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RESUMO: O presente artigo pretende discutir a questão da juventude e seu 
protagonismo na participação política e na construção da cidadania. Ensejamos relatar a 
experiência de um Fórum de Debates que tivemos neste primeiro semestre de 2012. A 
experiência é fruto da Campanha Pró-Selo Unicef,  realizada por jovens integrantes da 
mesma, na cidade de Riachão do Jacuípe. Dentre os resultados exitosos do evento 
citamos uma enquete e uma mesa redonda, ambas protagonizadas por jovens de projetos 
sociais, estudantes de ensino médio e de diversos segmentos da sociedade. O relato nos 
sinaliza uma nova condição juvenil, que associada à questão política proporciona o 
desafio de constitui-se enquanto protagonista e sujeito de direitos, capazes de exercer 
pelo voto consciente, uma participação política democrática e solidária.  
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RESUMEN: Este artículo discute el tema de la juventud y su papel en la participación 
política y construcción de ciudadanía. Ensejamos reportar la experiencia de un foro de 
discusión que tuvimos en el primer semestre de 2012. La experiencia es el resultado del 
Sello Pro-Campaña de UNICEF por los miembros jóvenes de la misma en la ciudad de 
Riachão Jacuípe. Entre los resultados exitosos del evento citado una encuesta y un panel 
de discusión, ambas protagonizadas por jóvenes de proyectos sociales, los estudiantes 
de secundaria y los diversos sectores de la sociedad. El informe señala una nueva 
condición en la juventud, que ofrece la política de problema asociado es el reto de ser 
como actor y sujeto de derechos, puede ejercer un voto consciente por la participación 
política democrática y la solidaridad.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A juventude é vista, muitas vezes, como problema e solução para o país. Do mesmo 

modo que ouvimos expressões como "juventude perdida", "juventude viciada, violenta", 

escutamos frases célebres como "os jovens são o futuro do Brasil". Para entender a 

juventude é preciso conhecer as transformações que esse momento significa na vida de 

cada, os sonhos, desafios, dificuldades. Daí, o grande número de estudos, discussões, 

projetos e debates que são realizados sobre a juventude no Brasil e no mundo. Só para 

termos idéia da situação atual da juventude no Brasil, relacionamos alguns dados 

colhidos em diversas pesquisas em revistas e sites: de cada 2 desempregados no país, 1 

é jovem. E mesmo entre os jovens que trabalham, só 35% tem carteira assinada, a 

grande maioria está na informalidade; 

Além disso, os jovens são os que mais matam e, ao mesmo tempo, os que mais morrem 

em acidentes de trânsito;- os homicídios já são a principal causa de morte dos jovens - a 

cada duas mortes de jovens entre 15 e 24 anos, uma foi por homicídio;- os jovens entre 

18 e 24 anos representam 2/3 da população carcerária no país;- estima-se que cerca de 9 

milhões de jovens, entre 15 e 29 anos vivam na indigência, com renda per capita de até 

US$ 30 dólares mensais;- 22% das jovens entre 15 e 19 anos, já são mães, a grande 

maioria delas, solteiras;- mais de 1 milhão de jovens não estudam nem trabalham, 

vivendo integralmente o chamado "ócio juvenil";- ainda há 1 milhão de jovens 

analfabetos- metade deles mora em áreas rurais;- a necessidade de trabalhar para 

complementar a renda da família ainda é o maior motivo para os jovens abandonarem a 

escola;- de cada 15 jovens brasileiros, apenas 5 conseguem chegar ao ensino médio e só 

1 ao ensino superior;- 87% dos jovens nunca foram ao teatro ou a museus;- 60% nunca 

freqüentaram cinemas ou bibliotecas;- 59% não vão a estádios nem a ginásios 

esportivos. Uma pesquisa do Vox Populi que aponta que 60% dos entrevistados não se 

lembravam em qual candidato haviam votado nas duas últimas eleições. 

De acordo com a obra Juventude brasileira no contexto atual e no cenário futuro o 

mundo está mais jovem. O número de pessoas entre 14 e 24 anos nunca foi tão grande 

no mundo, segundo relatório da Organização das Nações Unidas. São mais de 1 bilhão 



espalhados pelos cinco continentes. Para mim, significa dizer que nunca houve no 

mundo tanta oportunidade de mudança.  

