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apresentação

apresentação

Recebfi o convfite dos pesqufisadores da PUC 
Mfinas  para  apresentar  este  flfivro,  que  retrata  e 
anaflfisa com profundfidade o projeto Parflamento 
Jovem,  cfiente  da  responsabfiflfidade  a  mfim  con-
ferfida e com a emoção de quem partficfipa do 
projeto  desde  a  sua  concepção  e  compartfiflha 
do entusfiasmo de seus novos componentes a 
cada ano e a cada resufltado coflhfido. Estamos 
aqufi dfiante também de um novo e vaflfioso resufl-
tado:  uma  produção  cfientífica,  que  aflfia  vfisfitas 
teórficas  à  fimportante  memórfia  do  projeto  e  às 
finvestfigações reaflfizadas sobre a formação poflítfi-
ca dos jovens partficfipantes do período de 2004 
a 2008. Tafl pesqufisa, desenvoflvfida em dofis anos 
de trabaflho, envoflveu professores e estagfiárfios 
do  Departamento  de  Cfiêncfias  Socfiafis  da  PUC 
Mfinas e contou com financfiamento da Fapemfig.

Sua pubflficação contrfibufi para o contínuo ama-
durecfimento do projeto, que tem flugar de des-
taque na Assembflefia Legfisflatfiva e já conqufista 
outros unfiversos. Trata-se de uma experfiêncfia 
finovadora por condensar processos de educa-
ção,  formação  poflítfica  e  exercícfio  da  cfidada-
nfia sfimufltâneos e sfintonfizados com a flfingua-
gem, os finteresses e o rfitmo do seu púbflfico: 
os estudantes. A dfinâmfica torna-se sfinguflar e 
motfivadora ao reunfir a crfiatfivfidade que flhe fim-
prfimem os jovens às normas que regem uma 
finstfitufição democrátfica, representatfiva e pflurafl 
como o Parflamento. Isso atesta, de um flado, a 
potencfiaflfidade  e  o  finteresse  da  juventude  na 
atfivfidade poflítfica, mufitas vezes desdenhados; 
e, de outro, a rfiqueza da partficfipação popuflar 
dfireta nas decfisões do Estado. 

ANDRÉ QUINTÃO
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Como o flefitor poderá ver nas pesqufisas e anáflfises aqufi pro-
duzfidas,  com  o  rfigor  técnfico  e  a  vaflorosa  proprfiedade  finte-
flectuafl  dos  autores,  o  Parflamento  Jovem  tem  flegado  um 
resufltado posfitfivo sobre as atfitudes poflítficas de seus partficfi-
pantes e sobre o Poder Legfisflatfivo mfinefiro. Dessa forma, es-
sas págfinas são de grande vaflor para trabaflhos futuros que 
finvestfiguem aflternatfivas e dfiflemas atuafis no campo educa-
cfionafl e no campo poflítfico em nossa compflexa socfiedade do 
sécuflo XXI. 

Vfivemos um período transformador em que a democracfia, flonge 
de ser um regfime pronto e fideafl para a conqufista da flfiberdade e 
justfiça socfiafl sonhados ou prometfidos, consoflfida-se como uma 
base em movfimento que se ampflfia tanto em número de esta-
dos democrátficos no mundo, quanto no finterfior do seu funcfio-
namento e da socfiedade cfivfifl. O pensador Norberto Bobbfio fafla 
da “passagem da democracfia poflítfica para a democracfia socfiafl”, 
essa que se expande nas reflações socfiafis e pessoafis em suas 
dfiversas  dfimensões  da  contemporanefidade.  Na  estrfita  esfera 
poflítfica finstfitucfionafl, acredfito que esse movfimento não serfia de 
uma passagem da democracfia representatfiva para a democracfia 
dfireta, mas para a convfivêncfia crescente de ambas. 

Assfim, na Assembflefia Legfisflatfiva de Mfinas Gerafis, a Comfis-
são de Partficfipação Popuflar – CPP – fofi crfiada em junho de 
2003, em sfintonfia com a crescente exfigêncfia da socfiedade 
de  ampflfiação  da  democracfia.  Na  estefira  dessa  finficfiatfiva,  a 
PUC Mfinas procurou a Comfissão para propor um projeto de 
formação  poflítfica  dos  estudantes.  Nasceu,  então,  o  Parfla-
mento  Jovem,  da  assocfiação  entre  CPP,  Unfiversfidade  e  a 
Escofla do Legfisflatfivo, que já então possuía rfica experfiêncfia 
de fintegração com escoflas e formação para a cfidadanfia. 

Nesses sete anos, o projeto se agfigantou, consegufiu mobfiflfizar 
Câmaras  munficfipafis  e  escoflas  no  finterfior  de  Mfinas,  engajan-
do novos atores, mas mantendo dfiretrfizes mestras acordadas 
naquefle finícfio, tafis como: a partficfipação de unfiversfitárfios e es-
tudantes  do  ensfino  médfio,  a  escoflha  de  uma  temátfica  com 
a partficfipação dos estudantes, o aprofundamento cofletfivo do 
tema escoflhfido, a formuflação e votação de propostas, que são 
entregues  à  CPP  para  aprecfiação  e  tramfitação  no  Legfisflatfivo. 



educação poflítfica da juventude A EXPERIÊNCIA DO PARLAMENTO JOVEM - 9apresentação

Temas compflexos como poflítficas de educação e transporte 
urbano já produzfiram propostas que se tornaram reaflfidade. 
Cfito  uma,  entre  mufitas  –  a  aflfimentação  escoflar  no  ensfino 
médfio estaduafl - hoje unfiversaflfizada, que fofi fintroduzfida por 
emenda ao orçamento do Estado, proposta peflos jovens.

O  presente  flfivro,  uma  finficfiatfiva  das  pesqufisadoras  Regfi-
na Medefiros e Marfia Eflfizabeth Marques, traz justamente 
uma  avaflfiação  da  eficácfia  de  toda  essa  abrangêncfia  do 
projeto.  Aflém  da  pesqufisa  empreendfida  peflo  Departa-
mento de Cfiêncfias Socfiafis da PUC Mfinas no período de 
2008 a 2010, a pubflficação conta com artfigos de técnficos 
da Assembflefia que partficfiparam do projeto. 

Em dez artfigos, os flefitores terão contato com as abordagens 
educacfionafis que fundamentam trabaflhos da Escofla do Legfis-
flatfivo e, especfificamente, do Parflamento Jovem; o percurso 
sobre as proposfições entregues peflos estudantes ao finafl de 
cada edfição; o hfistórfico e a metodoflogfia utfiflfizada para abarcar 
a compflexfidade da pesqufisa empreendfida; as teorfias demo-
crátficas que subsfidfiaram a finvestfigação; os vaflores poflítficos 
expressos peflos jovens e suas eventuafis mudanças e trajetó-
rfias; a construção de fidentfidade na Comunfidade Orkut crfiada 
peflos partficfipantes do projeto, entre outros.  

Tafl cofletânea provoca reflexões e atesta o flegado do Par-
flamento Jovem, sobretudo, de seu mérfito de promover o 
exercícfio  da  cfidadanfia,  cfitado  como  requfisfito  da  ruptura 
com o cficflo de subordfinação e de finjustfiça socfiafl. 

Crefio  que  não  é  precfiso  dfizer  mafis.  Apenas  do  orguflho 
de fintegrar a finficfiatfiva, da esperança de que seja uma se-
mente de mufitos novos frutos e do convfite à flefitura. 

André Qufintão
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PROFESSORA REGINA DE 

PAULA MEDEIROS

Introdução
Este flfivro é fruto do trabaflho de educação poflí-

tfica reaflfizado por mefio do projeto Parflamento 

Jovem  (PPJ),  desenvoflvfido  pefla  Assembflefia 

Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis/Escofla 

do  Legfisflatfivo  e  pefla  Pontfifícfia  Unfiversfidade 

Catóflfica  de  Mfinas  Gerafis/Curso  de  Cfiêncfias 

Socfiafis, no período de 2003 a 2011. 

A pubflficação está ordenada em duas partes. A 

prfimefira é composta de artfigos que tecem uma 

flefitura  anaflítfica  do  projeto,  fefita  peflos  profis-

sfionafis ALMG e pefla Pró-Refitorfia de Extensão 

(Proex)  da  PUC  Mfinas.  A  segunda  apresenta 

artfigos eflaborados por professores e estagfiá-

rfios do Curso de Cfiêncfias Socfiafis, pautados na 

pesqufisa fintfituflada Partficfipação juvenfifl no Le-

gfisflatfivo flocafl e estaduafl – Projeto Parflamento 

Jovem, financfiada pefla Fundação de Amparo à 

Pesqufisa de Mfinas Gerafis (Fapemfig), reaflfizada 

no período de 2008 a 2010. Seu objetfivo é ana-

flfisar a eficácfia da educação poflítfica vfivencfiada 

peflos jovens partficfipantes do projeto. 

O PJ é consfiderado um projeto de educação 

poflítfica pefla Escofla do Legfisflatfivo mfinefiro, um 

dfisposfitfivo para promover a educação para a 

cfidadanfia e para estrefitar os canafis de refla-

cfionamento entre a socfiedade e o Legfisflatfivo 

(COSSON, 2008) e também um finstrumento 

finstfitucfionafl  da  ALMG  para  a  construção  de 

fimagem  púbflfica  posfitfiva  do  Legfisflatfivo  mfi-

p
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nefiro (FUKS, 2009; MANGUE, 2008). A PUC Mfinas o consfidera um projeto 

de extensão em finterface com a pesqufisa e o ensfino. A finteração das três 

atfivfidades-fim da unfiversfidade se concretfiza por mefio do ensfino, com a oferta 

do curso de formação poflítfica para os monfitores do projeto e de dfiscfipflfinas 

de teorfia poflítfica na grade currficuflar do curso de Cfiêncfias Socfiafis; da pesqufisa, 

quando estudantes são estfimuflados a desenvoflverem projetos de finvestfiga-

ção sobre o Legfisflatfivo nas modaflfidades de finficfiação cfientífica e monografia; 

e da extensão, à medfida que o projeto adota o formato de prátfica educatfiva 

com finstfitufições de ensfino médfio e com a Escofla do Legfisflatfivo de Mfinas 

Gerafis (ELE), por mefio da formação teórfica e prátfica dos estudantes unfiver-

sfitárfios, com mfinficursos e oficfinas de formação, e com os aflunos do ensfino 

médfio, por mefio de oficfinas, debates e vfisfitas à ALMG. 

O  projeto  se  vfiabfiflfiza  com  a  definfição  anuafl  de  temas  e  subtemas  estraté-

gficos, que são objeto de estudos e de proposfições por parte dos grupos de 

aflunos  finscrfitos,  por  mefio  das  escoflas  de  ensfino  médfio  partficfipantes  em 

suas  edfições.  Os  temas  são  definfidos  a  partfir  das  sugestões  das  escoflas, 

dando prfiorfidade àquefles de abrangêncfia socfiafl passívefis de constarem da 

pauta poflítfica do Legfisflatfivo por serem recorrentes na socfiedade. 

As  escoflas  partficfipantes  são  seflecfionadas  segundo  os  crfitérfios  de  propor-

cfionaflfidade – 50% púbflficas e 50% partficuflares –, de flocaflfização – estarem 

sfituadas em dfiferentes regfiões geográficas do munficípfio –, de finteresse e de 

dfisponfibfiflfidade – possfibfiflfidade de as escoflas desenvoflverem o projeto, já que 

efle tem duração de um semestre.

A  prfimefira  etapa  do  projeto  é  de  preparação  dos  monfitores  responsávefis 

para o desenvoflvfimento do PJ nas escoflas de ensfino médfio. Essa etapa tem 

natureza teórfica, apofiada na educação poflítfica democrátfica, tomando como 

referêncfia a democracfia flfiberafl representatfiva e a democracfia partficfipatfiva. 

A segunda é de formação prátfica, por mefio de uma sérfie de atfivfidades de 

formação, em formato de oficfinas, coordenadas peflos monfitores, reaflfizadas 

semanaflmente,  em  sua  mafiorfia,  nas  escoflas  de  ensfino  médfio.  Neflas,  as 

finformações são decodfificadas por mefio de atfivfidades de teatro, de oratórfia, 

de pesqufisa em finternet, de semfinárfio de dfiscussão de textos e de eflabora-

ção de proposfições. 
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A úfltfima etapa do projeto é denomfinada Semfinárfio Legfisflatfivo. Nefla, os aflu-

nos  votam  as  proposfições  depofis  de  defendê-flas,  propõem  junções  e  su-

pressões. Esse evento tem por parâmetro o Reguflamento da Dfinâmfica das 

Sessões do Semfinárfio Legfisflatfivo, que é ajustado pefla coordenação do Par-

flamento Jovem, composta peflas finstfitufições envoflvfidas. Essa etapa é fimpor-

tante porque estabeflece as possfibfiflfidades e os flfimfites de atuação dos mem-

bros do Parflamento Jovem e, por sfi só, é um eflemento de autodfiscfipflfina e 

de aprendfizagem sobre a eflaboração de regras, já que estas são formufladas 

com a partficfipação dos próprfios jovens que firão cumprfi-flas. 

A  avaflfiação  do  Parflamento  Jovem  é  processuafl,  mas,  ao  térmfino  de  cada 

edfição, é fefita uma avaflfiação gerafl das ações desenvoflvfidas. Em uma prfimefi-

ra etapa partficfipam, conjuntamente, a coordenação do PJ composta peflas 

equfipes da Escofla do Legfisflatfivo e da PUC e os professores de ensfino médfio, 

que coordenam o projeto em suas escoflas. A segunda etapa da avaflfiação é 

reaflfizada com os monfitores da PUC e, por fim, os monfitores avaflfiam o proje-

to com os estudantes de ensfino médfio. 

Em 2010, o PJ ganha um novo formato. A ALMG, em parcerfia com a PUC 

Mfinas, eflaborou um projeto de âmbfito estaduafl, envoflvendo munficípfios que 

compõem dfiferentes regfiões do Estado, segundo crfitérfios pré-estabeflecfidos. 

Aflém dfisso, a PUC Mfinas, em parcerfia com a Câmara Munficfipafl de Beflo Ho-

rfizonte, coordena o PJ na Capfitafl. Nos dfiferentes munficípfios mfinefiros, novas 

parcerfias são estabeflecfidas entre as câmaras munficfipafis, as unfiversfidades e 

as escoflas de ensfino médfio. Desenham-se, assfim, novos desafios.

O flfivro, em sua prfimefira parte, apresenta artfigos de autorfia de técnficos da 

ALMG, que descrevem e anaflfisam o projeto desde a sua crfiação até o mo-

mento  atuafl,  quando  o  projeto  ganha  formato  estaduafl. Assfim,  de  finícfio  é 

apresentado o artfigo A quem cabe o formação poflítfica dos cfidadãos?, das 

autoras Castro, Duarte e Keflfles, coordenadoras do PJ na Escofla do Legfisflatfi-

vo da ALMG. Esse texto faz uma abordagem fiflosófica sobre educação, em 

especfiafl aquefla efetfivada por uma escofla flfigada ao Parflamento. Apresenta os 

programas desenvoflvfidos pefla ALMG com foco na juventude e o hfistórfico 

do PJ-BH até o atuafl formato – o Parflamento Jovem de Mfinas–, com refle-

xão anaflítfica sobre o seu processo educatfivo. Apresenta um breve baflanço 

do projeto, para então tecer concflusões sobre efle. O artfigo segufinte é de 
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autorfia de Eucflydes, Bedê, Canêdo, Paofluccfi, Aflbuquerque e Vasconceflos – 

Parflamento Jovem: uma hfistórfia de aprendfizado sobre cfidadanfia e juventude. 

Nefle, os autores abordam a gênese do projeto, sfituando-o no contexto da 

crfiação da Comfissão de Partficfipação Popuflar, que cuflmfina com o processo 

de  estaduaflfização  do  PJ. Apresentam  reflexão  sobre  o  processo  de  forma-

ção poflítfica para a cfidadanfia e ressafltam sua fimportâncfia para a formação da 

autonomfia juvenfifl. O artfigo faz, também, um baflanço dos encamfinhamentos 

dados pefla ALMG às proposfições apresentadas peflos jovens. O próxfimo ar-

tfigo, O Parflamento Jovem e a Gerêncfia-Gerafl de Projetos Instfitucfionafis, tem 

por autores Aveflar, Garcfia, Soares e Martfins. Os autores fazem uma flefitura 

sobre os Eventos Instfitucfionafis da ALMG, expflficam a dfinâmfica do Semfiná-

rfio Legfisflatfivo e apresentam o PJ como um evento finstfitucfionafl específico, 

mas sfimfiflar ao formato de semfinárfio flegfisflatfivo. Descrevem o processo de 

formação vfivencfiado peflos jovens, e em especfiafl, focam esse processo edu-

catfivo, ressafltando o trabaflho de formuflação de proposfições flegfisflatfivas. Por 

fim, o úfltfimo artfigo da prfimefira parte, que fofi eflaborado pefla Pró-Refitorfia de 

Extensão da PUC Mfinas, faz uma apresentação da poflítfica de extensão da 

unfiversfidade e, com base em suas dfiretrfizes, anaflfisa o PJ. 

