra “pública” não tem identificação exclusiva com o Estado, mas sim com o que em latim
se expressa como res pública, isto é, coisa de todos e por isso compromete simultaneamente
Estado e Sociedade.
Posteriormente ao ingressar em um grupo de pesquisa da Universidade Estadual
do Ceará (UECE), o Núcleo de Pesquisas Sociais (NUPES) que desenvolve entre outras
discussões o estudo sobre a juventude, fui instigada a pensar sobre as políticas públicas de
juventude desenvolvidas no Município de Fortaleza. Demo (2000) pontua que uma das tarefas
do pesquisador é descobrir e criar e para isso, inicialmente questionar. Para o autor é esse
questionamento que nos permite ultrapassar a simples descoberta para, através da criatividade,
produzir conhecimentos.

1

Conforme MILLS, A imaginação sociológica, 1969.
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Após questionamentos e debates proporcionados por diálogos com professor
orientador e, pensando na importância que o Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e
Esporte (CUCA) tem para a juventude da cidade, por se apresentar como um equipamento de
caráter inovador e que possivelmente descentraliza a política de cultura que, anterior a isso se
centrava em locais como Dragão do Mar e Vila das Artes, espaços notadamente frequentado
por pessoas com poder aquisitivo superior ao daqueles tidos por público prioritário dos
centros, resolvemos investigar o Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte localizado
na Barra do Ceará, como forma de política pública de juventude em Fortaleza. Dessa forma
partimos do pressuposto que os programas, projetos e ações desenvolvidas neste equipamento
possuem caráter de política pública, muito embora as análises sobre esse conceito sejam os
mais variados possíveis e de acordo com o recorte conceitual, o entendimento sobre o caráter
do equipamento também será variado. Buscamos ainda analisar a visão que os profissionais
das diretorias de educação, difusão e programação e promoção de direitos humanos possuem
sobre o equipamento, salientando ainda os principais desafios das referidas diretorias, bem
como o perfil de jovens participantes das atividades do equipamento.
A escolha do campo de estudo se deve ao fato de o CUCA Barra do Ceará ser o
primeiro equipamento do que hoje funciona como Rede Cuca2 a ser inaugurado3,o que faz
com que seus programas,projetos e ações sejam mais consolidados e solidificados se
comparado aos outros centros. A localização geográfica do centro da regional I concentra
ainda a maior população jovem segundo dados do IPECE 2013, sendo um dos territórios com
maior índice de vulnerabilidade juvenil.
Segundo Minayo (1992), o campo de pesquisa é o recorte em termos de espaço
que o pesquisador estabelece e que representa uma realidade empírica a ser estudada a partir
de concepções teóricas que fundamentam o objeto de investigação.
Ao pensar esses acúmulos que nos levaram a escolha do tema a ser investigado,
nos remetemos às palavras de Neto (2012) ao afirmar que a escolha do campo deve estar
ligada a uma vontade e uma identificação com o tema de estudo. Em outros termos, o uso dos
métodos e técnicas de pesquisa deve ser trabalhado de forma relacionada às teorias,
possibilitando assim uma maior aproximação com o tema estudado e uma melhor coleta de
dados da realidade.

2
3

Rede Cuca é a junção dos três equipamentos CUCAS, quais sejam CUCA Barra, Mondubim e Jangurussu.
O equipamento foi inaugurado em 10 de setembro de 2009, ainda na gestão da Prefeita Luizianne Lins (PT).
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1.2 CONCEITOS TEÓRICOS DA METODOLÓGIA ADOTADA

Tendo por certo as constantes transformações no mundo contemporâneo que se
modificam de forma veloz e dinâmica, fazendo com que os métodos comumente empregados
estejam passíveis, ao longo do processo de investigação, de tornar-se ultrapassados e
obsoletos, buscamos priorizar a flexibilidade e a liberdade que a pesquisa nos proporciona
para, de acordo com as exigências do objeto em questão, lançar mão de técnicas necessárias
para a apreensão da temática pretendida. De acordo com Alves e Santos (2014) um dos
grandes desafios do pesquisador social na atualidade é saber trabalhar com as ferramentas
metodológicas disponíveis, sabendo quando e como utilizá-las.
De acordo com Gil (1994), podemos entender a pesquisa social como o “processo
formal e sistemático do método científico” (p.43). Nesse sentido, para o autor, o objetivo
principal da pesquisa é “descobrir respostas para problemas mediante o emprego de
procedimentos científicos” (p.43).
Buscamos inicialmente, ao delinearmos o objeto da pesquisa, nos aproximar
teórica e cientificamente do objeto de estudo. A busca por aspectos de nível teórico nos
permitiu confrontar os fatos observados in loco, bem como a clareza das possíveis técnicas
utilizadas para a compreensão do objeto. Além de contribuir para um rico diálogo com a
realidade.
Para Gil (1995), existem duas formas que ajudam a adotar os melhores
procedimentos para a coleta de dados na pesquisa social. Segundo o autor, aqueles
procedimentos onde se utiliza de pesquisa bibliográfica ou mesmo documental, se enquadra
nas chamadas fontes de “papel”. Existe ainda o mecanismo de obtenção de dados por meio
das informações fornecidas por pessoas, onde se enquadra a pesquisa de caráter experimental,
o estudo de caso, entre outros. O autor alerta, porém que essas formas de apreensão não
podem ser tratadas de forma rígida, tendo em vista que algumas pesquisas não se enquadram
facilmente em um ou em outro modelo.
As formas de aproximação da realidade social são muito variadas e não se pode
classificar a existência de apenas um método como única referência de acesso a realidade,
tendo em vista o caráter complexo e dinâmico do objeto de investigação.
Seria equívoco ainda achar que existe uma espécie de hierarquia pré-estabelecida
entre os modelos, ou ainda uma disputa entre eles como tradicionalmente se constituiu entre
os métodos qualitativos e os métodos quantitativos.
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Na pesquisa a que nos propomos, buscamos considerar a coerência entre os
objetivos propostos e as melhores formas de investigar o objeto. Só assim nos aproximamos
dos meios que poderiam ser utilizados.
Nesse sentido, após o contato com o campo a ser estudado, bem como a
aproximação teórica e científica necessárias, concluímos que o método de caráter qualitativo é
o que melhor poderia ser aplicado ao estudo pretendido. Para Minayo (2010):
O método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das
representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das
interpretações que os humanos fazem e a si mesmos, sentem e pensam. (...) as
abordagens qualitativas se conformam melhor a investigações de grupos e
segmentos delimitados e focalizados, de histórias sociais sob a ótica dos atores, de
relações e para análises de discursos e de documentos. (p.57)

Esse tipo de método além de permitir desvendar processos sociais, propicia ainda
à construção de novas abordagens, a revisão e a criação de novos conceitos e categorias
durante a investigação (Minayo, 2010).
Para alcançar os objetivos propostos, utilizamos como meios a pesquisa
bibliográfica e documental, onde a primeira diz respeito ao material já constituído sobre a
temática aqui pretendida, utilizando-se de livros e artigos científicos. Gil (1994, p.71) aponta
que: “A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que
poderia pesquisar diretamente.”.
A pesquisa de caráter documental se difere pouco da pesquisa bibliográfica,
porém seu foco principal se refere à análise de documentos que ainda não receberam um
tratamento analítico (GIL, 1994) como, por exemplo, documentos oficiais, relatórios,
reportagens de jornal, entre outras. O desenvolvimento da pesquisa documental segue os
mesmos passos da pesquisa bibliográfica, sendo que primeiro passo consiste na exploração
das fontes documentais.
Sobre as formas da coleta de dados, acreditamos que as técnicas de pesquisa que
melhor nos auxiliam são a entrevista e o grupo focal. A entrevista é uma das principais formas
de abordagem técnica no campo da pesquisa qualitativa. Através dessa técnica, o pesquisador
busca obter informes sobre o objeto de pesquisa, por meio de uma conversa com finalidade e
propósitos bem definidos. Com essa técnica, podemos obter dados de caráter objetivo e
subjetivo. É antes de tudo uma interação entre o sujeito da pesquisa e o pesquisador.

19

De acordo com Minayo (2013), a entrevista é uma das técnicas mais utilizadas no
processo de trabalho de campo, pois,segundo a autora, permite a construção de informações
pertinentes ao objeto de pesquisa estudado. Podem ainda ser individual ou mesmo coletiva.
Podem ainda ser classificadas em entrevista aberta (não estruturadas), estruturadas
ou semiestruturadas. A entrevista aberta pode ser definida como uma conversa com
finalidade, onde o entrevistado é convidado a falar livremente sobre um tema específico,
sendo que as questões são orientadas para melhor obtenção das informações que o
pesquisador deseja. Nesse tipo de entrevista, a ordem dos assuntos tratados não obedece a
uma sequência rígida e a intervenção do pesquisador é mínima.
Já a entrevista estruturada ou fechada é aquela onde o pesquisador formula
perguntas e/ou apresenta o questionário para ser preenchido pelo sujeito pesquisado de forma
objetiva. Esse tipo de técnica normalmente é utilizada para pesquisas de caráter quantitativo.
Outra variação da entrevista enquanto técnica de pesquisa é a que articula as duas
modalidades anteriores (entrevista não estruturada e estruturada), resultando na entrevista
semiestruturada. Nesse tipo de técnica existe um roteiro pré-estabelecido e flexível, onde a
interação entre o pesquisador e o pesquisado é feita por meio de um diálogo informal. Nesse
sentido, Santos, Osterne e Almeida (2014) consideram que:
Na entrevista semiestruturada, a interação é feita por meio de conversa informal,
sendo possível ao entrevistador manter contato mais estreito com o entrevistado,
aprofundando tópicos, pedindo esclarecimentos dos fatos relatados e de outros
pontos que o entrevistado tenha curiosidade de saber sobre a pesquisa, tornando a
interação mais flexível e mais aprofundada entre os sujeitos do que na entrevista
estruturada. (p. 37).

Em outras palavras, a entrevista semiestruturada é a combinação de perguntas
abertas e fechadas, onde o pesquisado não fica necessariamente preso à pergunta formulada,
podendo discorrer livremente sobre o tema proposto.
Após a análise dos tipos e das especificidades de cada técnica de entrevista,
concluímos que a melhor capaz de contemplar a complexidade do nosso objeto seria a
entrevista de tipo semiestruturada.
Outra técnica de pesquisa que resolvemos utilizar para complementar a coleta de
dados foi a técnica do grupo focal. O grupo focal se caracteriza por ser uma técnica de
pesquisa de caráter qualitativo, onde o pesquisador organiza e conduz uma discussão com um
grupo de pessoas sobre temas e questões que o interessam. O objetivo do uso dessa técnica é
compreender o que as pessoas participantes do grupo focal pensam e como se sentem a
respeito de um determinado assunto. Segundo Pimenta (2014):
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A aplicação de grupos focais é uma técnica bastante exigente em termos de tempo e
esforço e não deve ser utilizada indiscriminadamente. Ela exige o empenho de pelo
menos duas pessoas em todas as etapas e um planejamento adequado também do
processo de análise dos dados. O volume de informações produzidos em abordagens
qualitativas é imenso e, muitas vezes, ultrapassa a capacidade de operacionalização
integral de todo o material recolhido no tempo disponível para a execução do projeto
de pesquisa. (p.124)

A autora pontua ainda que nesse procedimento, as pessoas que participam de um
grupo focal devem ter algo em comum, e esse algo em comum deve estar relacionado ao tema
ou foco da discussão do grupo. Nesse sentido:
A interação entre os participantes deve ocorrer em torno de um tema ou problema
que direciona toda a investigação; em outras palavras ela é “focada” em um assunto
específico e não é uma conversa ou discussão qualquer. (p.125)

É indicado que os grupos focais sejam formados com no mínimo 03 e no máximo
12 participantes, sendo que o tamanho do grupo varia de acordo com os objetivos da pesquisa
e do tipo de dinâmica que se busca desenvolver com o grupo.
Para Minayo (2010) a técnica de grupo focal deve gerar uma interação
aprofundada entre os participantes, de forma a gerar consenso ou explicitar divergências. Para
a autora:
O valor principal dessa técnica fundamenta-se na capacidade humana de formar
opiniões e atitudes na interação com outros indivíduos. Nesse sentido, o uso dos
grupos focais contrasta com a aplicação de questionários fechados e de entrevistas
em que cada um é chamado a emitir opiniões individualmente. (p.269)

Os grupos focais em geral podem ter uma função complementar à entrevista
individual, por isso as duas técnicas são comumente utilizadas de forma associada para
melhor obtenção de informações sobre o campo/ objeto de pesquisa. Nesse sentido,
acreditamos que as duas técnicas associadas poderão nos auxiliar na pesquisa proposta.

1.3 DA ENTRADA NO CAMPO E DA ESCOLHA DOS SUJEITOS

Tendo em vista as inquietações formuladas que originaram o objeto de pesquisa,
decidimos que o próximo passo seria a entrada no campo de estudo pretendido, ou seja, o
Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte da Barra do Ceará. Para tanto
estabelecemos inicialmente contato com a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de
Juventude, órgão responsável por coordenar e desenvolver políticas voltadas para a juventude
no âmbito do município de Fortaleza.
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Dentro da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude existe a
Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), responsável pela coordenação geral do
Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude de Fortaleza (PIPPJ). É responsável
ainda pela execução, monitoramento e avaliação do Programa. Além dessas funções de
articulação interna da política municipal de juventude, a UGP atua como ponte entre a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e
outras organizações de caráter público e privado. Os principais projetos inseridos dentro da
coordenadoria são Academia Enem, CREDJOVEM, Projovem Urbano, Rede Cuca, entre
outros.
O contato inicial se deu com a coordenadoria por meio de envio de ofício, onde
foram explicitadas as motivações para a realização de pesquisa em um dos equipamentos da
Rede Cuca. Após algumas tentativas, estabelecemos diálogo com a coordenadora na época
representada pela pessoa de Débora Jamaica. Nesse contato foi esclarecido sobre os objetivos
da pesquisa, bem como a necessidade de acesso a documentos bases para a criação dos
CUCAS. Nesse contato inicial foi disponibilizado o Regulamento Operacional do Programa
Integrado de Políticas Públicas de Juventude, que orienta os programas e projetos que são
estabelecidos no âmbito da juventude no município de Fortaleza.
Após esse contato inicial com a coordenadoria, foi estabelecido diálogo com a
Presidente do Instituto CUCA4, Lara Vieira, a qual nos autorizou a realizar a pesquisa e nos
indicou os procedimentos necessários, que envolve a entrega de uma cópia deste trabalho para
a biblioteca existente no CUCA Barra e ainda uma apresentação em forma de seminário ou
palestra sobre os resultados da pesquisa.
Estabelecido o diálogo com o equipamento, começamos a nos inserir no campo de
estudo e a estabelecer algumas vivências no espaço. Nosso contato inicial foi com a diretora
de educação, Juliana Marinho que nos apresentou aos setores e respectivas equipes do Cuca
Barra do Ceará, bem como alguns espaços físicos do equipamento que compreende biblioteca,
salas de teatro, salas de dança, ginásio poliesportivo, piscina de natação, salas de artes
marciais, entre outros espaços de vivência.
Nesse diálogo inicial, foi esclarecido sobre a estrutura organizacional do
equipamento, que está estruturado e organizado de acordo com o organograma do Instituto
Cuca, responsável pela gerencia dos três equipamentos já existentes.
4

