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apresentação

Criado em 2004, o Parlamento Jovem de Minas vem desde en-
tão inspirando estudos e pesquisas em diversas universidades 
e casas legislativas do Brasil. 

De caráter dinâmico e coletivo, o projeto impõe às instituições 
envolvidas em sua realização uma constante reflexão, seja no 
que diz respeito a questões metodológicas, seja no enfrenta-
mento dos desafios práticos ensejados pela amplitude de seu 
alcance.

A coleção “Vamos falar sobre… Parlamento Jovem de Minas”, 
que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais lança 
neste mês de dezembro de 2017, configura-se como um espa-
ço de compartilhamento de visões, análises e prospecções dos 
diversos atores envolvidos na execução do projeto. 

Neste primeiro fascículo, além de contextualizar o Parlamen-
to Jovem de Minas como prática participativa fomentada pela 
ALMG, o texto apresenta o projeto na perspectiva de um tra-
balho realizado em rede, identificando elementos, conceitos e 
propriedades da morfologia de rede na descrição de sua dinâ-
mica. 

Não esquecer que este lançamento acontece durante a etapa 
de preparação da edição do PJ Minas de 2018, na qual o projeto  
comemora seus 15 anos de existência. 

O convite está feito: vamos falar sobre o Parlamento Jovem de 
Minas. 

Ruth schmitz de Castro
Gerente-Geral da Escola do Legislativo da ALMG
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Educação em rede: 
o exemplo do Parlamento Jovem de Minas

Ruth Schmitz de Castro
Gerente-Geral da Escola do Legislativo da ALMG

Fernanda Machado Freitas
Analista de Projetos Educacionais da Escola do Legislativo da ALMG

1 – introdução

A incorporação da participação popular no modelo de democracia 
adotado no Brasil, nas últimas décadas, tem levado várias instituições 
do poder público a abrirem suas portas para a população, seja para 
construir iniciativas de inclusão dos cidadãos na tomada de decisão, 
seja em programas de formação política visando à construção de uma 
cidadania ativa.

Entre essas instituições, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais – ALMG – tem desenvolvido diversas atividades cuja principal 
função é ampliar o fluxo comunicativo e a participação social. A aposta 
é numa comunicação que se estabeleça em dupla via, tornando visível 
à população os processos de tomada de decisão do Poder Legislativo e 
dando, em alguma medida, voz à sociedade nas discussões e escolhas 
no âmbito do Parlamento.

Neste trabalho, serão feitas a descrição e a exploração do Parlamento 
Jovem de Minas, projeto1 de educação para a cidadania, realizado na 
perspectiva de trabalho em rede, executado pela ALMG em parceria 
com a PUC Minas e diversas câmaras municipais do Estado. A iniciativa 
integra uma diretriz do Parlamento mineiro de que é função do Legis-
lativo educar para a cidadania, seja no que diz respeito ao letramento 
e à formação política, seja em relação ao desenvolvimento de compe-
tências para a prática de participação.

Primeiramente, será apresentada uma breve abordagem sobre o con-
junto de inovações empreendidas no processo legislativo visando à 
abertura do Parlamento à participação da sociedade, para que se pos-
sa localizar o projeto em análise dentro da ALMG.

Em seguida, o projeto será descrito em linhas gerais, para que se possa 
ter uma ideia global de como ele se desenvolve.

Um olhar mais cuidadoso será lançado sobre as bases teóricas que fun-
damentam o projeto em sua dimensão pedagógica e nas escolhas filo-
sóficas e metodológicas adotadas para desenvolvê-lo. Dialogicidade, in-
teração, coletividade, colaboração e construção da autonomia, além de 
serem pilares sobre os quais se assenta o Parlamento Jovem de Minas, 
caracterizam os modos de refletir e de agir que o projeto visa a criar e 
difundir.

1 Um projeto tem objetivos claros e busca solucionar um problema ou atender a uma necessidade ou a um 
interesse de um grupo ou de uma organização. Tem início e fim claramente definidos, objetivos claros e visa 
à realização de algo novo a cada vez que é realizado. Num programa, têm-se vários projetos, articulados 
entre si, com um objetivo comum. O Parlamento Jovem de Minas pode ser considerado um programa, 
quando  é  analisado em articulação com todos os projetos realizados nos municípios participantes. É 
considerado projeto, se considerado como parte do programa de educação para cidadania da ALMG. 
Neste trabalho, ele será chamado de projeto, designação consagrada pelo uso entre os participantes. 
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O trabalho se propõe também a identificar os elementos da rede por 
meio da qual o projeto se desenvolve e a usar essa rede, seus concei-
tos, características e propriedades como um mapa que possibilite a 
exploração do potencial e das fragilidades do PJ de Minas.

Para tanto, serão identificados os principais elementos da morfologia 
de redes para descrever a dinâmica do projeto no que diz respeito às 
interações que ele enseja.

Por fim, serão apresentados alguns entendimentos, avaliações e pros-
pecções acerca das potencialidades e desafios do projeto na perspec-
tiva de seus pilares e objetivos.

2 – Participação popular e educação para cidadania

A democracia brasileira assumiu características novas após a promul-
gação da Constituição Federal de 1988. Podemos dizer que se iniciou 
o período de um modelo democrático que inseriu a participação social 
no tradicional sistema representativo2.

Já durante o processo constituinte, a elaboração de emendas desenca-
deou campanhas dos movimentos populares para recolher assinaturas 
de apoio e articular públicos diversos que garantiram a discussão de 
propostas ligadas às políticas públicas (AVRITZER, 2016). A Assembleia 
Nacional Constituinte recebeu 72.719 sugestões enviadas pelos brasi-
leiros (MONCLAIRE, 1991), prenunciando que nossa democratização 
teria a participação como componente. Posteriormente ao processo 
constituinte, a experiência dos orçamentos participativos, a criação de 
conselhos de políticas públicas, os instrumentos de participação di-
reta, como o plebiscito e o referendo, e a criação de comissões para 
acolher iniciativas populares podem ser citados como evidências dessa 
transformação em nosso sistema político, que passaria a conjugar re-
presentação e participação.

Em Minas, após a promulgação da Constituição Estadual em 1989, a 
Assembleia Legislativa instaurou, na década de 1990, de forma pionei-
ra no País, um conjunto de inovações no processo legislativo visando 
à abertura do Parlamento à participação da sociedade. As audiências 
públicas regionais, os ciclos de debate, os seminários legislativos e os 
fóruns técnicos são exemplos dessas inovações. Esses eventos, embo-
ra com formatos próprios, reúnem parlamentares, especialistas, au-
toridades diversas e representantes da sociedade civil para refletir e 
debater temáticas relevantes para embasar iniciativas e decisões no 
Parlamento. Embora os resultados dessas iniciativas sejam ainda tí-
midos, todo o processo de realização desses eventos, de construção 
discursiva em espaço público, permeado de acertos e erros, constituiu 
um aprendizado rumo à institucionalização da participação da socieda-
de no Legislativo e ao adensamento da democracia.

Os seminários legislativos são particularmente relevantes para nossa 
reflexão, porque são fonte de inspiração para o formato do Parlamento 
Jovem de Minas, objeto de análise deste trabalho. 

2 A Constituição Federal  de 1988 introduziu alguns mecanismos de participação que ultrapassam o 
direito de votar e ser votado. Entre eles podemos citar o plebiscito, o referendo, os projetos de iniciativa 
popular. Outros desdobramentos dessa ênfase na participação social surgem a partir dos anos 90, com a 
instituição das conferências, conselhos, etc., pioneiramente iniciadas na área da saúde.

Ao longo de um período, que pode durar alguns meses, representan-
tes de diversos setores e entidades que se interessam e se relacionam 
com um determinado tema constituem uma espécie de comitê or-
ganizador do seminário, com a missão de definir sua estrutura, seus 
objetivos, seus recortes temáticos e os especialistas que informarão 
o debate. Cada subtema recortado da temática geral é discutido por 
um grupo, que irá construir e aprovar proposições legislativas ou in-
dicações para a ação governamental, as quais vão compor o relatório 
parcial do  seminário.

Esse relatório parcial de cada grupo é encaminhado à equipe técnica 
da Assembleia, para ser consolidado num único documento, cujas pro-
postas serão discutidas e aprovadas na plenária final, composta por 
todos os participantes do seminário (MADUREIRA, 2010). Desse esfor-
ço comunicativo, desse entrelaçamento de discursos sediado no Parla-
mento, com a participação da sociedade, surge o documento final, que 
é encaminhado ao presidente da ALMG.

O início das práticas participativas na ALMG se deu em meio a uma série 
de medidas de profundas mudanças institucionais que visavam tanto à 
ampliação da participação da sociedade na política quanto ao aprimo-
ramento da organização e da estrutura do Poder Legislativo Mineiro. A 
composição de seu quadro permanente por concurso público, a adoção 
de políticas de treinamento e avaliação de desempenho desses servido-
res, buscando uma maior profissionalização do corpo técnico, a institui-
ção de planos de carreira e a criação de novos setores voltados para a 
interlocução com a sociedade foram algumas dessas mudanças implan-
tadas no período que sucedeu a Constituinte Mineira.