A segunda parte do flfivro é dedficada à apresentação dos resufltados da pes-

qufisa Partficfipação juvenfifl no flegfisflatfivo flocafl e estaduafl – Projeto Parflamento 

Jovem, financfiada pefla Fundação de Amparo a Pesqufisa do Estado de Mfinas 

Gerafis  (Fapemfig).  Está  organfizada  em  nove  artfigos,  subdfivfidfidos  em  duas 

seções.  A  prfimefira  é  composta  de  artfigos  teórficos  e  metodoflógficos  e  de 

artfigos que apresentam resufltados da pesqufisa obtfidos por mefio da técnfica 

denomfinada “entrevfista partficfipatfiva dfiaflógfica”; a segunda apresenta artfigos 

orfigfinados de fontes documentafis de natureza prfimárfia e secundárfia. 

A prfimefira seção tem finícfio com o artfigo Procedfimentos metodoflógficos da 

pesqufisa: a decfisão pefla pesqufisa quaflfitatfiva, de autorfia de Medefiros. Nefle é 

fefita a apresentação do probflema dos objetfivos do estudo e da metodoflogfia 

utfiflfizada na pesqufisa. Trata-se de uma compflexfidade de técnficas para anaflfisar 

como os jovens sfignfificam a aprendfizagem de vaflores, a experfiêncfia da par-

tficfipação poflítfica, seus fimpasses e desafios. O segundo artfigo, O desenho 

teórfico-anaflítfico da pesqufisa: Partficfipação Juvenfifl no Legfisflatfivo Locafl e Esta-

duafl – Projeto Parflamento Jovem” fofi eflaborado por Marques e apresenta o 

campo concefituafl que subsfidfiou todo o processo de finvestfigação -- democra-
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cfia, cfidadanfia, autonomfia, partficfipação, aprendfizagem poflítfica. A autora con-

forma a teorfia como base eflementar para a compreensão do dfiscurso profe-

rfido peflos atores socfiafis partficfipantes da pesqufisa. A motfivação dos atores 

(aflunos unfiversfitárfios e de ensfino médfio; professores das escoflas de ensfino 

médfio, deputados e vereadores e técnficos da ALMG) para partficfiparem de 

um projeto de natureza de formação poflítfica da juventude fofi dfiscutfida por 

Medefiros no tercefiro artfigo, fintfituflado Desafios para a formação poflítfica de 

jovens. O quarto artfigo, O sentfido atrfibuído aos vaflores de orfientação pessoafl 

e poflítfica peflos partficfipantes do Parflamento Jovem é de autorfia de Marques 

e anaflfisa o sfignfificado atrfibuído peflos jovens aos vaflores que eflegem como 

fimportantes na orfientação de suas vfidas prfivada e púbflfica. O qufinto artfigo, 

As juventudes e seus modos de vfida: reflexões sobre as reflações socfiafis dos 

partficfipantes do Parflamento Jovem  é  da  autora  Aflves.  O  artfigo  apresenta 

dados cofletados por mefio da técnfica Mapa de Vfida e dfiscute o cotfidfiano dos 

jovens, apontando o que consfideram centrafl em suas vfidas. Nessa mesma flfi-

nha, Cunha preparou o sexto artfigo, Projeto Parflamento Jovem: Partficfipação 

no Semfinárfio Legfisflatfivo – construção de uma conscfiêncfia democrátfica, que 

dfiscute a experfiêncfia de partficfipação dos jovens e anaflfisa sua aprendfizagem 

sobre o Semfinárfio Legfisflatfivo, contempflando, especfiaflmente, o aprendfizado 

sobre o Legfisflatfivo mfinefiro.

A  segunda  seção  é  composta  por  dofis  artfigos  eflaborados  com  base  na 

anáflfise  de  documentos  produzfidos  peflos  sujefitos  da  finvestfigação  ao  flon-

go do desenvoflvfimento do PJ. O sétfimo artfigo, fintfituflado O Protagonfismo 

no Parflamento Jovem 2004 a 2008 – as proposfições apresentadas nos 

Semfinárfios Legfisflatfivos da Assembfléfia de Mfinas Gerafis,  anaflfisa  os  docu-

mentos finafis das edfições do PJ compostos peflas proposfições eflaboradas 

peflos jovens no período de 2004 a 2008 e dfirfigfidas à Comfissão de Partfi-

cfipação Popuflar para encamfinhamento flegfisflatfivo. Esse artfigo é de autorfia 

da pesqufisadora Marques. O ofitavo artfigo, O Projeto Parflamento Jovem e 

seu desdobramento vfirtuafl no ORKUT resuflta do documento Comunfidade 

Orkut Parflamento Jovem, crfiada peflos partficfipantes do projeto. Nefle, o au-

tor, Frefitas, dfiscute partficuflarmente a construção da fidentfidade dos jovens 

e as reflações que estabeflecem por mefio de uma comunfidade vfirtuafl. Por 

fim,  o  nono  artfigo,  de  autorfia  de  Nascfimento, Parflamento Jovem, Juven-

tudes e Partficfipação Poflítfica, que apresenta anáflfise de estudos cfientíficos 

recentes sobre juventude e poflítfica. 
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pAo térmfino da flefitura anaflítfica fefita, em dupflas mãos, 

peflas finstfitufições parcefiras do PJ, tornam-se evfiden-

tes  as  múfltfipflas  facetas  do  conhecfimento  sobre  a 

formação  poflítfica  de  jovens  e  a  necessfidade  de  ou-

tros empreendfimentos finteflectuafis nessa dfireção. 

No  entanto,  acredfitamos  que  esse  flfivro  aventa  a 

compflexfidade da sfignfificação dos vaflores poflítficos e 

pessoafis formuflados por quem partficfipa de proces-

sos educatfivos sobre a democracfia; da cufltura poflítfi-

ca;  e,  partficuflarmente,  da  adequação  metodoflógfica 

que possa garantfir um processo de aprendfizado em 

que  se  coadunam  os  sfistemas  de  sfignfificados  da 

democracfia  representatfiva,  hegemônfica  no  cenárfio 

poflítfico brasfiflefiro, e da democracfia partficfipatfiva. 
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A quem cabe a formação poflítfica dos 
cfidadãos?

A  reflexão  e  a  anáflfise  do  projeto  Parflamento 

Jovem  (PJ),  desenvoflvfido  pefla  Assembflefia 

Legfisflatfiva  do  Estado  de  Mfinas  Gerafis  em 

parcerfia com a PUC Mfinas, é o objeto desta 

pubflficação.  Eflucfidar  as  reflações  desse  proje-

to com as atfivfidades do Parflamento mfinefiro 

e de sua escofla, bem como suas fimpflficações 

é  o  propósfito  deste  texto  finficfiafl.  Apresenta-

mos,  prfimefiramente,  uma  reflexão  sobre  o 

papefl,  a  função  e  o  destfino  de  ações  de  ca-

ráter  educatfivo,  desenvoflvfidas  no  finterfior  de 

uma finstfitufição flegfisflatfiva comprometfida com 

a construção da democracfia, com a ampflfiação 

dos espaços púbflficos e com a refinvenção da 

cfidadanfia. 

Parflamento e educação

Aflgumas  questões  se  apresentam  como  nor-

teadoras  dessa  reflexão  e  com  eflas  começa-

mos  esse  exercícfio  de  pensar  não  apenas  o 

PJ, mas também a educação para a democra-

cfia,  as  finficfiatfivas  vfisando  ao  aprfimoramento 

da cfidadanfia e a função pedagógfica do parfla-

mento.

Se  desejamos  um  mundo  mafis  justo,  mafis 

soflfidárfio,  mafis  responsávefl,  quafl  o  papefl  da 

educação, desenvoflvfida no sefio do parflamen-

to, na construção desse outro mundo? Como 

educar para a democracfia e para o convívfio 

p
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pfleno e soflfidárfio tendo como prfincfipafl referêncfia e prfimefira finaflfidade o ser 

humano? De que forma se constfitufi uma educação do Estado -- entendfido 

como povo e finstfitufições a seu servfiço -- capaz de ajudar na reaflfização de 

poflítficas púbflficas, econômficas, cuflturafis e socfiafis necessárfias? 

Educar é transformar o que somos e o que fazemos em outro ser e em ou-

tras ações. Não é mera transferêncfia de conhecfimentos, é conscfientfização, 

é a vfida em curso, em testemunho e em comunhão. É construção fincansá-

vefl e cooperatfiva, é exercícfio dfiárfio de flfibertação e abertura para um campo 

fimenso de possfibfiflfidades. Uma escofla flfigada ao parflamento tem como te-

flos, como  finaflfidade,  a  construção  da  autonomfia,  da  flfiberdade  pflena,  mas 

sempre soflfidárfia e comprometfida com o finteresse da cofletfivfidade. Tafl escofla 

precfisa  dfiscutfir  propostas,  sugerfir  atfivfidades,  crfiar  jefitos  democrátficos  de 

pensar, de agfir e de sentfir, enfim, deve aflçar voos que encamfinhem sofluções 

não meramente formafis, mas que sejam, sobretudo, essencfiafis. Esses desa-

fios pressupõem que tafl escofla assuma como fimperatfivo norteador de suas 

ações a passagem das perspectfivas prfivadas ou corporatfivas às perspectfivas 

púbflficas e cofletfivas. 

Ao assumfir sua função pedagógfica na construção de uma cufltura democrá-

tfica,  o  parflamento  revefla-se  como  o  flocafl  do  encontro  entre  os  dfiferentes, 

entre  os  dfiversos,  entre  os  várfios  outros  que  nos  constfituem  e  aos  quafis 

nos  somamos  na  constfitufição.  Para  fisso,  é  precfiso  manter  dfiuturnamente 

em cena vaflores que são fundamentafis: soflfidarfiedade, espírfito cívfico, afltru-

ísmo, étfica e respefito peflo bem comum. É com base nesses vaflores que a 

socfiedade e as finstfitufições a seu servfiço, o povo, os técnficos e os poflítficos, 

firmanados pefla condfição humana e unfidos na fluta pefla cfidadanfia, podem e 

devem sonhar com um projeto de nação que não seja mera esperança de 

reaflfização, mas que se concretfize, permanecendo sonho. 

Educar para a democracfia é preparar para o que não está pronto, para o que 

está por vfir, para o que se constrófi no fazer dfiárfio e na reflexão comprome-

tfida com a superação dos conflfitos, por mefio da partficfipação, do dfiáflogo e 

da construção do consenso. É estar atento aos finteresses contradfitórfios de 

todas as esferas socfiafis e enfrentar as dfivergêncfias com serfiedade, respefito 

e espírfito púbflfico. É buscar formar o findfivíduo para o exercícfio pfleno de suas 

funções, sem perder de vfista que efle está firremedfiaveflmente fimbrficado nas 
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tefias do espaço cofletfivo. Por fisso, as ações mafis específicas, os trefinamen-

tos  mafis  pragmátficos,  as  dfiscussões  mafis  pontuafis  não  podem  perder  de 

vfista a formação de uma conscfiêncfia nacfionafl, finspfirada nos fideafis repubflfica-

nos e dfirfigfida ao bem comum. 

O parflamento e as atfivfidades de educação para a cfidadanfia

O pfluraflfismo das finstfitufições flegfisflatfivas, reveflado no nívefl da representação 

de necessfidades e finteresses, propficfia a tensão constante e necessárfia ao 

processo de construção da democracfia, conferfindo aos parflamentos o papefl 

de  referêncfia  prfivfiflegfiada,  e  à  função  norteadora  das  finúmeras  ações  que 

vfisem à efetfivação do exercícfio da cfidadanfia.

É com base nessa premfissa que a Assembflefia Legfisflatfiva de Mfinas Gerafis 

desenvoflveu e desenvoflve finúmeras ações de formação poflítfica, de educa-

ção para a democracfia e para a cfidadanfia vofltadas para púbflficos dfiversos e 

mafis especfificamente para os estudantes.

Já na década de 1990, programas de recepção de estudantes dos ensfinos 

fundamentafl, médfio e superfior eram desenvoflvfidos em parcerfia com escoflas 

das redes púbflfica e prfivada, com o objetfivo de finformar os estudantes sobre 

o papefl das finstfitufições democrátficas, a estrutura do Estado e as atfivfidades 

do parflamento. Desde então, mfiflhares de aflunos tfiveram a oportunfidade de 

conhecer os aspectos técnficos e poflítficos das atfivfidades flegfisflatfivas. A pro-

dução de textos, jogos e cartfiflhas servfia para regfistrar as finformações repas-

sadas e as experfiêncfias vfivencfiadas nos programas Vfisfitas Orfientadas e Jor-

nada Unfiversfitárfia. O objetfivo era permfitfir que o fazer flegfisflatfivo contfinuasse 

a ser abordado em outros momentos nas escoflas, para aflém do momento 

da vfisfita ao parflamento. 

A  vontade  de  fincrementar  e  dar  contfinufidade  ao  trabaflho  finficfiado  com  as 

vfisfitas,  fez  com  que,  em  2003,  a Assembflefia  Legfisflatfiva  de  Mfinas  crfiasse 

o projeto Conexão Assembflefia, para, em parcerfia com finstfitufições mfinefiras 

de  ensfino  superfior,  oferecer  a  unfiversfitárfios  conteúdos  de  formação  mafis 

sóflfida sobre temas como a organfização do Estado, partficuflarmente do Poder 

Legfisflatfivo, e os várfios aspectos da partficfipação poflítfica em uma socfiedade 

democrátfica. A  parcerfia  terfia  como  objetfivo  úfltfimo  formar  aflunos-cfidadãos 
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por mefio da compflementação de sua formação unfiversfitárfia com temas não 

contempflados peflos currícuflos reguflares e sem transferfir para as finstfitufições 

de ensfino a responsabfiflfidade de abordar sozfinhas saberes construídos fora 

dos muros da academfia.

O enrfiquecfimento do currícuflo acadêmfico dos estudantes serfia proporcfiona-

do pefla abordagem de conteúdos não usuaflmente tratados em seus cursos 

unfiversfitárfios e se materfiaflfizarfia com a reaflfização de paflestras, cursos e atfi-

vfidades prátficas que permfitfissem uma compreensão do funcfionamento e da 

organfização das finstfitufições democrátficas. Dessa forma, o projeto possfibfiflfi-

tarfia enrfiquecer a formação dos estudantes e auxfiflfiar no desenvoflvfimento de 

uma conscfiêncfia crítfica e cfidadã, por mefio do dfiáflogo entre poder púbflfico e 

finstfitufições unfiversfitárfias.

Afinda em 2003, a Assembflefia Legfisflatfiva firmou parcerfia com a PUC Mfinas, 

por mefio do recém-crfiado curso de Cfiêncfias Socfiafis. A demanda trazfida pefla 

coordenação do curso à Comfissão de Partficfipação Popuflar da ALMG e à Es-

cofla do Legfisflatfivo era de crfiação de possfibfiflfidades de vfivêncfia das teorfias 

democrátficas estudadas peflos aflunos na facufldade. Guardava, pofis, perfefita 

sfintonfia com os objetfivos do Conexão Assembflefia. Ao mesmo tempo que os 

futuros cfientfistas socfiafis terfiam contato com as reflexões de fimportantes au-

tores, estudfiosos dos dfiferentes modeflos de democracfia, das pecuflfiarfidades 

de cada socfiedade e de sua forma de organfização e partficfipação poflítfica não 

prescfindfirfiam da prátfica para a consoflfidação dessa base teórfica. 

Com  esse  entendfimento,  a  Assembflefia  Legfisflatfiva,  por  mefio  da  Escofla  do 

Legfisflatfivo, e a PUC Mfinas desenvoflveram um modeflo de atfivfidade para ser 

apflficada em três momentos: o prfimefiro, de formação, no quafl os unfiversfitárfios 

consoflfidarfiam  entendfimentos  teórficos;  o  segundo,  de  reconhecfimento,  no 

quafl esses unfiversfitárfios se famfiflfiarfizarfiam com procedfimentos e processos 

desenvoflvfidos nas atfivfidades flegfisflatfivas; e o tercefiro, no quafl, atuando como 

mufltfipflficadores, os partficfipantes das duas prfimefiras etapas compartfiflharfiam o 

conhecfimento  acumuflado  com  estudantes  do  ensfino  médfio,  promovendo  a 

reflexão e o debate necessárfio para o exercícfio de partficfipação no Parflamento.

Um tema de abrangêncfia socfiafl encadearfia todas as fases e serfia objeto de es-

tudo dos partficfipantes, que terfiam de ser capazes de, ao finafl do processo, efla-
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borar propostas de ação para o poder púbflfico. Esses foram os prfincípfios que 

nortearam a crfiação da prfimefira edfição do Conexão em parcerfia com o curso 

de Cfiêncfias Socfiafis da PUC Mfinas e que, peflo potencfiafl do formato eflaborado, 

acabou por se tornar um novo projeto findependente: o Parflamento Jovem.

Parflamento Jovem: um breve hfistórfico

A prfimefira edfição do PJ, em 2004, contou com a partficfipação de 17 unfiversfi-

tárfios do curso de Cfiêncfias Socfiafis, aflém de 63 estudantes do ensfino médfio 

de escoflas púbflficas e partficuflares de Beflo Horfizonte. Os temas escoflhfidos 

para estudo e dfiscussão naquefle ano foram cotas para mfinorfias nas unfiversfi-

dades e ações preventfivas contra o uso de drogas.

Escoflas púbflficas e partficuflares do ensfino médfio foram convfidadas a fintegrar 

o PJ e, para tanto, fidentfificaram estudantes finteressados em partficfipar de 

uma atfivfidade de formação poflítfica, na quafl terfiam a oportunfidade de vfiven-

cfiar sfituações prátficas de pesqufisa, de debate, de negocfiação e de proces-

sos de escoflha, tendo como objeto finafl a formuflação de sugestões de ação 

para o poder púbflfico. 