O Instituto CUCA é uma Organização Social qualificada pela Prefeitura Municipal de Fortaleza para realizar a
gestão da Rede Cuca. Além de gerir a Rede CUCA é responsável ainda por coordenar o Projovem Urbano e a
Academia ENEM, antigo PROINFOR.
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A partir da identificação da estrutura de organização do referido centro, foi
possível estabelecer um panorama geral dos nossos possíveis interlocutores da pesquisa em
campo.
A organização dos CUCAS segue a mesma estrutura do organograma do Instituto
Cuca, que conta com uma superintendência administrativa financeira, uma diretoria de
educação, uma diretoria de difusão e programação e uma diretoria de promoção de direitos
humanos. A partir dessa identificação, acreditamos que seria interessante estabelecer diálogo
com tais diretorias, contudo, das quatro existentes, com apenas três realizamos contato, tendo
em vista que o diálogo não pode ser estabelecido com a superintendência administrativa e
financeira. Logo entrevistamos profissionais das diretorias de educação, difusão e
programação e diretoria de promoção de direitos humanos.
É importante pontuar que as três diretorias destacadas, estão diretamente ligadas
ao processo de construção e realização das atividades dentro do equipamento, tendo em vista
que buscam dialogar com o público para apreender suas demandas e inseri-las na
programação do espaço. O contato que os profissionais dessas diretorias possuem com os
jovens e a comunidade nos ajudou melhor compreender as dinâmicas interativas existentes
entre o equipamento e o público. Nesse sentido, acreditamos que esse é o melhor público para
a aplicação das entrevistas de caráter semiestruturado. Sendo assim, selecionamos 01
profissional da diretoria de educação, 01 profissional da diretoria de difusão e programação e
02 profissionais da diretoria de promoção de direitos humanos. A escolha de dois
interlocutores na última diretoria deve-se ao fato de existirem 05 supervisões dentro desse
espaço de promoção de direitos humanos. Dessa forma, nossos interlocutores são das
supervisões da Participação Juvenil e da Economia Criativa e Empregabilidade.
A compreensão inicial, por meio da inserção no campo de estudo, de como se
estruturam as atividades do CUCA, nos fez perceber ainda que a melhor técnica que poderia
ser adotada com os jovens seria a realização de grupos focais. Inicialmente pensamos em
realizar dois grupos focais, tendo em vista a identificação de diferentes perfis de jovens
quanto sua participação em instâncias políticas do espaço, a saber, o primeiro grupo formado
por jovens que participam do Fórum de Jovens, espaço construtivo e coordenado pela
diretoria de promoção em direitos humanos, mas especificamente a supervisão de participação
juvenil; e o segundo grupo formado por jovens que participam de atividades artísticas,
culturais e de entretenimento. e que não possuem uma participação ativa nessa instância
participativa. Contudo, não foi possível estabelecer um diálogo mais aprofundado com o
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grupo que participa do fórum de jovens e apesar de marcarmos a realização do encontro, os
interlocutores não apareceram para a discussão proposta.
Visando resguardar a identidade dos sujeitos interlocutores da nossa pesquisa,
decidimos classificar das seguintes formas os profissionais entrevistados: profissional
01,02,03 e 04 e jovem 01, 02, 03,04,05 e 06.
No roteiro de entrevista semiestruturada, buscamos, a priori, nos aproximar da
visão dos profissionais que atuam no equipamento sobre o espaço enquanto política pública
destinada aos jovens, bem como as atividades que são desenvolvidas pelos seus
núcleos/diretorias de atuação, das problemáticas ainda hoje enfrentadas pelo equipamento que
é o mais antigo da atual Rede Cuca, entre outras importantes questões que foram se
desenvolvendo e ganhando forma por meio da entrevista5.
Já no grupo focal, buscamos traçar um perfil dos jovens que estão participando
das atividades do Centro Urbano de Cultura Arte, Ciência e Esporte Barra do Ceará.
Buscamos por meio do grupo focal, compreender como tem se dado a vivência desses jovens
no equipamento, a inter-relação entre esses eles e sua compreensão acerca das diferentes
juventudes que participam do espaço, bem como das políticas públicas de juventude.6
Mas adiante estaremos explicitando os principais resultados obtidos por meio das
técnicas utilizadas com os profissionais e com os jovens.

5
6

Conferir roteiro de entrevista em Apêndice.
Conferir roteiro de grupo focal em Apêndice.
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2 CONSIDERAÇÕES

TEÓRICAS

ACERCA

DA

CATEGORIA

POLÍTICA

PÚBLICA

Ao falarmos sobre Política Pública para Juventude temos que inicialmente
reconhecer algumas questões que se tornam fundamental para a compreensão e intervenção
nessa temática que, se tem ganhado destaque nos últimos anos, ainda apresenta desafios
ímpares para uma maior intervenção e efetividade no âmbito estatal.
Convém pontuar que as Políticas Públicas se apresentam como resultado da
relação existente entre o Estado e a Sociedade, relação esta permeada por antagonismos e
reciprocidades. A relação entre essas instâncias é parte de um processo histórico complexo e
livre de generalizações ou padronizações.
É por meio de reivindicações em torno de questões específicas ou amplas que as
políticas públicas são apresentadas como forma de atender as demandas expressas pela
Sociedade. Somente quando se apresentam como problema de caráter político é que as
políticas públicas tomam forma e dimensão na esfera pública, passando a exigir intervenção
estatal.
O Estado moderno é considerado por muitos teóricos como a expressão de maior
organização política que a humanidade já conheceu. Para que o Estado exerça esse poder
político é necessário à existência de um território e de uma população/povo para o qual e a
qual se governa.
Apenas durante os séculos XVII e XVIII se fundamenta uma formulação teórica
mais ampla sobre o Estado moderno, formulações essas atribuídas aos chamados
contratualistas, que tinham como base de suas teorias a ideia do contrato social que se
estabelece entre os povos para a criação dos Estados-Nação.
O inglês Thomas Hobbes (1588-1679) é um dos contratualistas que vai conceber
a ideia de Estado. Para Hobbes, os homens vivem em “estado natural” e são uns para os
outros ameaça constante. Ao considerar esse fato, Hobbes estabelece que “o homem é o lobo
do homem”. Nesse sentindo, o Estado se funda a partir de um contrato que se estabelece entre
os indivíduos, o contrato em Hobbes acontece para que não ocorra a destruição mútua, ou
seja, o Estado surge como forma de preservar a existência humana, sendo o responsável por
frear os “impulsos primitivos” dos homens que os guiam em busca do poder, das riquezas e da
propriedade privada. Logo, os homens abririam mão de sua própria liberdade para permitir a
existência em Sociedade. Com essa ideia de contratos entre os homens, Hobbes evidência a
passagem do “estado de natureza” para o “estado político”. É importante destacar que em
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Hobbes, o Estado que se forma é de caráter absolutista.
Para o inglês John Locke (1632 – 1704), o Estado também surge a partir da lógica
de um contrato social. Segundo Locke, o homem está totalmente livre, mas sente necessidade
de colocar limites a sua liberdade como forma de garantir a propriedade privada. Nesse
aspecto, "se juntam em sociedades políticas e submetem-se a um governo com a finalidade
principal de conservarem suas propriedades” (Gruppi, 1996, p.14). Para Locke, na ausência de
um Estado, a propriedade privada não seria garantida. É a partir daí, da necessidade de se
preservar a segurança da propriedade que se estabelece um contrato que origina tanto o
Estado quanto a Sociedade. Fica evidente nas considerações de Locke o caráter burguês que o
Estado assume tanto política quanto ideologicamente. Em outras palavras é possível observar
que a Sociedade e o Estado já surgem dentro de uma lógica mercantil, individualista e
burguesa na concepção de John Locke. Para o autor, assim como em qualquer contrato, o
Estado pode ser “desfeito” caso este não garanta determinadas liberdades, como a liberdade
política e a segurança pessoal, sem as quais fica impossível manter a propriedade privada.
Se com Hobbes e Locke se forma uma concepção liberal de Estado, é com Jean
Jacques Rousseau que a concepção democrático-burguesa se funda. Rousseau (1712 – 1778)
também defende que existe uma condição natural do homem, uma condição de felicidade,
liberdade e virtude. Contudo essa condição é destruída pela civilização.

Rousseau vai

claramente se opor a Hobbes, afirmando que Hobbes não descreveu a condição natural dos
homens, mas sim a condição dos homens de sua época. Para Rousseau, é a civilização que
“perturba” as relações humanas, pois os homens nascem livres e iguais, porém são
“acorrentados em todos os lugares”. Para o autor, os homens não podem renunciar suas
condições naturais, ou seja, a liberdade e a igualdade, devendo assim se constituir em
sociedade. Em Rousseau, o contrato constituiu apenas a sociedade, na qual deve
haver,segundo a concepção do autor, a expansão da personalidade do indivíduo.
São nessas diferentes dinâmicas de concepção do Estado, entre tantas outras que
não iremos aqui abordar por entender que essa é uma discussão complexa e livre de
padronizações, bem como não ser o centro da discussão aqui pretendida, que as políticas
públicas vão se estabelecer, a partir do reconhecimento por parte do Estado da necessidade de
garantir determinados direitos nas formas de política e expressos por meio de leis.
Torna-se importante também destacar a diferença existente entre Estado e
Governo. O Estado pode ser entendido por um conjunto de instituições de caráter permanente
como, órgãos legislativos, tribunais, exércitos e outras instituições que possibilitam a ação
concreta de um governo. Já o governo tem caráter transitório e é formado pela junção de
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programas, projetos e ações formuladas por um grupo que apresenta um projeto societário,
assumindo e desempenhando as funções de Estado por um período específico. É importante
salientar ainda que política pública não pode ser entendida como sinônimo de política estatal.
A política pública é lócus de diferentes disputas em torno de interesses diversos, de
preferências e ideias. Geralmente essas disputas se desenvolvem ou se acirram no interior dos
governos.
Do ponto de vista teórico-conceitual, a política pública em geral e a política social
em específico são campos multidisciplinares, tendo por principal foco as explicações sobre a
natureza da política pública e os processos intrínsecos a ela, como por exemplo, a análise da
inter-relação entre Estado, política, economia e sociedade. Para Souza (2006):

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento que
busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação
(variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou
curso dessas ações (variável dependente). (p. 26)

Nesse sentido, podemos conceber a política pública por esse seu caráter dual, ou
seja, apresenta-se como área de conhecimento, sobretudo da ciência política e ainda segundo
as definições mais aceitas, como conjunto de ações dos governos, sua importância na solução
de problemas por meio da escolha de governos.

2.1 A IMPORTÂNCIA HISTÓRICA DA POLÍTICA SOCIAL NA DISCUSSÃO DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS

Ao pretendermos analisar as políticas públicas de juventude, faz-se necessário
inicialmente reconhecermos questões de ordem mais abrangente relativa às políticas públicas
na sua totalidade e ainda, sua caracterização na forma de políticas sociais dentro desse escopo
de discussão.
As Políticas Sociais podem ser entendidas como uma ramificação das Políticas
Públicas, nesse aspecto, toda política social tem caráter público, mas nem toda política
pública visa à garantia de direitos de cunho social.
Ao analisar o significado das políticas sociais, Pereira (2011) afirma que é
recorrente nos últimos anos a tendência intelectual e política da menção desse tipo de política
(social) aos conceitos de políticas públicas, atrelando a discussão sobre as necessidades
sociais e aos direitos de cidadania.
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Para a autora, é por meio das políticas sociais que “direitos sociais se concretizam
e necessidades humanas são atendidas na perspectiva de cidadania ampliada” (p.165). A
categoria da Política Social está intimamente ligada à questão social, objeto de intervenção do
Serviço Social, cujo fundamento se encontra nas relações de exploração do capital sobre o
trabalho. Neste sentido:
As políticas sociais e a formatação de padrões de proteção social são
desdobramentos e até mesmo respostas e formas de enfrentamento – em geral
setorializadas e fragmentadas – às expressões multifacetadas da questão social no
Capitalismo, cujo fundamento se encontra nas relações de exploração do capital
sobre o trabalho. A Questão Social se expressa em suas refrações (NETTO, 1992) e,
por outro lado, os sujeitos históricos engendram formas de seu enfrentamento. (apud
BEHRING e BOSCHETTI 2011, p.51,52).

As primeiras iniciativas apontadas como as protoformas das Políticas Sociais
remontam ao século XIX, no auge do modelo de Estado liberal, quando é introduzido na
Alemanha entre os anos de 1883 a 1889, através do Chanceler Alemão Otto Von Bismarck,
um modelo de seguro-saúde obrigatório, tomando posteriormente forma de seguro social
público. Alguns autores apontam que essa foi uma estratégia utilizada pelo governo alemão
como meio de desmobilizar a luta da classe trabalhadora que se organizavam de forma
autônoma por meio da criação de caixas de poupança e previdência para fomentar a
organização operária e manter os trabalhadores quando estes estivessem em greve
(BEHRING; BOSCHETTI, 2011).
O modelo de seguro Bismarckiano, como ficou conhecido, vinculava-se
exclusivamente a lógica do trabalho, por isso atendia somente as pessoas empregadas e suas
famílias, mediante contrato e prévia contribuição. O financiamento era proveniente das
contribuições diretas dos empregados e dos empregadores e esses seguros eram estruturados
por tipo de risco social, ou seja, caixas de aposentadorias, caixas de seguro-saúde e a gestão
dos seguros eram de responsabilidade dos empregadores e empregados.
As duas últimas décadas do século XIX, século este marcado pelo liberalismo de
Estado, é o período de origem da intervenção estatal sobre as políticas sociais. Estas políticas
vão se desenvolver e se estruturar nos países do norte europeu de formas variadas, observando
as particularidades de cada nação. Logo,segundo alguns estudiosos da temática, esse fator
dificultou a construção de um padrão de política social homogênea na Europa.
Vale destacar que ao analisarmos a trajetória das políticas sociais, percebemos que
estas se desenvolvem e se configuram em três específicos modelos de Estado. Não se trata
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aqui de travar uma discussão das políticas sociais de forma linear e livre das contradições que
a permearam e ainda permeiam nos dias de hoje, contudo é necessário localizar a política
social dentro de um cenário, considerando as formas e as relações que são estabelecidas entre
estas e o modelo de organização social vivenciado.
Dito isto, cabe pontuar que de meados do século XIX até a terceira década do
século XX predominou o modelo de Estado liberal, o qual entrou em declínio a partir da crise
do capital dos anos de 1930, sendo sucedido pelo Estado de Bem-Estar Social, ou Welfare
State,como ficou usualmente conhecido o período após a segunda grande guerra onde foram
identificadas grandes expansões nas taxas de lucros e produtividade dos capitalistas e
reconhecimento de políticas sociais para os trabalhadores. E por último e não menos
complexo, o Estado Neoliberal que entra em ascensão a partir da década de 1970, após os
sinais de esgotamento apresentados pelo Estado Social e seus “anos gloriosos” 7.
Os processos econômicos e políticos que se gestaram nos finais do século XIX e
início do século XX, ocasionaram o enfraquecimento das bases materiais e subjetivas do
Estado liberal. O crescimento do movimento operário ainda em fins do século XIX, o qual
passou a ocupar importantes espaços de negociação, colocando a necessidade do
reconhecimento de direitos no âmbito da cidadania; atrelado a vitória do movimento socialista
na Rússia em 1917 e seu impacto na organização dos operários a nível internacional,
evidenciaram a necessidade de estratégias do capitalismo como forma de auto-preservação.
Esses dois fatores, a organização da classe trabalhadora e a ascensão de ideais
socialistas com a Revolução Russa, juntamente com a crise de superprodução que se
configurou nos anos de 1929 impulsionou o declínio do Estado liberal e consequente ascenso
do Estado Social nos diferentes formatos históricos que adquiriu. Nesse aspecto, dentro dessas
condições históricas, que as políticas sociais ganharam novos contornos. Sobre isso
(BEHRING; BOSCHETTI) pontuam:
As políticas sociais se generalizaram nesse contexto, compondo o rol de
medidas anticíclicas do período, e também foram o resultado de um pacto
social estabelecido nos anos subsequentes com segmentos do movimento
operário, sem o qual não podem ser compreendidos. (2011, p.71)

É dentro desse contexto, determinado pela crise de superprodução e outros fatores
de ordem subjetiva, que as bases materiais para o surgimento do Estado Social aparecem. É
7

Período onde o capitalismo adentra em uma fase madura, sobretudo após a crise de 1929/32. Esse período é
marcado por grande crescimento econômico, com altas taxas produtivas e consolidação de políticas sociais de
caráter universal associado à lógica do pleno emprego.
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importante salientar que, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial há uma maior
caracterização do Estado de Bem Estar Social ou Welfare State,cabendo porém distingui-lo
das políticas sociais.
Como alternativa a saída da crise do capitalismo de 1929, sem, contudo colocar
em xeque as bases materiais de sustentação do sistema capitalista, o economista inglês John
Maynard Keynes, defendeu a intervenção do Estado na economia como forma de reativar a
área produtiva. Keynes propunha a mudança da relação do Estado com o sistema de produção
e rompia com alguns princípios defendidos pelo liberalismo. A intervenção defendida por
Keynes se daria nos âmbitos da promoção, por meio do Estado, de programas emergenciais de
obras públicas com vistas a atingir o pleno emprego; por meio do sistema financeiro com
incentivos ao aumento da exportação e estabilização e valorização do dólar; regulamentação
da produção industrial; controle dos preços na produção; criação de um sistema nacional de
Seguridade Social que garantisse aposentadoria para os trabalhadores e seguro desemprego e
transferência de renda para famílias pobres; bem como a criação de um salário mínimo
nacional. Essas, dentre outras ações defendidas pelo modelo keynesiano, propiciaram a
superação temporária da crise capitalista de 1929.
Ainda sobre as origens e significados das políticas sociais, Hofling (2001) pontua:
E políticas sociais se referem a ações que determinam o padrão de proteção
social implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para a
redistribuição dos benefícios sociais visando a diminuição das desigualdades
estruturais produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico. As políticas
sociais têm suas raízes nos movimentos populares do século XIX, voltadas
aos conflitos surgidos entre capital e trabalho, no desenvolvimento das
primeiras revoluções industriais. (p.31)

Ao se propor analisar o desenvolvimento da política social a moldes brasileiros,
Behring e Boschetti pontuam sobre a importância de se perceber que o liberalismo
desenvolvido no Brasil não compreendia a noção de direitos sociais, sendo que estes foram
incorporados sob forte pressão dos trabalhadores, apresentando ainda nos dias de hoje
dificuldades para sua implementação e garantia.
Autores que discutem a temática da política social brasileira demarcam a década
de 1930 como período de surgimento das primeiras ações do Estado em forma de política.
É importante salientar que a política social no Brasil, país de periferia do mundo
capitalista, se desenvolve de forma bastante peculiar, respeitando as particularidades
históricas da formação da sociedade brasileira. O que podemos constatar de imediato é que a
mesma não acompanha o tempo histórico dos países de capitalismo central.
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No livro Política Social: fundamentos e história, as autoras situam a lei Eloy
Chaves de 1923 como o primeiro formato de proteção social brasileiro para compreensão da
política social. A lei Eloy Chaves, instituiu a criação e a obrigatoriedade das chamadas Caixas
de Aposentadorias e Pensão (CAP’s). Essas caixas foram organizadas inicialmente para
algumas categorias profissionais especificas, como os ferroviários e os marítimos. Nesse
período, a economia brasileira era fundamentada na produção de café voltada para a
exportação, nesse sentido os direitos trabalhistas reconhecidos inicialmente foram para essas
categorias de trabalhadores, que estavam inseridos diretamente no processo de produção e
circulação de mercadorias.
Numa sociedade extremamente desigual e heterogênea como a brasileira, a
política social se apresenta permeada por grandes contradições. Uma das apresentadas por
Pereira (2012) é a ideia de um Estado nacional ainda incompleto.