Entre os setores criados, podem ser citadas a Gerência de Projetos Ins-
titucionais – GPI –, responsável por coordenar os eventos de participa-
ção da sociedade já referenciados, a TV Assembleia, fundamental para 
a disponibilização de informações à população, e a Escola do Legislati-
vo, que, se no início cuidava apenas do aprimoramento de servidores 
e parlamentares, passou posteriormente a oferecer atividades de for-
mação política para toda a sociedade.

Observa-se que a adesão da ALMG a uma concepção de democracia 
que pressupõe a participação do cidadão já aparece hoje explicitada 
em seu mapa estratégico, seja em sua missão, nos compromissos ou em 
seus objetivos finalísticos3. Além disso, desde 2011, a carteira de proje-
tos estratégicos inclui ações direcionadas à análise crítica das práticas 
participativas realizadas pelo Legislativo Mineiro. Pretende-se, assim, 
fomentar sua expansão, seu aprimoramento e incluir novos modelos, 
utilizando tecnologias digitais e mídias sociais que, mais recentemente, 
conformam e reconfiguram o cenário da participação popular.

A instituição, nessa perspectiva de promover práticas participativas, 
passa a considerar também que educar para a cidadania é um objetivo 
institucional e que não basta legislar de forma consistente e nem tam-
pouco exercer a fiscalização das ações do Executivo na  implementação 

3 Missão: exercer a representação e promover a participação da sociedade na elaboração das leis 
estaduais e na avaliação de políticas públicas para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. 
  Compromissos: exercer a representação política com a participação da sociedade (...)
  Objetivos finalísticos: ampliar e aprimorar a participação da sociedade nas atividades do Legislativo (…)
(Mapa Estratégico da ALMG, disponível em:  http://www.almg.gov.br/a_assembleia/direcionamento 
_estrategico/mapa_estrategico.html
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de políticas públicas. Reconhece que a função educativa lhe é intrínse-
ca e constitutiva e que se materializa no debate constante com a socie-
dade, buscando entender os problemas e encontrar soluções a partir 
de olhares diversos. Compreende, assim, que o diálogo permanente 
entre sociedade e Legislativo ensina ao Poder e ao povo, educa ambos 
na perspectiva da cidadania, uma vez que, nesse processo, Legislati-
vo e sociedade constroem conhecimentos, adensam compreensões e 
qualificam escolhas políticas.

O reconhecimento pela ALMG da educação para a cidadania como fun-
ção do Legislativo é explicitado em 2010, quando a instituição a inclui 
também em seu plano estratégico como um de seus objetivos organi-
zacionais. Três anos depois, dedica um de seus projetos estratégicos4 
do biênio 2013-2015 a organizar e sistematizar as ações voltadas para 
esse objetivo. Dentre essas ações se inclui o Parlamento Jovem, que 
será analisado e descrito a seguir neste trabalho. 

3 – o Parlamento Jovem: uma breve descrição do projeto

O Parlamento Jovem de Minas é inspirado no modelo de seminário legis-
lativo e visa à formação política de estudantes dos ensinos médio dos mu-
nicípios mineiros, oferecendo aos jovens uma oportunidade de conhecer 
melhor a política e os instrumentos de participação. Tem periodicidade 
anual e é norteado pela discussão de um tema específico, escolhido por 
seus participantes. Esse tema pauta pesquisas, estudos e debates, promo-
vidos no decorrer do projeto, com vistas à elaboração de propostas e seu 
encaminhamento ao Poder Legislativo (municipal e estadual).

Concebido e conduzido desde sua primeira edição em 2004 em parceria 
com a PUC Minas, até 2009 era realizado apenas em Belo Horizonte, 
com exceção de 2006, quando o projeto chegou também a Arcos e Pains. 

Em 2010, o projeto se expandiu e passou a ser realizado em parceria 
com câmaras municipais do interior do Estado. As câmaras dos municí-
pios participantes, sob a orientação de uma coordenação estadual for-
mada por servidores da ALMG e professores da PUC Minas, mobilizaram 
escolas do ensino médio e fizeram parcerias com universidades, órgãos 
públicos, empresas e organizações da sociedade civil, para a implemen-
tação do projeto, formando uma extensa rede de formação política e 
educação legislativa em todo o Estado. Nos quatro anos seguintes, o 
projeto se organizou em duas etapas: uma municipal, com atividades 
de formação, debates e elaboração de proposições apresentadas pelos 
jovens nos parlamentos municipais, e a etapa estadual, em Belo Hori-
zonte, que reunia jovens representantes de cada cidade participante, na 
ALMG, para debater e aprovar as propostas oriundas dos municípios. 

Com o aumento da demanda de participação por parte dos municí-
pios, em 2013 o PJ de Minas foi regionalizado para que sua expansão 
fosse possível. Passou a incluir uma etapa intermediária entre a etapa 
municipal e a estadual: a etapa regional. Optou-se pela mudança de 
um modelo de alcance vertical5, que garantia a profundidade e uma 

4 Com a implantação do Planejamento Estratégico para o período 2010-2020, a cada biênio a ALMG 
define alguns projetos estratégicos com o objetivo de avançar na consecução de seus objetivos 
finalísticos e organizacionais.
5 Poucas cidades e coordenação centralizada pela coordenação estadual.

pretensa unidade de ação, para um modelo de alcance horizontal6, que 
garantisse a mesma qualidade formativa e transformadora numa pers-
pectiva em rede. As escolhas centralizadas seriam reduzidas, priori-
zando-se aquelas construídas de forma mais coletiva. Criou-se, assim, 
uma articulação dos municípios, em polos definidos por proximidade 
geográfica ou identitária, que permitiu um trabalho cooperativo entre 
os municípios. Uma outra inovação decorrente desse processo é que o 
município sede do polo também tinha que se qualificar, com o auxílio 
da coordenação estadual, para processos de planejamento, execução, 
monitoramento e avaliação mais ativos, o que demandou uma apren-
dizagem também organizacional.

Na etapa regional, as propostas oriundas da etapa anterior eram consoli-
dadas num documento construído conjuntamente, que passava a tradu-
zir os interesses do polo e não mais de municípios isolados. O trabalho 
nessa etapa propiciava o amadurecimento dos participantes tanto no ní-
vel dos procedimentos quanto no nível da compreensão da política como 
um “conjunto de práticas, discursos e instituições que procuram estabe-
lecer certa ordem e organizar a coexistência humana em condições que 
são sempre potencialmente conflituosas”. (MOUFFE, 2003, p.15)

O objetivo inicial da regionalização – ampliar o número de municípios 
participantes – foi cumprido. Além disso, mais estudantes puderam 
participar da interação colaborativa na busca de soluções que ultra-
passassem os limites municipais, uma vez que tal interação se deu em 
dois momentos: na etapa regional e na etapa estadual.

Tabela 1 – dados do Relatório  Histórico do Número de alunos e Escolas no PJ, 
Período: 2012 a 2016

Parlamento Jovem de Minas

Ano Número de 
municípios

Número de 
alunos

Número de escolas
particulares públicas

2012 16 880 24 52
2013 18 943 25 52
2014 27 1.359 32 80
2015 38 1.494 158*
2016 43 1.348 50 121

2017 63 1.949 79 169
Fonte: Portal da ALMG e Arquivos Internos
*Não há registro que faça a distinção entre Particular e Pública.

Figura 1 – No gráfico, o número de alunos participantes por ano. são computados 
apenas os estudantes diretamente envolvidos nas atividades.
 

6 Maior número de cidades e coordenação descentralizada em organização em rede.
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Ressalte-se que a queda de alunos de 2015 para 2016 se deu em fun-
ção do aprimoramento na coleta das informações sobre participantes, 
instituindo-se a rotina de checar esses dados durante as visitas téc-
nicas. Dessa forma, as informações passaram a ser mais precisas por 
captarem o real número de estudantes que permaneciam no projeto e 
não apenas os que foram registrados no início das atividades.

4 – inspirações teóricas para uma práxis que liberta

As atividades desenvolvidas no decorrer do projeto buscam proporcio-
nar, como propõe SANTOS (2005), uma educação tanto sobre cidada-
nia quanto pela cidadania. Na perspectiva de educar sobre cidadania, 
os participantes conhecem como cidadãos, uma vez que o projeto pro-
move seu letramento político e proporciona-lhes uma cultura cívica. 
Já na perspectiva da educação pela cidadania, os participantes agem 
como cidadãos, assumindo seu papel na proposição de caminhos pos-
síveis para a solução de determinados problemas, construídos cole-
tivamente. Conhecendo e atuando como cidadãos, os participantes 
pensam como cidadãos, assumindo os desafios e as responsabilidades 
da vida em coletividade (CASTRO, 2015).

A base pedagógica do PJ de Minas (e de outros projetos desenvolvidos 
pela Escola do Legislativo da ALMG) se constrói na dimensão liberta-
dora e emancipatória da obra de Paulo Freire. Busca-se garantir que 
sujeitos tenham voz e reformulem o que dizem a partir dos dizeres de 
outros, expressando juízos, fundamentando escolhas, tomando posi-
ção de forma ativa e autônoma.