Questionadora por natureza, a juventude não se conforma com a estagnação e tem a 

criatividade necessária para pensar em soluções inovadoras para antigos problemas. Por 

isso, um país com muitos jovens – como o Brasil, com seus 50,2 milhões de rapazes e 

moças – é uma nação de oportunidades. Certamente, mudar uma sociedade não é um 

desafio fácil, mas acredito nessa possibilidade. E essa mudança depende, em muito, da 

força dos nossos jovens. 

Diante desse cenário, que explicitou o contexto dos jovens inseridos nossa realidade 

social, buscamos nesse artigo, seguir uma lógica contrária ao contexto social herdado, 

refletindo sobre a questão da juventude e seu protagonismo social e político, no bojo de 

uma experiência exitosa ocorrida no semi-árido baiano, da qual  que relataremos na 

seção seguinte. Pretendemos também somar nos discursos junto ao eixo Educação, 

Trabalho e Juventude, inserido no VI Colóquio Educação e Contemporaneidade. 

TEMATIZANDO O PROTAGONISMO DA JUVENTUDE NA PARTICIPAÇÃO 

POLITICA E SOCIAL 

A experiência que iremos relatar ocorreu no primeiro semestre de 2012, por ocasião da 

finalização da Campanha Pró-Selo UNICEF, gestada no quadriênio de 2009-2012. 

Estão participando dessa 5ª edição municípios dos estados do nordeste, da Amazônia 

legal, e alguns estados da região sudeste Espírito Santo e Minas Gerais. Na Bahia, 209 

municípios estão inscritos na edição atual. O nosso município de Riachão do Jacuípe iii 

já está participando desde a 3ª edição, em 2005, por ocasião da assinatura do pacto "Um 

mundo para a Criança e o Adolescente do Semi-Árido” iniciativa do primeiro mandato 

do Governo Lula.  

Dessa forma O Selo UNICEF - Município Aprovado é um reconhecimento 

internacional que o município pode conquistar pelo resultado dos seus esforços na 

melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes. A partir de um diagnóstico e 

de dados levantados pelo UNICEF, os municípios que se inscrevem passam a conhecer 

melhor sua realidade e as políticas voltadas para infância e adolescência. Com dados 

concretos e participação popular, o município tem condições de rever suas políticas e 

repensar estratégias de forma a alcançar os objetivos buscados, que estão relacionados 

aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Como resultado, o município aprovado 



recebe um certificado que sela o comprometimento deste com a qualidade de vida de 

crianças, adolescentes e jovens. 

Adentrando nos pormenores da descrição da experiência, a idealização do fórum partiu 

da Comisão Pró-Selo UNICEF, em cumprimento a metodologia do Selo UNICEF e teve 

a colaboração do poder público através da Secretaria Municipal de Ação Social e outros 

parceiros como o Programa municipal PROJOVEM e o CMDCA local. Sob o tema 

“Juventude e participação política: limites e possibilidades” objetivamos discutir a 

participação da juventude nas questões políticas e sociais do município, tendo como 

portavozes os próprios jovens. Foram 13 jovens que integraram a comissão deste 

projeto, desse o planejamento, organização e execução. É sobre a atuação especial 

destes jovens que desvelaremos os verdadeiros protagonistas desse relato. 

O Fórum de debates foi realizado no mês de maio do ano de 2012 e teve a participação 

de vários segmentos do poder público e da sociedade civil, escolas de ensino público e 

privado, conselhos municipais, a coordenação de projetos sociais vinculados as 

lideranças, além de cidadãos e cidadãs da nossa comunidade jacuipense, perfazendo 

num número estimado de 80 participantes. O evento aconteceu em dois momentos 

principais. O primeiro momento foi cumprido de maneira solene e comemorativa. 

Houve apresentações culturais protagonizados por crianças e jovens, dentre estas uma 

peça teatral intitulada de “Segundas Intenções” produzida e realizada pelos jovens da 

comissão do evento, que refletiu sobre o voto consciente e revelou como age o cidadão 

consciente diante das propostas dos candidatos políticos. Além disso, houve, no 

segundo momento a apresentação do resultado de enquete também realizada pelos 

jovens e de uma mesa redonda. O segundo momento é o que privilegiamos nesse relato.  

No que se refere à enquete, esta foi realizada pelos 16 (dezesseis) adolescentes que 

compõem o Grupo de Trabalho Juventude e Cidadania da campanha pró-Selo UNICEF 

edição 2009-2012. Durante um período de dois meses março e abril do corrente ano, os 

referidos jovens saíram nas ruas dos diversos bairros do município de Riachão do 

Jacuípe e entrevistaram cerca de 185 eleitores com faixa etária a partir dos 16 

(dezesseis) anos de idade, o que representa 0,82% dos 22.565 eleitores do município. 

