
“JUVENTUDE VIVA” EM QUESTÃO. 

 

No dia 27 de setembro de 2012 uma grande mobilização chegava à 

Alagoas. Logo após o lançamento do grande “Brasil Mais Seguro”, estava na 

TV poucos meses depois o “PLANO JUVENTUDE VIVA”.  A mídia, os 

movimentos sociais e os oportunistas estavam todos em volta desse “negócio 

da China” que chegara a Alagoas. A promessa de milhões de Reais mobilizou 

uma gama de “militantes” e de “comerciantes” em torno da redução do número 

de homicídios da juventude negra em Alagoas. Não havia outro nome na mídia, 

o “Juventude Viva” estava em voga, prometendo mil e uma possibilidades, 

diversas articulações com os movimentos sociais, prometendo o fim do racismo 

e, como um “elevador em queda livre”, se espatifou nas emendas das falácias. 

Difícil não é criticar, mas afirmar seu fim. Passou! Agora é hora, mais do 

que nunca de avaliar, pelo menos em Alagoas, o resultado negativo desse 

plano. Não será necessário contar nossos irmãos mortos durante a “presença” 

desse plano em Alagoas. Não precisamos nos remeter a números, porque já 

estamos cansados de contar os mesmos números. O que importa nesse 

momento é avaliar mais uma vez, e não cansaremos de fazer, o quanto de 

racismo possui as politicas públicas em nosso país, em especial, o “Plano 

Juventude Viva”. Como também, avaliar o papel e o posicionamento das 

entidades do Movimento Negro nesse contexto. 

  O “Plano Brasil Mais Seguro” teve um investimento de 

aproximadamente 200 milhões de reais em Alagoas. Essa politica pública 

trouxe para Alagoas, policiais da Força Nacional, investimentos em tecnologias 

como, por exemplo, vídeos monitores, implementação de rádios de 

transmissão digital, investimentos em aluguel de viaturas policiais, comprar de 

helicóptero, armas de fogo, etc. etc.. Ou seja, tudo para reprimir o crime de 

forma violenta. Dinheiro exclusivamente empreendido na repressão nas 

comunidades pobres de Alagoas, principalmente nas periferias de Maceió.  

Mesmo não tendo um resultado objetivo, ainda há investimentos do Governo 

Federal para a manutenção desse plano. Mesmo sabendo que em Alagoas se 
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mata jovens negros todos os dias, inclusive pela própria policia, o “Plano Brasil 

Mais seguro” ainda recebe investimentos. 

A população negra em Alagoas historicamente sempre foi descriminada 

pelo Estado. Lembremos do “Quebra de Xangô”, lembremos da desvalorização 

da cultura negra em nosso Estado, lembremos do descaso e a falta de respeito 

os símbolos da resistência negra em Alagoas como a Serra da Barriga e 

lembremos principalmente dos inúmeros casos de racismo em nosso estado 

que nunca foram resolvidos. E por fim lembremos que a população Alagoana é 

majoritariamente negra e que somos majoritariamente desempregados, 

analfabetos ou semianalfabetos, carcerários e mortos. Não tivemos 

historicamente politicas públicas que tivesse objetivamente um “recorte” para 

resolver minimamente essas questões, nem mesmo um posicionamento firme 

do Estado em torno de metodologias ou instrumentos de atuação que 

propusesse resoluções claras em torno dessas demandas. Mas tivemos o 

“Plano Brasil Mais Seguro” que propõe a policia na periferia para reproduzir a 

história de discriminação e aniquilação moral e física da população negra em 

Alagoas. 

O “Plano Juventude Viva” é a salvação da horta, afirmaram alguns. O 

“Plano Juventude Viva” é a solução prática e objetiva para as questões da 

população negra, afirmaram outros. E eu digo, o “Plano Juventude Viva” é a 

prova de que o racismo mais do que nunca se impõe em nossa sociedade, e 

mais do que nunca, reafirma a posição racista do Estado em relação a 

população negra em Alagoas. No dia 27 de setembro de 2012, ou seja, às 

vésperas de fazer aniversário de um ano, o “Juventude Viva” não apresentou 

resultado algum. Mas reafirma o racismo, ou seja, a população negra não é 

prioridade. Alias, porque criar politicas públicas para a população negra, se 

nossa sociedade é mestiça? Essa máxima nunca foi tão “clara” para nós que 

estamos diariamente lutando contra o racismo. A luta do movimento negro para 

que o Estado efetive politicas públicas não é algo recente. Historicamente 

sempre estivemos cobrando por ações que possibilitassem melhorias nas 

condições de acessos a equipamentos sociais e públicos, como também de 

efetivas ações de combate ao racismo. 



O “Juventude Viva” tinha como objetivo criar possiblidades que 

diminuísse os homicídios contra a juventude negra, digo “tinha”, porque 

observando o contexto atual não há mais sentido em acreditar que esse 

“negócio da china” ainda exista, a não ser o nome. Não conseguimos identificar 

se quer uma ação que nos ligue ao “Juventude Viva” a não ser novos e velhos 

discursos proferidos diariamente nos programas de rádio e TV. Além disso, e 

mais sério, é o inflamado discursos de organizações do movimento negro, 

defendendo o plano e creditando a essa politica pública a graça de que irá 

mudar a realidade local. A “morte” do “Plano Juventude Viva” é apenas mais 

um na conta dos homicídios, ou seja, a morte de quem tenta de alguma forma 

mudar a realidade do racismo em nosso país. Entrou nas estatísticas do 

Estado como mais um negro, entrou nas estatísticas como mais um plano que 

não serviu para diminuir o racismo. Mas entrou para a história como o plano 

que mostrou, de fato, que o racismo institucional em nosso país possui 

tentáculos maiores do que se imagina. 

Porque algumas entidades alagoanas consideradas do movimento negro 

apoiam o “Plano Juventude Viva”? É difícil compreender apenas olhando pela 

ótica do MN. Mas pela ótica do “comercio” me parece ficar clara as questões 

que estão potencialmente em voga. A ideia não é acusar um ou outro, mas de 

realizar uma reflexão sobre como esses instrumentos, como o “Juventude Viva” 

tenta cooptar entidades em torno dos editais. Por que o dinheiro não pode ser 

aplicado diretamente em equipamentos e ações que possam reduzir os 

homicídios, como educação, saúde, cultura, emprego, esporte, moradia digna 

etc.? Realmente se torna complicado. Diferente dos aproximadamente 200 

milhões empregados diretamente para a repressão da população negra em 

Alagoas, com o “Plano Brasil mais Seguro”, o “Juventude Viva” em Alagoas 

garantiu aproximadamente 80 milhões em recursos, que podemos concorrer 

por meio de editais, e que somos informados a cada 15 dias ou mensalmente 

pelo chamado: “Informativo Juventude Viva”. 

Temos que nos posicionar diante dessas questões e não, compartilhar e 

curtir o “Juventude Viva” nas redes sociais. Temos que questionar a SEPPIR 

sobre qual o papel real desse plano e qual o papel da mesma em torno da luta 

contra o racismo.  E temos que questionar principalmente as entidades do MN. 



Temos que saber o que queremos e nos posicionar publicamente sobre esse 

plano. Cada vez que se toca no nome dele na rádio e na TV, morre um jovem 

negro em Alagoas.   
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