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE NO BRASIL
A discussão em torno de questões relativas ao segmento juvenil tem ganhado
espaço significativo na agenda pública do governo brasileiro a partir da década de 1990. O
espaço que a categoria geracional passa a assumir deve-se entre outros fatores, ao constante
crescimento do número de jovens na sociedade brasileira e o reconhecimento de que esse é
um dos grupos sociais mais afetados com a grande desigualdade social presente em nosso
país.
As especificidades históricas do Brasil, juntamente com o quadro de grandes
desigualdades socioeconômicas e uma tênue e instável experiência democrática fez com que a
situação vivenciada pelos jovens brasileiros fosse agravada ao longo dos anos, demandando
assim a construção de políticas para essa fase da vida.
De acordo com Sposito (2008) nos últimos anos o País experimentou, no âmbito
das políticas públicas de juventude, mudanças modernizadoras que, contudo, convivem com
processos ainda arcaicos e ultrapassados, processos estes mediados por relações e valores
enraizados em estruturas de dominação de ordem simbólica. Para a autora, presenciamos no
campo das políticas públicas de juventude tempos sociais simultâneos, onde por um lado não
se garante acesso a políticas sociais de caráter universal, aquelas relacionadas a direitos
básicos, como a educação, e em contraponto vivenciam dilemas e formas de sociabilidade e
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de constituição da subjetividade no interior de novas modelos de interação que se estabelecem
entre os indivíduos mediados pelo fator da globalização presente nas sociedades atuais.
Teóricos são unânimes em identificar a década de 1990 como período de
discussões acerca das políticas públicas de juventude. É nesse período que há o
reconhecimento do jovem como um dos mais afetados pelas grandes desigualdades sociais
existentes no país e em concomitância, o reconhecimento de que é nesse público que há
potencial de modificação da realidade social, bem como, o déficit histórico nas políticas
públicas para esse grupo geracional, justificando assim o investimento em políticas públicas
juvenis. Nesse sentido, os jovens passam a ser entendidos como sujeitos de direitos.
Apesar dos avanços vivenciados na década de 1990, o debate em torno da
concepção de políticas públicas para a juventude chega de forma tardia no cenário brasileiro,
sendo em sua essência influenciada por debates de organismos internacionais, como o Banco
Interamericano de Desenvolvimento e a Organização das Nações Unidas (ONU).
Clementino (2011) pontua que no plano internacional, desde 1965 a Organização
das Nações Unidas apontou sobre a importância de se pensar as especificidades da juventude
quando aprovou a “Declaração sobre o fomento entre a juventude dos ideais de paz, respeito
mútuo e compreensão entre os povos”. Posterior a isso, no ano de 1985 foi eleito como o Ano
Internacional da Juventude: Participação, Desenvolvimento e Paz. Sobre isso Clementino
(2011) aponta:
Naquele ano, países deram um importante passo ao reconhecer os jovens como
categoria formada por diversos subgrupos, indicando pela primeira vez ações para
responder às demandas específicas de jovens deficientes, das zonas rurais e urbanas
e das mulheres jovens. (p. 70)

Desde então, a juventude ganhou destaque no cenário internacional. Sobretudo
pela preocupação, expressas nesses espaços, acerca da temática.

Outro marco a plano

internacional ao que tange o reconhecimento da juventude como público alvo de políticas
públicas foi à aprovação da “Declaração de Lisboa8”
No Brasil demorou-se a compreender as especificidades e a condição juvenil que,
a nível internacional já era reconhecida, sendo caracterizada como público que demandava
políticas públicas específicas.
Nesse sentido, apenas na década de 1990, em decorrência de algumas mudanças
no interior da sociedade brasileira e ainda o surgimento de atores políticos, como
8

A Declaração de Lisboa foi aprovada na I Conferência Mundial de Ministros de Juventude que ocorreu em
Portugal em 1998. Concomitante a isso, em Braga, também Portugal foi realizado o Terceiro Fórum Mundial de
Juventude do Sistema das Nações Unidas. Neste Fórum foi construído o Plano de Ação de Braga para Juventude,
primeira carta internacional aprovada entre as juventudes.
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organizações de movimentos juvenis, entidades da sociedade civil organizada em torno do
tema que emerge no País o debate sobre política pública no Brasil. Percebe-se ainda que o
reconhecimento, bem como a consolidação de uma agenda internacional, foi um fator de
grande influencia para que o debate acerca das políticas públicas de juventude se consolidasse
no Brasil. Sobre esse período Clementino (2011) pontua:

No Brasil só é possível falar em políticas públicas de juventude a partir de meados
da década de 1990. É nesse período que surgem nos planos local e regional,
organismos públicos destinados a articular ações no âmbito do Poder Executivo e
estabelecer parcerias com as organizações de juventude, da sociedade civil e do setor
privado para a implantação de projetos ou programas de para a juventude. Exemplos
são a criação de fóruns e conselhos de juventude, estaduais e municipais, e a
participação de jovens em processos decisórios, como o Orçamento Participativo, ou
ainda ocupando a função como gestores públicos. (p.72)

Posterior a esse reconhecimento, as primeiras ações executadas a nível federal
(1995 a 2002) para os jovens foram, sobretudo relacionadas aos problemas que eram
comumente associados à juventude, como a violência e o consumo e tráfico de drogas. Nesse
sentido, as propostas que foram executadas9 no plano do Governo Federal tinham suas bases,
sobretudo nas ideias de prevenção, controle ou mesmo caráter compensatório.
Em seu livro sobre as políticas de juventude na agenda brasileira, Clementino
aponta que durante muitos anos, os jovens foram associados a diversos paradigmas e as
políticas destinadas para esse público foram diretamente relacionadas as problemáticas a qual
o jovem era associado. Sobre isto, Sposito e Cerrano afirmam:
É preciso reconhecer que, histórica e socialmente, a juventude tem sido considerada
como fase de vida marcada por uma certa instabilidade associada a determinados “
problemas sociais” , mas o modo de apreensão de tais problemas também muda
(2003, p.19)

Quando a juventude foi apontada como etapa de preparação entre a infância e a
idade adulta, as políticas foram voltadas para o preparo à idade adulta, tendo como foco a
aquisição de experiências para a entrada do jovem no mercado profissional. Nesse período,
eram priorizadas políticas de educação e de qualificação profissional, bem como o incentivo
ao serviço militar.
Em um segundo momento, a juventude foi encarada como etapa problemática e as
políticas possuíam um caráter eminentemente compensatório e focalizado com predomínio

9

Estamos falando em ‘propostas’ porque as ações orientadas pelo governo brasileiro nesse período, ainda não
possuíam esse caráter de política publica.
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nas políticas de saúde e justiça, tendo em vista que questões como violência drogas e gravidez
na adolescência foram associadas às questões vivenciadas por esse grupo geracional.
A juventude também foi identificada como formada por atores estratégicos para o
desenvolvimento do País e nesse aspecto as políticas foram voltadas para investimento em
capital humano. A etapa mais avançada é quando o jovem passa a ser de fato encarado como
cidadão, como sujeito de direitos. Nessa etapa, ocorre uma articulação com outras políticas
públicas, principalmente aquelas capazes de observar o jovem de forma mais ampla. É
também nesse momento que os jovens passam a ter seus direitos de âmbito civil, político,
cultural, social e econômico garantido. Por muito tempo os jovens foram atendidos por
políticas sociais de caráter transversal e que atendia também a outras faixas etárias. Vale
ressaltar que essas formas de tratar com o grupo geracional dos jovens não se deram de forma
linear e livre de contradições, sendo o espaço da própria política pública permeada por
disputas em vários níveis e por diversos atores (Clementino, 2011).
Entretanto ao falarmos sobre política pública para juventude temos que
inicialmente reconhecer outras questões que se tornam fundamental para a compreensão e
intervenção nessa temática que, se tem ganhado destaque nos últimos anos, ainda apresenta
desafios impares para uma maior intervenção e efetividade.
Um dos desafios apresentados é quanto à conceituação da categoria Juventude. De
acordo com Diógenes (2009):
A juventude é um conceito que exige, de quem pesquisa e, mais ainda, de
quem atua nesse campo de construção específico de políticas públicas, uma
necessidade contínua de decifração.

A realidade social demonstra que não existe somente um tipo de juventude, mas
grupos juvenis que constituem um conjunto heterogêneo. A juventude como construção
social, apresenta uma série de diversidade, sendo marcadas e influenciadas por vários fatores,
de ordem objetiva e ainda em dimensão simbólica. Sobre a categoria Juventude(s),
Abramovay expõe:
As diferentes juventudes não são, tão somente, estados de espírito. São, isso sim,
uma realidade palpável que tem sexo, idade, fases, anseios etc., entronizada em um
período de tempo cuja duração não é permanente, mas transitória e passível de
modificações.(p.25)

Clementino (2011) assim trabalha tais discordâncias:
Dada essa diversidade do conceito de juventude e em razão dos vieses históricos e
culturais que o perpassam, nenhum corte etário seria por si só, perfeito ou passível
de ressalvas. Mesmo assim, serve como denominador comum disponível para a
coleta de dados e comparações entre determinadas micro e macrorregiões
conceituais acerca da juventude. (p.21)
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Para os autores, falar de juventude é caminhar por um campo ambíguo de
conceitos e formulações, pois, por ser uma invenção moderna é tecida em um terreno de
constantes transformações, logo “qualquer esforço de registro acerca de sua condição, de seus
modos de atuação, deve ter como referencial suas práticas, movimentos e esferas de
sociabilidade” (DIÓGENES, 2003, p. 274).
A juventude é uma categoria construída histórica, social e culturalmente, logo, ao
pensar a juventude, temos que considerar os diferentes percursos e experimentações da qual a
juventude está sujeita, como: classe, gênero, etnia, orientação sexual, acesso a cultura e a arte,
dentre outros fatores.
Quando nos reportamos a essa temática não podemos deixar de levar em
consideração, que a juventude,assim como outras etapas da vida, é perpassada por um
conjunto de desafios e experiências.
A primeira dificuldade ao se falar de juventude, é determinar a faixa etária que a
define. Para Clementino, a dificuldade para definir onde começa e onde termina a juventude
deve-se, entre outros fatores, as constantes transformações que acontecem na sociedade, que
perpassam a simples classificação etária que serve como parâmetro social para o
reconhecimento, da fase juvenil. Para o autor:
No Brasil, ainda há uma confusão no uso dos termos juventude e adolescência,
muitas vezes empregados como sinônimos, mas que embora estejam relacionadas, as
duas categorias dizem respeito a processos distintos. (p.56,57)

Anterior a Política Nacional de Juventude, que estabeleceu a faixa etária
compreendida entre 15 e 29 anos de idade para a conceituação formal da juventude enquanto
grupo geracional, Clementino pontua que:
(...) era tomada por “jovem” a população na faixa etária de 15 a 24 anos. A
ampliação desta faixa para os 29 anos não é uma singularidade brasileira,
configurando-se, na verdade, numa tendência geral dos países que buscam instituir
políticas públicas de juventude. (p. 60)

O autor pontua que as justificativas que foram tomadas para ter ocorrido essa
mudança de faixa etária, foram a maior expectativa de vida da população, permitindo assim a
ampliação do espaço de tempo para a compreensão da juventude e, aliado a isso, a dificuldade
desse grupo social em conquistar autonomia, dificuldade esta agravada pelas transformações
no mundo do trabalho.
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios/PNAD (2007) mostram
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que no Brasil existem aproximadamente 50,2 milhões de jovens10, o que corresponde 26,4 %
da população brasileira.
Apesar dos avanços identificados na década de 1990, mas especificamente no
período de 1995 a 2000, Rua (1997) identificou que nesse período, os jovens estavam sendo
atendidos por políticas de caráter universal, sobretudo nas áreas de educação, saúde e
trabalho. Nesse sentido, não eram consideradas as especificidades da categoria dos jovens,
tendo em vista que estes eram atendidos pelas políticas públicas que também eram destinadas
a outras faixas etárias. Sobre isso Clementino alerta:
(...) embora não se tenham políticas específicas de juventude, descoladas das
políticas universais e com uma visão dos jovens como sujeitos de direitos e agentes
estratégicos do desenvolvimento, ocorreram alguns fatos e momentos importantes
para a construção das políticas de juventude no Brasil.

Nesse período, alguns eventos importantes foram fundamentais para maior
ampliação e aproximação acerca da temática. Em 1995 foi realizado o I Encontro Nacional de
Técnicos em Juventude, organizado pela Fundação MUDES (Movimento Universitário de
Desenvolvimento Econômico e Social). Esse encontro foi um marco porque, além de contar
com a participação de especialistas na discussão acerca da juventude, contou ainda com a
presença de jovens de vários municípios brasileiros, sendo que, nesse encontro foi proposto a
formulação de uma Política Nacional de Juventude.
Outros eventos que se sucederam contribuíram significativamente para o
fortalecimento e consolidação do que viria a se tornar uma política para juventude.
Em 1997 foi criado no âmbito do Governo Federal uma assessoria para juventude
que era ligada ao Ministério da Educação e a UNESCO (Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura) criou no país um departamento especifico para a juventude
(Clementino, 2011). Ações outras como, encontros, seminários, criação de observatórios,
entre outros possibilitaram que a discussão tivesse cada vez mais visibilidade.
Ao considerar a atuação do Estado brasileiro, no que tange o atendimento das
demandas juvenis, do período compreendido entre os anos de 1995 a 2000, Sposito e Carrano
(2003) identificaram que existiam aproximadamente 33 programas e ações que tinham
também como público o segmento juvenil, contudo, segundo os autores:
(...) elas não constituíam uma totalidade orgânica naquilo que se refere à sua
focalização no segmento juvenil e não havia consenso no governo federal sobre a
necessidade de execução de políticas públicas de juventude. (p. 105)

Assim, Almeida e Nascimento (2011) analisam o período:
10

Estamos considerando a faixa etária compreendida de 15 a 29 anos de idade, a mesma utilizada pela Política
Nacional de Juventude.
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(...) ao final das gestões FHC, era “preciso avançar para além das doutrinas de
segurança pública e assistência social no trato com as políticas públicas federais
orientadas para os jovens” (p.37). Ademais, o principal desafio era “inscrever as
políticas de juventude na pauta ampliada de direitos públicos de caráter
universalista” (p.37) ( ALMEIDA apud SPOSITO; CARRANO)

O período político inaugurado com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a
presidência da república em 2003 trouxe consigo expectativa de grandes transformações a
nível político, econômico e, sobretudo social. Possibilitou relativas mudanças a nível
municipal, visto que foi criada nesse governo uma estrutura institucional no que tange
políticas para juventude.
Em 2004 foram realizadas, por meio da Comissão Especial de Políticas Públicas
de Juventude11 Conferências Regionais e Municipais, o que posteriormente culminou na
realização da primeira Conferência Nacional de Juventude. Sobre a importância da
Conferência, Clementino (2011) afirma:
Este evento foi uma grande oportunidade de encontro para as organizações e
movimentos de juventude e, apesar das dificuldades de organização, foi um marco
relevante na construção das políticas públicas de juventude no Brasil, pois
comprometeu o Parlamento brasileiro com o debate. Como resultado, a Conferência
apresentou subsídios à formulação do Plano Nacional da Juventude, que estabelece
metas a serem cumpridas em prol da juventude num período de dez anos, e o
Estatuto da Juventude, que reafirma os direitos dos jovens. Tais iniciativas
representam esforços para transformar as políticas públicas de juventude em
políticas de Estado, presentes na legislação nacional. (p. 75)

Nesse período, foram criados em vários municípios e governos estaduais, órgãos
responsáveis por concentrar e gerir ações e programas que tinham como alvo o público
juvenil. Logo, no ano de 2004 foi lançado em Fortaleza o Fórum Nacional de Secretários e
Gestores Estaduais de Juventude, que tinha por finalidade articular, a nível nacional, as
políticas públicas de juventude.
No ano de 2005 foram criados pelo Governo Federal a Secretaria Nacional de
Juventude, o Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE) e o Programa Nacional de
Inclusão de Jovens (PROJOVEM), essas três instâncias, foram consideradas pelo Governo
Federal como constituinte da Política Nacional de Juventude.
A Secretaria Nacional passou a ser responsável por promover a integração de
ações que tenha como foco o público juvenil. Do ponto de vista oficial, suas funções eram de:
(a) formular, supervisionar, coordenar e articular políticas públicas para a juventude;
b) articular, promover e executar programas de cooperação com organismos
nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados para a implementação de
políticas para a juventude. (Almeida; Nascimento apud Salgado 2008, p. 21,22)
11

A Comissão Especial de Políticas Públicas de Juventude foi criada na Câmara dos Deputados após as eleições
de 2002.
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Já o CONJUVE é responsável por estabelecer as diretrizes sobre a política
nacional de juventude. O Conselho de Juventude é composto por conselheiros membros de
vários outros ministérios, de entidades representativas municipais, organizações juvenis,
movimentos de jovens e pesquisadores da temática. Tem por finalidade:
(a) assessorar a Secretaria Nacional de Juventude na formulação de diretrizes de
ação governamental; (b) promover estudos e pesquisas acerca da realidade sócioeconômica juvenil; (c) assegurar que a Política Nacional de Juventude do Governo
Federal seja conduzida por meio do reconhecimento dos direitos e capacidades dos
jovens e da ampliação da participação cidadã (Almeida; Nascimento apud Salgado,
2008, p. 22).