Estes tiveram a oportunidade de responder a seguinte pergunta: Você venderia seu 

voto? e como respostas eram dadas as seguintes alternativas: sim; não; nunca; talvez. 

Obtivemos o seguinte resultado: a opção nunca somou um total de 33 respostas, o que 



representa 18% do total geral, já a opção talvez obteve 21 resposta positiva, o que 

representa 11%, a opção sim obteve 56 resposta a seu favor o que representa 30% do 

total de pesquisados, por sua vez a opção não  obteve um total de 75 respostas positivas 

o que representa 41% de todas as opiniões. Fazendo uma breve análise das respostas, 

obtém-se uma situação preocupante, somando o percentual de da opção sim com a 

opção talvez chega-se a um total de 41% o que se iguala ao percentual da opção não. 

Vale salientar que alguns dos eleitores que responderam talvez justificaram que depende 

da ocasião ou da necessidade. Ressalta-se que esta enquete foi apreciada e debatida 

pelos participantes do evento. Os jovens que apresentaram e toda a comunidade 

presente ficaram perplexos constataram a importância da consciência coletiva dos 

eleitores, que diante da falta de parâmetros éticos, dos escândalos de corrupção, acaba 

provocando reflexos de confusão e desilusão na mente da maioria dos eleitores.    

Assim, a juventude atenta às discussões feitas no período anterior, protagonizou um dos 

momentos mais interessantes do fórum de debates. Foi realizada uma mesa redonda 

intitulada “Juventude e Participação Política: e eu com isso?” cujo objetivo era debater 

questões referentes à vivência da juventude na contemporaneidade e sua relação com a 

participação social e política na comunidade. Aceitaram esse desafio nove jovens da 

comissão Pró-Selo UNICEF municipal, que previamente durante dois meses se 

empenharam para aprender os temas, que foram escolhidos por eles durante uma oficina 

com a coordenadora pedagógica de Projetos Sociais da Secretaria Municipal de Ação 

Social juntamente com o articulador da Campanha Pró-Selo. São jovens com idade 

entre 15 e 17 anos que soltaram a voz discutindo sobre questões que inquietantes que 

povoam o universo juvenil. 

Ademais, faz-se necessário esclarecer o que entendemos por juventude, protagonismo 

juvenil e participação social e política. Definimos juventude como uma categoria social 

em permanente construção, na qual se vive o estado de moratória, o desenvolvimento 

físico e psicológico, mas também se cria oportunidades de transformação de seu próprio 

meio. Soma-se a isso uma condição peculiar marcada pela diversidade de valores 

sociais, de contextos geográficos e econômicos, que não lhe permite reduzi-la apenas a 

uma faixa etária, mas de modo particular nos referirmos, conforme Dayrell (1996; 

2007), Abramo (2005) e Spósito (2005) a um grupo de sujeitos sócio-culturais e também 

de direitos.  



Dessa forma entendemos por protagonismo juvenil como um tipo de ação de 

intervenção no contexto social para responder a problemas reais onde o jovem é sempre 

o ator principal. É uma forma superior de educação para a cidadania não pelo discurso 

das palavras, mas pelo curso dos acontecimentos. (COSTA, 2000). Sendo assim, a 

participação e social e política da juventude é aqui relacionada com a influência e a 

participação nos espaços e nas organizações da comunidade e da sociedade, tendo 

relação com a vida associativa e sócio-comunitária, como a participação na vida escolar, 

nos clubes, nas associações esportivas, nos bairros. (NOVAES, 2005) E ainda, pode 

incluir o envolvimento em causas e iniciativas, em obras filantrópicas, trabalho 

voluntário ou em movimentos comunitários.  

Nesse ínterim, tendo sido explicitados os três conceitos centrais prosseguiremos ao 

relato da experiência, os jovens, duas do sexo feminino e sete do sexo masculino, 

apresentaram sobre temáticas diversas que convergiam para o entendimento de que é 

necessário discutir sobre a juventude relacionada à participação social e política, a  

criação de espaços de mobilização para que jovens possam ter seu direitos garantidos. 

Dentre as temáticas destacadas foram: democracia, direitos humanos, movimentos 

sociais, movimentos estudantis, políticas públicas, políticas públicas para o meio 

ambiente, partidos políticos, eleições governamentais e o voto consciente. 