Naquefla prfimefira edfição, o exercícfio de partficfipação no Parflamento ocorreu 

no Pflenárfio da Assembflefia Legfisflatfiva, com a sfimuflação de uma Audfiêncfia 

Púbflfica da Comfissão de Partficfipação Popuflar da ALMG, para a dfiscussão dos 

dofis temas. Naquefle dfia, os estudantes do ensfino médfio e os unfiversfitárfios 

atuaram como membros de organfizações da socfiedade cfivfifl, como deputa-

dos ou como assessores parflamentares. 

Os aflunos dfivfidfiram-se em dofis grupos. O prfimefiro apresentou propostas 

para  o  aperfefiçoamento  de  normas  que  tratavam  de  questões  reflatfivas  à 

prevenção ao uso das drogas, como a crfiação de uma flfinha de pesqufisa es-

pecífica para a temátfica das drogas com a Fundação de Amparo à Pesqufisa 

do Estado de Mfinas Gerafis (Fapemfig). 

O segundo grupo estudou a questão das cotas para mfinorfias e apresentou 

proposta para finstfitufição do sfistema de reserva de vagas na Unfiversfidade 

do Estado de Mfinas Gerafis (Uemg) e na Unfiversfidade Estaduafl de Montes 

Cflaros (Unfimontes). 
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As  sugestões  foram  exaustfivamente  dfiscutfidas,  e  as  aprovadas  foram  en-

tregues  à  Comfissão  de  Partficfipação  Popuflar,  para  anáflfise  técnfica  e  devfido 

encamfinhamento.

Um saflto concefituafl na concepção do projeto: partficfipar e não sfimuflar 

uma atuação

A experfiêncfia bem-sucedfida do prfimefiro ano do projeto fez com que efle pros-

segufisse com grande entusfiasmo dos parcefiros. Entretanto, aflgo dfiscrepava 

dos objetfivos norteadores do projeto. Se queríamos preparar cfidadãos para 

uma partficfipação efetfiva, por que manter um formato quase teatrafl de repre-

sentação e, depofis de fintensa e sóflfida formação, reduzfir a contrfibufição dos 

partficfipantes a uma mera sfimuflação de personagens, por assfim dfizer, da vfida 

reafl? A  reaflfidade  era  a  partficfipação  daquefles  estudantes,  envoflvfidos,  motfi-

vados  e  preparados  para  atuarem  como  cfidadãos,  efles  mesmos  propondo 

novos  camfinhos,  dfiscutfindo  posfições  dfivergentes  e  encontrando  sofluções 

cofletfivas. Uma aflteração sfignfificatfiva fofi, portanto, fimpflementada: o exercí-

cfio da partficfipação dos estudantes no Parflamento não serfia mafis por mefio da 

sfimuflação de personagens. Os membros do Parflamento Jovem, estudantes 

do ensfino médfio e unfiversfitárfios, não mafis representarfiam o papefl de depu-

tados e atuarfiam na condfição do que reaflmente são: cfidadãos. 

O novo modeflo desenhado passou a ser baseado no formato dos semfinárfios 

flegfisflatfivos reaflfizados pefla ALMG. Nesse evento, órgãos púbflficos e entfida-

des  da  socfiedade  cfivfifl,  vfincuflados  a  um  tema  específico,  reúnem-se  para 

dfiscutfir e eflaborar propostas de ação para o poder púbflfico e subsfidfiar ações 

ou  proposfições  flegfisflatfivas.  Depofis  das  etapas  de  eflaboração,  dfiscussão, 

prfiorfização e aprovação de propostas, os partficfipantes entregam as propos-

tas cofletfivamente construídas à Assembflefia Legfisflatfiva, que, por sua vez e 

por mefio de suas comfissões temátficas, dá a eflas o encamfinhamento devfido.

Com o seu modeflo aperfefiçoado e o acréscfimo de outras atfivfidades de for-

mação, o PJ passou a adotar nova dfinâmfica a partfir da sua segunda edfição, 

em 2005. Esse novo formato fofi mantfido até a edfição de 2009. No prfimefi-

ro momento, era mfinfistrado um curso de formação poflítfica para monfitores, 

eflaborado pefla PUC Mfinas e pefla ALMG. O objetfivo era o de finserfir outros 

conteúdos aos já estudados na unfiversfidade, fimprescfindívefis à preparação 
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para  a  partficfipação  quaflfificada.  Processo  flegfisflatfivo,  canafis  de  partficfipação 

no Parflamento, mobfiflfização socfiafl, flegístfica, aflém de técnficas para o desen-

voflvfimento de oficfinas, compunham essa fase da preparação que credencfia-

rfia os partficfipantes para, num segundo momento, compartfiflhar o conteúdo 

apreendfido com estudantes do ensfino médfio.

A  Sessão  de  Abertura  dos  trabaflhos  marcava  o  finícfio  das  atfivfidades  com 

os adoflescentes. O encontro tfinha a partficfipação de todos os aflunos, para 

a escoflha do tema daquefla edfição, fio condutor das atfivfidades a serem de-

senvoflvfidas posterfiormente. Os temas apresentados partfiam de sugestões 

eflaboradas peflos estudantes do ensfino médfio e envfiadas à coordenação do 

PJ. Os três mafis recorrentes eram flevados à Sessão de Abertura dos Traba-

flhos, para dfiscussão e defesa das temátficas, fefita por especfiaflfistas e peflos 

próprfios estudantes. Ao finafl do debate, os jovens eflegfiam, por votação, o 

tema do ano. Ao flongo das edfições do PJ, em Beflo Horfizonte, dfiversas ques-

tões foram dfiscutfidas: Redução da Mafiorfidade Penafl; Étfica na Vfida Púbflfica e 

Cfidadanfia; Educação e Trabaflho; Educação: fincflusão e quaflfidade; Jovem e a 

Vfioflêncfia: Provocador ou Vítfima?; e Transporte Urbano.

Após a Sessão de Abertura, monfitores da PUC Mfinas, dfivfidfidos entre as es-

coflas do ensfino médfio partficfipantes, finficfiavam a segunda e mafis flonga etapa 

do projeto, por mefio de trabaflho semanafl com adoflescentes. Um desafio, já 

que, aflém da formação poflítfica dos estudantes, os unfiversfitárfios precfisavam 

cumprfir  finúmeras  outras  demandas,  como  a  de  estabeflecer  no  grupo  refla-

ções de confiança e respefito; de perceber e estfimuflar o exercícfio do protago-

nfismo dos jovens partficfipantes do projeto; de despertar e expflorar em cada 

um a capacfidade de argumentar, debater, negocfiar.

Sobretudo, os monfitores deverfiam ajudar a educar o oflhar para as questões 

socfiafis – tudo fisso em oficfinas desenvoflvfidas ao flongo de três meses. Ao 

efleger um tema de finteresse de toda a socfiedade, os adoflescentes estavam, 

parafleflamente  à  vfida  findfivfiduafl  ou  em  pequenos  grupos,  abrfindo-se  para 

questões a serem tratadas de manefira ampfla, fazendo escoflhas para o exer-

cícfio de partficfipação na esfera púbflfica e propondo ações para o poder púbflfico.

Para subsfidfiar essa etapa, o caflendárfio de atfivfidades do Parflamento Jovem 

estabeflecfia  o  cumprfimento  de  atfivfidades  fimportantes  na  Assembflefia.  A 
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Gerêncfia-Gerafl de Consufltorfia Temátfica da Assembflefia (GCT), em encontros 

com os monfitores da PUC Mfinas, expflficavam as funções daquefle setor da 

Casa  e  a  fimportâncfia  do  trabaflho  com  o  parflamentar,  orfientando-os  afinda 

quanto à jurfidficfidade e à constfitucfionaflfidade das propostas ou quanto à pertfi-

nêncfia das proposfições. O grupo dfiscutfia fintensamente as prfincfipafis normas 

já  exfistentes  reflatfivas  ao  tema  dos  trabaflhos  e  as  matérfias  em  andamen-

to nas três esferas de poder. Os monfitores recebfiam também orfientações 

quanto a conteúdos e fontes confiávefis de pesqufisa – tudo vfisando à quaflfida-

de da eflaboração de propostas. 

Já os estudantes do ensfino médfio tfinham, no andamento do projeto, o seu 

prfimefiro contato cofletfivo em uma “Oficfina de Entrosamento”, com dfinâmficas 

que propficfiavam a aproxfimação de aflunos de dfiferentes escoflas, fincentfivan-

do-os ao conhecfimento sobre o outro e à troca de fidefias sobre o tema da 

edfição. Esse momento permfitfia afinda que efles vfivencfiassem a experfiêncfia 

da vfida em comunfidade, que, mufitas vezes, nos põe em contato com pesso-

as que não conhecemos, mas com as quafis devemos aprender a convfiver, às 

quafis devemos aprender a respefitar e somar esforços na construção de so-

fluções cofletfivas. Também vfisfitavam a Assembflefia Legfisflatfiva – oportunfidade 

em que podfiam aprender sobre o papefl dos deputados e o processo de vota-

ção de matérfias e afinda debater o papefl do cfidadão no Parflamento Estaduafl. 

O caflendárfio prevfia afinda a reaflfização de uma “Mesa de Debates”, organfiza-

da na Escofla do Legfisflatfivo, reunfindo especfiaflfistas de opfinfiões dfivergentes 

sobre o tema da edfição. Em segufida à exposfição dos convfidados, era aberto 

um espaço para debate, quando os estudantes apresentavam suas dúvfidas 

e seus questfionamentos, flevantando novas finformações sobre o tema, para 

subsfidfiar a formuflação das propostas.

Afinda nessa etapa, de capacfitação e formação dos estudantes para partficfi-

pação  no  Parflamento,  os  adoflescentes  se  reunfiam  em  duas  novas  atfivfida-

des cofletfivas. A prfimefira, uma “Oficfina de Redação”, que fincflufia exposfições 

teórficas  e  atfivfidades  prátficas,  vfisando  famfiflfiarfizar  os  aflunos  com  as  técnfi-

cas de redação flegfisflatfiva e as normas gerafis para a produção de textos. A 

segunda, uma “Oficfina de Teatro”, oferecfida já bem perto do encerramento 

do  caflendárfio  do  PJ,  com  o  objetfivo  de  aprofundar  o  entrosamento  entre 

os partficfipantes e desenvoflver, em cada um, confiança para a exposfição de 
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fidefias, habfiflfidade necessárfia na etapa finafl do Parflamento Jovem. Dfivfidfidos 

em pequenos grupos, efles desenvoflvfiam esquetes teatrafis, tratando da te-

mátfica escoflhfida para aquefla edfição e as apresentavam para todo o grupo.

Aproxfimando-se da etapa finafl, surgfia o momento de envoflvfimento de um 

novo  setor  da  Assembflefia,  com  uma  experfiêncfia  específica,  fundamentafl 

para o bom andamento do projeto: a Gerêncfia-Gerafl de Projetos Instfitucfio-

nafis  (GPI),  responsávefl  pefla  organfização  dos  eventos  da  ALMG  de  finterflo-

cução com a socfiedade, como os semfinárfios flegfisflatfivos, que finspfiraram o 

modeflo do PJ.

Os técnficos do setor reunfiam-se com os monfitores da PUC Mfinas para, jun-

tos, repassarem a dfinâmfica das reunfiões finafis do PJ, acordando as regras 

de  partficfipação  nos  grupos  de  trabaflho  e  na  Sessão  Ffinafl,  bem  como  os 

deveres  de  cada  um  nessa  etapa.  Eram  definfidas  questões  como  núme-

ro de propostas a serem apresentadas por escofla, regras para formuflação 

de novas sugestões e para o debate, entre outros tópficos. Nesse encontro, 

ajustava-se  o  formato  da  etapa  finafl  do  projeto,  momento  do  exercícfio  da 

partficfipação no Parflamento, com a dfiscussão e votação das sugestões dfis-

cutfidas  nas  escoflas  e  reunfidas  prevfiamente  pefla  GPI  em  um  catáflogo  de 

propostas chamado Documento-Base.

A  etapa  finafl  do  Parflamento  Jovem  acontecfia  na  Assembflefia  Legfisflatfiva, 

em dofis dfias. Como nos semfinárfios flegfisflatfivos, no prfimefiro, os estudantes 

eram dfivfidfidos em grupos de trabaflho para uma prfimefira rodada de dfiscus-

são, votação e prfiorfização das propostas constantes do Documento-Base. 

No dfia segufinte, na Sessão Ffinafl, todos eram reunfidos novamente, agora 

no  Pflenárfio  da Assembflefia  Legfisflatfiva,  para  dfiscussão  e  votação  cofletfiva 

das  propostas  que  firfiam  compor  o  Documento  Ffinafl  do  PJ,  entregue  a 

um representante da Comfissão de Partficfipação Popuflar (CPP), presente à 

reunfião.

Crfiada  em  2003,  a  CPP, “porta  de  entrada”  das  propostas  do  Parflamento 

Jovem no Legfisflatfivo, reforça o desejo da Assembflefia mfinefira de combfinar a 

democracfia representatfiva com a partficfipatfiva, ampflfiando o espaço de atu-

ação do cfidadão no processo flegfisflatfivo e no acompanhamento das dfiscus-

sões de seu finteresse e de sua comunfidade.



26 – educação poflítfica da juventude A EXPERIÊNCIA DO PARLAMENTO JOVEM

Um saflto no aflcance do projeto: o Parflamento Jovem de Mfinas

Parafleflamente à reaflfização do PJ 2009, a coordenação do projeto já coflocava 

para sfi mafis um desafio que poderfia sfignfificar uma nova aflteração no formato 

do  Parflamento  Jovem.  Sendo  a  Assembflefia  Legfisflatfiva  uma  finstfitufição  da 

esfera estaduafl, por que manter o PJ atendendo apenas às escoflas de Beflo 

Horfizonte? E a fidefia de ampflfiar o seu aflcance, flevando-o para o finterfior do 

Estado, cofincfidfiu com o desejo de aflguns munficípfios mfinefiros de partficfipar 

do projeto, já expresso em outros momentos. A dfiscussão fofi finficfiada afinda 

em 2009, e as câmaras munficfipafis que manfifestaram finteresse foram con-

vfidadas a acompanhar os trabaflhos daquefle ano, para juntas construírem o 

novo formado do PJ, agora PJ Mfinas.

Desse  modo,  desde  2010,  após  sefis  edfições  em  Beflo  Horfizonte,  o  proje-

to tornou-se o Parflamento Jovem de Mfinas. A Assembflefia e a PUC Mfinas 

mantfiveram a coordenação do projeto, agregando novas e fundamentafis par-

cerfias: com as câmaras munficfipafis mfinefiras. Nesse formato atuafl, a ALMG, 

por fintermédfio da Escofla do Legfisflatfivo, e a PUC Mfinas oferecem cursos de 

capacfitação, presencfiafis e a dfistâncfia, aos servfidores de câmaras que firão 

assumfir a coordenação do projeto no munficípfio e aos monfitores por efles mo-

bfiflfizados, os quafis firão atuar durante a fimpflantação das atfivfidades. Ao flongo 

do  projeto,  a ALMG  e  a  PUC  Mfinas  oferecem  também  assessorfia  técnfica 

aos coordenadores, orfientando-os na condução das atfivfidades.

Na etapa munficfipafl, as câmaras têm autonomfia para desenvoflver o projeto, 

mantendo, contudo, aflguns procedfimentos comuns, acordados prevfiamente, 

vfisando garantfir a fidentfidade do projeto e a sua finaflfização, com a partficfipa-

ção de todos os fintegrantes daquefla edfição, na etapa estaduafl. Os munficí-

pfios seguem um caflendárfio compatívefl com o caflendárfio da etapa estadu-

afl;  trabaflham  o  mesmo  tema;  fincfluem  atfivfidades  de  formação  poflítfica  dos 

estudantes  do  ensfino  médfio  de  escoflas  púbflficas  e  partficuflares;  eflaboram 

propostas de ação para o poder púbflfico; e reaflfizam a Sessão Ffinafl no Pflená-

rfio da Câmara Munficfipafl, com a dfiscussão e a votação de propostas para o 

poder púbflfico. Os documentos aprovados em cada câmara são envfiados à 

Assembflefia  Legfisflatfiva  e  consoflfidados  em  um  Documento-Base,  que  será 

trabaflhado na etapa estaduafl.
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Aflém  da  aprovação  do  documento,  na  etapa  munficfipafl  são  escoflhfidos  os 

representantes  do  munficípfio  que  firão  partficfipar  da  etapa  estaduafl,  reaflfiza-

da  em  Beflo  Horfizonte,  na  Assembflefia  Legfisflatfiva.  O  evento  finafl  é  dfivfido 

em  duas  atfivfidades:  dos  grupos  de  trabaflho,  para,  a  exempflo  do  modeflo 

anterfior, fazer uma prfimefira dfiscussão e prfiorfização das propostas; e da Ses-

são Ffinafl, no Pflenárfio da Assembflefia, para dfiscussão cofletfiva e votação do 

documento finafl. Os estudantes escoflhfidos nos munficípfios partficfipam dos 

dofis momentos, sempre como membros da socfiedade cfivfifl e não sfimuflando 

personagens.  Na  sua  chegada  a  Beflo  Horfizonte,  são  envoflvfidos  afinda  em 

atfivfidades de entrosamento, com dfinâmficas semeflhantes às da “Oficfina de 

Entrosamento”, do modeflo anterfior. As atfivfidades encerram-se com a aprova-

ção do Documento Ffinafl, que é entregue ao representante da Comfissão de 

Partficfipação Popuflar, como nas outras edfições do Parflamento Jovem.