O PROJOVEM, programa de referência do Governo Luiz Inácio Lula da Silva,
em sua versão original, caracterizava-se como um programa emergencial e experimental
(Almeida; Nascimento, 2011, p. 108). O projeto inicial tinha por objetivo, a execução de
ações educacionais de forma articulada, de modo a propiciar aos jovens brasileiros a
conclusão do ensino fundamental e a qualificação profissional, além de incentivar o
desenvolvimento de ações comunitárias. A versão original foi apontada como pilar central da
política nacional de juventude, pois até então foi o programa com maior capacidade de
alcance.
Em 2008, após avaliação da etapa inicial do PROJOVEM, o Governo Federal
decidiu realizar algumas alterações no projeto original, de forma a unificar ações que já eram
realizadas por meio de outros programas, ampliando assim o atendimento aos jovens que
eram excluídos da escola e da formação profissional. O ‘novo’ PROJOVEM resultou da
integração de programas governamentais já existentes, quais sejam: Agente Jovem; Saberes
da Terra; Projovem; Consórcio Social de Juventude, Juventude Cidadã e Escola de Fábrica.
A faixa etária do novo programa foi ampliada, atendendo jovens, considerados em
situação de vulnerabilidade, na idade de 15 a 29 anos12. A reestruturação do programa
permitiu que ele fosse subdividido em quatro modalidades: Projovem Urbano, Projovem
Adolescente, Projovem Campo e Projovem Trabalhador. Outra diferença importante em
relação ao programa original criado em 2005, é que nesse novo projeto houve a participação
também dos governos estaduais na execução do programa.
Apesar dos avanços no reconhecimento do segmento juvenil como sujeitos de
direito e público de políticas públicas, em 2011 o Governo Federal, por meio da Secretaria

12

No PROJOVEM original, a faixa etária atendida era de 15 a 24 anos.
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Nacional de Juventude anunciou a extinção do Programa Projovem Integrado, nesse ponto
Almeida e Nascimento (2011) apontam:
A proposição do Governo foi extinguir a modalidade Projovem Campo e, no seu
lugar, elaborar novas metodologias e ações para atender ao jovem do campo no
âmbito do Ministério da Educação (MEC). A ideia é realizar um deslocamento do
Projovem Urbano, até então executado pela Secretaria Nacional de Juventude, para o
MEC. Foi manifestada a intenção, por parte do governo de incorporar o Projovem
Adolescente ao Projovem Urbano e integrar os jovens atendidos pelo Projovem
Trabalhador ao PRONATEC. (p.116)

Nesse sentido, podemos observar que as políticas de juventude brasileira passam
por um momento de instabilidade e fragilidade, fragilidade esta evidenciada pela opção do
governo em extinguir o Programa Projovem Integrado, o deslocamento do Programa
Projovem Urbano para o Ministério da Educação, o que causa um esvaziamento nas ações da
Secretaria Nacional de Juventude.
Seguindo os passos do que vinha se discutindo a nível nacional, em 2007 foi
recomendado pela Comissão de Financiamento Externos (COFIEX) ao Ministério de
Planejamento, Orçamento e Gestão do Município de Fortaleza, a aprovação da PIPPJ
(Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude de Fortaleza) 13. A partir de então, a
Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) iniciou a elaboração de estudos, planos e projetos
para a formatação e preparação do Programa Integrado de Políticas Públicas.
De acordo com dados do Censo demográfico realizado em 2010, em Fortaleza
existem 718.613 pessoas no grupo que compreende a faixa etária de 15 a 29 anos de idade.
Nesse caso, o grupo juvenil representa 29,3% da população de Fortaleza e 28,8% do total de
jovens no Estado do Ceará (IPECE, 2013).
O Censo realizado considerou outros aspectos ao analisar a condição de vida da
juventude fortalezense. No que tange a distribuição por gênero observou-se que existe uma
predominância do gênero feminino em cada uma das idades desse conjunto (dos 15 aos 29
anos). No quesito cor ou raça, verificou-se que 59% se identificam como pardos 35% se
declaram brancos e 4,4% se identificam como negros.
Uma importante questão levantada pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia
Econômica do Ceará (IPECE) ao realizar levantamento 14 objetivando a apresentação de um
perfil socioeconômico da juventude de Fortaleza, foi a distribuição territorial dos jovens,ou
seja, aqueles bairros da capital cearense onde se tem uma maior indicação demográfica de
13

Na época sob a gestão municipal da Prefeita Luizianne Lins (Partido dos Trabalhadores) a sigla referente ao
Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude, carregava a letra F ao final de para indicar o nome
Fortaleza. Na gestão atual do Prefeito Roberto Claúdio (PROS) a letra F foi suprimida, sendo utilizado PIPPJ.
14
O levantamento realizado pelo IPECE (2013) foi baseado no Censo Demográfico de 2010.
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sujeitos compreendidos entre a faixa etária de 15 a 29 anos. Esse ponto torna-se
fundamentalmente importante se levarmos em consideração que os governos devem
considerar esses fatores ao se planejar políticas públicas para esse grupo geracional, de modo
a direcionar a construção de equipamentos públicos e ações sociais voltadas para essas
localidades.
Nesse sentido identificamos que os cinco bairros mais populosos no que diz
respeito ao público juvenil são os da Barra do Ceará, com 22.577 jovens; Mondubim, com 22.
306 jovens; Vila Velha, Granja Lisboa e Jangurussu, com 17.836, 16.033 e 15.196
respectivamente15.
Ao considerar a divisão administrativa por Secretarias Executivas Regionais
(SER) da cidade, verificou-se que as três regionais onde se encontra o maior número de
jovens se comparadas ao número de habitantes, são as SER V, VI e III com 161.633, 161. 392
e 106.272 mil jovens respectivamente.
Como já informado anteriormente, essas informações são importantes, pois
podem ajudar na compreensão de algumas demandas apresentadas por esse grupo geracional e
podem direcionar/orientar as ações públicas.

Nesse sentido, a elaboração do Programa

Integrado de Políticas Públicas de Juventude foi pensada visando, sobretudo minimizar “os
efeitos da grave crise social” que o segmento vivenciava.
Em 2008, após acordos firmados entre a Prefeitura Municipal de Fortaleza e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), foi aprovado financiamento no valor de
US$ 30.060.000,00 (trinta milhões e sessenta mil dólares americanos) para a execução do
Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude.
Apesar da aprovação de tal valor, a Prefeitura de Fortaleza solicitou aumento de
10% (dez por cento) nos valores de empréstimo, justificando a disparidade entre o valor do
real diante do dólar americano. O aumento foi aprovado e ainda ampliado o prazo para
execução do programa integrado para em cinco anos.
Nesse sentido, a contrapartida advinda do BID foi no valor de US$ 33.066.000,00
(trinta e três milhões, e sessenta e seis mil dólares americanos) e a contrapartida local, por
meio da Prefeitura foi no mesmo valor. Sendo o Programa orçado em 66.132.000,00(sessenta
e seis milhões cento e trinta e dois mil dólares americanos).

15

Os cinco bairros acima elencados também são os que possuem um maior índice de habitantes, ou seja, são os
bairros mais populosos de Fortaleza, todos com mais de 50 mil habitantes.
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Com esse financiamento do BID, a Prefeitura de Fortaleza teve que obedecer
alguns critérios para que o recurso fosse repassado. Foi criado uma Unidade de
Gerenciamento do Programa (UGP), com autonomia administrativa a ser apoiada
tecnicamente por uma Comissão Especial de Licitações (CEL), responsável pelos
procedimentos licitatórios do Programa.
Outras questões como a necessidade de reformulação de alguns projetos por já
não atender a demanda, fica a cargo do Banco Interamericano de Desenvolvimento de aprovar
ou não as reformulações. Apesar de a Unidade de Gerenciamento do Programa ter em tese
autonomia administrativa, questões como essa precisão ser aprovadas pelo Banco.
A criação de um sistema integrado de políticas públicas para juventude nos
permite analisar a fala de Abrahão em palestra promovida em 2010 no Seminário Políticas
Públicas: Juventude em Pauta, promovido pela Ação Educativa e Fundação Friedrich Ebert,
quando este aponta:
Uma política só é concreta na hora que ela vira um sistema, se não é sistema, ela é
frágil. É importante para uma política transversal como a de juventude buscar a
constituição de um sistema para se fortalecer e ao mesmo tempo impactar os outros
sistemas buscando que os seus conceitos sejam levados em consideração.

Nesse sentido, o Programa Integrado teve por objetivo implementar no município
de Fortaleza um sistema integrado de políticas públicas de juventude, que fosse capaz de
minimizar os efeitos das grandes desigualdades sociais que o segmento juvenil vivencia.
Nesse sentido, de construção de um modelo integrado de políticas de juventude,
apresentaram-se como objetivos oficiais do programa:
a)Promover as potencialidades juvenis no campo cultural, artístico, esportivo,
científico e tecnológico, fomentando o desenvolvimento de alternativas;
b)Construir equipamentos públicos e mobilizar recursos humanos que possibilitem
ao Poder Público condições estruturais e humanas para desenvolver, com
agilidade, ações voltadas ao público jovem de Fortaleza; c) Promover uma
experiência modelo de desenvolvimento social para as demais metrópoles da
América Latina a partir de uma visão da juventude como setor estratégico; d)
Incentivar a prática de valorização da vida e de inserção no campo dos direitos, com
ênfase na afirmação das conquistas históricas dos direitos humanos e e) Promover a
inserção dos jovens em experiências comunitárias inovadoras que busquem a
qualidade de vida, uma vida segura e o desenvolvimento integral. (Regulamento
Operacional, Fortaleza, p. 10).

Nesse sentido, dentro do Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude
de Fortaleza, inserem-se os CUCAs (Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte)
como principal componente de execução e realização, tendo como eixos centrais os da
cultura, do esporte e do lazer.
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A proposta do CUCA enquanto forma de política pública de juventude é
interessante, pois rompe com a lógica de que as únicas políticas das quais os jovens deveriam
ser beneficiários eram aquelas relacionadas à educação e a formação profissional. Logo,
podemos identificar como um importante avanço a implementação dos Centros Urbanos de
Cultura, Arte, Ciência e Esporte, pois permite visualizar os jovens como sujeitos também de
políticas transversais.

2.3 OS CUCAS COMO POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUDE EM FORTALEZA

A dívida social do Brasil com a população jovem é imensa. As grandes
desigualdades sociais que afetam, sem distinção, diversos segmentos da população brasileira
também incidem de forma contundente sobre o grupo social dos jovens. Talvez as
implicações nesse grupo geracional sejam ainda maiores que em outros segmentos da
população, se considerarmos as especificidades nessa fase da vida.
De acordo com estudo comparativo realizado pelo Banco Mundial, os jovens
brasileiros são os que possuem um nível acadêmico/escolar inferior aos jovens de outras
nacionalidades; são ainda os que têm as chances mais elevadas de vivenciarem as condições
de desemprego, subemprego ou mesmo a exclusão formal no mercado de trabalho. Não
obstante, de acordo com a pesquisa, a juventude brasileira é a principal vítima de violência
letal no mundo. A cada ano, aproximadamente cem jovens/homens na faixa etária de 15 a 29
anos são assassinados no Brasil, ou seja, as chances de um jovem brasileiro ser assassinado é
até 100 vezes maior que de um jovem cidadão da França por exemplo.16
Nesse sentido o governo brasileiro passou a partir da década de 1990 a formular
políticas públicas que fossem capazes de diminuir as grandes desigualdades sociais
vivenciadas pelos jovens brasileiros. Um dos fatores que motivou a atenção do Governo a
esse segmento,como mencionado anteriormente, foi o grande contingente populacional de
jovens, as pressões de organismos internacionais e o reconhecimento do jovem como fator
determinante para o desenvolvimento da sociedade. Evidencia-se, entre outras questões que a
eficácia das políticas públicas mais amplas depende da efetividade das políticas públicas
voltadas para o segmento juvenil da população brasileira, juventude essa marcada pelo
protagonismo e capacidade de mudança.

16

Relatório realizado em 2007 pelo Banco Mundial. Número do relatório (32310-BR 2007).
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É a partir desse momento que as demandas da juventude passam a serem
compreendidas pelo poder público, por setores da sociedade civil e por movimentos sociais
organizados que até então tinham como foco prioritário a formulação das políticas públicas
básicas como alimentação, saúde, educação e segurança; e as políticas públicas que se
inserem como demandas legítimas, como as políticas de cultura, lazer, esportes, ciência, entre
outras.
Nesse sentido, identificou-se que para além das políticas de caráter mais
universal, da qual o jovem foi por muito tempo tido como público prioritário, como a política
de educação e de ensino profissionalizante, fazia-se necessário a implementação de atividades
e de políticas de cunho cultural, tendo em vista que dentro da sociedade contemporânea essas
atividades estavam ganhando cada vez mais espaço, incidindo sobre a qualidade de vida, o
que acaba por refletir positivamente nas atividades econômicas gerais.
Estudo realizado pelo Ministério da Cultura e a Fundação João Pinheiro,
demonstrou que houve um crescimento no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil ocasionado
pelo crescimento de empregos no setor da cultura. Os dados demonstram que no ano de 1997
a produção cultural no país movimentou 6,5 bilhões de reais, o que correspondeu a 1% do PIB
daquele ano. Demonstrou ainda que no ano de 1994 mais de 510 mil pessoas estavam
empregadas na produção cultural, sendo 90% superior aos que atuava na fabricação de
equipamentos eletrônicos, isso evidenciou, sobretudo a dimensão do impacto econômico da
atividade cultural brasileira, revelando assim a necessidade de se investir nesse setor como
estratégia econômica.
Dentro desse contexto, o Ministério da Cultura (Minc)17 ao pensar essa realidade
atrelada à situação juvenil, formula que, além de permitir a ampliação de atividades de caráter
econômico, o investimento em arte, cultura, ciência e esporte pode contribuir ainda para a
melhora na qualidade de vida dos jovens, dificultando a possibilidade de acesso a situações ou
comportamentos de risco. De acordo com a Política Nacional de Juventude:
A cultura tem aparecido em muitas iniciativas, programas e espaços de reivindicação
como uma das mais importantes formas de viver a juventude. A cultura - sua
fruição, sua formação, a criação cultural e a economia (incluída a produção cultural)
que pode ser gerada a partir dela - é, sem dúvida, um elemento estruturante da
vivência juvenil que tem sido pouco incorporado às preocupações dos gestores
públicos. [...] Não é por acaso que a demanda por equipamentos culturais é uma das
prioridades de grupos e movimentos juvenis. (p. 30)