Uma das ideias fundadoras da concepção freiriana de pedagogia é 
a “educação como prática de liberdade”. A educação não é para os 
aprendizes, mas dos aprendizes que precisam reflexivamente se re-
configurarem como sujeitos de seus processos de construção de co-
nhecimentos. É na interação que se dá a construção dos sujeitos, na 
perspectiva de uma educação libertadora, porque

“o fato de me perceber no mundo, com o mundo 
e com os outros me põe numa posição em face do 
mundo que não é de quem nada tem a ver com ele. 
Afinal, minha presença no mundo não é a de quem a 
ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É a po-
sição de quem luta para não ser apenas objeto, mas 
sujeito também da história”. (FREIRE, 1996, p. 54)

Dessa forma, os sujeitos aprendizes ouvem, falam, leem, escolhem, 
problematizam e agem, cada um pelo seu próprio caminho, construin-
do, no coletivo, outras possibilidades. É no diálogo que essa multipli-
cidade de papéis e ações, de estilos de conhecer e de aprender, es-
trutura-se a partir do reconhecimento de si e do outro como sujeitos 
da criação e da construção do conhecimento em prol de um projeto 
comum de formação ampla e emancipadora.

É possível resumir em três as premissas freirianas que inspiram peda-
gógica e conceitualmente o projeto sobre o qual este trabalho discor-
re: a educação deve fundar-se no diálogo, desenvolver-se a partir de 
processos coletivos de interação e visar à construção da autonomia.

Figura 2 – as bases teóricas do projeto esquematizadas a partir da concepção 
Educação para a cidadania nele adotada e das premissas sobre as quais se 
funda uma educação que se quer emancipadora.

4.1 – Dialogicidade

Ensinar, nos dizeres do Freire, exige disponibilidade para o diálogo e 
consciência do inacabamento tanto do homem quanto de suas cons-
truções. O diálogo é a possibilidade de confrontar o senso comum, o 
pensamento ingênuo ou preconceituoso, as conclusões apressadas e 
mal fundadas. As perspectivas diversas mobilizadas pela dialogicida-
de permitem que os sujeitos superem constantemente suas próprias 
concepções. Essa consciência permite que eles façam e refaçam suas 
ideias e suas histórias, ampliando suas condições de exercer sua liber-
dade e de se situar no mundo de forma autônoma, mas sempre inter-
dependentemente.

As partes se comunicam em busca de soluções coletivas. Os sujeitos, 
por meio de relações múltiplas, solidárias e não opressoras, estabe-
lecem uma formação política que se reconstrói incessante e perma-
nentemente, fazendo prevalecer a preocupação de Freire expressa em 
diversas situações sobre “a transcendência do coletivo na contingência 
do indivíduo”7. A troca de saberes e viveres estimula uma visão mais 
consciente da realidade social, de forma mais amplificada, permitida 

7 Tal referência pode ser encontrada em dois documentos de encontros educacionais:
   a) Carta de Bologna, lavrada no II Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire, realizado de 29/03 
a 1º/4/2000. 
http://forum.unifreire.org/forumpaulofreire2000/files/2012/09/UniFreire_Forum_Paulo_Freire_ 
2000_Bolonha_Carta_Portugues.pdf, acesso em 30 de janeiro de 2017.
   b) Informação sobre a fala do professor José Eustáquio Romão, do Instituto Paulo Freire,durante o 
Fórum Mundial de Educação, Santa Maio, RS, em 2008.
http://www.forummundialeducacao.org/?p=1514, acesso em 31/1/2017.
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também pelo intenso uso das tecnologias de comunicação e mídias 
sociais, que apontam para uma compreensão da realidade social que 
vai além do sentido geográfico, alcançando também conhecimentos e 
permutas de vivências estabelecidas.

“E o que é o diálogo? É uma relação horizontal de A 
com B. Nasce de uma matriz crítica e gera criticida-
de. Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, 
da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. 
E quando os dois polos do diálogo se ligam assim, 
com amor, com esperança, com fé, um no outro, se 
fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então, 
uma relação de simpatia entre ambos. Só aí há co-
municação.” (FREIRE, 2007)

Pode-se afirmar que o PJ de Minas é um projeto que se tem consoli-
dado metodologicamente e crescido em número de participantes e na 
qualidade dos impactos alcançados, por se pautar nessa matriz crítica 
apontada por Freire. O comprometimento com a elaboração de algo 
que é comum a todos os partícipes passa pelo sentimento de cada um: 
o apreço pela democracia participativa, pela busca de uma sociedade 
democrática, cujos problemas sociais possam ser discutidos.

Para se apossar do mundo numa perspectiva solidária e de partilha-
mento, os sujeitos se sabem e se aceitam como seres inacabados, mas 
em constante aprimoramento. Propõe-se promover o reconhecimento 
do ser mais, do ir além como direito de todos ao diálogo que “é este 
encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, 
não se esgotando, portanto, na relação eu–tu” (FREIRE, 2005). Em todo 
o percurso do projeto, o que se vislumbra é a dimensão do “nós” que 
objetiva incorporar a perspectiva do “eles” indo para além do “eu –tu”.

4.2 – Interação, coletividade e colaboração

Se é na singularidade dos sujeitos articuladores de discursos que os 
conhecimentos vão sendo elaborados, é também no conjunto dessas 
singularidades, na coletividade, que esses conhecimentos são continu-
amente transformados. A união de olhares diversos e a combinação 
de diferentes vozes propiciam uma plenitude que individualmente não 
se faz possível. Cada ação, realizada nos contextos de formação que 
se apresentam no projeto, seja de leitura, registro, manifestação, po-
sicionamento ou escolha, faz parte de um projeto coletivo para o qual 
todos os participantes colaboram. Qualquer que seja sua forma de se 
expressar ou seu lugar na configuração complexa da arena dialógica, 
todos participam da construção de um conhecimento que emancipa 
e empodera.

Pode-se dizer que, do ponto de vista do desenvolvimento do projeto 
em etapas, sua conformação permite o alargamento da comunicação, 
a multiplicação das interações e a elaboração gradativa de combina-
dos que nascem do fluxo de interdependência que leva do “eu” para o 
“nós”, incorporando os “outros”. Mas não é só isso. O movimento do 
projeto, uma espécie de pulsação, se dá do geral para o particular e 
do particular para o geral, do indivíduo para o coletivo e vice-versa, do 
nível municipal ora para o regional, ora para o estadual e deste para 

aqueles. A densidade de relações aumenta e diminui em torno de pes-
soas e grupos de pessoas. A contração e expansão da interação, numa 
espécie de sístole e diástole, provoca o esvaziamento temporário das 
trocas entre participantes, seguido por uma expansão que faz fluir in-
formações, dúvidas e novas ideias entre os participantes e, na sequên-
cia, nova contração e nova expansão, dando continuidade ao ciclo da 
metáfora que aponta a dimensão orgânica do processo.

Figura 3 - Na impossibilidade de ilustrar numa figura estática a pulsação sugerida 
no parágrafo anterior, optamos por representar esse movimento com a figura 
de múltiplas circunferências que se tangenciam no ponto mais à esquerda de 
todas elas. as setas indicam que a interação pode passar a ocorrer em torno de 
um para qualquer outro tipo de pontos de conexões. Num dado momento, as 
conexões que estão ocorrendo em torno da coordenação estadual(1) passam a 
se dar em torno dos estudantes(2) e, em seguida, podem passar a ocorrer em 
torno da coordenação regional(3), por exemplo.

O que orienta todo o processo do PJ de Minas é o trabalho coletivo. As 
discussões iniciais se dão no nível local, entre pares e pequenos agru-
pamentos. A troca de informações amplia gradativamente o campo de 
interação, de forma que atores municipais – estudantes, professores, 
coordenadores, agentes públicos e parceiros – protagonizem o projeto. 
O mesmo ocorre na etapa seguinte, quando as trocas ocorrem entre 
os participantes dos municípios e dos polos. Nessa etapa, informações 
circulam mais, saindo do município sede da regional, que passa a assu-
mir importância maior na manutenção da interação até a etapa estadu-
al. Nessa etapa, as interações ocorrem entre os estudantes que repre-
sentam municípios e polos, e entre eles e as coordenações do projeto. 
Quando encerrada, o projeto retorna ao município, que reassume o pro-
tagonismo das interações. Percebe-se o tamanho do desafio de  imple-
mentar uma rede tão complexa, com diferentes “níveis”, o que demanda 
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esforços de acompanhamento, monitoramento, avaliação e revisão das 
ações, em diferentes etapas.

Em relação ao processo de escolha do tema a ser  trabalhado em cada 
ano, mudanças vêm sendo implantadas ao longo das edições, também 
em nome das escolhas coletivas. Essas modificações ocorrem sempre 
no sentido de inserir cada vez mais os estudantes na escolha. Nas pri-
meiras edições do projeto, três opções de temas eram apresentadas 
aos estudantes, que, após debaterem com especialistas, votavam e 
escolhiam o tema da edição. Após várias modificações, a escolha do 
tema para 2017, realizada em 2016, seguiu os seguintes passos: 

a) durante a etapa municipal os estudantes debateram e defini-
ram o tema indicado pelo seu município; 

b) na plenária regional, os estudantes debateram e escolheram, 
entre os temas encaminhados pelos municípios, o tema do polo; 

c) cada polo encaminhou seu tema à coordenação estadual, que, 
auxiliada por uma equipe técnica, consolidou-os em três gran-
des temáticas; 

d) devidamente contextualizadas por um texto explicativo, essas 
três temáticas foram encaminhadas às câmaras municipais;

e) os estudantes debateram novamente esses três temas em 
seus municípios; 

f) durante a etapa estadual em Belo Horizonte, os estudantes 
votaram e escolheram o tema da edição de 2017.