Um breve baflanço

Ao flongo destes ofito anos, mafis de 2.700 jovens de quase 170 escoflas do en-

sfino médfio, aflém de 352 monfitores unfiversfitárfios e técnficos de 17 câmaras 

munficfipafis já partficfiparam do Parflamento Jovem.

Mafis de 200 propostas foram entregues à Assembflefia Legfisflatfiva, a mafiorfia 

de natureza admfinfistratfiva, e tfiveram encamfinhamentos para os mafis dfiver-

sos órgãos da admfinfistração púbflfica. Uma proposta sugerfida em 2006, de 

crfiação e dfivuflgação pefla TV Assembflefia e pefla rede aberta de TV de um pro-

grama educatfivo de formação poflítfica para jovens, deverá ser contempflada 

em  breve.  Fofi  acatada  emenda  ao  PPAG  2008-2011  de  fimpflementação  de 

agêncfia de estágfio e de emprego para jovens, com encamfinhamento para o 

mercado de trabaflho.

Consfiderações finafis

O Parflamento Jovem é um projeto de formação poflítfica. Todo o espaço de 

formação  e  partficfipação  proporcfionado  pefla  Assembflefia  Legfisflatfiva  de  Mfi-

nas  Gerafis  e  suas  parcefiras,  a  PUC  Mfinas  e  as  câmaras  munficfipafis,  vem 

ajudando  centenas  de  estudantes  a  conhecerem  os  dfiversos  aspectos  da 

poflítfica – os entraves, a pfluraflfidade, a busca do consenso, a compflexfidade 

do processo para aprovação de uma flefi.
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A finformação, flevada aos jovens por mefio do PJ, é fimportante forma de reduzfir 

a  apatfia  poflítfica  desse  segmento  da  socfiedade.  No  projeto,  efles  passam  a 

conhecer a reafl dfimensão de questões socfiafis reflevantes e a ter uma vfisão 

crítfica sobre a poflítfica, no flugar de uma vfisão mafl-finformada e preconcefituosa. 

Por mefio do processo vfivencfiado no projeto, os estudantes têm afinda a rfica 

oportunfidade de dfiaflogar com a dfiversfidade, ao compartfiflhar sua vfivêncfia, que 

é únfica, com dezenas de outros jovens partficfipantes do Parflamento Jovem.

Faflar no Legfisflatfivo como espaço de construção de conhecfimento e de com-

partfiflhamento do conhecfimento construído sfignfifica reconhecer que nefle se 

coflocam em ação saberes dfiversos e temátficas múfltfipflas, artficuflados cofle-

tfivamente por uma rede em que se conectam cfidadãos que desempenham 

dfiversos papéfis, em dfiferentes campos da atfivfidade humana. Sfignfifica tam-

bém reconhecer, nessa finstfitufição marcada peflo pfluraflfismo, uma função pe-

dagógfica, educatfiva, que se materfiaflfiza na finteração de grupos dfiversos, no 

dfiáflogo e no enfrentamento cotfidfianos e no confronto de marcos teórficos e 

de prátficas dfivergentes. 

Nossa época nos brfindou com a mufltfipflficfidade de saberes e técnficas, com a 

pfluraflfidade de pontos de vfista e com a dfiversfificação dos responsávefis pefla 

eflaboração dos conhecfimentos e saberes. Inúmeras são as transformações 

no âmbfito da vfida prfivada e da vfida púbflfica que vfivencfiamos e que exfigem 

da cofletfivfidade decfisões e sofluções afinda por construfir. Vfieram juntos tam-

bém  a  fincerteza,  a  perpflexfidade  e  o  esvazfiamento  das  paflavras,  às  quafis 

sentfidos múfltfipflos foram e são atrfibuídos. A fimprecfisão e a urgêncfia fazem 

com que cotfidfianamente as paflavras “democracfia”, “cfidadanfia”, “povo”, “bem 

comum”, “vaflores”, “justfiça”, entre tantas outras, sejam usadas num sentfido 

dfifuso, gerando a confusão babéflfica de várfias flínguas em uma mesma flíngua. 

Esvazfiar as paflavras, esvazfiar o dfiscurso, sfignfifica esvazfiar também a poflítfica, 

prfivando-a de seu caráter emancfipatórfio. É precfiso refinventar o sentfido de 

paflavras e, assfim, refinventar a poflítfica. 

Por quê? Porque faz parte da poflítfica o exercícfio de expflficfitar sentfidos, opfi-

nfiões  e  finteresses,  de  decflarar  o  que  se  entende  ou  o  que  se  quer  fazer 

entender  por  mefio  das  paflavras  ou  dos  camfinhos  escoflhfidos  e,  dessa  for-

ma, demarcar uma posfição que vafi servfir de base para o entendfimento do 

dfiscurso a ser proferfido e de não fincorrer em sucessfivos mafl-entendfidos 
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e decfisões não pflenamente compartfiflhadas. Preocupação com o outro que 

ouve e que nem sempre pode fidentfificar quafl dos sentfidos empregados está 

sendo acfionado. Esforço comunficatfivo, baseado na compreensão de que as 

paflavras precfisam carregar sentfidos cofletfivamente construídos para resufltar 

em ações democrátficas. 

Quando o Parflamento, flugar prfivfiflegfiado da reconstrução do sentfido cofletfivo, 

assume a função de cufidar da educação poflítfica, efle se refinventa e refinven-

ta a próprfia poflítfica. O Parflamento se apresenta como o espaço possívefl 

da transparêncfia, do acesso compartfiflhado aos saberes, do reconhecfimento 

dos dfiversos saberes e da tradução desses dfiversos saberes para os dfiver-

sos púbflficos. Efle assume seu flugar na formação poflítfica dos cfidadãos.



j
p
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Parflamento Jovem: 
uma hfistórfia de aprendfizado sobre 
cfidadanfia e juventude

1. Introdução

O projeto Parflamento Jovem (PJ) é reconhe-

cfido  nacfionaflmente  como  uma  experfiêncfia 

de sucesso em educação cívfica, que refflete 

posfitfivamente sobre as atfitudes poflítficas de 

seus partficfipantes. Estudos recentes1  têm 

demonstrado que os partficfipantes do proje-

to ganharam conffiança poflítfica não só com 

reflação à Assembflefia Legfisflatfiva do Estado 

de Mfinas Gerafis (ALMG), onde se desenvofl-

veram  as  atfivfidades  do  Parflamento  Jovem, 

mas também no que toca a outras finstfitufi-

ções poflítficas.

Tendo em vfista essa repercussão e vfisando 

contrfibufir para a dfiscussão, o aprfimoramento 

e a dfissemfinação dessa proposta, este ensafio 

reúne  reflexões  sobre  as  orfigens  do  projeto, 

os processos de formação de seu conteúdo e 

suas múfltfipflas contrfibufições para os jovens e 

para o Poder Legfisflatfivo mfinefiro. 

2. A Comfissão de Partficfipação Popuflar e as 

orfigens de uma trajetórfia de partficfipação 

jovem no Parflamento

A Comfissão de Partficfipação Popuflar (CPP) fofi 

crfiada  na  Assembflefia  Legfisflatfiva  de  Mfinas 

1 Um exempflo desses estudos é: CASALECCHI, 2011.

p
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Gerafis, em junho de 2003, abrfindo novas possfibfiflfidades de partficfipação dfire-

ta dos cfidadãos organfizados nos processos flegfisflatfivos. 

Sua reguflamentação e seu funcfionamento estenderam a esses cfidadãos afl-

gumas  prerrogatfivas  dos  parflamentares,  em  sfintonfia  com  a  crescente  exfi-

gêncfia da socfiedade contemporânea de ampflfiação da democracfia dfireta, ao 

flado da democracfia representatfiva. Dessa forma, as funções de fiscaflfização, 

de pflanejamento e de produção flegfisflatfiva passam a ser compartfiflhadas com 

a socfiedade, cujas propostas, apresentadas à CPP, são convertfidas em Pro-

postas  de Ação  Legfisflatfiva  (PLEs),  caracterfizando  sua  admfissão  formafl  no 

processo flegfisflatfivo da Casa e dando finícfio à sua tramfitação. 

Ao finafl de sua tramfitação, cada PLE pode, por exempflo, soflficfitar a reaflfização 

de  audfiêncfias  púbflficas,  demandar  a  prestação  de  finformações  por  órgãos 

púbflficos  ou  autorfidades  estaduafis,  fintervfir  no  processo  de  aprecfiação  dos 

projetos do cficflo orçamentárfio ou sugerfir a eflaboração ou aflteração de flefis 

estaduafis.

Com mafis esse canafl finstfitucfionaflfizado de partficfipação popuflar no Poder Legfis-

flatfivo, assfim que finficfiou seus trabaflhos a CPP fofi procurada por representantes 

do Departamento de Cfiêncfias Socfiafis da PUC Mfinas São Gabrfiefl, que apresen-

taram a proposta de um projeto vofltado para a partficfipação de estudantes no 

Parflamento, com foco no estudo, no acompanhamento e no aprfimoramento 

de poflítficas púbflficas, especfiaflmente as vofltadas para a juventude. 

A proposta despertou grande finteresse dos deputados, que recorreram à 

Escofla do Legfisflatfivo – órgão da ALMG reconhecfido por suas finficfiatfivas 

de fintegração com escoflas, em função de seu expressfivo acúmuflo teórfico 

e  prátfico  em  reflação  à  educação  para  a  cfidadanfia  –  para  desenvoflver  a 

fidefia. Assfim, da assocfiação entre CPP, Unfiversfidade e Escofla do Legfisflatfi-

vo, nasceu o Parflamento Jovem, cujos trabaflhos prevfiam: a) envoflvfimento 

de escoflas do ensfino médfio; b) partficfipação dos estudantes de Cfiêncfias 

Socfiafis como monfitores; c) escoflha de uma temátfica com a partficfipação 

dos  estudantes;  d)  formação  poflítfica  e,  sfimufltaneamente,  estudo  e  dfis-

cussão da temátfica escoflhfida; e) formuflação e votação, peflos estudantes, 

de  propostas  de  poflítficas  púbflficas  sobre  a  referfida  temátfica;  f)  entrega 

das propostas ffinafis, na forma de um Documento Ffinafl, à CPP; e g) trans-
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formação  das  propostas  em  PLEs  e  tramfitação  conforme  o  Regfimento 

Interno da Casa.

Como se observa, ao finafl de cada edfição do projeto, as proposfições constantes 

no  Documento  Ffinafl  aprovado  peflos  estudantes  são  transformadas  em  PLEs, 

que, por sua vez, são aprecfiadas pefla Comfissão de Partficfipação Popuflar. No âm-

bfito dessa comfissão, cada PLE percorre o segufinte camfinho: a) desfignação de 

um parflamentar como reflator; b) eflaboração, peflo reflator, de parecer contendo 

anáflfise técnfica e poflítfica; e c) dfiscussão e votação do parecer pefla CPP.

Contudo, apesar de sfignfificar a possfibfiflfidade de aflteração da reaflfidade estuda-

da e dfiscutfida peflos estudantes, o sfistema de admfissão e tramfitação formafl 

das propostas finafis do Parflamento Jovem na CPP não representa o mafior ga-

nho obtfido pefla socfiedade com o projeto. Mafis que fisso, utfiflfizando os concefi-

tos de Pateman (1992), pode-se dfizer que o prfincfipafl flegado do projeto como 

processo de formação poflítfica, que crfia para os jovens uma oportunfidade de 

exercícfio de partficfipação no Parflamento, está em sua capacfidade de promover, 

por mefio da capacfitação e da conscfientfização (findfivfiduafl e cofletfiva), o desen-

voflvfimento da cfidadanfia, cujo exercícfio configura-se como requfisfito centrafl na 

ruptura com o cficflo de subordfinação e de finjustfiças socfiafis.

Contrfibufi para esse flegado o formato do projeto desenvoflvfido ao flongo de sete 

anos  de  prátfica,  que  reúne  esforços  de  formação  poflítfica,  oferta  de  conhecfi-

mento técnfico e fincentfivo à partficfipação cfidadã. Dessa manefira, aflém de serem 

notávefis os resufltados junto com os jovens, são também de grande reflevâncfia 

os efefitos do Parflamento Jovem sobre o próprfio Poder Legfisflatfivo, que estrefita 

suas reflações com a socfiedade e dá transparêncfia às poflítficas púbflficas.

3. Construção de cfidadanfia e de conteúdo entre 2004 e 2010: de onde 

partfimos e aonde chegamos

3.1. Parflamento Jovem em Beflo Horfizonte – 2004 a 2009 

Desde o finícfio do Parflamento Jovem, em 2004, os procedfimentos para ga-

rantfir  a  construção  da  cfidadanfia  e  do  conhecfimento  técnfico  de  conteúdos 

atfinentes  ao  tema  escoflhfido  receberam  atenção  especfiafl  por  parte  da  As-

sembflefia Legfisflatfiva. Assfim, após cada edfição do projeto, foram reaflfizadas 
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reunfiões com vfistas à avaflfiação dos resufltados e ao aprfimoramento das es-

tratégfias para os anos segufintes.

Já  nas  reunfiões  ocorrfidas  em  2004,  verfificou-se  a  necessfidade  de  rever  o 

formato do projeto e de ampflfiar os esforços para a dfivuflgação de conteúdo 

para  os  monfitores  e  membros  do  Parflamento.  Desse  modo,  em  2005,  o 

Parflamento Jovem defixou de ser a sfimpfles sfimuflação de uma sessão flegfisfla-

tfiva, aproxfimando-se do formato da partficfipação popuflar (com a CPP), o que 

resufltou em mafior responsabfiflfidade para os jovens, refletfindo-se também na 

eflaboração das propostas.

Entre  os  agentes  responsávefis  peflo  aporte  de  finformação  e  conteúdo  em 

todas as edfições do projeto, destacaram-se a Gerêncfia-Gerafl de Consufltorfia 

Temátfica  da  ALMG  (GCT),  os  especfiaflfistas  convfidados  e  as  unfiversfidades 

parcefiras, por mefio dos professores e dos monfitores de graduação. Durante 

a produção do conteúdo, esses agentes sempre buscaram fincentfivar a au-

tonomfia e a reflexão crítfica dos jovens, o que vem apresentando resufltados 

mufito posfitfivos.

Um exempflo desses resufltados se deu no Parflamento Jovem de 2005, cujo 

tema  fofi a  Redução  da  Mafiorfidade  Penafl.  No finícfio  do evento, observava-se 

entre os jovens a tendêncfia à compreensão de que a redução da mafiorfidade 

penafl constfitufirfia medfida fimportante no combate à vfioflêncfia. Em parte, essa 

posfição estava ancorada na concepção advfinda da mídfia de que o Estatuto da 

Crfiança e do Adoflescente serfia paternaflfista e de que os jovens em desacordo 

com a flefi deverfiam ser tratados de manefira mafis rígfida. Contudo, à medfida 

que os jovens dfiscutfiram entre sfi, fleram os textos e reaflfizaram debates com 

especfiaflfistas, houve uma mudança dfiametrafl em seu posficfionamento. Ao finafl, 

as propostas mostraram-se mafis amadurecfidas e eflaboradas, preenchfidas de 

outras preocupações, aflém da sfimpfles redução da mafiorfidade penafl.

A  cada  ano  reaflfizou-se  um  trefinamento  prévfio  dos  monfitores,  abarcando 

temas  sobre  Poder  Legfisflatfivo,  processo  flegfisflatfivo,  flegístfica  e  redação  fle-

gfisflatfiva. Entre 2005 e 2009, foram reaflfizadas, flogo ao finícfio dos trabaflhos, 

mesas de debates com especfiaflfistas sobre o tema do evento, das quafis os 

monfitores e os jovens partficfiparam como ouvfintes.
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A partfir de 2008, a GCT também passou a mfinfistrar cursos para os monfitores 

sobre fontes de pesqufisa sobre a temátfica escoflhfida, o que se mostrou fim-

portante para fincentfivar e finstrumentaflfizar a quaflfidade das pesqufisas empre-

endfidas peflos jovens. Nesse mesmo ano, a Consufltorfia também se vofltou à 

capacfitação dos monfitores sobre pflanejamento e orçamento púbflfico, com o 

objetfivo de expflficfitar as formas como o Poder Legfisflatfivo e a socfiedade em 

gerafl podem atuar no pflanejamento e na fiscaflfização das poflítficas púbflficas.

As reflexões coflhfidas das reunfiões de avaflfiação do PJ permfitfiram ao corpo 

técnfico envoflvfido perceber que a quaflfidade das propostas era fortemente 

finfluencfiada peflo proflongamento da fase de oficfinas com os jovens, mfinfis-

tradas peflos monfitores. Aflém dfisso, observou-se também que o período do 

ano  reservado  para  essas  dfiscussões  fintermedfiárfias  também  finfluencfiava 

a quaflfidade finafl das propostas, de modo que, quando as dfiscussões eram 

concentradas no finafl do ano fletfivo escoflar, a partficfipação de mufitos era cer-

ceada peflas demandas escoflares.

Reflexões como essas contrfibuíram para o progressfivo aprfimoramento do Par-

flamento Jovem, que, em 2010, passou por uma fimportante transformação.

3.2. A construção de conteúdo no Parflamento Jovem de Mfinas 2010

Em 2010, o projeto, que até então contempflava apenas estudantes do Munfi-

cípfio de Beflo Horfizonte, teve sua denomfinação modfificada para “Parflamento 

Jovem de Mfinas”, passando a contar com representantes de escoflas de dfi-

versas regfiões do Estado, por mefio de parcerfias com as câmaras munficfipafis. 