17

Para maiores informações consultar sítio do Ministério da Cultura (www.cultura.gov.br)
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Na pesquisa realizada pelo Ministério da Cultura foi possível observar que existe
exclusão da maioria dos brasileiros quando se fala no núcleo cultural. Segundo dados do
Programa Mais Cultura do Governo Federal18, apenas 13% dos brasileiros frequentam cinema
alguma vez por ano; 92% dos brasileiros nunca frequentaram museus; 93,4% jamais
frequentaram alguma exposição de arte; mais de 90% dos municípios não possuem salas de
cinema, teatro, museus e espaços culturais multiuso; 73% dos livros estão concentrados nas
mãos de apenas 16% da população e dos 600 municípios brasileiros que nunca receberam
uma biblioteca, 405 ficam no Nordeste, e apenas dois no Sudeste. Outros dados da pesquisa
também permitiram fazer uma análise ampla sobre o espaço que a cultura possui no nosso
país, logo, se constitui como questão central discutir arte e cultura como uma necessidade
permanente de superação de barreiras e de desigualdades, sobretudo no Nordeste brasileiro.
Ao pensar essa realidade aplicada à situação de Fortaleza, tem-se que o poder
público municipal passa a considerar as demandas por políticas públicas para a juventude
fortalezense a partir da realização da pesquisa Retratos da Fortaleza Jovem19. Quando jovens
questionados sobre a importância de políticas públicas, os jovens responderam de modo
positivo quanto às suas expectativas de acesso a essas políticas. Mais de 80% dos jovens, a
exemplo da média nacional, consideram “muito importante” o desenvolvimento de “políticas
de cultura, esporte e lazer em áreas públicas”.
Com essa pesquisa, concluiu-se que a falta de investimento nos jovens pode
ocasionar prejuízos sociais e pessoais imensos, aumentando as possibilidades destes
vivenciarem comportamentos de risco, como repetência e evasão escolar, uso de drogas,
iniciação sexual precoce, gravidez, entre outras práticas.
A pesquisa Retratos da Fortaleza Jovem20, realizada no ano de 2007 permitiu
concluir, entre outras questões, que o acesso de jovens fortalezenses nos espaços culturais
privados21 ainda é escasso e pouco desenvolvido. De acordo com os próprios jovens, a
questão da renda22 é o principal empecilho para acesso a esses espaços. A pesquisa permitiu
18

Consultar http://www.cultura.gov.br/mais-cultura
A pesquisa foi realizada no ano de 2007 e apresenta-se como uma iniciativa da Prefeitura Municipal de
Fortaleza (Assessoria de Juventude do Gabinete da Prefeitura de Fortaleza) desenvolvida em parceria com o
Instituto da Juventude Contemporânea (IJC), visando conhecer, identificar e mapear as juventudes da cidade,
suas demandas e anseios, a fim de subsidiar o poder público e a sociedade civil na construção de políticas
públicas voltadas para os segmentos juvenis.
20
Sobre dados extraídos a partir da pesquisa, conferir anexos.
21
Por espaços culturais privados estamos considerando aqueles em que precisa haver a mediação de dinheiro
pra se ter acesso, como cinema, teatro, entre outros.
22
A pesquisa permitiu concluir que 66,9% dos jovens de Fortaleza vivem com até dois salários mínimos. Se
comparados com a média nacional (42%) e do Sudeste brasileiro (32%) perceberemos que a questão da renda
afeta de forma diferenciada as regiões do país, incidindo de forma mais intensa no Nordeste brasileiro,
19
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ainda perceber que quando se trata de cultura e lazer, 50,9% nunca foram ao teatro, 43,9%
desses jovens nunca foram a um museu de arte, 40,6% desses jovens nunca foram a uma
biblioteca pública, 24,8% nunca foram ao cinema, isso nos permite concluir que a maioria dos
jovens de Fortaleza não possui acesso aos espaços culturais. Neste sentido, percebeu-se a
necessidade da intervenção do poder público na democratização do acesso aos bens
simbólicos e culturais.
Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, através do Programa Integrado
de Políticas de Juventude, passa a construir novos caminhos para a base de canalização de
políticas públicas focadas na capacidade social, política e cultural da juventude. De acordo
com o Programa Integrado, a juventude passa a ser pensada como “objeto de intervenção de
política de estado”. A sociedade civil assume importante papel no que diz respeito à
construção das propostas na agenda política sobre a temática, considerando a necessidade da
inclusão social e cultural dos jovens a partir de discussões sobre direitos juvenis e a busca
pela transversalidade e intersetorialidade dos programas, projetos e ações. A cultura passa a
ser observada como uma das formas fundamentais para as vivências juvenis e a construção de
espaços de dimensão cultural/artística passa a ser visto como forma de impulsionar processos
de inclusão social e ainda cultural.
Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Fortaleza estabelece como prioridade a
efetivação do Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude, que tem como principal
componente de execução e realização, a proposta na dimensão cultural à construção de
Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, os chamados CUCAS, que foram
expressos como demanda da sociedade no orçamento participativo de 2005, onde já se
delineava os primeiros passos para a construção de uma política para juventude.
O investimento do poder público no eixo cultural nasce de uma demanda23 por
equipamentos culturais que respondam à reivindicação por maior participação juvenil nos
espaços públicos, percebida pelo segmento jovem como avanço da cidadania. Logo, os
CUCAS situam-se como equipamentos estratégicos da política da Juventude, pois buscam
consolidar um sistema integrado de programas de atenção a jovens, promovendo alternativas
para o seu desenvolvimento econômico e inclusão social, contribuindo para reduzir as
desigualdades de renda, de gênero e socioculturais da população do município de Fortaleza.
Além disso, os Cucas aparecem como forma de descentralização do polo cultural de
constatamos isso ao analisar ainda os dados nacionais do Ministério da Cultura que revelou 405 municípios
brasileiros não havia, no período da pesquisa, recebido nenhuma biblioteca.
23
Essa demanda foi expressa na Pesquisa Retratos da Fortaleza Jovem, realizada em 2007.
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Fortaleza, que anterior a isso se concentrava em alguns pontos específicos da cidade como,
por exemplo, o Centro Dragão do Mar Arte e Cultura e Vila das Artes.
A partir da realização em outubro de 2007 de pesquisa de opinião pública sobre os
CUCAS em regionais de Fortaleza, concluiu-se a partir dos resultados que 95% dos jovens
concordam com a iniciativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza de criar os CUCAS, destes
84% concordam “totalmente”; 11% dos jovens concordam “em parte” e 3% do total da
amostra não soube responder, outros 2% optou por “nem discorda, nem concorda”.24
Questionados sobre as temáticas que gostariam que fossem tratadas por meio do
equipamento, concluiu-se que 66% dos jovens demandam um equipamento voltado para
educação; 47% para esporte e 46% para saúde preventiva; 23% querem o CUCA voltado para
inclusão digital; 20% para ciência e tecnologia25.
Quando perguntados sobre as atividades e áreas de formação, as respostas mais
expressivas foram à realização de cursos livres (53%), oficinas (44%), grupos de estudo
(36%) foram às atividades mais requisitadas pelos jovens e as áreas artísticas mais
demandadas pelos jovens foram atividades esportivas (46%) e 41% de música.
No caso específico de Fortaleza, a pesquisa sobre o perfil da população jovem
permitiu concluir que um universo de jovens de 52,9% que não estava, no momento da
pesquisa, estudando. Logo, percebeu-se que a proposta dos CUCAS poderiam funcionar como
fator de inclusão e de motivação para retornar ao sistema escolar.
Os CUCAS são equipamentos públicos que deverão ser construídos nas seis áreas
administrativas da cidade, as regionais. Os Cucas são por excelência, os espaços onde se
busca desenvolver ampla variedade de atividades artísticas, culturais e esportivas dirigidas à
população jovem, na faixa etária de 15 a 29 anos26.
Os CUCAS, como forma de política pública de juventude, situam-se como
importantes equipamentos culturais, de acordo com o documento27:
(...) os CUCAs são locais de “encontro” e convivência da população jovem,
espaços de sociabilidade, de participação juvenil, que permitem novas formas
de interação, de realização e vivência dos seus valores e comportamentos.
(Regulamento Operacional, p. 73)
24

Prefeitura de Fortaleza. Pesquisa de Opinião Pública. Avaliação Governo Luizianne Lins, 2 anos e 9 meses de
governo.
25
Outras respostas também apareceram na pesquisa, contudo selecionamos as que foram demandadas por um
maior número de entrevistados.
26
Faixa etária considerada como parâmetro de reconhecimento político da fase juvenil, servindo de referência
para elaboração de políticas públicas.
27
Quando nos referimos a documento, estamos nos aportando ao documento oficial de criação do CUCA, o
Regulamento Operacional. Existem ainda as chamadas propostas de análise que foram enviadas ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento.
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Atualmente existem 03 CUCAS no Município de Fortaleza. O primeiro
equipamento foi inaugurado em 2009 pela Prefeitura de Fortaleza e está localizado na Barra
do Ceará, bairro mais antigo da capital cearense, com uma população superior a 69 mil
habitantes e que, segundo dados do IPECE 2013, possui uma população de 22.577 indivíduos
localizados na faixa etária de 15 a 29 anos. O equipamento hoje funciona onde funcionou o
antigo Clube de Regatas e é um dos mais completos equipamentos públicos na área de cultura
e arte do município de Fortaleza. Possui uma área total de 14.509 m² sendo 5.910 m² de área
construída e 8.599m² de áreas livres. O espaço físico foi pensado para criar áreas de
convivência, aliadas e destinadas à formação e produção de conhecimento em outras
perspectivas.
De acordo com o documento de criação, deverão ser construídos 06 centros, um
em cada regional. Até o momento, o município de fortaleza conta com 03 equipamentos,
sendo localizados na Barra do Ceará (Regional I), Jangurussu (Regional VI) e Mondubim
(Regional V). De acordo com a proposta inicial,os outros centros deveriam ser construídos no
bairro Praia do Futuro localizado na Regional II, outro na regional III, mas especificamente
no bairro Pici, que abrange grande número de jovens devido sua localização como polo
universitário e o terceiro centro que deverá ser localizado no bairro da Serrinha,
correspondente a Regional IV.
Contudo, os documentos passam por constantes alterações, tendo em vista ter sido
construído no ano de 2007, o que o torna em alguns aspectos obsoleto. Algumas alterações já
foram realizadas, a exemplo da construção do equipamento da regional V, o CUCA
Mondubim que deveria inicialmente ser construído no bairro Vila Manoel Sátiro. De acordo
com entrevista concedida por Lara Vieira, presidente do Instituto Cuca, em editorial de
circulação interna dos equipamentos, a expectativa é que a construção dos 03 outros
equipamentos ocorra na Lagoa do Opaia (Regional IV)

28

, outro no Pici (Regional III)

29

eo

terceiro centro, que compreende a regional II, ainda estaria em processo de diálogo para
aquisição de terreno, mas que de acordo com o projeto inicial deverá ser construído na Praia
do Futuro30.

28

De acordo com entrevista concedida pela presidente do Instituto CUCA, Lara Vieira, o equipamento que
deverá ser construído na Regional IV está em processo de planejamento e é o mais adiantado em relação aos
outros dois espaços.
29
O equipamento do bairro Pici deverá ser construído dentro do campus da Universidade Federal do Ceará
(UFC).
30
Conferir anexo sobre as regionais de Fortaleza e a localização dos CUCAS.
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Sobre as alterações na localização dos equipamentos, foi informado que essas
mudanças são possíveis de acontecer sem que haja prejuízo da população beneficiada, pois
segundo os mesmos, outras questões são levadas em consideração, como a possibilidade de se
utilizar prédios já pertencentes ao poder municipal.
Os Cucas são ferramentas importantes para o processo de redução das
desigualdades e discriminações que atingem a população jovem. Apresentam-se ainda como
instrumentos fundamentais para agregar esforços e competências permitindo maior
efetividade param às políticas voltadas ao público jovem.
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3 OS CUCAS COMO POLÍTICA PÚBLICA

De acordo com a definição do documento Concepção e Desenvolvimento (2007)
que sintetiza a proposta de análise apresentada pela Prefeitura Municipal de Fortaleza ao
Banco Interamericano de desenvolvimento, os Cucas situam-se como equipamentos culturais
estratégicos nas políticas públicas de juventude, possibilitando acesso à informação, a bens e
equipamentos culturais, artísticos e tecnológicos, além da garantia de oportunidades de
capacitação nas áreas de cultura, esporte e arte de forma integrada, descentralizada e
democrática (p.22).
Ainda de acordo com o documento base a que nos referimos acima, o CUCA tem
como objetivo geral a democratização do acesso da juventude de Fortaleza aos equipamentos
culturais, apresentando-se como meios indispensáveis à manifestação artística, esportiva e
científica, promovendo ainda a diversidade cultural, o fortalecimento da identidade e
protagonismo da juventude (p.24)
De acordo com o documento de orientação e concepção, são objetivos específicos
dos Centros de Cultura, Arte, Ciência e Esporte:
a)Implementar atividades de formação, animação e entretenimento nas áreas
esportiva, cultural e artística, possibilitando à população jovem de Fortaleza, situada
entre 15 e 29 anos, alternativas para o seu desenvolvimento econômico e sua
inclusão social, contribuindo para reduzir as brechas de renda, gênero e sócio
culturais; b) oferecer atividades de lazer e entretenimento para os jovens, dentro de
condições de acompanhamento e orientação, tendo em vista necessidades e
características próprias deste segmento; c) garantir espaços de criação, produção e
difusão cultural para a população jovem na faixa etária de 15 a 29 anos; d) contribuir
para ampliar oportunidades de emprego e renda nos mercados culturais; e) contribuir
na reversão do quadro de exclusão que atinge o segmento juvenil, promovendo
experiências e vivências construtivas, visando a elevação da auto-estima de jovens
envolvidos com os estigmas da pobreza, do racismo, do sexismo e discriminação
contra jovens portadores de deficiência; f) promover a inserção dos jovens em
experiências comunitárias inovadoras, que busquem a qualidade de vida, uma vida
segura e um desenvolvimento integral; g) incentivar práticas de valorização da vida
e de inserção no campo dos direitos, com ênfase na afirmação das conquistas
históricas no campo dos direitos humanos; h) promover conhecimentos e fazeres na
área ambiental e ecológica, de saúde preventiva, de ciência e tecnologia, de
participação política, de comunicação democrática, fortalecendo na população
atendida uma consciência cidadã, de participação, de jovens como sujeitos; i)
constituir-se como espaço de referência para a população jovem, descentralizando
equipamentos culturais, revitalizando e requalificando espaços urbanos e
requalificando na (re)formulação e no desenho de novas ações direcionadas à
juventude; j) promover o empreendedorismo cultural afirmando a área da cultura
como fator de desenvolvimento social da população jovem em Fortaleza; e ser um
fator de articulação do conjunto de atores e ações centradas no desenvolvimento
integral dos jovens, em especial dos projetos do PIPPJ. (p. 24,25)
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A proposta apresentada ao BID pela Prefeitura Municipal de Fortaleza é de um
equipamento com funcionamento integral, permitindo que as diferentes atividades possam se
intercruzar, possibilitando uma formação articulada através da disposição de seus diferentes
espaços, articulando e ampliando as possibilidades do equipamento e capacidade de
efetividade da política do centro.
Após a inauguração dos dois outros equipamentos, Cuca Mondubim (Regional V)
e Cuca Jangurussu (Regional VI) que ocorreu no ano de 2014, os centros passaram a ser
coordenados e geridos a partir da ideia de Rede, a Rede Cuca. A Rede Cuca nada mais é que o
funcionamento dos três equipamentos de forma simultânea, orientados por uma linha de
atuação claramente definida. Os centros estão localizados em áreas estratégicas do ponto de
vista geográfico, tendo em vista a grande concentração de jovens e o alto grau de
vulnerabilidade do público no seu entorno.
Fortaleza possui aproximadamente 720 mil jovens, o que corresponde a 1/3 da
população total do município. De acordo com dados da Rede CUCA, no ano de 2014 cerca
de 100 mil jovens foram atendidos pelos três equipamentos, no acesso a cursos, oficinas,
práticas esportivas, programação cultural entre outras atividades. De acordo com informações
da Rede Cuca, mensalmente são atendidos aproximadamente 5 mil jovens nas atividades de
formação e nas práticas de difusão cultural que são abertas ao público em geral.
A Rede Cuca é mantida com recursos provenientes do Tesouro Municipal e ainda
por intermédio de recursos advindos inicialmente do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, além de outras parcerias que são estabelecidas por meio da Prefeitura de
Fortaleza. A parceria ocorre com instituições públicas como o Centro Cultural
Banco do Nordeste (CCBNB), o Governo do Estado e ainda com instituições privadas como
M. Dias Branco, Grendene, entre outras. A gestão da Rede Cuca é realizada por meio do
Instituto CUCA31,que se configura como uma Organização Social sem fins lucrativos. Além
de gerir os equipamentos CUCA, o instituto é responsável ainda por coordenar os programas
Projovem Urbano e Academia Enem, antigo Proinfor.
A gestão da Rede Cuca é realizada por meio de uma presidência e quatro
diretorias, sendo uma superintendência administrativa financeira e três outras diretorias que
são estruturantes das demais ações realizadas pelos centros. As diretorias que dão forma as

31

A Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da lei 8704/2003 substancia legalmente a criação de
Organizações Sociais responsáveis pela gerência de alguns serviços de interesse público, como é o caso dos
Centros de Cultura, Arte, Ciência e Esporte.
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atividades desenvolvidas pelos três equipamentos são as de educação, difusão e programação
e diretoria de promoção de direitos humanos.
Em relação aos centros, cada equipamento conta com uma gerência administrativa
e três outros assessores, sendo um de projetos, outro de financiamento e um assessor
institucional. Mais adiantes explicitaremos sobre as atividades desenvolvidas pelas diretorias
de Educação, Difusão e Programação e Promoção em Direitos Humanos (DPDH).