Como ocorre nas democracias, mesmo as que mesclam o sistema re-
presentativo e o participativo, questões práticas tornam impossível 
que todos participem de todas as instâncias de decisão do processo. 
Nem todos os estudantes que atuaram no município poderão partici-
par das plenárias regional e estadual, de forma que representantes são 
escolhidos na passagem de uma etapa para outra. Contudo, a orienta-
ção geral é que não se deixe encerrar a interação entre os represen-
tantes e seus representados. As oficinas de trabalho não devem ser 
esvaziadas à medida que os estudantes escolhem sua representação. 
A configuração do projeto possibilita a continuidade desses sujeitos 
nos processos de discussão e formação, de maneira a permanecerem 
envolvidos nos estudos e debates sobre os documentos de propostas 
priorizadas. Esse documento é coletivo e pertence a todos. Pela inte-
ração, colaboração e reconhecimento dessa coletividade, mecanismos 
comunicativos estimulam os coordenadores e os próprios estudantes 
a manterem o mesmo padrão dos encontros iniciais até após a realiza-
ção da plenária estadual, que culmina com a entrega do documento de 
propostas ao Legislativo Estadual.

Após a plenária estadual, representantes municipais e regionais reto-
mam o documento aprovado e se reúnem para prestar contas, apre-
sentar suas impressões, compartilhar os resultados e envolver os re-
presentados na responsabilidade de dar sequência a seus trabalhos, 
monitorando os desdobramentos dessa ação cidadã que prevê o im-
pacto na agenda legislativa de seus municípios, regiões e no Estado. A 
perspectiva fragmentadora de identificação de propostas com auto-
ria local é desestimulada, pois a interação e o debate legitimaram as 

 escolhas que, consolidadas pela participação, já pertencem ao sujeito 
coletivo.

4.3 – A construção da autonomia

Aprender não é transmitir, ninguém deposita conhecimento em ou-
tros. Aprender é desenvolver-se pelo significado dado pela experiência 
vivida. Desde a primeira formação prevista pela coordenação estadual 
para o projeto, que é organizada para os coordenadores de câmaras 
ingressantes, o Curso de Formação Introdutória busca desafiar-se para 
construir saberes. O projeto é apresentado com seus marcos, sob sua 
lógica temporal e processual. Métodos são compartilhados e os co-
ordenadores são convidados a visitar o módulo de gestão8  no espa-
ço virtual de educação a distância da Escola do Legislativo da ALMG. 
O conhecimento tácito é explicitado, por meio de diversos registros 
fotográficos e textuais, pelos participantes do PJ de Minas.

Os sujeitos aprendem quando participam, quando experimentam, 
quando interagem com o grupo, pois todo conhecimento provém da 
prática social. São as relações que fazem nascer e estimulam nos su-
jeitos processos internos que vão dando corpo ao conhecimento do 
indivíduo que constrói, ao mesmo tempo, sua autonomia. Todo co-
nhecimento vem da prática social, mas não retira do sujeito seu papel 
central na aprendizagem, pois é ele que pensa, que incorpora novos 
pontos de vista e que, enfim, escolhe.

Dizer que o projeto se desenvolve na perspectiva da construção da au-
tonomia significa a possibilidade de que os participantes – estudan-
tes, monitores, professores e coordenadores – aprendam a pensar, a 
participar de forma crítica e a agir como sujeitos sociais e políticos, 
com preocupações que contemplem, mas também ultrapassem os li-
mites territoriais, temporais e ideológicos. Sujeitos livres, responsáveis 
e abertos à diferença. Construir a sua autonomia significa determinar 
e vivenciar suas próprias leis ou regras, suas próprias escolhas, signi-
fica ser capaz de gerir sua própria vida conscientemente, assumindo 
as consequências das próprias ações. O indivíduo autônomo é capaz 
de discernir, tomar suas próprias decisões baseado em informações e 
fatos disponíveis. Para formá-lo nessa perspectiva, o projeto visa a de-
senvolver nos participantes competências para debater; decidir, ape-
sar das incertezas e das múltiplas alternativas; identificar os valores 
que estão em jogo e  lidar com conflitos sem perder de vista princípios 
e compromissos acordados.

Todos são educadores e, ao mesmo tempo, educandos. O processo for-
mativo se dá com uma capilaridade que se autossustenta. Os pilares 
norteadores do projeto são disseminados para que a adesão seja volun-
tária e não se perca durante o processo que lhe é inerente: multiplicar 
o saber, considerando as individualidades sem desconsiderar o coletivo.

“Educador e educando cointencionados à realidade 
se encontram numa tarefa em que ambos são sujei-
tos no ato, não só de desvelá-la e assim,  criticamente 

8 O módulo gestão é espaço de registro, interação, compartilhamento e acompanhamento 
das atividades do PJ de Minas, pela/entre as coordenações estadual, municipal e de polos. 
É abrigado pelo ambiente virtual de EAD da Escola do Legislativo da ALMG.
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conhecê-la, mas também de recriar este conheci-
mento.” (FREIRE, 1975, p. 61)

5 – Morfologia de redes

O conceito de rede é utilizado em diversas áreas do conhecimento e 
não se pode dizer que seu uso como recurso imagético seja novo. A ge-
ometria, desde os seus primórdios, já apresentara como seus elemen-
tos básicos pontos, linhas e planos. Seu uso como forma representati-
va de interações pode ser identificado desde a genealogia dos deuses 
nas mitologias, passando pelos modelos taxionômicos e pelos mapas 
conceituais. Mais recentemente as redes vêm sendo utilizadas como 
forma de analisar e compreender as interações entre os elementos in-
terligados. Como fenômenos coletivos, as redes permitem o estudo de 
relações de trabalho, de estudo, de amizade ou de construção política 
em torno de determinada temática, como no nosso projeto. Apresen-
tam estruturas que se expandem e têm capacidade de agregar novos 
elementos que se intercomunicam de forma ilimitada. Algumas redes 
funcionam como um sistema aberto, dinâmico e propício à mudança 
e à inovação.

Uma vez que o projeto está devidamente contextualizado, a ideia é 
utilizar a morfologia de redes como recurso para a análise das intera-
ções que ocorrem em seu desenvolvimento. Para tanto, serão apre-
sentados, a seguir, conceitos, características e propriedades de redes, 
já aplicados na configuração do PJ de Minas. Tal abordagem propiciará 
uma compreensão do tipo de mudanças ocorridas nas relações, nos 
fluxos e na própria estruturação do projeto. Permitirá, ainda, uma aná-
lise qualitativa dos efeitos que essas mudanças trouxeram para o ama-
durecimento e ampliação de consistência de sua pretensão de educar 
sobre e pela cidadania.

5.1  – A rede do PJ de Minas ao longo das edições

Do ponto de vista das relações entre envolvidos no projeto, podemos 
identificar, desde sua edição inicial em 2004, uma organização em rede 
cujo modelo vem sendo modificado. Nos primeiros anos, apresentava-
se como uma estrutura hierarquizada com regras muito claras e de-
finidas pela coordenação do projeto, exercida pela ALMG e pela PUC 
Minas. Essa coordenação funcionava como centro irradiador de inte-
rações entre níveis ou graus diversos. Num primeiro nível de intera-
ções, esses coordenadores tinham uma relação direta com monitores, 
estudantes universitários da PUC Minas. Esses monitores, por sua vez, 
interagiam com os estudantes do ensino médio.

Os estudantes de ensino médio se relacionavam com seus colegas de 
escola e com seus monitores. O conjunto de participantes se encontra-
va para escolher o tema na abertura do projeto e se reencontrava na 
etapa final. As interações eram sempre presenciais e as trocas só ocor-
riam de forma significativa nos grupos de trabalho e na plenária final.

Ao longo das edições que envolviam apenas estudantes de Belo Horizon-
te, esse modelo persistiu como uma rede centralizada, verticalizada e com 
conexões entre nós muitas vezes estabelecidas em um único sentido.

É possível identificar, na edição de 2007, um primeiro movimento do 
projeto no sentido de buscar alguma aproximação entre o ponto cen-
tral, a coordenação exercida pela ALMG e pela PUC Minas, e os pon-
tos periféricos, os estudantes de ensino médio. Isso se efetivou com a 
criação de um blog, que permitia que algumas informações saíssem da 
coordenação diretamente para os estudantes e, de forma incipiente, 
dos estudantes para a coordenação.

Em 2010, o projeto foi estadualizado e outro nível de relações foi intro-
duzido no projeto, aquele formado pelos coordenadores municipais. 
Esses passaram a atuar junto aos monitores, quando o município dis-
punha desse elo, ou diretamente junto aos estudantes. Os monitores 
de Belo Horizonte passaram a cumprir um duplo papel: mediar a rela-
ção entre os coordenadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte e 
os estudantes de ensino médio e auxiliar a coordenação estadual na 
execução da etapa final.

Entre 2010 e 2013, foi feita outra tentativa de ampliar as conexões vir-
tuais, que não foi muito bem sucedida. A Escola do Legislativo iniciava 
a implantação da plataforma Moodle para cursos na modalidade de 
educação a distância. Pretendia-se ampliar a diversificação de relações 
interníveis, ou seja, entre coordenação estadual, coordenação munici-
pal, monitores e estudantes.