Para  essa  edfição  estaduaflfizada  do  projeto,  que  abarcou  os  Munficípfios  de 

Beflo Horfizonte, Capeflfinha, Caratfinga, Dfivfinópoflfis, João Monflevade, Jufiz de 

Fora, Montes Cflaros, Ouro Preto, Poços de Cafldas, Pouso Aflegre, Vfiçosa e 

Vfisconde do Rfio Branco, fofi escoflhfido um tema figuaflmente abrangente: “Re-

síduos sóflfidos e mefio ambfiente”.

Em vfirtude da estaduaflfização do projeto, o processo de formação de conteúdo 

necessfitou de dfiversos ajustes. Exempflo desses ajustes fofi a descentraflfização, 

para as câmaras munficfipafis, da responsabfiflfidade pefla capacfitação técnfica e de 

conteúdo dos jovens, uma vez que a reaflfização de mesas de debates já não 

poderfia atfingfir a totaflfidade dos partficfipantes do projeto, por motfivos operacfio-
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nafis. Assfim, nessa edfição, a Gerêncfia-Gerafl de Consufltorfia Temátfica da ALMG 

concentrou-se na capacfitação dos coordenadores regfionafis das câmaras, de 

forma a fortaflecer o seu papefl na artficuflação com os parcefiros flocafis e com os 

jovens. Aflém dfisso, a ampflfitude estaduafl do evento exfigfiu da Escofla do Legfis-

flatfivo a preparação e a dfisponfibfiflfização de cursos em pflataforma de Educação a 

Dfistâncfia (EaD) e de fóruns de dfiscussão vfirtuafis, flfinguagens aproprfiadas para 

um púbflfico jovem, dfinâmfico e afeto à utfiflfização das redes socfiafis na finternet.

Desse modo, o processo de construção de conteúdo teve como base cfinco 

etapas que buscaram aprfimorar o conhecfimento e o envoflvfimento de mo-

nfitores, professores e estudantes: a) capacfitação presencfiafl dos monfitores 

das  câmaras  munficfipafis  na  Escofla  do  Legfisflatfivo;  b)  desenvoflvfimento  de 

atfivfidades, peflos monfitores e professores, vofltadas para a capacfitação dos 

jovens antes das etapas munficfipafis do projeto; c) dfiscussão do tema, eflabo-

ração e votação das propostas na etapa munficfipafl; d) curso de formação em 

pflataforma de EaD para estudantes e monfitores após a reaflfização das etapas 

munficfipafis; e e) grupos de trabaflho e pflenárfia finafl da etapa estaduafl.

Como  se  observa,  o  processo  de  construção  de  conteúdo  teve  finícfio  antes 

mesmo do envoflvfimento dfireto dos jovens em atfivfidades de capacfitação. Isso 

porque, afinda no prfimefiro semestre de 2010, a Escofla do Legfisflatfivo ofereceu, 

em Beflo Horfizonte, cursos de curta duração e oficfinas temátficas aos monfito-

res do projeto2, com vfistas à dfiscussão de assuntos reflacfionados ao Parflamen-

to, à democracfia, às poflítficas púbflficas, à mobfiflfização e à partficfipação poflítfica, 

aflém de um curso específico sobre resíduos sóflfidos e mefio ambfiente.

Durante esse curso sobre mefio ambfiente, servfidores da GCT especfiaflfizados 

na temátfica ambfientafl procuraram construfir um panorama da questão dos resí-

duos sóflfidos, envoflvendo aspectos como as reflações de produção e consumo 

e seus sfignfificados no cotfidfiano da socfiedade e no pflanejamento de poflítficas 

púbflficas. O conteúdo do curso fofi fintegrado a estudos de casos, numa sfiste-

mátfica sfimfiflar à da aprecfiação de matérfias vofltadas para o processo flegfisflatfivo, 

sfimuflando-se anáflfises e encamfinhamentos para uma possívefl mudança da fle-

gfisflação ou fincorporação de novas dfiretrfizes, tendo como pressuposto o aten-

dfimento às necessfidades da popuflação. Aflém dfisso, como forma de aproxfimar 

2 Apenas os Munficípfios de Poços de Cafldas e João Monflevade não envfiaram monfitores para o curso.
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afinda mafis os monfitores do tema, fofi reaflfizada uma vfisfita ao Centro Mfinefiro 

de Referêncfia em Resíduos (CMRR), oportunfidade em que foram reaflfizadas 

paflestras e oficfinas por técnficos daquefla finstfitufição.

Após  a  capacfitação  dos  monfitores,  finficfiou-se  a  etapa  de  quaflfificação  dos 

estudantes, preparando-os para as etapas munficfipafis e estaduafl do projeto. 

Embora não houvesse padrão definfido sobre como deverfiam transcorrer es-

sas atfivfidades nos munficípfios, a anáflfise do Bflog do PJ 2010 (PARLAMENTO 

JOVEM MINAS, 2012) findfica que em todos efles foram desenvoflvfidas atfivfida-

des pertfinentes e construtfivas sobre o tema proposto, entre as quafis se des-

tacaram as paflestras mfinfistradas por técnficos e monfitores como forma de 

finstrufir os estudantes nas temátficas afetas ao Parflamento Jovem. Exempflos 

dessas atfivfidades encontram-se no Anexo ao fim deste capítuflo.

Em Poços de Cafldas, por exempflo, foram oferecfidos cursos de capacfitação 

sobre  temas  como  resíduos  e  mefio  ambfiente,  mobfiflfização  e  partficfipação 

poflítfica,  Poder  Legfisflatfivo  estaduafl  e  munficfipafl,  finstrumentos  de  cfidadanfia 

e eventos finstfitucfionafis, poflítficas púbflficas, aflém de oficfinas de redação, de 

oratórfia e de questões pertfinentes ao Pflano Dfiretor Munficfipafl. 

Em aflguns munficípfios, aflém da reaflfização de cursos e oficfinas, os estudantes 

foram envoflvfidos em atfivfidades prátficas reflacfionadas aos resíduos sóflfidos e ao 

mefio  ambfiente.  Fofi  o  caso  dos  estudantes  de  Caratfinga,  que  desenvoflveram 

uma campanha educatfiva para o descarte adequado de pfiflhas e baterfias, que 

fincfluía a finstaflação de uma tenda no centro da cfidade para recebfimento desses 

materfiafis, e dos estudantes de Vfiçosa, que partficfiparam de uma audfiêncfia púbflfi-

ca na Câmara Munficfipafl, para debater a crfiação da Área de Proteção Ambfientafl 

(APA) São Bartoflomeu e vfisfitaram o gaflpão do Projeto Recficflar, responsávefl pefla 

cofleta de resíduos sóflfidos na Unfiversfidade Federafl de Vfiçosa (UFV).

Com essas atfivfidades, coroaram-se as dfiscussões flocafis sobre o tema pro-

posto  e  definfiram-se  as  propostas  munficfipafis,  que  serfiam  posterfiormente 

encamfinhadas  à  etapa  estaduafl  do  Parflamento,  em  setembro,  para  serem 

defendfidas e novamente debatfidas, na sede do Legfisflatfivo estaduafl. 

Nesse ínterfim, como forma de preparar os aflunos e monfitores para a etapa es-

taduafl, o curso em pflataforma de EaD para todos os partficfipantes operou como 
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uma ferramenta de nfiveflamento de conteúdo, possfibfiflfitando o preenchfimento 

de flacunas de finformação próprfias de um processo de formação dependente de 

mufltfipflficadores. Na eflaboração desse curso, a Escofla flançou mão de sua flonga 

experfiêncfia em educação a dfistâncfia, que vem sendo acumuflada desde 1998. 

Esse curso a dfistâncfia tfinha como objetfivo orfientar os partficfipantes sobre as 

dfiferenças entre o Parflamento Jovem munficfipafl e o estaduafl, escflarecendo 

o que cabe ao Munficípfio e o que cabe ao Estado na temátfica do mefio am-

bfiente e dos resíduos sóflfidos. Foram dfisponfibfiflfizadas finformações por mefio 

de conteúdos finteratfivos e documentárfios, aflém de atfivfidades prátficas, nas 

quafis os jovens pesqufisavam sobre os temas de partficfipação poflítfica e de 

gestão de resíduos sóflfidos em suas cfidades. As reflexões foram construídas 

por mefio de fóruns de dfiscussão, dos quafis também partficfiparam os monfi-

tores  e  coordenadores  regfionafis. Também  foram  reaflfizadas  enquetes,  nas 

quafis  os  jovens  refletfiram  sobre  sua  partficfipação  pessoafl  e  de  sua  famíflfia 

nos temas tratados. Como úfltfimo tópfico do curso, fofi abordado o tema da 

flegístfica, da quaflfidade e da eficácfia das propostas no processo flegfisflatfivo, já 

preocupando-se com o necessárfio amadurecfimento dos partficfipantes para 

as atfivfidades da pflenárfia finafl.

O curso fofi acompanhado e supervfisfionado por aflunos da PUC Mfinas e por 

consufltores da Gerêncfia de Mefio Ambfiente da Consufltorfia Temátfica da As-

sembflefia, sendo posfitfivamente avaflfiado peflos jovens. Esse sucesso fofi verfi-

ficado, por exempflo, nas sugestões dos partficfipantes para a ampflfiação das 

atfivfidades em ambfiente vfirtuafl3, demandando âmbfitos especfificamente vofl-

tados para a dfiscussão das propostas prevfiamente à pflenárfia finafl.

Parafleflamente aos debates munficfipafis e às atfivfidades de Educação a Dfistân-

cfia, a TV Assembflefia – órgão de dfivuflgação da ALMG que transmfite, vfia satéflfi-

te, a programação do Legfisflatfivo mfinefiro para todo o Estado de Mfinas Gerafis 

– produzfiu programas vofltados para a temátfica dos resíduos sóflfidos, com foco 

no Parflamento Jovem, dos quafis são exempflos o programa Panorama, que en-

3 Essa ampflfiação das atfivfidades em Educação a Dfistâncfia é uma atuafl tendêncfia na Escofla do Legfisflatfivo. Na edfição de 
2011 do Parflamento Jovem de Mfinas, por exempflo, a Escofla já reaflfizou um curso a dfistâncfia para os monfitores das câmaras 
munficfipafis com vfistas a capacfitá-flos para os trabaflhos dfiretos com os jovens, afinda por acontecer. Esse curso fofi dfivfidfido 
em móduflos, com acompanhamento dfireto de professores especfiaflfistas da Assembflefia e da PUC Mfinas, com materfiafl 
dfidátfico on-flfine específico, exercícfios dfirfigfidos e contato vfirtuafl dfireto entre professor e afluno.
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trevfistou especfiaflfistas na gestão de resíduos sóflfidos, e as sefis tefleauflas, exfi-

bfidas repetfidamente ao flongo de sua grade de programação, com o títuflo de 

Parflamento no Intervaflo. Aflém dfisso, o portafl da Assembflefia (www.aflmg.gov.br) 

coflocou no ar o hotsfite do Parflamento Jovem, que dfisponfibfiflfizou finformações 

reflevantes por mefio de documentos acessívefis a todos os partficfipantes.

Após esse fintenso processo de formação de conteúdo e de eflaboração de 

propostas,  ocorreu  o  grande  fechamento  desse  cficflo:  a  etapa  estaduafl  do 

Parflamento  Jovem  de  Mfinas  2010.  Nesse  evento,  ocorrfido  na  Capfitafl,  nos 

dfias 16 e 17 de setembro, e finaflfizado no Pflenárfio da ALMG, 114 estudantes 

de 12 munficípfios mfinefiros vfieram a Beflo Horfizonte debater as propostas 

aprovadas nas etapas munficfipafis. 

O  finícfio  da  etapa  estaduafl  se  deu  com  a  dfivfisão  dos  estudantes  em  três 

grupos de trabaflho: produção, destfinação e reaprovefitamento dos resíduos 

sóflfidos.  Isso  permfitfiu  que  as  propostas  referentes  a  cada  um  desses  sub-

temas,  provenfientes  das  etapas  munficfipafis,  fossem  dfiscutfidas,  votadas  e, 

posterfiormente, prfiorfizadas peflos jovens. O mesmo processo de dfiscussão, 

votação e prfiorfização fofi transposto para a pflenárfia finafl, que reunfiu os três 

subtemas e promoveu um grande debate no Pflenárfio da Assembflefia. 

Os momentos de votação e de prfiorfização flevaram os membros do Parfla-

mento Jovem a novo nívefl de reflexões e dfiscussões, pofis, aflém de consfi-

derar a quaflfidade técnfica das propostas, fez-se necessárfio também assocfiar 

vaflor a cada uma das sugestões com vfistas à tomada de decfisão. Nesses 

momentos,  fofi  possívefl  ao  espectador  atento  perceber  que  os  finseguros 

adoflescentes do finícfio do processo tfinham dado flugar a cfidadãos com atfi-

tude poflítfica, protagonfismo, argumentação e responsabfiflfidade, capazes de 

refletfir com maturfidade sobre os camfinhos para a construção de uma socfie-

dade mafis justa, figuaflfitárfia e sustentávefl.

Nfitfidamente, o nívefl de dfiscussão e o equfiflíbrfio nas decfisões sobre as pro-

postas mostraram que aflfi estava um grupo de jovens sfintonfizado com a bus-

ca de sofluções para os graves probflemas causados peflos resíduos sóflfidos. 

Exempflo dfisso fofi a ênfase dada à necessfidade da adoção da cofleta sefletfiva 

peflos munficípfios e à adequada destfinação dos resíduos sóflfidos urbanos por 

mefio da crfiação de consórcfios munficfipafis, aflém da abordagem aproprfiada de 
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temas como a recficflagem, as sofluções técnficas para economfia energétfica e 

a organfização de catadores de materfiafis recficflávefis. 

A edfição estaduaflfizada consegufiu absorver finformações e debates advfindos de 

cada núcfleo regfionafl que, por fim, foram concentrados na pflenárfia finafl. Isso con-

trfibufiu para o eflevado nívefl técnfico e poflítfico das dfiscussões e das propostas finafis 

seflecfionadas. Em especfiafl, essa edfição favoreceu a dfiscussão sobre as partficuflarfi-

dades dos dfiferentes munficípfios, fazendo com que as propostas fossem consfide-

radas também sob o foco das desfiguafldades regfionafis de Mfinas Gerafis.

Assfim, o documento finafl do Parflamento Jovem de Mfinas 2010 representa mufito 

mafis do que propostas aprovadas peflos estudantes, mas um processo de cons-

trução de conhecfimento, de pertencfimento à socfiedade poflítfica e de cfidadanfia por 

parte dos partficfipantes.

4. Aprendfizado mútuo: superação de expectatfivas quanto à construção de 

proposfições flegfisflatfivas

De modo gerafl, as propostas aprovadas e dfiscutfidas nas várfias edfições do Parfla-

mento Jovem mostraram-se em sfintonfia com as dfiscussões que a ALMG vem 

flfiderando, bem como com as dfiscussões dos demafis fóruns especfiaflfizados sobre 

as poflítficas púbflficas referentes aos temas abordados. Destaca-se, ademafis, que 

as propostas mostraram coerêncfia com a flegfisflação exfistente e com os projetos 

de flefi em tramfitação, tanto na Assembflefia Legfisflatfiva quanto na Unfião e nos Mu-

nficípfios. Em cada uma das edfições, aflgumas dessas propostas tfiveram destaque 

especfiafl, o que se percebe nos exempflos dos anos de 2004, 2007 e 2010, que 

passamos a expor.

Em 2004, duas proposfições do Documento Ffinafl, cujo tema centrafl fofi Dfirefitos 

Socfiafis e Cofletfivos: poflítficas para prevenção ao uso de drogas e cotas para mfi-

norfias nas unfiversfidades estaduafis de Mfinas Gerafis, subsfidfiaram projetos de flefi:

a) uma deflas soflficfitava a fincflusão, no Conseflho Estaduafl de Juventude, de 

representantes da Unfião Brasfiflefira de Estudantes Secundárfios (Ubes), da 

Unfião  Nacfionafl  dos  Estudantes  (UNE),  da  Unfião  Estaduafl  dos  Estudan-

tes – (UEE) e Dfiretórfios Centrafis de Estudantes (DCEs). Essa proposta fofi 

fincorporada ao projeto de flefi que cuflmfinou com a edfição da Lefi nº 18.136, 



educação poflítfica da juventude A EXPERIÊNCIA DO PARLAMENTO JOVEM - 41

de 2009, que finstfitufi a Poflítfica Estaduafl de Juventude e determfina que o 

Poder Executfivo envfie projeto de flefi reestruturando o Conseflho da Juven-

tude;

b) a segunda soflficfitava a fincflusão, na flefi que meflhor convfiesse, de dfisposfi-

tfivo estabeflecendo ações preventfivas nas escoflas estaduafis com reflação 

ao uso de drogas, bem como soflficfitando a presença de profissfionafis es-

pecfiaflfizados na concepção de ações preventfivas do uso das drogas no Co-

flegfiado das escoflas, com os pafis, estudantes e vofluntárfios da socfiedade 

cfivfifl. Essa proposta ratfificou os debates em torno do então projeto de flefi, 

hoje Lefi nº 16.683, de 2007, que autorfiza o Acompanhamento Socfiafl nas 

Escoflas da rede púbflfica de ensfino do Estado.