3.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA
E ESPORTE DA BARRA DO CEARÁ
Como foi informado em momentos anteriores, o Instituto Cuca é responsável pela
gerencia da Rede Cuca. Na estrutura organizacional da Rede Cuca existe três principais
diretorias, as diretorias de Educação, Difusão e Programação e Promoção de Direitos
Humanos que são os núcleos centrais no processo de planejamento, acompanhamento e
execução das atividades, programas e projetos desenvolvidos dentro do Cuca Barra do Ceará
e ainda dentro dos outros equipamentos.
Na estrutura de cada Centro de Cultura, Arte, Ciência e Esporte/ CUCA existe as
coordenações específicas e as supervisões. As coordenações são de cultura e arte, de esportes
e a coordenação pedagógica. As supervisões são as de matrícula, de biblioteca e as cinco
supervisões existentes na diretoria de promoção e direitos humanos, quais sejam, 1)
supervisão de mediação de conflitos; 2) participação juvenil; 3)economia criativa e
empregabilidade; 4) supervisão de comunicação popular e cidadania e 5) supervisão de
promoção da saúde e da cidadania. A supervisão de mediação de conflitos não é fixa e por
isso transita pelos três equipamentos da Rede.
Nesse sentido, a programação dos CUCAS se organiza a partir do eixo de atuação
das diretorias e são desenvolvidas em forma de atividades dos mais diversos tipos, como por
meio de cursos e oficinas, programação cultural, realização de atividades de caráter esportivo,
rodas de conversa, cine debates, entre outras32. As atividades e programas do equipamento
primam por uma programação que possa ser inclusiva, com caráter formativo, capaz de
alcançar outros grupos geracionais que não apenas o público jovem. Dessa forma o trabalho

32

Essas atividades são desenvolvidas de acordo com a especificidade do trabalho realizado por cada diretoria e
de acordo com a demanda observada em cada localidade na qual os equipamentos estão localizados. Apesar de
desenvolverem atividades especificas, existe entre essas diretorias uma intersetorialidade, o que proporciona uma
maior eficácia nos trabalhos desenvolvidos.
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realizado pelas diretorias ocorre de forma simultânea e articulada, para que o espaço seja
acessível à todos os públicos, principalmente a comunidade do entorno do equipamento.
As atividades dos Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte/CUCAS,
buscam em sua concepção, desenvolvimento e estruturação, interligar a cultura juvenil,
levando em conta a diversidade vivenciada pelos diferentes jovens que utilizam do espaço,
bem como seu universo de valores e suas diferentes formas de ver e representar o mundo.
Além disso, os pilares que orientam as ações dos Cucas procuram garantir além do
desenvolvimento integral do jovem e da comunidade do entorno, a criação de oportunidades
no mercado de trabalho. Nesse aspecto a supervisão de economia criativa e empregabilidade
tem importante função, tendo em vista que é responsável, entre outras coisas, por encaminhar
os jovens ao mercado de trabalho e ainda desenvolver mecanismos para que os jovens
tornem-se empreendedores. Mais adiante explicitaremos um pouco das atividades
desenvolvidas por esta supervisão.
Considerando isto, as diretorias estruturam ações na forma de cursos, oficinas e
outros mecanismos que possibilitem o acesso de jovens e da comunidade ao Cuca, tanto aos
espaços formativos “oficiais” que são expressos por meio de cursos, oficinas (apresentam uma
carga horária a ser cumprida), cine debates, rodas de conversas, entre outras formas, como a
realização de atividades que propiciem a ocupação do equipamento, como a promoção de
eventos culturais, esportivos, campeonatos. Quanto a metodologia que é comumente adotada
pelos equipamentos, o documento de criação dos CUCAS esclarece que:
(...) o recorte metodológico das atividades dos cucas apoia-se numa pedagogia que
compreende a educação como atividade cultural, como experiência formativa,
crítica, criadora, de resistência e emancipadora, onde os processos educativos partem
da leitura do ambiente em que o educando vive, num processo dinâmico e interativo
entre os símbolos e signos mundanos e os locais, como ferramenta para o
aprendizado. (p.9)

Os programas com caráter formativo são os eixos de principal atuação dos
CUCAS e organizam o conjunto das grandes áreas de ação dos equipamentos. Os principais
espaços destinados ao cumprimento da programação dos centros são: as oficinas e cursos; os
programas de animação; as atividades de visibilidade e reconhecimento e, atividades de
difusão, formação do olhar e de plateias. É importante pontuarmos que a formação
proporcionada e pretendida pelo equipamento, não se resume apenas ao sentido formal, ou
seja, aquela formação estruturada com caráter de aula, pelo contrário, a constituição das
atividades também se dá através de outras formas de ocupação e vivência no equipamento.
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Nesse sentido os cursos, oficinas e demais programas33 são estruturados visando
proporcionar diferentes formas de aprendizado. A formação nos cursos e oficinas é ofertada
através de módulos que possuem caráter básico e específico/avançado. Essas são atividades
de caráter formativo, livre e normalmente com curta duração. São estruturadas de acordo com
as demandas dos jovens e da localidade na qual o equipamento está inserido, bem como da
necessidade de aperfeiçoamento em novas formas de conhecimento. Apesar de seguir uma
orientação pedagógica norteada pelas diretorias que são centrais em todos os equipamentos,
os cursos e oficinas que são oferecidos atualmente nos três equipamentos que formam a Rede
Cuca diferem em suas modalidades, tendo em vista as especificidades de cada território.
No caso específico do Centro de Cultura, Arte, Ciência e Esporte da Barra do
Ceará, os cursos que costumam ocorrer são de informática, teatro, dança contemporânea,
dança de rua, música, artes cênicas, técnica vocal, cursos de línguas estrangeiras34
(Espanhol/Inglês), fotografia, entre outros. Porém, como os cursos e oficinas possuem a
característica de ter uma curta duração, normalmente essa oferta mensal passa por alterações e
dependendo do curso, são ofertados módulos de continuidade da temática, buscando
aprofundar a formação do jovem do CUCA.
O Programa de animação, que é outro eixo de atuação, tem como objetivo fazer
com que os espaços dos CUCAS tornem-se espaços também de vivências e experiências
coletivas, permitindo o reconhecimento entre os indivíduos e fortalecimento de sentimento de
pertença. Nesse sentido são estruturadas atividades de arte, entretenimento e lazer. Atividades
como práticas esportivas, apresentações culturais, oficinas de criação e aulas abertas sobre
diversas instâncias da cultura local são as atividades comumente realizadas para cumprir o
objetivo desse eixo. Nesse ponto cabe ressaltar que as atividades são promovidas buscando a
preservação de valores culturais locais e um diálogo entre as culturas.
No eixo de visibilidade e reconhecimento, busca-se ocupar os espaços dos centros
por meio de atividades lúdicas, esportivas, artísticas, científicas, ambientais e de
entretenimento. Normalmente essas atividades são resultado das produções finais de cursos
que são organizados pelo Cuca Barra do Ceará e são organizadas e formas de espetáculos,
33

Os cursos e atividades esportivas são, grosso modo, de responsabilidade da diretoria de educação e em alguns
casos ocorre uma articulação mais próxima com a diretoria de promoção de direitos humanos para pensar a
realização desses cursos. Já as atividades que tem como objetivo o acesso aos espaços culturais, sejam eles
teatrais, sessões de cinema, apresentações musicais, rodas de conversas sobre os grandes nomes da cultura
cearense, entre outras formas de acesso a espaços desse caráter, são de responsabilidade da diretoria de difusão e
programação que é responsável por pensar uma programação capaz de contemplar os diversos públicos que
frequentam o equipamento CUCA Barra do Ceará.
34
Alguns desses cursos de línguas estrangeiras costumam ser associados a outros cursos como, por exemplo,
teatro e espanhol que busca ofertar as duas modalidades em apenas um espaço de curso.
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exposições, feiras, maratonas e/ou competições. Assim, as principais atividades que ocorrem
visando o acesso e a promoção de vivências no CUCA Barra do Ceará são práticas de
promoção de apresentações musicais dos jovens dos CUCAS, espetáculos teatrais, exposição
fotográfica, apresentações da cultura local, entre outras35.
Já no ponto de difusão, formação do olhar e de plateias, busca-se promover ações
que atendam às demandas externas e também locais e são realizadas a partir de atividades que
dialogam com o calendário festivo da cidade, promovendo assim festivais, fóruns, seminários,
festas populares, entre outras práticas.

3.2 AS DIRETORIAS E ALGUMAS DAS AÇÕES REALIZADAS
Como informado no capitulo metodológico, utilizamos da técnica da entrevista
para apreensão de informações base para o desenvolvimento do nosso trabalho de campo e
ainda da realização de grupos focais. Realizamos entrevista com profissionais que atuam nas
três diretorias36. Os grupos focais foram destinados especificamente aos jovens e iremos
posteriormente pontuar as questões abordadas no grupo.
Com a pesquisa realizada no equipamento da região I, buscamos apreender sobre
as atividades desenvolvidas pelos profissionais nos setores/ diretorias na qual atuam, bem
como suas vivências no equipamento, suas compreensões acerca da política pública de
juventude e ainda sobre o papel do Centro de Cultura, Arte, Ciência e Esporte da Barra do
Ceará para a juventude e para a cidade de Fortaleza.
Como já informado anteriormente, existem cinco supervisões dentro da diretoria
de promoção de recursos humanos. As diversas supervisões que atuam dentro dessa diretoria,
trabalham de forma intersetorializadas, buscando alcançar os jovens, alunos ou não do Cuca.
Nesse sentido, o principal objetivo dessa diretoria é promover um maior acesso da
comunidade ao Centro de Cultura, Arte, Ciência e Esporte da Barra do Ceará.
No nosso trabalho de campo, realizamos entrevista com as profissionais que
atuam como supervisoras de participação juvenil e de economia criativa e empregabilidade. A
interlocução com essas profissionais ocorreu devido sua disposição em participar da pesquisa
e da dificuldade de diálogo com os profissionais das outras supervisões que possuíam uma
35

Recentemente ocorreram apresentações como o VIII Encontro de Grupos de Cultura Tradicional Popular, a
Exposição “Rastros do Olhar” resultado do final do curso de fotojornalismo que presenteou alunos que tiveram
destaque no curso. Esses são alguns dos exemplos recentes de atividades que se encaixam nesse eixo de
visibilidade e reconhecimento.
36
Diretoria de Educação, Programação e difusão e Promoção de Direitos Humanos.
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grande demanda com atividades da instituição. Contudo, apesar de não termos realizado
entrevista com os profissionais de todas as supervisões da diretoria de promoção em direitos
humanos, nosso trabalho não foi prejudicado.
Dentro da supervisão de participação juvenil, que conta com uma profissional
graduanda em Ciências Sociais e Serviço Social e educadores sociais, existem dois principais
programas que são o Fórum de Jovens e Comunidade em Pauta. O programa comunidade em
pauta surgiu para atender uma demanda da comunidade que não compreendia a especificidade
do equipamento37. O programa comunidade em pauta é atualmente o maior programa do
CUCA , justamente por não restringir a idade de participação, possibilitando um acesso amplo
de outros grupos geracionais. Sobre isso a profissional 01 conclui:
Esse público já foi ampliado, a gente tem um longo alcance. O CUCA agora é (...)
como se ele tivesse alimentado os tentáculos. Porque é um equipamento público
imenso, com uma diversidade de público imensa, mas cuja reclamação da
comunidade sempre foi atender um público mais ampliado. A gente tem demanda de
idosos, tem demanda de pessoas com deficiência, crianças... muitas demandas de
violência... Então assim, as questões das violações dos direitos humanos, elas ficam
restritas a nossa diretoria (...).

O programa comunidade em pauta é, em outras palavras, um programa de
inserção de espaços. O equipamento Cuca da Barra do Ceará possui um amplo espaço de
vivências, espaços que são comuns, como quadras esportivas, pátios, campo de futebol,
ginásio, praça, piscina, entre outros espaços. A supervisão do programa comunidade em pauta
é responsável por organizar a forma que a comunidade ocupa esses espaços quando não está
ocorrendo atividades no horário formal. Nesse sentido, a DPDH é responsável por coordenar a
ação da comunidade dentro do equipamento, com eventos, com ensaios artísticos, com
treinos, entre outras formas de ocupação. Segundo a profissional entrevistada, essa
coordenação da comunidade dentro do equipamento ocorre para que essa ocupação não ocorra
de qualquer forma:
Por exemplo, o CUCA tem várias quadras, vários espaços comuns, pátio, ele tem
campo, ginásio, ele tem a praça lá em baixo... e aí quando não tem aula,o que
acontece com esses espaços? Os meninos ocupam de qualquer forma, de forma
desorganizada? Então, a gente que organiza. Por exemplo, o campo, ele fica
liberado até 17 horas. Ele é ocupado até esse horário. A partir daí, quem coordena
esse espaço é a nossa supervisão, coordenando a ação da comunidade ali dentro,
com eventos, com ensaios, com treinos específicos. São feitos tabelas todo mês. A
gente se organiza com eles (...) são grupos coletivos juvenis, organizados, que todos
os meses estão com a gente em reuniões pra pautar coisas sobre o CUCA e pra
pautar coisas sobre os espaços que eles ocupam, pra ensaiar, treinar, enfim.
(Profissional 01)

37

Estamos nos referindo ao público juvenil de 15 a 29 anos, especificado na Política Nacional de Juventude.
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O fórum de jovens é outro espaço sob a responsabilidade da supervisão de
participação juvenil. Esse fórum é uma instância privilegiada de participação dos jovens, no
qual os encontros acontecem mensalmente e tem funcionalidade de conselho, porém sem o
caráter formal que um conselho possui. A participação é aberta a todo e qualquer jovem,
desde os regularmente matriculados nas atividades do CUCA aos que frequentam o espaço
para entretenimento e lazer. É no espaço do fórum onde as demandas dos jovens são expostas
e onde a articulação política ocorre, apesar de não ser um espaço deliberativo. Apesar de não
se constituir enquanto conselho existe um diálogo do grupo que hoje participa desse espaço
junto ao Conselho Municipal de Juventude para formalizar um conselho dos jovens dos
CUCAS.
Outra supervisão existente na diretoria de promoção de direitos humanos é a de
economia criativa e empregabilidade. Essa diretoria é supervisionada por uma profissional
graduanda em pedagogia que foi aluna do CUCA e foi selecionada para trabalhar no local por
meio de processos seletivos. Essa supervisão trabalha na perspectiva de formação e
capacitação dos jovens para o mercado de trabalho e no incentivo ao empreendedorismo
juvenil. Esta profissional informou que:
(...) na maioria das vezes quando o jovem chega ao equipamento, ele chega em
busca de um curso que possa qualificá-lo para o mercado de trabalho e essa
supervisão da diretoria de direitos humanos é responsável por encaminhar os
jovens para campos de trabalho na qual mantém parceria, incentivando ainda por
incentivar a prática do empreendedorismo entre os jovens.

A equipe de economia criativa tem alguns campos de atuação. Uma dessas áreas é
a central de ideias. Esse é um espaço voltado para o atendimento, diálogo e orientação aos
jovens. A parceria com empresas privadas permite que haja encaminhamento ao mercado
formal de trabalho ou ainda ao mercado cultural. A atuação dessa equipe é no incentivo ao
desenvolvimento de uma economia criativa entre os jovens.
Após o encaminhamento dos jovens para empresas privadas a qual mantém
parceria, como Grendene, Só Aço, Revibras ou M. Dias Branco, é realizado acompanhamento
do jovem anualmente. Sobre esse trabalho realizado pela equipe, a profissional 02 esclarece:
(...) a gente faz o acompanhamento anual desse jovem, busca saber se ele está
gostando do emprego, se ele não tá gostando, se ele quer percorrer por outros
espaços, se ele não quer mais trabalhar de carteira assinada e quer ser um
microempreendedor individual e aí a gente fica fazendo o acompanhamento e o
atendimento dele anual.