A mesa foi coordenada por uma mediadora que fez a ponte entre as falas suscitadas. A 

mesa foi composta de dez jovens que trouxeram suas apresentações previamente 

preparadas. Cada jovemiv teve o tempo de 5 a 10 minutos para expressarem suas idéias. 

Os temas foram discorridos oscilando entre o nervosismo de uns jovens e a desenvoltura 

de outros. Destaca-se o momento do debate com a comunidade presente no evento. Foi 

interessante o dialogo dos jovens expositores com os jovens da platéia. Os temas foram 

debatidos por blocos. Dos três blocos um deles foi mais discutido, o que incluiu os 

temas: partidos políticos, eleições governamentais e o voto consciente.  

A discussão temática revela o interesse dos jovens pela sua participação nas decisões 

políticas, bem como as causas sociais. Nesse sentido enfatizamos que a participação 

juvenil pode ser entendida como um processo em que os jovens buscam influenciar e 

compartilhar o controle e a responsabilidade das decisões e do destino dos recursos que 

lhes afetam. (NOVAES, 2005) Essa influência juvenil impulsiona os jovens a buscarem 

de formas diversas, quer seja pela forma tradicional (grupos associativos), quer seja pela 



forma alternativa (redes, ambientes virtuais), a expressão de seus pensamentos, 

revelando assim seus sonhos e aspirações, bem como suas expectativas de vida sobre os 

rumos da nação brasileira. 

Vale ressaltar que o debate foi bastante proveitoso e durou cerca de uma hora, onde o 

evento foi encerrado com breve avaliação positiva dos presentes, que destacaram a 

iniciativa da Campanha Pró-Selo Unicef, bem como a brilhante participação dos jovens 

que protagonizaram o evento. Também é importante destacar que o protagonismo 

desses jovens, foi atribuído, a um longo e intenso processo de construção identitária, ao 

longo dos quatro anos da referida Campanha. Isso se confirma nos depoimentos a 

seguir: 

“Essa participação no Selo é muito importante pra mim, acho 
excelente tudo isso, pois só assim nós jovens ganhamos um lugar, e 
fazemos com que os governantes ouçam a nossa voz.” Aiana, 14 anos. 

“Vejo a campanha do selo nos dando importância e responsabilidade. 
È legal porque a gente aprende muito e outros jovens podem ser 
influenciados por nós e se juntar a nossa causa, podem mudar seus 
comportamentos, pasando ajudar os outros, em prol da qualidade de 
vida da nossa população, principalmente das nossas crianças e 
jovens.” Heros, 15 anos. 

“Creio que estou fazendo um bom trabalho como jovem mobilizadora, 
digo que não é fácil, pois nos dias atuais as pessoas estão voltadas 
para o lado financeiro e não o social. Daí sou muito discriminada, as 
pessoas usam o termo ‘ besta, trabalhando para os outros’ só que não 
me arrependo, pelo contrário, me orgulho de está nesta causa e dizer 
que no futuro poderei olhar para trás e ter orgulho, pois exerci meu 
papel de cidadã. Para mim, não só esse último fórum, mas toda a 
campanha do Selo-Unicef tem me proporcionado, muito crescimento 
pessoal e isso vai deixar saudades.” Liziane, 16 anos.  

 “Acredito que a Selo Unicef pra mim, estar fazendo parte dessa luta, 
me faz acreditar que podemos lutar para melhorar a cidade, trazendo 
melhorias e muitos projetos, como é o caso da escola de música. Eu 
me sinto muito bem de saber que eu estou ajudando a fazer tudo isso 
na minha cidade.” Wildemberg, 16 anos. 

 

Desses depoimentos podemos depreender que o protagonismo e a participação social e 

políticas dos jovens, não foi fruto dessa experiência relatada, nem de outra experiência 

pontual, mas perdurou durante toda a campanha Pró-Selo Unicef e representou a marca 

das aprendizagens adquiridas pelos mesmos. Para Novaes (2000), a participação social 



está relacionada com a influência e a participação nos espaços e nas organizações da 

comunidade e da sociedade, tendo relação com a vida associativa e sócio-comunitária, 

como a participação na vida escolar, nos clubes, nas associações esportivas, nos bairros. 

E ainda, pode incluir o envolvimento em causas e iniciativas, em obras filantrópicas, 

trabalho voluntário ou em movimentos comunitários.  