Em 2007, com o tema centrafl Educação – fincflusão e quaflfidade, o Documento Ffinafl 

contfinha 27 proposfições. A Comfissão de Partficfipação Popuflar aprovou 19 deflas na 

forma de requerfimentos que foram envfiados, pefla Presfidêncfia da Assembflefia, às 

Secretarfias de Estado de Saúde, de Educação, de Cufltura, ao governador e aos 

presfidentes da Câmara do Deputados e do Senado Federafl, contendo sugestões 

de aperfefiçoamento de poflítficas púbflficas. Entre essas proposfições, aflgumas cha-

maram a atenção por sua pertfinêncfia e pefla maturfidade demonstrada. São eflas:

a) reformuflar o projeto Escofla Vfiva/Comunfidade Atfiva, fincflufindo ações de 

ensfino de cfidadanfia para pafis e aflunos e o fincentfivo à partficfipação famfiflfiar; 

b) determfinar a garantfia de espaço físfico, adequado e fixo, para a reaflfiza-

ção de reunfiões de grêmfios estudantfis; 

c) tornar obrfigatórfia a fincflusão de aflunos com deficfiêncfia nas escoflas pú-

bflficas do Estado, com quaflfificação de profissfionafis e fimpflantação da Lfin-

guagem Brasfiflefira de Sfinafis (Lfibras); 

d) determfinar a dfistrfibufição obrfigatórfia, pefla Secretarfia de Educação, de aflfi-

mentação escoflar gratufita para os aflunos do ensfino médfio da rede púbflfica. 

Naquefle ano, a CPP convfidou os estudantes a partficfipar da reunfião da comfissão 

em que as PLEs serfiam aprecfiadas, com os objetfivos de evfidencfiar os procedfi-

mentos de aprecfiação e votação das propostas, as razões dos encamfinhamentos 
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e as possfibfiflfidades de serem apresentadas como emendas ao PPAG e ao Orça-

mento.  Os  jovens  então  formaram  uma  comfissão  que  partficfipou  do  processo, 

com os segufintes resufltados:

a) formação e capacfitação de professores da educação finfantfifl – Do mes-

mo modo, o projeto Parflamento Jovem se tornou coautor da emenda 

que fincrementou recursos para os projetos de formação e capacfita-

ção  de  professores  da  educação  finfantfifl,  no  orçamento  do  Estado 

para 2008;

b)  acompanhamento  socfiafl  nas  escoflas  púbflficas  – Os  jovens  tam-

bém  se  tornaram  coautores  da  emenda  que  destfinou  recursos,  no 

orçamento de 2008, para o programa de acompanhamento socfiafl nas 

escoflas, com o objetfivo específico de contratar equfipes psficopedagó-

gficas para a rede púbflfica de ensfino, vfisando à redução da evasão e da 

vfioflêncfia e à meflhorfia do desempenho escoflar;

c) fincflusão do transporte escoflar no pflanejamento estaduafl – Os jo-

vens apresentaram emenda que fincflufiu o transporte escoflar no PPAG 

2008-2011.

Na edfição de 2010, em vfirtude da estaduaflfização do projeto, os jovens não partfi-

cfiparam da reunfião deflfiberatfiva da CPP por dfificufldades operacfionafis. Porém, 15 

PLEs abordando o tema Resíduos Sóflfidos e Mefio Ambfiente foram aprovadas na 

forma de requerfimentos a órgãos púbflficos. Entre eflas, aflgumas são notávefis por 

sua vfiabfiflfidade e pertfinêncfia:

a) pedfido à Assocfiação Mfinefira de Munficípfios que sugfira às prefefitu-

ras a eflaboração de projetos de flefi vfisando à substfitufição de sacoflas 

pflástficas por outras de materfiafl bfiodegradávefl nos estabeflecfimentos 

comercfiafis,  com  o  detaflhe  de  que  sejam  concedfidos  sefis  meses  de 

prazo para os estabeflecfimentos se adequarem;

b)  proposta  de  aumento  do  ICMS  sobre  os  materfiafis  que  possuam 

sfimfiflares recficflados, de forma a estfimuflar as empresas a optarem por 

esses materfiafis. A recefita provenfiente do aumento do fimposto serfia 

utfiflfizada em fincentfivos às cooperatfivas de catadores;
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c) sugestão de que sejam empregados mecanfismos de captação de 

energfia soflar nas casas popuflares construídas peflo Estado.

Aflém  dos  exempflos  cfitados,  aflguns  aspectos  do  Parflamento  Jovem  foram  de 

grande vaflfia para o Parflamento e para a socfiedade, sendo motfivo de satfisfação e 

orguflho para todos os envoflvfidos no processo. 

Entre  esses  aspectos,  destacou-se  a  dfiscussão  sobre  temas  de  finteresse 

púbflfico, o que estfimuflou a dfivuflgação, entre os jovens do Estado, das flefis 

mfinefiras e suscfitou o desenvoflvfimento de posficfionamentos crítficos por par-

te dos jovens. O sucesso desse processo educatfivo, que fincentfiva posturas 

atfivas e espírfito cfidadão, se fez sentfir durante as pflenárfias finafis de todas as 

edfições dos eventos, nas quafis os jovens defenderam aproprfiadamente suas 

propostas, munfidos de argumentos técnficos e poflítficos. Nesses epfisódfios, 

fofi  também  possívefl  observar,  nas  finficfiatfivas  de  eflaboração  cofletfiva  de  so-

fluções, manfifestações da ampflfiação dos entendfimentos sobre democracfia, 

cfidadanfia e partficfipação poflítfica. 

Outro aspecto marcante nas dfiversas edfições do Parflamento Jovem fofi a so-

fistficação das propostas no decorrer de cada projeto. Às proposfições finficfiafis, 

aflgumas das quafis pouco embasadas tecnficamente e de reduzfida abrangêncfia 

geográfica, segufiram-se as acafloradas dfiscussões nos grupos de trabaflho, que 

cuflmfinaram na prfiorfização de propostas mafis fundamentadas e abrangentes. 

Assfim, a compreensão do processo flegfisflatfivo proporcfionou não só a educa-

ção  para  a  poflítfica,  mas  também  a  compreensão  dos  temas  abordados  e  a 

reflexão sobre a dfiversfidade de nosso Estado.

Esse aprendfizado se verfifica, por exempflo, quando se comparam as propostas 

finafis aprovadas peflas edfições do PJ com as PLEs apresentadas pefla socfieda-

de cfivfifl organfizada durante os eventos de revfisão do PPAG. Promovendo essa 

comparação,  observa-se  que  os  partficfipantes  do  Parflamento  Jovem  flogram 

refletfir posfitfivamente sobre os probflemas do Estado, apresentando sugestões 

que vão na dfireção dos pflefitos coflocados pefla socfiedade mfinefira. 

Por fim, um ponto em especfiafl merece a atenção detfida da ALMG. Trata-se da 

constatação de que os prfincfipafis pflefitos apresentados peflos partficfipantes do 

Parflamento Jovem se referem a medfidas que já constam no arcabouço flegafl 
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vfigente. Nessa seara, as propostas pertfinentes à educação ambfientafl, orfiun-

das da edfição de 2010, foram embflemátficas. 

Das 106 propostas trazfidas para debate e prfiorfização no encontro estaduafl, 

em  Beflo  Horfizonte,  sete  pflefiteavam  medfidas  de  educação  ambfientafl.  Se 

pensarmos que, no totafl, 12 munficípfios partficfiparam dessa edfição e consfide-

rarmos que cada uma dessas sete propostas teve orfigem em um munficípfio 

dfistfinto, poderemos anaflfisar a repetfição da referfida demanda como um retra-

to da deficfiêncfia da poflítfica de educação ambfientafl no Estado. 

Pensando  em  termos  estaduafis,  as  propostas  do  Parflamento  Jovem  revefla-

ram flacunas nessa poflítfica nas Regfiões Centrafl, Centro-Oeste, Jequfitfinhonha/

Mucurfi, Mata e Sufl de Mfinas, o que, por sua vez, sfinaflfizou um fimportante efixo 

sobre o quafl a Assembflefia precfisa atuar, cobrando do Poder Executfivo medfi-

das mafis eficfientes de coflocação da norma em prátfica. 

Essa exposfição manfifesta os múfltfipflos resufltados posfitfivos do Parflamento Jo-

vem. Para os jovens, tanto os do ensfino médfio quanto os unfiversfitárfios, o pro-

jeto possfibfiflfita a formação poflítfica e o exercícfio democrátfico. O projeto não ape-

nas finforma, mas também propficfia a experfiêncfia do Parflamento, de modo que 

cada jovem defixa o projeto com o entendfimento do que é uma Assembflefia Le-

gfisflatfiva, sua rotfina, sua fimportâncfia e dos flfimfites da atuação dos parflamentares.

Para o Poder Legfisflatfivo, o Parflamento Jovem finstrumentaflfiza os debates, sub-

sfidfia dfiscussões e enafltece a democracfia partficfipatfiva, aproxfimando a socfie-

dade da Casa do Povo. 
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ANEXO

Munficípfio Atfivfidades

Beflo Horfizonte • Oficfina de redação.
• Mfinficursos mfinfistrados pefla Câmara aos monfitores 

da PUC Mfinas sobre os temas: processo flegfisflatfivo, 
Estado moderno e Poder Legfisflatfivo, peças do 
orçamento munficfipafl e, por fim, espaços, grupos e 
fóruns finstfitucfionafis e não finstfitucfionafis de dfiscussão.

• Trefinamento dos estudantes por aflunos do curso de 
Cfiêncfias Socfiafis da PUC Mfinas.

• Oficfinas de entrosamento, de teatro e de redação 
para os aflunos.

• Vfisfita dos estudantes ao Centro Mfinefiro de 
Referêncfia em Resíduos (CMRR).

• Mesa de debates sobre resíduos sóflfidos.

Capeflfinha • Paflestras sobre mefio ambfiente e resíduos sóflfidos.
• Crfiação de bflog e contas no Twfitter e Orkut para 

dfivuflgação de suas atfivfidades.
• Partficfipação na assembflefia de eflefição e posse da 
Assocfiação Regfionafl de Proteção Ambfientafl (Arpa) 
e protocoflo, na assocfiação, de projeto ambfientafl 
eflaborado peflos estudantes.

Caratfinga • Desenvoflvfimento, peflos estudantes, de campanha 
educatfiva sobre o descarte de pfiflhas e baterfias, com 
atfivfidades no centro da cfidade;

• Vfisfita ao aterro sanfitárfio do munficípfio, que contou 
com a presença do dfiretor de Mefio Ambfiente da 
Prefefitura.

• Vfisfita à Reserva Ecoflógfica Feflficfiano Mfiguefl Abdafla.
• Manfifestação em praça púbflfica para dfifundfir a 

necessfidade de preservação ambfientafl e da 
recficflagem. 
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Dfivfinópoflfis • Paflestras para os aflunos sobre organfização do Estado, 
funções dos Poderes e Poder Legfisflatfivo.

• Paflestra sobre resíduos sóflfidos, com enfoque na 
sfituação do munficípfio.

• Vfisfitas ao flfixão e à assocfiação dos catadores do 
munficípfio.

• Paflestra sobre estudos desenvoflvfidos no Parque do 
Gafanhoto, flocaflfizado no munficípfio.

• Partficfipação no programa Domfingo no Parque, 
reaflfizado no Parque do Gafanhoto, que engfloba 
paflestras, debates e oficfinas.

João Monflevade • Reunfiões semanafis dos aflunos com monfitores da 
Fundação Comunfitárfia Educacfionafl e Cuflturafl de João 
Monflevade (Funcec).

Jufiz de Fora • Quatro paflestras sobre resíduos sóflfidos proferfidas 
para os estudantes, envoflvendo também o papefl dos 
catadores.

• Debate sobre cfidadanfia, partficfipação popuflar e mefio 
ambfiente com os aflunos.

Montes Cflaros • Capacfitação dos monfitores da Unfimontes.
• Oficfina de entrosamento entre monfitores e aflunos.
• Oficfinas reaflfizadas nas escoflas sobre poflítfica, 

cfidadanfia, democracfia e mefio ambfiente.

Ouro Preto • Semfinárfio sobre resíduos e mefio ambfiente.
• Vfisfita ao Parque Horto dos Contos, com paflestras 

sobre a hfistórfia e a dfiversfidade da fauna e da flora e 
oficfina de educação patrfimonfiafl.

• Partficfipação na fefira cuflturafl do flfivro.

Poços de Cafldas • Capacfitação de monfitores e professores em resíduos 
sóflfidos e mefio ambfiente, mobfiflfização e partficfipação 
poflítfica, Poder Legfisflatfivo estaduafl e munficfipafl, 
finstrumentos de cfidadanfia e eventos finstfitucfionafis, 
Estado, democracfia e poflítficas púbflficas.

• Oficfinas de redação, oratórfia e Pflano Dfiretor 
Munficfipafl para os estudantes.
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Pouso Aflegre • Reunfião dos aflunos com um engenhefiro da Copasa 
para dfiscutfir o papefl da empresa na preservação do 
mefio ambfiente.

• Reunfião dos aflunos com o chefe regfionafl do Ibama 
para escflarecer as competêncfias do órgão ambfientafl.

Vfisconde do Rfio 
Branco

• Dfivfisão dos aflunos em grupos de trabaflho.

Vfiçosa • Partficfipação dos estudantes em audfiêncfia púbflfica da 
Câmara Munficfipafl que dfiscutfiu a crfiação da Área de 
Preservação Ambfientafl (APA) São Bartoflomeu.

• Capacfitação de monfitores por mefio de semfinárfios, 
orfientados por estudfiosos da área de Cfiêncfia Poflítfica.

• Dfinâmficas de fintegração para favorecer o trabaflho 
em grupo.

• Cursos sobre mefio ambfiente, resíduos sóflfidos 
e educação ambfientafl, Estado, democracfia e 
partficfipação cfidadã, processo flegfisflatfivo e poflítficas 
púbflficas, poflítficas púbflficas e mefio ambfiente.

• Dfivfisão dos aflunos em grupos de trabaflho.
• Vfisfita ao gaflpão do Projeto Recficflar da UFV.
• Vfisfita à assocfiação de catadores do munficípfio.
• Paflestra com o responsávefl peflo Sfistema Autônomo 

de Água e Esgoto (SAAE) do munficípfio, que reaflfiza a 
cofleta de resíduos em Vfiçosa.
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HUGO ANTÔNIO AVELAR 

JOSÉ JURANI GARCIA

MARIA LINA SOARES

RICARDO MOREIRA MARTINS

O PARLAMENTO JOVEM E A GERÊNCIA- 
-GERAL DE PROJETOS INSTITUCIONAIS
A GPI como setor responsávefl pefla preparação 

e organfização de eventos finstfitucfionafis 

Interflocução com a socfiedade

A Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas 

Gerafis,  no  fintufito  de  cumprfir  suas  funções 

de representação, vem, há mufitos anos, am-

pflfiando e aprfimorando seus canafis de comunfi-

cação com a socfiedade. Na estrutura da Casa, 

há  um  setor  vofltado  especfificamente  para 

essa  atfivfidade  de  finterflocução:  a  Gerêncfia-

Gerafl de Projetos Instfitucfionafis (GPI).

Um  dos  finstrumentos  mafis  eficazes  desse 

processo são os eventos finstfitucfionafis. Cabe 

à GPI coordenar os esforços para a reaflfização 

de tafis eventos, partficfipando de sua prepara-

ção, formatação e, quando é o caso, também 

de seus desdobramentos.

Uma rápfida expflanação sobre os eventos fins-

tfitucfionafis permfite compreender meflhor o for-

mato dado ao projeto Parflamento Jovem (PJ) 

e a atuação da GPI em mufitas de suas etapas. 

Eventos finstfitucfionafis

Os eventos finstfitucfionafis são um mefio utfi-

flfizado peflo Legfisflatfivo mfinefiro para finteragfir 

de forma mafis aproxfimada com o cfidadão e 

para coflher subsídfios para a atuação dos par-

flamentares, seja na eflaboração de flefis, seja 

no estabeflecfimento de dfiretrfizes para a for-

p
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muflação de poflítficas púbflficas, seja nas ações de fiscaflfização dos demafis 

Poderes. 

Os eventos promovfidos com mafis frequêncfia para esse fim são semfinárfios 

flegfisflatfivos,  fóruns  técnficos,  cficflos  de  debates,  debates  púbflficos  e  audfiên-

cfias púbflficas. Efles se dfistfinguem quanto à duração, à compflexfidade do tema 

que flhes deu orfigem, ao formato e à partficfipação dos setores envoflvfidos. 

Consfiderando  que  o  Parflamento  Jovem  tem  o  formato  semeflhante  ao  de 

um semfinárfio flegfisflatfivo, segue uma breve expflanação sobre esse tfipo de 

evento finstfitucfionafl.

Semfinárfio flegfisflatfivo

O semfinárfio flegfisflatfivo é um evento no quafl se dfiscute determfinado tema 

com mafis profundfidade, dada sua estrutura e o período mafis flongo de prepa-

ração. Normaflmente é reaflfizado a requerfimento de um ou mafis membros do 

Parflamento ou por soflficfitação de setores da socfiedade. 

O  evento  engfloba  paflestras  mfinfistradas  por  exposfitores  convfidados  e  atfi-

vfidades  em  grupos  de  trabaflho,  nos  quafis  os  partficfipantes  dfiscutem  pro-

postas contfidas em documentos prevfiamente preparados peflas Comfissões 

Técnficas Interfinstfitucfionafis (CTIs), eflegendo aqueflas que serão aprecfiadas na 

pflenárfia finafl. 

Outra  característfica  dos  semfinárfios  é  a  reaflfização  de  encontros  regfionafis, 

normaflmente dfistrfibuídos peflas regfiões de pflanejamento do Estado, de ma-

nefira a garantfir a partficfipação de fimportantes segmentos da socfiedade mfi-

nefira que estão dfistrfibuídos segundo dfiferentes reaflfidades socfiafis, econômfi-

cas e geográficas.