De acordo com a entrevistada, dos jovens que são encaminhados para essas
empresas, 70% permanece como profissionais e as outras 30% ou não tem interesse na área
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que está atuando ou saem porque encontraram outras oportunidades, como estudo ou
emprego.
Além das parcerias fixas, outras empresas costumam procurar a supervisão para
realização de eventos esporádicos como eventos de publicidade. Mensalmente é realizado
atendimento de aproximadamente 200 jovens. O suporte que a equipe proporciona aos jovens
também se dá por meio de formações que orientam os jovens sobre a construção de
currículos, orientações profissionais, orientações para projetos.
A equipe de economia criativa e empreendedorismo é bastante reduzida, contando
apenas com uma supervisora e dois educadores sociais, os quais trabalham ainda com o
cadastramento de empreendedores.

Segundo informado pela supervisora deste eixo,

atualmente a supervisão acompanha aproximadamente 140 jovens cadastrados nas mais
diversas áreas de empreendedorismo, como gastronômica, artesanal e na área de produção
cultural.
A equipe trabalha com a perspectiva de economia criativa, realizando o
cadastramento dos empreendedores e promovendo espaços de incentivo a divulgação de seus
trabalhos, como por exemplo, a realização de feiras temáticas que acontece mensalmente no
equipamento do Cuca.
Outro programa de incentivo ao desenvolvimento de práticas empreendedoras é o
edital “ação jovem”. O edital oferece uma premiação de R$ 3.000,00 para a execução de
ideias de caráter empreendedor desenvolvidas pelos jovens. A parceria com outros espaços
como Centro Dragão do Mar Arte e Cultura auxilia na expansão e publicidade do trabalho
exercido por esses jovens.
Nosso terceiro entrevistado foi o profissional que atua na diretoria de difusão e
programação. Essa diretoria é responsável, por meio dos projetos e ações desenvolvidas, por
possibilitar primordialmente acesso dos jovens e da comunidade do entorno do equipamento,
bem como de toda a cidade de Fortaleza, a bens culturais e artísticos. Nesse sentido a diretoria
de difusão e programação:
(...) ela possibilita esse acesso, aos bens culturais e artísticos, no sentido de
possibilitar que a comunidade de um modo geral, tenha acesso a espetáculos de
teatro de ótima qualidade, grupos com trabalhos super consistentes na cidade, no
Brasil, grupos pioneiros em algumas estéticas no (...) então é uma programação
toda pensada. (Profissional 03)

Essa diretoria é responsável por pensar uma programação que alcance os jovens,
mas que também possibilite o acesso de outros públicos fora dessa faixa etária. Por ser uma
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programação aberta e gratuita e também por se constituir como um dos objetivos da diretoria
o diálogo mais próximo com a comunidade, principalmente a do entorno, se estrutura uma
programação capaz de alcançar os mais diversos públicos, como crianças, adultos e idosos.
Nessa comunidade ninguém nunca sonhou com um teatro, próximo, aqui do lado de
casa, essa programação cultural e o CUCA por si só vem pra descentralizar essa
oferta a bens culturais, artísticos, a esporte, a lazer e entretenimento. (Profissional
03)

A equipe da diretoria de difusão e programação é composta especificamente por
profissionais da área cultural, sendo um diretor, um coordenador, uma produtora, três
assistentes de produção, um auxiliar administrativo, um técnico de iluminação, dois técnicos
de sonorização, uma técnica de palco e um assistente de iluminação.
Para além do entretenimento proporcionado pela realização de peças teatrais, sessões
de cinema ou mesmo através de encontro com escritores ou ainda por meio de uma
programação musical, a diretoria busca consolidar um processo de formação de plateias, por
meio dos programas, “o avesso da cena”, “curta mais cinema” e “encontro com o escritor”.
Em outros termos:
Essas pessoas entram no teatro pela primeira vez e se reconhecem dentro desse
espaço, como um espaço público, como um espaço deles. Nosso objetivo é que essas
pessoas entrem e consigam se situar diante de um espetáculo, compreender,
juntamente com o espetáculo, como corresponder a esse espetáculo, a essa estética,
a essa luz (...) (Profissional 03).

A programação dos espaços culturais e artísticos realizados por essa diretoria é
realizada buscando dialogar com as demandas da comunidade, demanda essa através da
escuta que se estabelece com o público após as programações. Esse diálogo ocorre sobretudo
em caráter informal, por meio de conversas ou rodas de conversa após a programação,
buscando compreender o que a comunidade achou do espaço vivenciado ou o que elas
gostariam que fosse abordado pela equipe.
A gente não vai trazer deliberadamente um artista pra se apresentar aqui, sem
pensar de que forma esse artista está dialogando com esse público. (Profissional
03)

Esses projetos, além de permitir que se estabeleça um diálogo entre o público e os
artistas, por meio de rodas de conversa, onde a compreensão sobre o processo de confecção, a
linha de pesquisa, a estética e outras questões acerca do que foi apresentado, são discutidos
fazendo com que haja aproximação entre os profissionais do teatro e o público.
A quarta profissional entrevistada atua na diretoria de educação. A diretoria de
Educação conta com uma coordenação pedagógica responsável por planejar e coordenar as
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atividades esportivas; e ainda com um conjunto de professores responsáveis pelas atividades
de caráter esportivo, como professor (a) de natação, de pilates, de futsal e de todos os outros
esportes desenvolvidos por esta diretoria.
Dentro do equipamento da Barra do Ceará, a diretoria de educação é responsável
por pensar uma estratégia pedagógica e metodológica na condução dos cursos e práticas
esportivas que estão sob sua responsabilidade. Essa diretoria possui um importante papel
pedagógico, no sentido de que busca facilitar os processos de construção da identidade e da
formação do jovem, auxiliando nos processos de descoberta.
Essa diretoria, como o próprio nome indica, trabalha na perspectiva da educação
do jovem, mas não aquela educação formal, de sala de aula. Ela parte das vivências e dos
acúmulos, bem como das diferentes formas de aprendizado e dos saberes dos jovens.
E nas nossas metodologias a gente tenta fazer com que, sejam didáticas que atraiam
realmente o jovem, que desperte nele o desejo de ficar numa sala, seja para um
curso de fotografia, de audiovisual (...) seja para uma vivência ou uma roda de
conversa sobre os seus direitos. Então a didática do curso, a metodologia sempre é
essa. (Profissional 04)

A diretoria de educação, além de coordenar os cursos/oficinas que são ofertados,
também é responsável pelas modalidades esportivas, que são as mais diversas, como natação,
triatlo, artes marciais, futsal, vôlei, entre outras. A diretoria é responsável ainda por pensar em
metodologias e estratégias para fortalecer os processos de aprendizado por meio de
expressões outras dos jovens, como teatro, dança, fotografia e audiovisual. Sobre isso a
profissional entrevistada pontua:
(...) então a gente tenta buscar algumas metodologias inovadoras, implementar
outras pra que o jovem se sinta realmente motivado a vir para o cuca,estar e
permanecer.

A média de atendimento

mensal realizada

por essa diretoria é de

aproximadamente 1.500 jovens, incluindo moradores da comunidade do entorno do
equipamento. Contudo a entrevistada pontua que a população das proximidades do
equipamento ainda estar em processo de reconhecimento e de construção do sentimento de
pertença:
(...) a comunidade tá aqui dentro aos poucos, claro que ela paulatinamente vem se
identificando muito mais, porque ao conhecer ela se identifica e diz: “é meu!”.

A oferta de cursos ocorre mensalmente, sendo possível realizar matricula até a
terceira semana de cada mês. A média de oferta mensal é de aproximadamente 18 cursos,
sendo de caráter formativo e também em modalidades esportivas. As diretorias de educação e
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de promoção de direitos humanos mantém estreito diálogo, tendo em vista serem os espaços
que cultiva maior proximidade com o público jovem matriculado nas atividades. Suas ações
visam desde a promoção de espaços que trabalhem os conflitos existentes entre os jovens,
como os conflitos de território que se evidenciam em momentos diversos ou ainda os conflitos
simbólicos com os profissionais que fazem a segurança do espaço, atualmente a Guarda
Municipal, bem como as estratégias para realização de espaços formativos, como cursos
formativos.

3.3 PRINCIPAIS DESAFIOS IDENTIFICADOS NAS DIRETORIAS

O trabalho empírico nos permitiu ainda, por meio do diálogo travado com os
profissionais das diretorias, identificar quais são os principais desafios enfrentados pelas
equipes na realização de suas atividades.
Percebemos a priori, que os desafios expostos pelas equipes são das mais diversas
ordens e que estão diretamente relacionados à especificidade das atividades realizadas por
essas diretorias dentro do CUCA. Contudo, algumas problemáticas identificadas pelos
profissionais perpassam o equipamento como um todo, como por exemplo, as questões
relativas à territorialização existente na Regional I.
O Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte da regional I, está localizado
em uma região marcada pelos mais diversos conflitos. Muitos dos bairros da referida regional
não dialogam, por haver conflitos entre grupos, disputas por domínio em áreas de influência
de tráfico de drogas. Esses mais diversos conflitos vezes se evidenciam no espaço do
equipamento.
Tendo em vista esses conflitos territoriais e outras questões como dificuldade de
acesso por conta de meios de transporte, algumas das ações das diretorias, a exemplo da
diretoria de promoção de direitos humanos, são deslocadas do equipamento até a comunidade
para que haja acesso da população ao serviço oferecido. Foi relatado pela profissional
entrevistada do eixo de participação juvenil que, por vezes, a comunidade demanda algum
tipo de ação, como oficina, roda de conversa, discussão sobre determinado tema (Violência
contra mulher, por exemplo) e que por isso ocorre deslocamento da equipe para realizar a
atividade. A exemplo citou ainda a dificuldade de acesso de algumas localidades/bairros ao
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atendimento médico38 oferecido pelo posto de saúde da região. Nesse ponto, a profissional
aponta:
O equipamento está localizado no meio do conflito, no meio da zona (...) é muito
complicado você ter apenas um equipamento dessa magnitude (...) um CUCA
imenso, mas que muitas pessoas tem dificuldade de acesso pelos mais diferentes
motivos.

O CUCA Barra é um equipamento de estruturas físicas expressivas e possuí
também uma grande demanda de público, de acordo com dados colhidos em campo outra
questão que ainda é problemática é a dificuldade de alcançar os jovens que estão em total
processo de exclusão. Sobre esse ponto a entrevistada relata:
(...) a gente tem uma demanda muito grande... temos uma estrutura que caberia
atender mais, só que a gente ainda tá limitado por uma questão, talvez de uma
adequação (...) e a maior demanda realmente,o desafio, é a gente atender aquele
jovem que está em total processo de exclusão social.

Para a profissional da DPDH, questões de ordem material também podem afetar
no desempenho das ações realizadas pelas equipes. Para a profissional, a ausência de um
veículo para locomoção para realização de atendimentos em territórios de difícil acesso ainda
é um ponto a ser melhorado, sendo hoje uma das principais demandas dessa diretoria.
Alguns problemas identificados apresentam-se como sendo de ordem interna,
como por exemplo, problemas de diálogos entre as diretorias. Tendo em vista que o trabalho
dessas coordenações se intercruzam e se complementam, é importante que haja uma unidade
de ação entre elas para a realização de suas atividades, o que segundo um dos profissionais
nem sempre ocorre:
Então eu acho que o desafio mesmo é alinhar o diálogo com as demais equipes, com
as demais diretorias no sentido de tornar os processos mais fluídos (...) atualmente
o principal desafio que é possível ser identificado é esse, possibilitar que esses
diálogos sejam mais fluídos, que os processos sejam compreendidos, de uma forma
profunda e consistente.

Para o profissional, é necessário que haja uma compreensão por parte das equipes
sobre o trabalho específico de cada diretoria, havendo necessidade de unificação de diálogo e
da consonância entre as ações.
Esse diálogo precisa ser unificado, é uma questão de compreensão que há um todo
(...) tem que haver um núcleo, pensarmos que somos um núcleo e que, portanto
trabalhamos em prol do mesmo objetivo (...).

38

Nesse ponto especificamente nos referimos ao atendimento oferecido pelo Posto de Saúde Leão Jucá, que
desloca semanalmente sua equipe para realizar atendimento médico dentro do equipamento do CUCA para que a
população da Barra do Ceará, que se localiza em frente ao centro, possa ser atendida. Isso ocorre devido a
conflitos de território existente entre o “Gueto”, onde está localizado o posto de saúde, e a Barra do Ceará. As
duas comunidades estão nos extremos do equipamento.
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Outro ponto abordado pelos entrevistados é relativo à dificuldade de organizar o
uso e ocupação dos espaços entre os jovens, que ocasionalmente entram em conflito devido as
suas diferentes atividades no equipamento.
(...) tem um que quer tá numa sala, aí tem outro que coloca ali um som e fica alto, ai
gera um conflito... então isso aí é uma costura,é um diálogo que tá sendo muito
delicado(...)

Neste ponto os profissionais relataram que buscam construir uma agenda mensal
das atividades a serem realizadas de forma a tentar controlar os possíveis conflitos devido ao
uso e ocupação do espaço. Porém foi relatado que na maioria das vezes se busca resolver a
situação por meio do diálogo entre os grupos que estão ocupando naquele momento o
equipamento.

3.4 O OLHAR DOS PROFISSIONAIS SOBRE O CUCA COMO POLÍTICA PÚBLICA DE
JUVENTUDE

Assim como entre os teóricos, o entendimento dos profissionais sobre a categoria
política pública são os mais diversos. Quando questionados sobre o que entendiam por
política pública e se identificavam as ações do CUCA Barra como políticas de juventude,
foram pontuadas questões das mais diversas.
Um dos interlocutores afirmou que entende política pública como ações
governamentais, que podem ser pontuais ou não, contínuas ou não. Nesse ponto o sujeito
entrevistado problematiza a diferença entre Política de Estado e Política de Governo,
ressaltando que a política de juventude existente hoje no município de Fortaleza não se
configura como política de estado e sim de governo. Para a entrevistada, apesar de haver a
nível nacional, um sistema minimamente consolidado com uma Secretaria Nacional de
Juventude (SNJ), um Conselho Nacional de Juventude, e outras bases legais, as atuações na
cidade de Fortaleza especificamente ainda são bastante tímidas e na maioria das vezes apenas
executa uma política que é nacional, como o Projovem Urbano executado pelos municípios
brasileiros.
A entrevistada pontua que acredita não existir política pública de estado
destinado a juventude fortalezense, tendo em vista não existir sistema/ aparato estatal
consistente na área das políticas de juventude, como um espaço de sistema, de controle e de
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fiscalização. No seu entendimento existe sim uma política destinada aos jovens, mas uma
política de gestão/governo e não de estado. A entrevistada pontua:
A Rede Cuca é uma política pública de juventude que a gente espera que não seja
governamental. A gente espera que ela se constitua enquanto uma política de
estado, pois é necessário equipamentos como os CUCAS, para, de alguma forma
trabalhar esses jovens, essas comunidades no sentido emancipatório da palavra.

Outro entendimento corrente entre os entrevistados acerca do caráter das atividades
realizadas no Centro de Cultura, Arte, Ciência e Esporte da Barra do Ceará é quanto sua
identificação como estratégias do município de Fortaleza e não como política pública
propriamente dita. Segundo a entrevistada, os CUCAS são estratégias implementadas por
meio de um Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude em Fortaleza e precisam
ainda passar pelo processo de consolidação enquanto política para garantir sua continuidade.
(...) se ela se consolida enquanto uma perspectiva de política pública, aí ela vai
conseguir garantir sua continuidade, porque até então ela é uma estratégia de uma
coordenadoria e aí enquanto estratégia,do ponto de vista da viabilidade foi
constatado que ela é viável, em todos os sentidos(...)

Outra perspectiva entendida por um de nossos interlocutores sobre a categoria
política pública é de um conjunto de ações pensadas a curto, médio e longo prazo e
direcionadas a um público específico. Para o entrevistado as políticas públicas de juventude
são ações que pensam desde o acesso a bens culturais e artísticos a outros processos de
formação, sendo viabilizados por uma infraestrutura capaz de atender ao público da faixa
etária de 15 a 29 anos, que vigora atualmente no Brasil, como recorte referente ao público
jovem.
Para o profissional, o CUCA se configura, como uma política pública de
juventude, tendo em vista seu grande impacto dentro da cidade de Fortaleza e mais
especificamente na comunidade da Barra do Ceará. Para o entrevistado, dos equipamentos
existentes na cidade relacionados à cultura, arte, tecnologia e esportes, o CUCA é o
equipamento que se apresenta como sendo o mais eficaz e completo, enquanto política
pública. O profissional aponta:
(...) o CUCA, eu avalio, como um dos mais completos,mas eficazes enquanto
política pública, no sentido de que, o impacto é imediato. Você entra no
equipamento e ver tudo funcionando, como deveria ser, como se espera estar
funcionando. Então eu acho que dentro desse conjunto de ações que são
desenvolvidas na cidade, o CUCA é imediatamente o que tem maior impacto.