Em 2013, ocorreu uma real ampliação dos espaços virtuais. O Portal 
Assembleia passou a ser usado efetivamente como repositório de ma-
teriais de referência para coordenadores, monitores e estudantes (ví-
deos, textos, links); foram criados os blogs municipais e uma página 
no Facebook. Isso configurou mais um passo para que se quebrasse, 
ainda que timidamente, a estrutura hierarquizada, com centro na co-
ordenação estadual, percebendo-se um aumento do protagonismo de 
algumas coordenações municipais.

Em 2014, com a regionalização, surgiu a coordenação regional, novo 
nível de coordenação entre a coordenação estadual e as coordenações 
municipais, sem, contudo, eliminar os laços entre elas.

Ao se criarem níveis de conexões, tanto as responsabilidades quanto 
o poder decisório começaram a ser compartilhados em algumas situ-
ações entre os três níveis de coordenação. Isso deflagrou um proces-
so de encurtamento das distâncias entre participantes, criou novas 
possibilidades de interações e, obviamente, ampliou a complexidade 
da rede.

A rede que foi sendo desenhada com essa ampliação do projeto foi 
aberta a entradas e saídas múltiplas. As informações sobre o anda-
mento do projeto passaram a ser repassadas pelos vários municípios 
nos canais de divulgação. A gestão do projeto passou a ser feita de for-
ma compartilhada no espaço virtual de educação a distância da Escola 
do Legislativo da ALMG por meio da plataforma Moodle. 

Há um esforço da coordenação estadual de, cada vez mais, procurar 
centralizar as informações sobre o andamento do projeto nos municí-
pios e nas regiões, consolidá-las e distribuí-las. Os partícipes passaram 
a trocar informações entre si, não necessariamente mediados pela co-
ordenação central. O módulo gestão, no ambiente virtual de aprendi-
zagem, é atualmente alimentado por todos.
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Por estar em andamento o processo de descentralização, podem ser 
identificadas algumas concentrações transitórias de conexões que se 
intensificam em torno de uma pessoa ou de um grupo de pessoas e 
que variam de acordo com a etapa do projeto. O protagonismo das 
ações migrou do coordenador municipal para o regional ou para o 
estadual. Também no âmbito das coordenações, esse protagonismo 
ora está com foco na formação conceitual, ora nas metodologias que 
orientam a realização das atividades. Tal tendência reforça o pretendi-
do caráter horizontal da rede e permite o afloramento do senso de co-
letividade que fortalece as relações, seja pelo despertar da confiança 
entre os partícipes, seja pela perspectiva emancipatória que se confi-
gura a partir da criticidade inerente aos processos dialógicos.

5.2 – Identificando alguns elementos da morfologia de redes no  
PJ de Minas

A rede é como um mapa que norteia, aponta caminhos e se apresenta 
sempre como figura do devir, daquilo que está por vir. 

Alguns tipos de rede incorporam linhas e pontos seguindo um exer-
cício cartográfico onde o risco é nômade, as relações são fluidas e os 
conteúdos e práticas são flexíveis e permanentemente rearranjados.

Toda rede tem como constituintes básicos os nós (ou nodos) e as cone-
xões. Temos redes de computadores, de ideias, de neurônios, de pes-
soas e de diversos outros elementos. Nelas, os nós são os computado-
res, as ideias, as pessoas ou quaisquer que sejam os elementos que se 
relacionam. De acordo com MARTINHO (2011, 24-25):

“O nodo é o elemento indivisível cuja natureza de-
fine a rede. Temos redes de cidades quando os no-
dos são cidades; redes de computadores quando os 
nodos são computadores; redes de células quando 
os nodos são células, e assim por diante. Nas redes 
sociais, os nodos são as pessoas (e, em alguns ca-
sos, as organizações formadas pelas pessoas). Co-
mumente, os modelos de rede são constituídos por 
uma só classe de objetos de modo a diminuir o grau 
de complexidade e, assim, dar conta de explicar os 
fenômenos que representam”.

Ressalta-se, contudo, que nas Ciências Sociais há uma linha defendi-
da por Bruno Latour e outros que apontam que redes sociais são sis-
temas híbridos, que necessariamente integram pessoas e coisas. Ou 
seja, uma rede social necessariamente integra pessoas, instituições, 
computadores e outros tipos de máquinas/instrumentos, tornando 
“artificiais” as redes de uma só classe de elementos. 

O Parlamento Jovem de Minas promove a interação de pessoas, gru-
pos de pessoas e instituições que se conectam de maneiras diversas e 
desempenham papéis distintos, ocupando assim diferentes posições. 
Estudantes do ensino médio, monitores, técnicos do Poder Legisla-
tivo (estadual e municipal) e professores universitários e do ensino 
médio são os nós da rede. A natureza da relação estabelecida entre 
esses nodos depende do contexto. O surgimento de novos nodos ou 

o  desaparecimento de um nodo existente modifica a maneira como a 
rede se conforma, daí sua complexidade e emaranhamento.

O que se dá entre os nodos, ou seja, a relação entre eles é a conexão, 
que é a ligação de um nó a outro com dependência e nexo. A cone-
xão entre os nodos se diferencia de acordo com a temporalidade do 
projeto, com os picos de atividades ou ainda em relação à organiza-
ção geográfica existente. Existem nodos-estudantes que estabelecerão 
suas conexões em virtude da região onde estão inseridos e simultane-
amente nodos-coordenadores que estabelecerão conexões em virtude 
de processos do projeto, como a realização das plenárias municipais, 
regionais e/ou estadual. Cada conexão reconfigura a rede e altera as 
distâncias entre os nodos e torna mais compacto o conjunto deles, o 
que a faz se distinguir de si mesma permanentemente, seja pelas no-
vas conexões, seja pela mudança do tipo de relação que se estabelece 
entre os nós.

Um tipo de conexão interessante é o que ocorre entre os especialistas 
da ALMG responsáveis pela página no Facebook do projeto. Eles estão 
ligados a diversos nodos sem estarem conectados aos coordenado-
res municipais ou estudantes diretamente. À medida que transmitem 
informações e instigam a interação, criam elos e motivos, suscitam 
intervenções, construindo uma teia na qual as conexões se entrela-
çam como num tecido, sem que se possam identificar os pontos que 
as originam. Sua influência no funcionamento da rede do projeto é 
inquestionável. São superfícies de passagem, planos ou camadas que 
funcionam como pontes.

A trama da rede é tecida porque um nó se relaciona com outro. O con-
junto de conexões parte sempre de uma relação entre dois nodos que 
se propaga e desenha uma configuração que é coletiva. Uma trama na 
qual os nodos podem ser pontes para outros e podem conectá-los em 
graus diferentes de distância. É aí que se percebe uma propriedade 
crucial das redes: a transitividade. Se A conecta-se com B e B conecta-
se com C, A e C também estão conectados. Ou seja, nodos servem de 
passagem a outros nodos, funcionando como pontes e atalhos (MAR-
TINHO, 2011). A transitividade é a capacidade de ir além do que está 
posto, do que já está articulado, reduzindo a distância entre nodos.

Essa propriedade permitiu a expansão do projeto de forma sólida 
e intensa. Em três anos, o projeto passou de 12 para 43 municípios 
participantes e, em dois anos, de 8 para 12 polos regionais. A criação 
das pontes e atalhos faz que haja um número maior de participan-
tes interconectados, principalmente por meio digital, o que ajuda a 
minimizar os obstáculos advindos do distanciamento geográfico e do 
número reduzido de vezes que os grupos de cada município interagem 
presencialmente. Além disso, permite que soluções sejam encontra-
das e compartilhadas inclusive para desafios e problemas específicos 
de cada grupo.

Os nodos formados pelos coordenadores e monitores que promovem 
a interlocução social do projeto nos polos e respondem pela divulga-
ção do projeto junto à população da cidade mantêm estreita intera-
ção com o setor responsável pela administração das redes sociais9 da 

9 Aqui se consideram, em particular, o Facebook e o Twiter, e não o conceito de rede social em 
sentido mais amplo, que é trabalhado como conceito de base  neste trabalho.
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ALMG, a gerência de mídias digitais, e com a coordenação estadual 
do projeto, ligando-os pela transitividade a cada município de um 
polo (coordenação, estudantes e comunidade). Também recebem e 
conduzem a informação dos setores parceiros do projeto na ALMG a 
esses municípios por meio de ações conjuntas e articuladas, como a 
campanha “Como vejo minha cidade” e a campanha “#maisjovens-
napolítica”10.

Alguns nodos concentram um número muito maior de conexões do 
que outros, possuindo alta conectividade. Na teoria de redes eles são 
chamados de hubs, como explica MARTINHO (2011, P.32):

“Determinados nodos com maior aptidão tendem a 
atrair mais conexões do que outros nodos, num pro-
cesso de reforço positivo que só aumenta sua conec-
tividade e sua capacidade de atrair mais conexões. 
Nodos altamente conectados acabam por se tornar 
a conexão preferencial de outros nodos justamente 
por sua alta conectividade e, desse modo, aglutinam 
um número muitas vezes maior de conexões do que 
nodos menos conectados. Esses nodos de alta co-
nectividade são conhecidos como hubs”.