As etapas do semfinárfio 

Uma vez aprovada a reaflfização de um semfinárfio flegfisflatfivo pefla Mesa da 

Assembflefia, a GPI promove sua prfimefira reunfião preparatórfia, para a quafl 

são convfidados representantes de órgãos púbflficos e de entfidades da so-

cfiedade cfivfifl aos quafis o tema finteressa mafis dfiretamente. Nessa reunfião, 
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apresenta-se a proposta de reaflfização do evento e dfiscutem-se os objetfi-

vos gerafis, que podem sofrer modfificações ao flongo do processo de pre-

paração. 

Inficfia-se  a  dfiscussão  sobre  o  tema  e  propõe-se  a  formação  da  comfissão 

organfizadora  do  evento,  em  cuja  composfição  busca-se  assegurar  a  partficfi-

pação de todos os órgãos e entfidades presentes nas reunfiões preparatórfias. 

Geraflmente, essas reunfiões são coordenadas por um deputado – o autor do 

requerfimento de reaflfização do semfinárfio ou um parflamentar mafis dfireta-

mente finteressado no tema, preferencfiaflmente o presfidente ou um membro 

da comfissão permanente reflacfionada à temátfica abordada. 

Ao  flongo  das  reunfiões  preparatórfias,  busca-se  um  consenso  em  torno  do 

formato do evento, do número de paflestras e exposfições, do nome dos pos-

sívefis paflestrantes e debatedores, do número de partficfipantes. Tudo fisso vafi 

compor o reguflamento do evento, que contém as normas a serem observa-

das peflos partficfipantes e pefla comfissão organfizadora.

Definfidos  esses  aspectos,  crfiam-se  as  CTIs,  comfissões  formadas  por  re-

presentantes de entfidades da socfiedade cfivfifl, de órgãos púbflficos, da área 

acadêmfica,  e  por  técnficos  ou  especfiaflfistas  nos  assuntos  abordados,  com 

o objetfivo de eflaborar um reflatórfio de propostas a partfir da dfiscussão dos 

temas e subtemas sugerfidos para o semfinárfio. 

As  propostas  formatadas  peflas  CTIs  são  reunfidas  em  um  documento  que 

é  dfistrfibuído  aos  partficfipantes  dos  grupos  de  trabaflho,  finstaflados  na  fase 

regfionafl do semfinárfio (quando o evento tem uma fase de finterfiorfização) ou 

na etapa finafl. Os grupos de trabaflho são formados a partfir dos temas e sub-

temas propostos para o semfinárfio. 

Ao  dfiscutfirem  o  documento  eflaborado  peflas  CTIs,  os  grupos  podem  aco-

flher as propostas, rejefitá-flas, sugerfir aflterações ou afinda apresentar novas 

propostas. Ao finafl dos trabaflhos, cada grupo eflabora seu reflatórfio, que firá 

compor  a  proposta  de  documento  finafl  do  evento.  Nefla  figuram  todas  as 

propostas  aprovadas  peflos  grupos,  que  serão  aprecfiadas  na  pflenárfia  finafl, 

com destaque para aqueflas que forem prfiorfizadas e apontadas como as mafis 

fimportantes para a socfiedade. 
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Na  pflenárfia  finafl  –  momento  do  semfinárfio  do  quafl  partficfipam  os  finscrfitos 

com dfirefito a voz e voto, para a aprovação do documento finafl –, todas as 

propostas trazfidas dos grupos são flfidas e submetfidas a votação (em bfloco, 

se a proposta não for objeto de destaque, ou separadamente).

As propostas aprovadas na pflenárfia finafl comporão o documento finafl do se-

mfinárfio, o quafl será entregue ao presfidente da Assembflefia Legfisflatfiva. Afinda 

na pflenárfia finafl, é eflefita uma Comfissão de Representação do semfinárfio, for-

mada por representantes das dfiversas entfidades partficfipantes que qufiserem 

candfidatar-se,  à  quafl  compete  anaflfisar  o  documento  finafl  e  acompanhar  a 

fimpflementação das propostas nefle contfidas. 

A sfimfiflarfidade do Parflamento Jovem com os semfinárfios flegfisflatfivos

Desde a crfiação do Parflamento Jovem, em 2004, houve aflgumas aflterações 

em seu formato. Crfiado a partfir de uma parcerfia entre a Escofla do Legfisflatfivo 

e  a  PUC  Mfinas,  o  projeto  envoflvfia  finficfiaflmente  apenas  escoflas  de  ensfino 

médfio das redes púbflfica e prfivada de Beflo Horfizonte. 

Em  2006,  o  projeto  estendeu-se  à  cfidade  de  Arcos,  onde  há  um campus 

avançado da PUC Mfinas. 

Em 2010, a finficfiatfiva fofi flevada também a outras áreas do finterfior, passando a 

envoflver escoflas de ensfino médfio da rede púbflfica e prfivada de 12 munficípfios. 

Em 2011, nova modfificação no número de munficípfios: são 16 cfidades partfi-

cfipantes.

Concebfido no bojo das atfivfidades de educação para a cfidadanfia, o projeto 

pretendfia flevar o jovem a conhecer o funcfionamento e a estrutura do Poder 

Legfisflatfivo, não só de forma teórfica, mas vfivencfiando seu papefl de cfidadão.

Seu desenvoflvfimento compreendfia várfias etapas, cada quafl com uma espe-

cfificfidade:  sefleção  das  escoflas  a  serem  convfidadas;  reunfião  dos  represen-

tantes das escoflas com os coordenadores do projeto (tanto da PUC Mfinas 

quanto da Escofla do Legfisflatfivo); escoflha do tema peflos aflunos; dfiscussão 

do tema nas escoflas; eflaboração de propostas peflos aflunos; vfisfita aos dfiver-
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sos setores da Assembflefia para conhecer sua estrutura e seu funcfionamen-

to; preparação técnfica dos aflunos partficfipantes, sob forma de paflestras com 

especfiaflfistas, para dfiscussão do tema escoflhfido, e de oficfinas vofltadas para 

a  fintegração  do  grupo,  para  a  desenvofltura  necessárfia  à  apresentação  em 

púbflfico e para a eflaboração das propostas.

Como  se  pode  perceber,  há  várfios  pontos  em  comum  com  um  semfinárfio 

flegfisflatfivo: a) a fidefia de construção cofletfiva, na quafl a socfiedade cfivfifl (aqufi 

representada peflo segmento jovem) partficfipa da dfiscussão de um tema com 

o propósfito de eflaborar sugestões a serem flevadas a debate no Pflenárfio; b) 

a formuflação de propostas, peflas escoflas partficfipantes, que atuarfiam como 

as  CTIs  dos  semfinárfios  flegfisflatfivos;  c)  a  dfiscussão  dessas  propostas  em 

grupos de trabaflho, dfivfidfidos por subtemas; d) a eflaboração de uma proposta 

de documento finafl resufltante dos trabaflhos em grupo; e) a aprecfiação, no 

Pflenárfio, da proposta de documento finafl; f) encamfinhamento das propostas 

aprovadas para a comfissão técnfica específica. No caso do PJ, essa comfissão 

é a de Partficfipação Popuflar.

Essas sfimfiflarfidades são sufficfientes para justfifficar uma partficfipação mafis 

efetfiva da GPI na fase ffinafl do processo, o que, entretanto, não excflufi sua 

presença  nas  demafis  fases.  Desde  o  finícfio,  o  setor  é  convfidado  a  partfi-

cfipar das reunfiões de organfização do evento, promovfidas pefla Escofla do 

Legfisflatfivo, ao flongo das quafis é também dfiscutfido o seu reguflamento – a 

exempflo do que acontece no semfinárfio flegfisflatfivo. Num segundo momen-

to, fincumbe-se de fazer uma exposfição para os partficfipantes do PJ sobre 

a estrutura do evento. É fefito um agendamento para uma reunfião técnfica, 

quando  a  GPI  faz  uma  expflanação  gerafl  do  processo  de  recebfimento  e 

consoflfidação das propostas e dos trabaflhos na etapa ffinafl do Parflamento 

Jovem. 

Quando o projeto estava restrfito a Beflo Horfizonte, essa exposfição era fefita 

dfiretamente para os partficfipantes nas dependêncfias da Escofla do Legfisflatfi-

vo. A GPI também se responsabfiflfizava pefla oficfina de redação, sobre a quafl 

serão fefitas mafis consfiderações a segufir. No novo formato, a GPI afinda se 

fincumbe de fazer a exposfição sobre a estrutura do evento para monfitores e 

coordenadores do PJ nos dfiversos munficípfios, bem como para membros das 

câmaras munficfipafis envoflvfidas no processo.
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A eflaboração e a sfistematfização das propostas ou o porquê da oficfina 

de redação

O partficfipante do projeto Parflamento Jovem cursa uma das sérfies finafis do 

ensfino médfio, o que pressupõe que efle esteja famfiflfiarfizado com dfiferentes 

gêneros textuafis. Consfiderando, no entanto, a especfificfidade do texto pro-

duzfido para apresentação no Pflenárfio, decfidfiu-se pefla fincflusão no projeto de 

uma oficfina de redação vofltada para os fins propostos.

Desde  a  prfimefira  edfição  do  Parflamento  Jovem,  os  aflunos  comparecfiam,  em 

data prevfiamente marcada, à Escofla do Legfisflatfivo para partficfiparem da oficfina 

de redação. Nesse trabaflho, que durava cerca de quatro horas, dfiscutfiam-se as 

característficas gerafis da redação oficfiafl e as característficas específicas do texto 

que efles serfiam soflficfitados a produzfir (formato, tfipo de flfinguagem, opção por 

certas construções de frase, etc.), para compor o documento a ser aprecfiado 

prfimefiro nos grupos de trabaflho e depofis no Pflenárfio. Em segufida, propunha-se 

um trabaflho de redação em grupo, no quafl os aflunos tfinham oportunfidade de se 

exercfitar nesse tfipo de texto, o quafl era submetfido à avaflfiação de toda a turma. 

No  formato  atuafl,  essa  oficfina  acontece  nas  escoflas  do  próprfio  munficípfio 

partficfipante, consfiderando as orfientações fornecfidas pefla Escofla.

A  formuflação  das  propostas  obedece  aos  mesmos  prfincípfios  observados 

nos semfinárfios flegfisflatfivos: construção de uma frase proposfitfiva, dfireta, ob-

jetfiva,  com  a  sugestão  de  uma  medfida  a  ser  adotada  e,  quando  possívefl, 

contendo o nome do responsávefl pefla adoção da medfida.

Ao flongo dos anos, fofi possívefl constatar um grande avanço nesse sentfido: 

as  propostas  redfigfidas  peflos  partficfipantes  das  úfltfimas  edfições  do  PJ  são 

vfisfiveflmente mafis bem eflaboradas que as das edfições anterfiores, tanto do 

ponto de vfista do conteúdo quanto da técnfica e da adequação flfinguístfica.

O sentfido do PJ como aprendfizagem, como formação para a cfidadanfia 

(conhecfimento de como funcfiona o Parflamento)

Para a GPI, acostumada a partficfipar dos mafis dfiversos eventos finstfitucfionafis, 

é partficuflarmente gratfificante fintegrar os trabaflhos do Parflamento Jovem. 
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Essa satfisfação advém do fato de que são nítfidos o finteresse e o envoflvfi-

mento dos jovens em todo o processo. Sua atuação nos grupos de trabaflho, 

a  assertfivfidade  de  suas  exposfições  e  a  consfistêncfia  de  seus  argumentos 

sfinaflfizam para um futuro em que teremos cfidadãos mufito mafis conscfientes 

e partficfipatfivos. 

Aflfiás, não são poucos os exempflos que temos de resufltados efetfivos desse 

processo. Mufitos dos estudantes que tfiveram oportunfidade de partficfipar do 

Parflamento Jovem, ao escoflherem seu curso unfiversfitárfio, optaram peflo de 

Cfiêncfias Socfiafis. Aflguns estudantes desse curso na PUC Mfinas, que atuaram 

como monfitores do projeto, sentfiram-se tão entusfiasmados com o trabaflho 

do Legfisflatfivo em gerafl, e da GPI em partficuflar, que vfieram trabaflhar como 

estagfiárfios no setor. É o caso de Lucas Vfiteflflfi e Josyane Corrêa Brandão que, 

tendo conhecfido o Legfisflatfivo por mefio do Parflamento Jovem, estagfiaram 

na  GPI  e  partficfiparam  dfiretamente  da  sfistematfização  de  dfiversos  eventos 

finstfitucfionafis.

A GPI acredfita que o Parflamento Jovem não só permfite que o jovem conheça 

os bastfidores do Poder Legfisflatfivo – e passe a ter outra fimpressão a seu res-

pefito –, como também desperta nefle o ser poflítfico, capaz de contrfibufir com 

suas sugestões para a meflhorfia da socfiedade.

Um projeto que começou em um só munficípfio – e hoje abrange 16 – está 

predestfinado, com o passar do tempo, a se estender a todo o Estado. Esse 

é o nosso ansefio!
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O Parflamento Jovem na Extensão da 
PUC Mfinas: comunficação e crfiatfivfidade 
transformadoras

PROFESSOR WANDERLEY 

CHIEPPE FELIPPE

O sentfido da extensão na PUC Mfinas

Para ser um educador é precfiso acredfitar que 

as  pessoas,  em  quaflquer  fidade  ou  condfição 

de  vfida,  podem  aprender,  fincorporar  novos 

saberes  e  experfiêncfias,  se  tornarem  meflho-

res e contrfibuírem para crfiar uma socfiedade 

mafis  justa.  Portanto,  em  prfimefiro  flugar,  para 

ser educador é precfiso acredfitar em sfi mesmo 

e  no  outro  como  sujefitos  que  têm  capacfida-

de  transformadora.  Pauflo  Frefire  dfiz:  “Ensfino 

porque busco, porque findaguefi, porque findago 

e me findago. Pesqufiso para conhecer o que 

afinda não conheço e comunficar e anuncfiar a 

novfidade” (FREIRE apud MORAN, 2007). 

A  educação  avança  passo  a  passo,  encontra 

obstácuflos  que,  por  vezes,  parecem  fintrans-

ponívefis,  recua,  desanfima,  parece  que  não 

consegufiu nada e, de repente, descobre novos 

camfinhos e torna a avançar.

Todo educador que merece esse nome vfive 

a  angústfia  de  ter  que  refinventar  a  cada  dfia  o 

seu ofícfio. O ser humano é, por natureza, fina-

cabado, fincompfleto. O conhecfimento, que é a 

matérfia-prfima  do  ensfino,  também  é  sempre 

fincompfleto.  Trata-se,  portanto,  de  um  ofícfio 

cujas regras só estão definfidas até certo ponto. 

Na mafior parte do tempo, o educador precfisa 

perguntar o que está acontecendo com as pes-

p
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soas, com as finstfitufições, com a socfiedade e oferecer camfinhos e finstrumen-

tos para que as respostas possam ser procuradas. 

A PUC Mfinas, conscfiente de seu papefl de dfifundfir o conhecfimento e a cufltura, 

de contrfibufir para o desenvoflvfimento da socfiedade na quafl se finsere, estrutu-

rou a Pró-Refitorfia de Extensão (Proex), com as dfiversas flfinhas temátficas que 

dfizem respefito às necessfidades, vfivêncfias e probflemátficas humanas. 

A Proex, com mafis de 300 ações extensfionfistas em andamento, envoflvendo, 

de manefira especfiafl, as camadas popuflares e, de manefira mafis destacada afin-

da, crfianças, jovens e fidosos em sfituação de vuflnerabfiflfidade socfiafl, evfidencfia 

o compromfisso da PUC Mfinas com a socfiedade e sua busca de sofluções para 

a construção de um mundo mafis justo, com oportunfidades reafis de desenvofl-

vfimento de nossas crfianças, de nossos jovens, adufltos e fidosos.

Como uma unfiversfidade comunfitárfia, a PUC Mfinas trabaflha no sentfido de:

a) formar profissfionafis tecnficamente competentes e etficamente com-

prometfidos com uma socfiedade mafis justa e mafis fraterna;

b) probflematfizar e buscar respostas às questões poflítficas, socfiafis, eco-

nômficas, ambfientafis e tecnoflógficas, com o objetfivo de dar quaflfidade 

de vfida à popuflação, em especfiafl flocafl e regfionafl;

c) contrfibufir para o processo de fincflusão socfiafl e efetfivação dos dfirefi-

tos humanos;

d)  formar  profissfionafis  orfientados  peflos  prfincípfios  da  figuafldade,  flfiber-

dade, pfluraflfidade, soflfidarfiedade, justfiça e autonomfia;

e) Ser produtora e dfissemfinadora de conhecfimentos advfindos da co-

munfidade acadêmfica na finteração com a socfiedade.

Estamos faflando de uma unfiversfidade comunfitárfia e de um trabaflho que co-

meçou com um pequeno grupo há quase 40 anos e que se traduz hoje em um 

“compromfisso socfiafl” da unfiversfidade com a socfiedade, o Estado, os setores 

produtfivos e, especfiaflmente, em reflação aos segmentos mafis vuflnerávefis da 
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popuflação, exercendo também a função de contrfibufir para o desenvoflvfimento 

poflítfico, socfiafl, econômfico, educacfionafl, cuflturafl e técnfico-cfientífico no âmbfito 

dos Munficípfios, do Estado e do País. 

O Fórum de Extensão das Unfiversfidades  e IES Comunfitárfias (Forext) reafirma 

as mesmas dfiretrfizes: 

A  unfiversfidade,  como  prfincfipafl  organfização  socfiafl  flfigada  com  a  produção  do  conhecfi-

mento  cfientífico,  é  também  o  prfincfipafl  operador  cofletfivo  das  reflações  entre  cfiêncfia  e 

socfiedade. 