Além disso, essa participação social pode se transformar em ampliação das 

possibilidades de acesso das classes mais populares aos atos de gestão, se vista numa 

perspectiva de desenvolvimento da sociedade civil e de fortalecimento dos mecanismos 

democráticos. Deve-se ressaltar, conforme Novaes (2000) a importância de um plano 

local na condução dos processos de participação social. Além do mesmo beneficiar o 

exercício da cidadania, sua valorização implica também no resgate de formas de 

participação social que se estruturam em torno de valores e mecanismos de 

sociabilidade.  

Ainda referente à participação juvenil, percebe-se que o processo de construção da 

cidadania ativa inclui várias possibilidades de atuação desenvolvida pelos jovens, nos 

âmbitos nacionais, estaduais e municipais. No caso da nossa Campanha Pró-Selo, o 

desenvolvimento de ações e atividades locais pelos jovens, proporcionou uma rede de 

solidariedade, porque estes colaboraram e ajudaram na construção e na promoção da 

cidadania ativa, e isto é, para nós, considerado como participação juvenil.  

No caso da participação política, Novaes (2005), nos ensina que esta envolve a 

possibilidade de influenciar de forma efetiva as políticas locais, regionais, nacionais e 

internacionais. Calcada a partir da ação intencional de impactar na agenda pública, na 

participação legal do sistema representativo a partir do voto, nas campanhas, nas 

eleições e na estrutura legislativa. Diante disso, de todas as ações já realizadas pelos 

jovens, é no Fórum de Debates que percebemos com mais clareza a participação política 

e social destes, sua luta pela democratização e mais consciência da população como 

relação ao voto consciente e ao engajamento, como ilustra a fala da adolescente 

Claudina de 13 anos “Hoje sei o que é engajada em projetos sociais e na vida política da 

cidade e me orgulho disso.” Essas palavras nos sinalizam que os jovens se bem 

conduzidos são capazes de formarem consciências críticas, e juntos somarem-se aos 

ideais de outras tantas pessoas que engajadas, pensam e desenvolvem estratégias de 



desenvolvimento para o bem da sociedade e consequentemente a melhoria da qualidade 

de vida de crianças, adolescentes e jovens jacuipenses. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo pretendeu discutir a questão da juventude e seu protagonismo na 

participação política e na construção da cidadania. Ao longo do relato dessa experiência 

procuramos tematizar as ações intervencionistas de jovens vinculados a Campanha Pró-

Selo Unicef nesta Edição 2009-2012. Esses jovens se somaram a outros jovens da 

sociedade e ganharam visibilidade notória na condução de importantes momentos da 

Campanha. No que se refere ao fórum de debates, como resultado percebemos este nos 

sinaliza uma nova condição juvenil, que associada à questão política/social proporciona 

ao jovem o desafio de constituir-se enquanto protagonista e sujeito de direitos, capazes 

de exercer pelo voto consciente, uma participação política democrática e solidária.  

Ao enfatizarmos a participação da juventude nesse relato, nos possibilitou enxergá-la 

como um contingente imerso numa rica diversidade. Nesse sentido, as discussões nos 

levam a crer quando se fala de juventude, devemos entendê-la como juventudes 

implicadas no plural e não como uma homogeneidade. Além do mais, a condição 

juvenil só pode ser vivenciada em sua dinâmica própria, condicionada a seu tempo e as 

suas vivências. Sobre o seu protagonismo, percebemos que este começa ser fomentado 

no seio das ações educativas, seja elas no espaço formal das escolas, no âmbito dos 

programas sociais e outros espaços de natureza informal e não-formal. Entendemos que 

o protagonismo juvenil começa quando o jovem questiona e se inquieta. Dessa 

inquietação nasce um desejo ético de se posicionar diante dos fatos. Decorrente disso 

surge as articulações que darão origem as ações e atitudes de enfrentamento da 

realidade. Quando isso ocorre a juventude está preparada para executar seu papel de 

agente transformador da realidade social.  

Diante do exposto, este fórum de debates nos proporcionou o reconhecimento dos 

jovens, não como problema, mas como parte da solução, porque este se lança na luta por 

dias melhores.  Nisso a campanha Pró-Selo UNICEF no nosso município já pode se 

considerar exitosa, porque conseguiu mobilizar boa parcela de jovens para o 



engajamento em prol de políticas públicas para a melhoria de vida de crianças e jovens 

jacuipenses. Mas iniciativas como esta não podem para por aqui. Por isso é necessário e 

urgente abrir espaços e facilitar processos que permitam a participação efetiva de 

crianças, adolescentes e jovens na construção da dinâmica social da sua comunidade, do 

seu município, estado, país, do planeta. 
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