Os coordenadores da cidade-sede do polo regional e também a coor-
denação estadual se comportam em diversos momentos do projeto 
como nodos de alta conectividade em função de sua natureza. Todos 
aqueles que assumem papel de articulação, condução e disseminação 
de saberes e informações estão ligados a diversos outros nodos e, mui-
tas vezes, servem de ponte para outras ligações. Em outros momentos, 
o alto fluxo de conexões se dá partindo dos coordenadores municipais 
em sua relação com suas equipes e seus estudantes. Os coordenado-
res de polo são hubs em função de sua relação com os participantes 
das cidades que compõem o polo regional. A coordenação estadual 
é um hub na medida em que se conecta a todos os coordenadores 
municipais e regionais, além de manter contato com outros parceiros. 
Uma das câmaras municipais do sul de Minas, a de Pouso Alegre, é 
um exemplo típico de hub com grande poder de conexão. Já na fase 
de preparação da edição do PJ de Minas 2016, iniciou um processo 
para divulgação e convencimento de cidades vizinhas, acarretando a 
adesão de 17 das 43 câmaras participantes nesse ano e a consequente 
formação de 4 dos 12 polos regionais.

Uma propriedade estrutural das redes é a densidade. Essa proprieda-
de nos diz da quantidade de interconexões entre os nodos, ou seja, en-
tre os atores da rede. As interconexões se realizam por meio da troca 
de informações e de recursos, na construção e no compartilhamento 
de regras e de decisões frente aos problemas que se apresentam. Re-
giões mais densas de conexões formadas por aglomerados de nodos 
altamente conectados entre si são chamadas de clusters. No projeto, 
as comunidades escolares, grupos colaborativos e coletivos funcionam 

10  A primeira instigava os estudantes a postarem fotos de sua cidade, que guardassem relação com 
a temática da edição “Mobilidade Urbana”, e depois escolhessem, em cada município, aquela que 
mais representava sua cidade. As escolhidas foram expostas durante atividades da etapa estadual. Já 
a campanha “#mais jovens na política” incentivava os participantes do PJ a difundirem a importância 
da participação política em seus espaços de convivência, ultrapassando os ambientes do projeto .

como clusters. Os coordenadores de municípios se conhecem, conhe-
cem os estudantes e os monitores de seu município. Esses, por sua vez, 
também passam a se conhecer, mesmo estando fisicamente em locais 
diferentes. A transitividade permite que todos estejam interligados de 
forma densa, formado clusters que propiciam a troca de conhecimen-
tos e o desencadeamento de construções coletivas.

No que se refere aos 12 polos regionais do PJ de Minas, pode-se per-
ceber que 10 se comportam como clusters – alto grau de relações re-
cíprocas – e são aqueles que possuem três ou mais municípios inte-
grados. Por outro lado, os outros dois polos regionais, formados por 
dois municípios, não apresentam esse comportamento, exatamente 
porque cada um deles é composto por apenas dois municípios. Nesse 
caso, há uma característica de “dipolo”, com conexões entre um e ou-
tro nodo. Entre esses nodos se estabelece uma relação biunívoca, sem 
a presença local da transitividade apresentada nos que se comportam 
como clusters. Também é possível perceber clusters transitórios, nodos 
interligados numa mesma região e em tempo sincrônico, por exemplo 
quando acontece a realização das plenárias de cada etapa.

No PJ de Minas, como em outras redes de alta densidade que apresen-
tam  clusters, o compartilhamento de recursos e informações é facilita-
do, a confiança entre os atores tende a ser ampliada e se torna possível  
um maior controle dos processos. 

A contínua reconstrução de acordos e entendimentos permite que sur-
jam comportamentos mais padronizados que facilitam a definição de 
modos coletivos de agir frente a incidentes e a situações excepcionais.

Em alguns momentos do projeto, percebem-se clusters em torno dos 
coordenadores estaduais. Em outros, em torno de um determinado 
especialista que realiza algum tipo de atividade de formação. Em ou-
tras ainda, em torno das coordenações regionais, como citado ante-
riormente.

Num clusters os vínculos são fortes e as ligações são fortalecidas por 
alguma razão específica como, por exemplo, a afinidade entre dois no-
dos, e também pela transitividade que, conforme MARTINHO (2011), 
adensa ainda mais a rede ao redor de certos nodos. Na dimensão esta-
dual, há um vínculo tão forte entre a ALMG e a PUC Minas que até ago-
ra, nessa análise, as duas instituições foram tratadas como um único 
nodo. Essa estreita ligação desencadeia a formação de vínculos fortes 
também com as câmaras municipais parceiras do projeto. No recorte 
regional, o vínculo forte é estabelecido entre a coordenação estadual 
e a cidade-sede do polo regional, que desencadeia a formação de vín-
culos fortes com as câmaras municipais do polo. No recorte municipal, 
o vínculo forte se estabelece entre câmara municipal, monitores e/ou 
escolas de ensino médio.

Os vínculos fortes costumam se localizar nas partes mais centrais da 
rede ou se apresentam como centros diversos quando o desenho da 
rede tende a uma descentralização. Já os vínculos fracos, laços en-
fraquecidos ou ainda não consolidados, tendem a se estabelecer na 
periferia, já que as chances de transitividade são menores. Esse é o 
caso dos vínculos entre estudantes de regiões diferentes em determi-
nados momentos do desenvolvimento do projeto. Quando laços fra-
cos são identificados entre polos que deveriam ser mais fortemente 
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 conectados, relações e ações mais localizadas são empreendidas com 
a intenção de ampliar a intensidade da interação. A natureza fraca do 
vínculo por vezes é percebida entre câmaras que ingressam no proje-
to. Os polos regionais concebem formas de fortalecer esses vínculos, 
por exemplo, acompanhando o lançamento do projeto em municípios 
parceiros de sua área de atuação, auxiliando em visitas de apresenta-
ção do projeto em escolas convidadas a participar, realizando visitas 
de troca de experiências e de apoio aos municípios que necessitam de 
maior integração.

Às vezes é feito um rodízio entre as cidades do polo quanto à defini-
ção da cidade que assumirá a sede regional, configurando mais uma 
estratégia possibilitadora do fortalecimento dos vínculos. Tempos e 
distâncias são minimizados e viabiliza-se a expansão do projeto de for-
ma consolidada. A existência de determinados vínculos fracos, contu-
do, ocorre nas redes em função da natureza de certos laços que são 
e sempre serão fracos. É o caso dos laços entre os representantes e 
representados ou entre estes e as coordenações regional e estadual.

A intensidade dos vínculos entre os nós definem a coesão da rede. Co-
esão é uma propriedade relacional dos pares de nós, diferentemente 
da densidade, que é uma propriedade estrutural da rede.

Observa-se que

“conexões fortes e redes densas são mais vantajo-
sas em ambientes estáveis e conexões fracas e redes 
difusas são mais benéficas em ambientes incertos. 
Isso porque as conexões fortes e as redes densas 
são associadas à troca de informações refinadas e à 
confiança, enquanto as conexões fracas e redes difu-
sas são associadas às novas informações”. (FUSCO, 
2005, p. 158)

Como vimos, a rede do PJ de Minas é ora densa, ora difusa. Seus víncu-
los podem ser fortes ou fracos. Nos momentos em quem o projeto se 
expande, que novos atores se incorporam a ele ou que novos tipos de 
conexão são estabelecidos, a rede apresenta menor densidade e a co-
esão também é menor porque os vínculos são fracos. A confiança está 
por se construir e as informações trocadas são genéricas. Os vínculos 
são fortalecidos e a densidade da rede é ampliada à proporção que a 
confiança cresce, que as informações vão ficando mais específicas e o 
trabalho cooperativo se estabelece.

As principais estratégias utilizadas nos últimos anos para ampliar o 
número de conexões (densidade) e a intensidade do relacionamen-
to (coesão) entre estudantes de municípios distintos são os cursos 
no ambiente virtual de educação a distância da Escola da ALMG, a 
plataforma Moodle e a página no Facebook. Ao longo do projeto, a 
coesão e a densidade aumentam significativamente, mas é após a 
plenária estadual que se observa uma “explosão” de conexões e um 
aumento na intensidade delas, envolvendo, inclusive, os estudantes 
representados. Na edição de 2016, puderam-se observar conexões 
entre a coordenação estadual e os estudantes que não saíram dos 
municípios, mas que se fizeram presentes por meio das redes digitais 
e dos cursos a distância.

Também nos polos regionais em 2016, foi percebido um aumento das 
conexões dos estudantes entre si e entre eles e as coordenações mu-
nicipais, regionais e a estadual. A incorporação das Visitas Orientadas 
à ALMG11 no rol de atividades das etapas iniciais do projeto também 
auxiliou nessa ampliação, uma vez que promoveu a integração dos es-
tudantes de um mesmo polo. Há outras estratégias de conexão, que 
também fogem da percepção inicial, que poderiam ser apontadas. 
Muitos estudantes têm criado grupos de whatsapp e grupos deriva-
dos das fanpages do projeto (estadual ou municipais), alguns inclusi-
ve com perfis fechados. Os grupos de whatsapp, inclusive, apontam 
o descentramento dessas outras modalidades de rede, muitas delas 
mais ativas, e que se conectam pouco com os nossos perfis e redes 
mais institucionais.

5.3 – As conexões, a posição do centro e as etapas dos projetos 

Do ponto de vista dos processos do projeto, pode-se traçar um fluxo de 
ações que se divide em cinco etapas.