Os diálogos estabelecidos com os profissionais entrevistados nos permitiram
perceber que existem três principais entendimento sobre a concepção de política pública que
tem orientado as ações do equipamento CUCA Barra. A saber, a compreensão de ser
implantada uma política de governo e não estado, possuindo caráter provisório; o
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entendimento das ações desenvolvidas como estratégias políticas que ainda precisam se
constituir enquanto política com caráter público e; a compreensão da existência de uma
política propriamente pública, com todos os aparatos legais necessários para sua
funcionalidade.
3.5 O OLHAR DOS JOVENS SOBRE O EQUIPAMENTO CUCA BARRA DO CEARÁ

O CUCA Barra do Ceará é frequentado pelos mais diferentes tipos de juventude.
Por ser o equipamento da Rede Cuca primeiro inaugurado, jovens de toda região da cidade e
até da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) passaram a utilizar do espaço e das
atividades desenvolvidas no equipamento.
Os dados obtidos por meio do trabalho empírico nos permitiram constatar que
muitos jovens de municípios vizinhos como Caucaia e até mesmo Maracanaú realizam
atividades de alguma modalidade no equipamento da Barra do Ceará. Vários jovens até das
regionais V e VI onde já existem dois outros equipamentos (Mondubim e Jangurussu)
continuam a frequentar o centro da Barra do Ceará. Como nos informou uma das
entrevistadas, o equipamento cresceu mais do que se esperava e hoje possui uma grande
demanda não só de jovens, como também da comunidade do entorno e de outros grupos
geracionais.
No equipamento da Barra do Ceará observamos, a partir de um olhar atento que a
construção do conhecimento científico nos exige, a existência de três diferentes perfis de
jovens quanto sua relação com o espaço físico do equipamento.
O primeiro é daquele jovem que vai até o CUCA, que frequenta porque está
matriculado alguma atividade no local, seja ela em modalidade esportiva ou de outra natureza.
Contudo esse jovem não costuma utilizar dos outros espaços e muitas das vezes não mantém
uma relação com os outros grupos, até porque seu envolvimento com aquele equipamento se
limita a atividade a qual realiza.
O outro perfil observado é do jovem que utiliza o espaço do CUCA apenas para
entretenimento, para acessar a internet, conversar com amigos, paquerar. Esse jovem muitas
vezes desconhece até os cursos, oficinas e outras atividades desenvolvidas pelo CUCA.
E o terceiro perfil observado é do jovem que utiliza o espaço em sua totalidade, ou
seja, realiza algum curso formativo, oficina, esporte ou algo do tipo e também utiliza do
espaço físico do equipamento.
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Outro dado importante é quanto à participação dos jovens em algumas instâncias
participativas do Centro da Barra do Ceará. Como informado em pontos anteriores, um dos
espaços destinados à participação política dos jovens é o Fórum de Jovens coordenado pela
diretoria de promoção de direitos humanos. Contudo, apesar da existência dessa instância
participativa, poucos são os jovens que costumam participar desse espaço.
O Fórum de jovens é o local onde o jovem expõe suas demandas em relação à
instituição, bem como suas vivências no espaço e com os grupos. Além do Fórum de Jovens
existem dois Grupos de Discussão (GT’s), o grupo de Juventude(s) e Sociedade(s) e o GT de
Meio Ambiente. Os jovens que participam do Fórum de Jovens são os mesmos que
participam dos outros dois espaços, uma média de 12 jovens, ou seja, há uma rotatividade
desses sujeitos pelos espaços com caráter mais politizado. Ao mesmo tempo que constatamos
esse fato, também é possível concluir que não há uma adesão maior por parte dos outros
jovens que participam dessas atividades.
Observado essas variações de indivíduos que compõe o espaço, nossa intenção
inicial era realizar dois grupos focais. O primeiro grupo seria formado por jovens que
constroem o Fórum de Jovens e os espaços dos GT’s e o segundo grupo formado por
indivíduos das atividades esportivas, artísticas e formativas.
A realização do nosso grupo focal com 06 jovens nos permitiu observar as
especificidades existentes no grupo, desde as motivações que os levaram a frequentar as
atividades, bem como sua diversidade em outros pontos, como a questão escolar, localização
geográfica, entre outros. Os nossos interlocutores são da faixa etária de 15 a 3039 anos e estão
distribuídos nas mais diferentes atividades dentro do equipamento.
O grupo focal foi realizado em uma das salas do equipamento. No local costuma
ocorrer às reuniões do GT de meio ambiente. É válido ressaltar que a realização do grupo foi
em certa medida prejudicada, pois a profissional responsável pelo pilates utilizou a sala no
momento da realização do grupo. O uso se deu para atendimento de alguns alunos que
apresentavam contusões e precisavam do atendimento. A presença da profissional nos faz
pensar que houve interferência na coleta de informações, tendo em vista sua presença
possivelmente coibir os jovens que participavam do grupo.
O jovem 01 possui 24 anos de idade, reside na Barra do Ceará, é formado em
Engenharia Química e atualmente trabalha. Esse jovem frequenta o equipamento há três anos

39

Apesar de o perfil etário de atendimento ser de 15 a 29 anos, existem algumas situações especificas que são
analisadas pela coordenação pedagógica e em alguns casos esse público é ampliado.
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e realiza triatlo no equipamento. Segundo o jovem, o que o motivou a participar das
atividades do CUCA foi a localização do equipamento e a grande adesão de conhecidos.
O jovem 02 tem 21 anos de idade, é casado, possui ensino médio completo e
trabalha como atleta. Realiza triatlo no espaço há 04 anos, mas já é atleta nessa modalidade há
10 anos. É morador também da Barra do Ceará e passou a ocupar o equipamento por ser bem
centralizado, nas proximidades da sua casa e por observar nesse local uma oportunidade de
vida.
Nosso terceiro interlocutor possui 30 anos, é morador do bairro Quintino Cunha, é
casado, trabalha e faz faculdade. Frequenta o espaço há aproximadamente 06 meses, realiza
pilates e natação. Sobre a motivação, o motivo que o fez procurar o CUCA, o jovem afirma;
No meu caso foi uma indicação porque, como eu trabalho, eu adquiri um problema
na coluna e o CUCA oferece um tratamento bem amplo (...). E me indicaram o
CUCA e foi por isso que eu procurei.

O quarto jovem possui 28 anos, é residente na Região Metropolitana de Fortaleza
(RMF), em Maracanaú, trabalha como segurança particular, realiza jiu jitsu, natação e pilates
há mais de dois anos e 11 anos. Segundo o jovem, ele se interessou pelas artes marciais que
eram ofertadas pelo equipamento, mas especificamente o jiu jitsu e desde então passou a
frequentar o equipamento.
Nossa quinta interlocutora possui 28 anos de idade, é moradora da Barra do
Ceará, trabalha no Instituto Federal do Ceará (IFCE) e está cursando letras na Universidade
Federal do Ceará (UFC). Segundo a mesma, o que a interessou foi à oferta de cursos de arte e
a programação cultural ofertada pelo equipamento. Frequenta o espaço há sete meses e pratica
pilates no momento.
Nossa sexta interlocutora é residente também na Barra do Ceará, tem 15 anos de
idade, estuda e passou a frequentar o equipamento porque é próximo a sua casa. A
adolescente faz dança no espaço.
Questionados sobre a relação que os mesmos possuíam com os outros grupos, a
maioria dos jovens informou que não costuma interagir, que alguns grupos são bem fechados.
Contudo informaram que alguns cursos como a do pilates, permitem uma maior comunicação
e socialização entre eles, tendo em vista ser frequentado por alunos de vários espaços. Apesar
de pontuarem que essa relação entre os diferentes grupos não é tão próxima, os jovens
pontuaram que não existe conflito e acreditam que essa divisão é natural entre eles e que por
algumas vezes costumam trocar algumas ideias, porém de forma pontual.
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Nenhum dos nossos entrevistados participa do Fórum de Jovens, mas todos
acreditam que é um importante espaço de articulação e que recebem o incentivo dos
professores para participarem. Quando questionados sobre a relação que possuem com os
profissionais que fazem a segurança do local, a guarda municipal é tranquila e que nunca
houve qualquer incidente envolvendo qualquer um deles.
Quando questionados sobre a importância que do equipamento para eles, foi
possível observar que as respostas dos jovens estavam diretamente relacionadas a motivação
que os levaram ao equipamento ou mesmo o curso a qual realizam. Nosso terceiro interlocutor
afirma que “(...) O CUCA ele ajudou a reconstituir minha saúde que estava faltando, então eu
só tenho a agradecer a Rede Cuca”
Outro posicionamento foi quanto à importância do equipamento para a
comunidade. Nossa quinta jovem afirma:
Pra comunidade é de extrema importância, porque assim a gente não tem praça (...)
aqui a gente tem cultura, tem segurança, tem gente do bem, então assim, a
comunidade precisa disso e o único lugar que oferece tudo isso eu acho que é o
CUCA.

Quando questionados sobre o entendimento que possuem por política pública de
juventude, apenas uma das participantes do grupo focal se posicionou. A mesma afirmou:
Eu acho que as políticas são os meios, as ferramentas que os governos, tanto
municipal, estadual, quanto federal utilizam para desenvolver a juventude (...). Os
meios que os governos utilizam pra gerar ocupação, entretenimento para os jovens.

Apesar de o grupo focal ter nos permitido uma aproximação mínima com as
vivências dos jovens no espaço do CUCA, encontramos algumas dificuldades em estabelecer
um diálogo mais profundo sobre questões cotidianas dos jovens no equipamento, tendo em
vista que o grupo focal formado foi composto em sua maioria por jovens que não costumam
ter suas vivencias compartilhadas no local.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentro do que foi possível analisar, podemos perceber que a política de juventude
em fortaleza avançou expressivamente nos últimos anos. Contudo, algumas questões precisam
ser analisadas e aprofundadas para possibilitar um maior avanço, sobretudo nos aspectos
jurídico-legais.
Podemos visualizar a importância que o equipamento da Barra do Ceará possui
para a juventude de Fortaleza, para a comunidade do bairro e para a cidade de Fortaleza como
um todo, tendo em vista seu caráter artístico e cultural.
Tendo em vista a política de juventude ainda não se configurar como política de
Estado, um dos pontos problematizados é quanto a sustentabilidade da política implementada
pelo equipamento CUCA Barra, sobretudo do ponto de vista da sustentabilidade financeira.
Foi possível observar que o equipamento também alcança um número expressivo
de jovens da cidade e região metropolitana, porém ainda esbarra em questões que dificultam a
realização de um trabalho mais efetivo. A existência de apenas um equipamento na regional I
foi um dos obstáculos percebidos. A regional onde hoje se encontra o Centro Urbano de
Cultura, Arte, Ciência e Esporte da Barra do Ceará é uma região imensa, com os mais
diferentes perfis de bairro e marcada por diferentes conflitos de território. Nesse ponto,
constatamos que a existência de apenas um equipamento na regional I não é capaz de
contemplar os jovens em sua totalidade, tendo em vista as especificidades relativas aos
territórios, o que inviabiliza o acesso dos de muitos ao equipamento.
Podemos concluir ainda que as ações desenvolvidas pelas diretorias são de
fundamental importância para o melhor funcionamento das atividades e maior alcance dos
jovens e comunidade. Observa-se que a atual demanda do equipamento CUCA Barra do
Ceará é grande, pois o equipamento tomou proporções de ordem significativa na cidade e
muitas vezes não consegue acompanhar o atendimento requerido principalmente pela
comunidade do entorno.
Outra questão pontuada pelos profissionais é o desafio de fazer com que as
atividades das diretorias aconteçam sem que haja prejuízo de uma ou de outra, tendo em vista
as intensas dinâmicas das atividades que ocorrem no equipamento. Neste ponto, foi ressaltado
que a falta de diálogo entre as diretorias, acaba por prejudicar as ações destas, tendo em vista
que muitas vezes ocorrem atividades em concomitância das diretorias, o que desloca público
pra uma ou pra outra.
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O que está posto é a necessidade de dar continuidade a política implementada por
meio dos CUCAS, tendo em vista a importância desse equipamento para o segmento juvenil,
segmento esse que possui demandas especificas, sobretudo a juventude estigmatizada e
vulnerabilizada.
Por fim percebe-se a importância e a necessidade do engajamento das juventudes
e setores da sociedade civil para a consolidação de uma política pública de juventude, mesmo
porque existem setores conservadores que veem os jovens como problemas e encaram os
conflitos vivenciados por esses jovens como problemas de polícia.
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APÊNDICE A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Universidade Estadual do Ceará – UECE

Estamos desenvolvendo uma pesquisa cujo tema é “OS CUCAS COMO
POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUDE: um estudo de caso do Centro Urbano de Cultura,
Arte, Ciência e Esporte da Barra do Ceará”, com objetivo de entender a importância desse
equipamento na efetivação de uma Política de Juventude na cidade de Fortaleza/CE.
Sua participação é voluntária, não lhe causando nenhum dano. A qualquer
momento, poderá desistir de participar do estudo sem qualquer prejuízo e todas as
informações obtidas serão mantidas em sigilo assim como sua identidade.
A pesquisa será realizada através de entrevista semi-estruturada e realização de
grupo focal. Destacamos que a entrevista será individualizada e gravada para que não haja
perda do conteúdo.
Comprometemo-nos a utilizar os dados coletados somente para a pesquisa e os
resultados poderão ser veiculados através de artigos científicos, em revistas especializadas
e/ou encontros científicos, sem a identificação do entrevistado.
Em caso de dúvidas ou para outras informações, poderá entrar em contato com a
pesquisadora responsável, Nágila de Castro Florêncio, pelo telefone (85) 9 9903 -5780.
Este termo terá duas vias iguais, sendo uma para o sujeito participante da pesquisa
ou para seu responsável legal e outro para o arquivo do pesquisador.
Desse modo, tendo tomado conhecimento sobre o teor da pesquisa concordo
em participar dela de forma livre e esclarecida.

Nome:______________________________________________________________
Assinatura:__________________________________________________________
Telefone:________________________ Data: ____________________________
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APÊNDICE B
Universidade Estadual do Ceará
Entrevista aplicada com os profissionais das diretorias

Nome: ______________________ Idade: ________
Formação Profissional: _________ Cargo que ocupa: ____ Tempo de Serviço: _____

1) O que você entende por política pública de juventude?
2) Você acha que existem políticas públicas especificas para a juventude em Fortaleza?
3) Em sua opinião, qual a importância das políticas públicas em uma cidade tão desigual
como Fortaleza?
4) Em sua opinião, qual a importância do CUCA na cidade de Fortaleza?
5) Qual o número aproximado de jovens atendidos hoje pelos 03 CUCAS que existem
em Fortaleza?
6) Como Funcionam os CUCAs?
7) Como se encontra a relação do CUCA com a comunidade?
8) Em que nível o equipamento tem suas atividades influenciadas pelo tráfico de drogas
da área ?
9) O CUCA já foi vítima de algum ato de vandalismo no bairro? Qual?
10) Como o equipamento tem se relacionado com as igrejas que atuam no bairro?
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APÊNDICE C
Universidade Estadual do Ceará
Grupo focal realizado com os jovens
Nome: _________________________________ Idade: _________

1) Em bairro você mora?
2) Onde você estuda?
3) O que faz? Estuda, trabalha?
4) O que motivou você a procurar o equipamento Cuca Che Guevara?
5) Qual atividade que você participa no Cuca?
6) Qual a importância dessa atividade pra você?
7) Como você percebe/vivencia o espaço do equipamento?
8) Já teve algum amigo que participava das atividades junto com você que foi vítima de
algum tipo de violência?
9) Qual a relação que você possui com os seguranças do equipamento?
10) Qual o nível de importância desse equipamento pra você?
11) O que você acha que deveria ter no CUCA que ainda não tem?
12) O que você entende por juventude(s)?
13) O que você entende por política pública de juventude?
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ANEXOS
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ANEXO A – PERFIL SOCIOECONOMICO E CONDIÇÃO FAMILIAR
SEXO E IDADE
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ANEXO B - PERFIL SOCIOECONOMICO E CONDIÇÃO FAMILIAR
INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO
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ANEXO C – QUANDO UMA PESSOA DEIXA DE SER JOVEM
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ANEXO D – PIORES COISAS DE SER JOVEM
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ANEXO E – GRAU DE ESCOLARIDADE
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ANEXO F – AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
JOVENS
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ANEXO G – MAPA DE FORTALEZA POR REGIONAIS