Na etapa de preparação, as atividades envolvem decisões estratégicas 
para a próxima edição e a organização das diretrizes e acordos para o 
início do projeto. Ela inicia com a avaliação da edição anterior e prevê 
o trabalho de gerenciamento estadual do projeto com o planejamento 
das ações apontadas como pontos de melhoria e continuidade. A co-
ordenação estadual aparece como centro das conexões, que são mais 
fortes entre ela e as coordenações municipais. Já os parceiros munici-
pais e os estudantes nem chegam a estar conectados, ou quando mui-
to se ligam por vínculos fracos.

As atividades de implantação são desencadeadas pela coordenação 
estadual, mas já começam a ser estabelecidas conexões mais fortes 
entre estudantes e a coordenação municipal. Dá-se início a um pro-
cesso de descentralização. Aqui as coordenações municipais aparecem 
como hubs, nodos de alta conectividade, e as interações que estabe-
lecem são a chave que aciona o projeto. Elas se conectam entre si, 
com os estudantes de seus municípios, com coordenadores de seus 
polos regionais, com a coordenação estadual e com os parceiros com 
os quais passam a contar para realizar as atividades.

Na Etapa Municipal, as zonas densas de relações entre nodos perma-
necem no nível local, entre estudantes, parceiros e monitores, tendo 
na pessoa do coordenador municipal o nodo que interliga os demais. A 
densidade da rede em torno dos coordenadores regionais e estaduais 
diminui, mas não se pode dizer que os vínculos sejam fracos. Também 
aqui os municípios se configuram como múltiplos centros.

Na Etapa Regional, as zonas densas entre nodos se configuram entre 
os coordenadores municipais, os coordenadores do polo e os estudan-
tes, sendo que os coordenadores regionais ocupam a posição de cen-
tros espalhados pela rede, agora em menor número. A densidade da 
rede aumenta em torno das coordenações regionais, mas não diminui 
entre os municípios.

11 Visitas Orientadas é um programa da ALMG realizado pela Escola do Legislativo, que recebe 
semanalmente turmas de estudantes da educação básica para conhecer como funciona o Poder 
Legislativo e visitar os espaços nos quais acontecem as reuniões de Comissões (plenarinhos) e o 
Plenário.   
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Observa-se que a introdução de uma etapa regional do projeto, 
além de possibilitar a ampliação numérica dos participantes, ga-
rante que o trabalho na etapa estadual seja mais qualificado e 
contribui para o amadurecimento do sentido de coletividade entre 
os estudantes e os coordenadores municipais. Permite também a 
ampliação do processo de formação política que compromete mais 
intensamente os coordenadores municipais que passam a se conec-
tar de forma mais densa e coesa (mais conexões e conexões mais 
fortes) com coordenadores dos municípios do polo, construindo-
se e reconstruindo-se como gestores e educadores do projeto para 
além dos limites municipais.

Por fim, na Etapa Estadual, as zonas densas se espalham entre nodos 
de diversos tipos. Aumenta a conexão entre a coordenação estadual 
do PJ de Minas, setores da ALMG envolvidos nas atividades em Belo 
Horizonte, a PUC Minas e coordenadores regionais. Os vínculos fracos 
são os que se estabelecem entre coordenadores regionais e coorde-
nadores municipais. Observa-se nessa etapa, de novo, um aumento 
da densidade e da coesão da rede, que se complexifica, atingindo seu 
momento de maior emaranhamento. A coordenação estadual volta 
a assumir certa centralidade, como na etapa de preparação, atuando 
como apoio ou fomento também às interações entre estudantes. As 
interações entre os estudantes aumentam em número e em intensi-
dade e eles passam a interagir com atores com os quais antes não se 
conectavam.

Como já foi ressaltado, o caráter não estático da centralidade no projeto 
auxilia a propagação da informação, a construção de conhecimentos e a 
tomada de decisão de forma mais horizontalizada. Alguns nós que inter-
medeiam uma relação entre outros nós comportam-se temporariamen-
te como centro, com importância equivalente a seus similares na rede.

6 – Considerações finais

Irregular, dinâmica e multiforme. Às vezes densa, às vezes difusa. Va-
riável, muito ou pouco coesa, mas em constante ampliação devido à 
transitividade das conexões. A análise da rede que se desenha ao lon-
go da execução do PJ de Minas diz muito sobre os resultados obtidos 
nos dois últimos anos e sobre as mudanças ocorridas no projeto nes-
se período. Refletir sobre as características dessa rede permite que se 
percebam os gargalos, os desafios e as potencialidades do projeto, e 
pode auxiliar no embasamento de futuras modificações que se fizerem 
necessárias.

Considerando a descrição e a exploração feitas até o momento neste 
trabalho, é possível apresentar algumas considerações que poderão 
auxiliar na condução do projeto nas próximas edições. Ressalte-se ape-
nas que esta abordagem do projeto é ainda incipiente e necessita de 
aprofundamentos teóricos e do estabelecimento de metodologias de 
pesquisa que permitam, talvez, a evolução dessas considerações para 
conclusões ainda mais fundamentadas.

• A horizontalidade pretendida e perseguida parece estabelecer-se, 
a despeito de as relações sociais experienciadas por seus parti-
cipantes serem quase sempre hierarquizadas. Família, escola, 

 religião, trabalho, interação com o Estado são exemplos de di-
mensões do relacionamento humano que estão longe de ser ho-
rizontais. O esforço para minimizar a verticalidade deve ser per-
manente e advir do crescente empoderamento dos participantes, 
também explicitando a equivalência e a igual importância de cada 
nó da rede. Não é pequeno esse desafio, uma vez que os atores 
têm papéis diferentes e se engajam no projeto com graus diversos 
de motivação e envolvimento. A qualquer momento podem surgir 
descontinuidades entre relações e estagnação no fluxo de informa-
ções.  Por isso, é importante manter sempre explícitas as escolhas 
filosóficas e metodológicas do projeto de fundar-se no diálogo, na 
colaboração e na construção da autonomia, pois nelas residem as 
chances de se deslocar o trabalho de uma estrutura arbórea e hie-
rarquizada para uma estrutura mais complexa e horizontal. 

O poder deve ser progressivamente partilhado, as decisões cada 
vez mais coletivas, ao mesmo tempo que a responsabilidade e o 
grau de envolvimento dos partícipes também devem aumentar. 
A multiliderança deve configurar-se como característica dos pro-
cessos vivenciados. O fluxo de informações precisa ser livre entre 
os nós, cada vez menos sujeitos a interdições ou censura. A cons-
trução e a partilha do conhecimento é corresponsabilidade12 de 
todos. Isso requer o esforço e o comprometimento individual dos 
sujeitos e das instituições que, em permanente parceria, poten-
cializam e multiplicam seus saberes.

À medida que a rede se configura de forma a dar conta dessa ho-
rizontalidade, crescem a autonomia e a liberdade de ação dos par-
ticipantes em prol dos objetivos e valores compartilhados. Numa 
aparente contradição, ao mesmo tempo cresce a consciência da 
interdependência, de forma a produzir um movimento de expan-
são e contração, que se orienta ora da parte para o todo e ora do 
todo para a parte.

Dilemas podem surgir, já que o afastamento de um modelo 
verticalizado não mais pressupõe que as respostas e decisões 
advêm de um centro hierarquicamente superior. Assim sendo, 
ao longo desse movimento, alguns participantes acostumados 
com uma lógica linear e plana sentem certo “desamparo”, en-
quanto outros procuram fazer prevalecer escolhas individuais, o 
que pode levar ao desejo de desistir ou de retornar à estrutura 
vertical. Como o sistema é homeostático, ou seja, como ele está 
sempre se autorregulando para manter seu equilíbrio, a per-
sistência do diálogo produz reconfigurações e os conflitos são 
resolvidos, sendo identificados novos padrões de ação.

Reconhece-se que, apesar de a horizontalidade ser uma prática cons-
tante, o sistema opera oscilando entre ela e uma certa verticalidade. 
Há processos, atribuições e prerrogativas que ainda são  exclusivos 

12 HENRIQUES, BRAGA E MAFRA, 2004,p.41-44) apresentam uma escala dos tipos de relacionamento 
que configuram os vínculos dos participantes com o projeto que integram. Os níveis propostos por 
eles vão da reunião desses participantes em espaços geográficos, passa pelo nível de informação que 
detêm, pelo julgamento e tomada de posição, pela ação propriamente dita, pela coesão que indica o 
quão interdependentes são as ações realizadas pelos participantes, pela continuidade dessas ações, 
pela corresponsabilidade e pela participação institucional. Podemos identificar todos esses níveis ao 
longo do desenvolvimento do projeto, que tem como objetivo, no que diz respeito à participação, 
atingir os níveis que representam os vínculos mais fortes.
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da coordenação estadual, ainda que apontem mais para um ideal de 
autorregulação do que para uma autorregulação de fato. Ou seja, a 
coordenação estadual ainda determina uma série de processos, es-
colhas, práticas e regula/medeia conflitos por ter mais poder dentro 
dessa rede.

A expansão do projeto, portanto, parece depender do constante 
incremento de sua horizontalidade. O aumento progressivo da au-
tonomia dos municípios e dos polos regionais, por exemplo, apon-
ta para a possibilidade de inclusão de um número maior de parti-
cipantes. Ao se considerar que o Estado tem 853 municípios, que 
apenas 43 estão incluídos no projeto e, ainda assim, o projeto tem 
alto nível de sofisticação e complexidade, fazê-lo chegar às demais 
localidades vai exigir mudanças estruturais que pressupõem a par-
tilha do poder decisório e das responsabilidades.

• Exatamente pelo apresentado no item anterior, torna-se necessário 
repensar se é realmente o modelo dos seminários legislativos que 
deve continuar inspirando o PJ de Minas. O modelo das conferências 
parece ser a evolução natural do desenho atual. Concebidas como 

“processos participativos de larga escala, voltados 
para a discussão de políticas públicas a partir do diá-
logo entre representantes do governo e da socieda-
de, esses processos possuem uma estrutura escalo-
nada13, envolvendo diferentes níveis da Federação”. 
(IPEA, 2013,p.9)

A exemplo do que se faz no nível nacional das conferências, ha-
veria um regulamento geral, amplamente discutido. Além dos 
princípios básicos da participação democrática, da descrição dos 
procedimentos possíveis, a título de orientação, esse regulamen-
to geral definiria, por exemplo, o número de representantes a 
participar na etapa estadual; as regras para eleição desses repre-
sentantes com direito a voz e voto; a existência ou não de cotas 
para grupos minoritários; calendário com datas limites tendo em 
vista a etapa estadual. Cada etapa seguiria o regulamento geral 
e teria seu regimento, com regras próprias de sua escala, elabo-
radas no âmbito em que serão aplicadas. O regimento estadual 
estabeleceria a temática a ser discutida, o número de propostas 
a serem enviadas, por região, para cada subtema, a duração e a 
logística da etapa estadual. Os polos regionais fariam a organiza-
ção do calendário de suas plenárias, bem como as regras relacio-
nadas à apresentação de propostas, com definições amplamente 
discutidas e estabelecidas no escopo do próprio agrupamento, 
observando o cronograma geral e as orientações para formação 
e participação democrática. No âmbito municipal, a forma de 
se organizar seria definida pelos participantes dos municípios, 
respeitadas as regras gerais das etapas regional e estadual. As 
orientações relativas à formação constariam do regulamento ge-
ral, como diretrizes, sem o controle dos articuladores das etapas 
sucessivas. Esse controle também deve ser compartilhado, assim 

13 “Entende-se por estrutura escalonada a realização das conferências em uma sequência de etapas 
conectadas entre si, em geral, etapas municipais, estaduais e nacionais.” (Op. cit.)

como a responsabilidade pela qualidade da formação. Os articu-
ladores de todas as etapas conviveriam com as dissonâncias e 
diversidades de métodos e escolhas, abstendo-se uns de apre-
sentarem a outros modelos, padrões, formatos rígidos ou regras 
impostas. 

Ressalte-se que aquilo que se apresenta aqui configura possibili-
dades, sugestões tecidas ainda no âmbito das reflexões teóricas. 
Para sistematizar e organizar esse movimento de modificação do 
modelo de inspiração do projeto, estudos pelos diversos parcei-
ros devem ser feitos, com tempo e disposição para a construção 
coletiva. Sugere-se que mudanças significativas sejam implanta-
das depois de amplamente discutidas pelos atores das institui-
ções parceiras por dois ou três anos.

Nesse possível encaminhamento, cuja modelagem se aproximaria 
do formato das conferências, a realização da plenária estadual se-
ria o momento de o Legislativo estadual compartilhar também a 
sua expertise na realização de projetos de educação para cidada-
nia e de mecanismos que fomentam a participação, os quais não 
são nem absolutos nem únicos.

Um desafio e um desconforto, pois o não obrigatório traz em si o 
imprevisto e a permanente necessidade de potencializar a inter-re-
lação formativa de todos os atores.

Embora a ampliação da participação torne o projeto mais demo-
crático em função da inclusão de mais atores na tomada de deci-
sões, isso não aumenta necessariamente a flexibilidade da aplica-
ção do que foi decidido. Ser democrático não significa estar livre 
para fazer o que se quer, mas, sim, para participar das decisões 
sobre o que deve ser feito. O fato de as regras serem compartilha-
das e seu cumprimento controlado por um número maior de pes-
soas, por um lado aumenta a tensão entre os participantes, mas 
por outro permite que situações extraordinárias sejam resolvidas 
mais coletivamente.

• Importante destacar uma potencialidade do projeto evidenciada 
pela configuração em rede e seus desdobramentos. As limitações 
operacionais (custos e logística das plenárias principalmente) exi-
gem que o modelo de representação seja reproduzido pelo proje-
to. É impossível que todos os estudantes sigam participando nas 
etapas municipal, regional e estadual e por isso são eleitos re-
presentantes que votam em nome de seus representados. Assim 
como no sistema político eleitoral, há uma tendência de afasta-
mento entre quem escolhe e quem é escolhido, quem representa 
e quem é representado. Com a adoção do modelo de rede, essa 
distância tende a ser encurtada, uma vez que os representados 
poderão continuar acessando as informações relativas ao anda-
mento do projeto via meios digitais. A participação ganha certa 
continuidade, pois aqueles não eleitos para as plenárias podem 
continuar atuando, discutindo e trazendo elementos para a deli-
beração. O trabalho em rede, além de permitir essa participação 
continuada no projeto, propicia o entendimento de que a votação 
não é o único momento constitutivo do processo  democrático, 
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que essencialmente se consubstancia é na constante interação 
entre os participantes. 

A dupla ficção em que se assenta a legitimidade dessa representa-
ção (SILVA, 2009) – a de que a maior parte vale pelo todo e a de que 
uma vez eleito, o representante está permanentemente ligado ao 
representado – pode ser relativizada, tendo em vista que os vínculos 
podem permanecer graças às conexões e às propriedades que ca-
racterizam o trabalho em rede, ou podem ser renegociados, graças 
à possibilidade de interação permanente. É por meio do fluxo comu-
nicativo que as redes estabelecem se a proximidade e a diferencia-
ção estão legitimadas. Cada vez mais é possível considerar questões 
mais próximas dos indivíduos, permitindo que se diferencie aquilo 
que constitui as singularidades. Essa consciência das características 
de seu próprio pertencimento dá aos participantes uma maturidade 
maior para refletir e fazer suas escolhas.

• Uma tendência do projeto ficou mais evidente nas duas últimas 
edições: um maior avanço no nível procedimental do que nível 
conceitual das discussões, ainda que nesse nível também possam 
ser observados avanços. É inegável que o aprimoramento da forma 
apura o conteúdo e vice-versa. Não se quer aqui ignorar o salto 
qualitativo no nível das discussões proporcionado pela regionali-
zação do projeto, o que já foi mencionado anteriormente neste 
trabalho. Contudo, observa-se o fortalecimento de uma dimensão 
reguladora que ultrapassa o cumprimento das regras estabeleci-
das, tornando-as, algumas vezes, mais importantes que as próprias 
proposições.

Do ponto de vista da participação dos jovens na esfera política, 
o PJ de Minas tem um formato mais sofisticado do que outros 
projetos similares no País. Além de não ser uma simulação de 
participação ou de representação parlamentar, já se ultrapassou 
o entendimento de que todo problema é resolvido por meio da 
criação de um dispositivo legal. As propostas encaminhadas ao 
Poder Legislativo (municipal e estadual) não se configuram ape-
nas como sugestões de projetos de lei, mas sugerem ações, pon-
tuam a necessidade de fiscalização, além da identificação de ou-
tros espaços de deliberação.

No que diz respeito aos temas escolhidos, pode-se dizer que, na 
maior parte das vezes, tratam de recortes de políticas públicas, 
ficando o debate, às vezes, restrito a soluções de problemas es-
pecíficos ou pontuais. Aparentemente, para facilitar a elaboração 
de propostas, os temas considerados como possíveis são apenas 
aqueles bem delimitados, não muito complexos ou que permitam 
subdivisões que restrinjam o escopo das discussões. Talvez fosse o 
momento de ousar e orientar as discussões para um debate mais 
amplo da política, que aborde elaboração de diretrizes que orien-
tem as peças orçamentárias, a distribuição de recursos e a reflexão 
de questões fundantes, relativas ao tipo de Estado que se deseja, 
com a preocupação de abordar problemas mais estruturais e me-
nos localizados.

A dificuldade desse salto qualitativo – sabe-se – é imensa, porque 
as reflexões que são feitas no PJ de Minas não só espelham a cultu-
ra política da sociedade brasileira, mas também são limitadas pelo 
âmbito federativo para o qual as propostas são endereçadas.

Ao se pretender uma formação política, uma educação sobre, pela 
e para a cidadania, (SANTOS, 2005) é necessário que se introdu-
zam no projeto elementos que permitam seja ultrapassado o “va-
rejo” das precariedades evidentes e seja aberta a possibilidade de 
discussão de programas e escolhas para planos de ação governa-
mentais no nível estratégico.

Aprimorar o projeto significa também adensar o conteúdo da for-
mação e das discussões, de modo a refletir as várias dimensões da 
cultura política, por meio do desenvolvimento de espaços e habi-
lidades de comunicação, da busca do domínio de técnicas e tec-
nologias relevantes (educação pela cidadania), da construção de 
conhecimento sobre o mundo político (educação sobre cidadania), 
do reconhecimento pelos participantes de seu lugar como sujeitos 
e da adoção de valores democráticos e republicanos que orientem 
as ações dos indivíduos para o enfrentamento de questões políti-
cas cada vez mais amplas e complexas (educação para a cidadania).
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