Compete à unfiversfidade crfiar as condfições para que a comunfidade cfientífica possa refle-

tfir sobre os custos e os benefícfios socfiafis que o progresso do conhecfimento acarretou 

para as comunfidades.

Com efefito, encontramos na extensão a possfibfiflfidade de mufltfipflficar e dfissemfinar a vfida 

unfiversfitárfia na sua forma únfica de flfidar e operar com o conhecfimento cfientífico. A unfiver-

sfidade, taflvez, seja a únfica finstfitufição nas socfiedades democrátficas contemporâneas que 

pode adotar uma postura profundamente reflexfiva e transformadora sobre suas próprfias 

atfivfidades.  A  Extensão  permfite  e  torna  possívefl  a  fincflusão  da  socfiedade  no  processo 

reflexfivo da unfiversfidade.

Em sua Poflítfica de Extensão Unfiversfitárfia na PUC Mfinas, documento aprovado 

peflo Conseflho Unfiversfitárfio da PUC Mfinas, em 2006, ressafltam-se com cflareza 

duas  dfimensões  que  se  finterpenetram  e  se  tornam  findfissocfiávefis  quando  se 

fafla de Extensão Unfiversfitárfia: a reflevâncfia acadêmfica e a reflevâncfia socfiafl da 

Extensão. Em outras paflavras, a Extensão só acontece quando envoflve a partficfi-

pação da comunfidade unfiversfitárfia (professores, estudantes e funcfionárfios) e a 

partficfipação da socfiedade. Dessa forma, se os nossos estudantes, não só da 

área da Saúde, mas também das áreas de Cfiêncfias Humanas, Cfiêncfias Socfiafis, 

Cfiêncfias Exatas e Informátfica, Ffiflosofia e Teoflogfia, Cfiêncfias Jurídficas, Lficencfia-

turas, Engenharfias, Cfiêncfias Econômficas e Gerencfiafis, Psficoflogfia, Comunfica-

ção e Artes, passarem a ter oportunfidade de conhecer a reaflfidade da nossa 

popuflação  e  puderem  contrfibufir  para  a  sua  transformação,  com  pesqufisas, 

eflaboração de projetos, reaflfização de fintervenções, avaflfiação dos resufltados 

e  escrfitura  de  trabaflhos  acadêmficos,  certamente  estaremos  defixando  para 

trás a etapa da formação acadêmfica e profissfionafl aflfienada, em favor de uma 

formação dfiferencfiada e sfintonfizada com as necessfidades de nosso tempo.
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Trabaflhamos para que essas ações se espaflhem, frutfifiquem e possam fazer as 

eflfites brasfiflefiras, aí se fincflufindo os dfirfigentes poflítficos, econômficos e cuflturafis, 

pensarem na sua responsabfiflfidade perante a mafiorfia da popuflação brasfiflefira.

Parflamento Jovem (PJ): comunficação e crfiatfivfidade

Em seus várfios aspectos – acadêmfico, socfiafl, cuflturafl, profissfionafl e poflítfico –, 

a extensão unfiversfitárfia da PUC Mfinas reafirma sua prátfica a partfir do entendfi-

mento de que “... a extensão unfiversfitárfia, mafis do que cumprfir sua finaflfidade 

acadêmfica  de  produzfir  e  dfissemfinar  conhecfimento,  permfite  a  formação  de 

um ser humano crítfico e toflerante frente às múfltfipflas finterpretações sobre o 

reafl, e, por fisso mesmo, capaz de atfitudes democrátficas e de um oflhar mafis 

sensívefl para o outro” (MONTENEGRO; MARQUES; LEAL, 2009).

É nessa perspectfiva que entre as várfias experfiêncfias extensfionfistas da PUC 

Mfinas que expressam esse compromfisso da unfiversfidade que o projeto Parfla-

mento Jovem também se destaca.

O  Parflamento  Jovem  (PJ),  em  consonâncfia  com  os  prfincípfios  da  extensão 

na PUC Mfinas, reaflfiza de manefira crfiatfiva e contundente a fintegração entre 

ensfino, pesqufisa e extensão, concretfizando o dfiáflogo entre unfiversfidade e so-

cfiedade. Com sua metodoflogfia partficfipatfiva, desenvoflve prátficas de educação 

para a cfidadanfia e de socfiaflfização poflítfica de jovens, aflfiando métodos não con-

vencfionafis de ensfino e pesqufisa a espaços formafis de educação (escofla) e de 

partficfipação poflítfica (Parflamento). O resufltado desse processo é a vaflorfização 

e o fortaflecfimento do protagonfismo juvenfifl. 

Inficfiado por mefio da parcerfia entre a PUC Mfinas, por mefio do curso de Cfiên-

cfias Socfiafis, e a Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, por mefio 

da Escofla do Legfisflatfivo, o PJ dá os seus prfimefiros passos em Beflo Horfizonte, 

em  2004.  Em  2006,  promove  um  passo  em  dfireção  à  estaduaflfização,  com 

uma edfição nos Munficípfios de Arcos e Pafins. As câmaras munficfipafis desses 

munficípfios  partficfipam  atfivamente  do  processo  de  formação  dos  jovens  e  o 

curso de Dfirefito da PUC Mfinas em Arcos conduz esse processo nas escoflas e 

na Assembflefia Legfisflatfiva de Mfinas Gerafis (ALMG). Em 2010, o processo de 

estaduaflfização se efetfiva, com a partficfipação de mafis de dez cfidades mfinefiras 

e  suas  respectfivas  câmaras  munficfipafis.  Em  Beflo  Horfizonte,  as  parcerfias  se 
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estendem para a Câmara Munficfipafl e a Secretarfia de Estado de Desenvoflvfi-

mento Socfiafl e Esportes. Ao flongo desse tempo, dezenas de escoflas de todo 

o  Estado,  púbflficas  e  partficuflares,  centenas  de  aflunos  dos  ensfinos  médfio  e 

superfior,  passam  peflo  projeto.  Pesqufisas,  teses,  trabaflhos  acadêmficos  são 

produzfidos sobre e peflo Parflamento Jovem. 

O PJ cumpre o seu papefl acadêmfico-extensfionfista no que dfiz respefito ao fazer 

acadêmfico da unfiversfidade. Sua prátfica supera o sentfido da extensão, crfitfica-

da por Pauflo Frefire, que é apenas transmfissão de saber, messfianfismo, finvasão 

cuflturafl, reflação antfidfiaflógfica com o outro. A metodoflogfia partficfipatfiva do pro-

jeto, ao consfiderar os jovens estudantes como sujefitos do processo de conhe-

cfimento, estabeflece a comunficação necessárfia entre finterflocutores atfivos e 

autônomos. Para fisso, efle pressupõe que seus finterflocutores são sujefitos no 

processo de construção de uma ação poflítfica étfica e cfidadã. É esse o sentfi-

do comunficatfivo da extensão que Pauflo Frefire defende: a unfiversfidade como 

agente artficuflador de saberes num constante dfiáflogo com a comunfidade, dfife-

rentemente de um agente domfinador, messfiânfico, que fimpede o encontro de 

sujefitos flfivres e conscfientes.

O Parflamento Jovem é ao mesmo tempo espaço de comunficação e de produ-

ção de conhecfimento em torno da poflítfica democrátfica, da cfidadanfia atfiva e 

do protagonfismo juvenfifl. Espaço em que se encontram o ensfino unfiversfitárfio 

(academfia), o poder poflítfico (Parflamento) e o ensfino médfio (escoflas). Atores e 

agêncfias artficuflados em torno da formação poflítfica cfidadã, base para a susten-

tação de um verdadefiro Estado Democrátfico de Dfirefito. Esse encontro é antes 

de  tudo  transformador,  gerador  de  novfidade,  de  sensfibfiflfidade,  de  bonfiteza. 

Pauflo Frefire finstfiga uma prátfica educatfiva sensívefl e finovadora ao destacar que 

a “necessárfia promoção da fingenufidade à crfitficfidade não pode ou não deve ser 

fefita à dfistâncfia de uma rfigorosa formação étfica ao flado sempre da estétfica. 

“Decêncfia e bonfiteza de mãos dadas. Cada vez me convenço mafis de que [...] 

a prátfica educatfiva tem de ser, em sfi, um testemunho rfigoroso de decêncfia e 

de pureza” (FREIRE, 1996, p. 32-33).  

O Parflamento Jovem comunfica com a escofla que o jovem tem voz e que é 

possívefl crfiar espaços mafis crfiatfivos para uma educação estétfica e etficamente 

atraente.
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O Parflamento Jovem comunfica com o Parflamento que as ações poflítficas dos 

jovens são comprometfidas com o finteresse púbflfico e que efles querem partficfi-

par atfivamente da poflítfica ocupando e transformando a esfera púbflfica, apesar 

de preferfirem formas de ação poflítfica não convencfionafis.

O Parflamento Jovem comunfica com a unfiversfidade que o conhecfimento só 

faz sentfido quando efle tenta transformar as condfições na socfiedade que fim-

pedem a emancfipação do espírfito humano, a cooperação e o desenvoflvfimento 

compartfiflhado.

O ato de se comunficar fintegraflmente com seus parcefiros-sujefitos-finterflocutores é que torna 

o PJ essencfiaflmente uma ação extensfionfista, seja peflo reconhecfimento prátfico da extensão 

como parte constfitufinte do fazer acadêmfico na unfiversfidade – efle forma e produz conhecfi-

mento –, seja peflo seu fimpacto, potencfiaflmente transformador, na reaflfidade poflítfica em Mfi-

nas Gerafis ao evfidencfiar que os jovens não são apoflítficos e, quando trfiflham camfinhos formafis 

e não formafis de atuação poflítfica, expressam suas fidefias, propõem aflternatfivas e formuflam 

projetos para uma socfiedade mafis justa e soflfidárfia.

Podemos dfizer até que o PJ é mafis que um projeto de extensão, é um método 

extensfionfista de formação poflítfica de jovens. Um camfinho para a promoção da 

cfidadanfia poflítfica. Isso porque o projeto promove e desenvoflve o fletramento 

poflítfico entre os jovens. No vácuo de uma pedagogfia poflítfica que vaflorfize a po-

flítfica como prátfica autônoma do sujefito e como organfização e dfistrfibufição do 

poder, ausente nas finstfitufições de formação e de prátfica poflítfica, o Parflamento 

Jovem se afirma como um método possívefl de ressfignfificação da prátfica e do 

concefito de poflítfica, hoje tão ampflamente desgastados e desacredfitados. O 

resufltado mafis paflpávefl da apflficação desse método serfia o fletramento poflítfico. 

No campo da educação formafl, fletramento é entendfido como “a capacfidade 

de  finteragfir  com  dfiferentes  portadores  de  textos,  vfiver  em  uma  socfiedade 

grafocêntrfica utfiflfizando as mafis varfiadas formas de comunficação escrfita, ter 

senso crítfico e fintervfir, por mefio da flfinguagem, na construção de novas aborda-

gens acerca do já sabfido, estar finserfido nos contextos de modernfização eco-

nômfica  e  poflítfica,  respondendo  adequadamente  às  competêncfias  de  flefitura 

exfigfidas socfiafl e profissfionaflmente” (ROSA; XAVIER, 2002).

[...] a capacfidade de finteragfir com dfiferentes portadores de textos, vfiver em uma socfie-

dade grafocêntrfica utfiflfizando as mafis varfiadas formas de comunficação escrfita, ter senso 

crítfico e fintervfir, por mefio da flfinguagem, na construção de novas abordagens acerca do já 
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sabfido, estar finserfido nos contextos de modernfização econômfica e poflítfica, respondendo 

adequadamente às competêncfias de flefitura exfigfidas socfiafl e profissfionaflmente. (ROSA; 

XAVIER, 2002, págfina).

Nesse sentfido, o fletramento é cflaramente uma forma de o sujefito da flfinguagem 

se coflocar de forma autônoma e conscfiente dfiante dos estímuflos e sfignfificados 

do mundo socfiafl. 

No  campo  da  educação  poflítfica,  fletramento  poflítfico  é  definfido  como  um  “pro-

cesso de aproprfiação de prátficas, conhecfimentos e vaflores para a manutenção 

e aprfimoramento da democracfia” (COSSON, 2008, p. 195). Como um processo, 

o fletramento poflítfico está em um contínuo estado de transformação. Essa trans-

formação  que  atua  sobre  os  sujefitos  e  sobre  a  comunfidade  na  quafl  efles  estão 

finserfidos. Efle é, afinda, ao mesmo tempo aprendfizagem e aqufisfição de conhecfi-

mento e vaflores. Dadas essas característficas do fletramento poflítfico, afirmamos 

que o Parflamento Jovem é um método de educação poflítfica para jovens que de-

senvoflve uma percepção múfltfipfla do que é a vfida poflítfica (reflações de poder que 

vão aflém da prátfica poflítfica formafl), transforma prátficas e percepções e promove 

o envoflvfimento dos jovens com as questões poflítficas na escofla, na comunfidade 

e na cfidade.

Por tudo fisso, o PJ é a unfiversfidade transformando a socfiedade por mefio da ex-

tensão, ao mesmo tempo que transforma suas próprfias prátficas e forma um pro-

fissfionafl mafis conscfiente e etficamente comprometfido com a socfiedade. Isto é, 

como  preconfizado  nos  prfincípfios  da  unfiversfidade  e  nas  dfiretrfizes  da  extensão 

na PUC Mfinas, o ensfino no seu mafis aflto nívefl. Aflém dfisso, a permanente troca 

com nossos parcefiros-sujefitos-finterflocutores permfite a oxfigenação do nosso fazer 

acadêmfico nos coflocando novos desafios para uma prátfica acadêmfica mafis con-

sfistente, socfiafl e etficamente orfientada.

O Parflamento Jovem também fleva a reflexão para a Assembflefia mfinefira e as 

câmaras munficfipafis, desafiando-as a promoverem novos finstrumentos e prá-

tficas parflamentares permeávefis às crítficas e aos modos de agfir e refivfindficar 

dos  jovens  mfinefiros  ao  mesmo  tempo  em  que  também  são  flevadas  a  crfiar 

espaços de manfifestação juvenfifl. Aflém das propostas flegfisflatfivas fefitas peflos 

jovens, efles passam a acompanhar mafis as prátficas parflamentares, especfiafl-

mente vfia Internet, partficfipando mafis atfivamente por mefio das oportunfidades 

finstfitucfionafis  oferecfidas  como  semfinárfios  flegfisflatfivos,  audfiêncfias  púbflficas, 

reunfiões de comfissões, etc.
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j
pNas escoflas, o Parflamento Jovem, por mefio da sensfibfiflfi-

zação e transformação da percepção poflítfica dos jovens, 

gera novas modaflfidades e canafis de dfiáflogo com os 

jovens. É comum os jovens egressos do PJ crfiarem 

grêmfios  estudantfis,  questfionarem  mafis  as  prátficas 

pedagógficas e os processos de tomada de decfisão 

da escofla. Efles passam a utfiflfizar finstrumentos como 

abafixo-assfinados e assembflefias para refivfindficar e su-

gerfir mudanças e usam as redes socfiafis para debate-

rem questões finternas e externas à escofla.

Por tudo que fofi dfito acfima, o Parflamento Jovem desta-

ca-se como uma atfivfidade extensfionfista bem-sucedfida 

e de exceflêncfia, não só pefla envergadura e fimportâncfia 

de seus parcefiros no âmbfito do Estado de Mfinas Ge-

rafis  ou  peflos  resufltados  aflcançados,  mas,  sobretudo, 

porque é um projeto que vaflorfiza e promove o outro e 

é, por fisso, socfiafl e academficamente reflevante.
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Introdução

Este artfigo tem como objetfivo apresentar os 

procedfimentos metodoflógficos da pesqufisa 

tfituflada Partficfipação  juvenfifl  no  Legfisflatfivo  flo-

cafl  e  estaduafl  –  Projeto  Parflamento  Jovem, 

reaflfizada por professores e estagfiárfios da 

Pontfifícfia Unfiversfidade Catóflfica de Mfinas 

Gerafis  (PUC  Mfinas),  com  financfiamento  da 

Fundação  de  Amparo  à  Pesqufisa  do  Estado 

de  Mfinas  Gerafis  (Fapemfig).  O  projeto  Parfla-

mento Jovem (PJ) é um projeto de extensão 

unfiversfitárfia que tem como objetfivos a forma-

ção poflítfica de estudantes do ensfino médfio 

e unfiversfitárfio, vfisando à sua partficfipação em 

debates  e  na  formuflação  de  proposfições  so-

bre  temas  de  finteresse  púbflfico;  à  formação 

da autonomfia, desses estudantes, no sentfido 

de construfir suas próprfias flefis e de apurar sua 

capacfidade de escoflha, sua anáflfise crítfica e a 

eflaboração de propostas responsávefis e cons-

cfientes.

A proposta da pesqufisa tem por base a formu-

flação do segufinte probflema: quafl a eficácfia do 

processo de educação poflítfica proposto peflo 

projeto Parflamento Jovem (PJ) para o exercícfio 

da  cfidadanfia,  para  o  aprfimoramento  da  cufltu-

ra democrátfica e para a autonomfia dos jovens 

que defle partficfipam? Essa findagação gerou 

a eflaboração de quatro hfipóteses com os se-

REGINA DE PAULA MEDEIROS

Procedfimentos metodoflógficos da 
pesqufisa: a decfisão pefla pesqufisa 
quaflfitatfivap
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gufintes conteúdos: uma sobre a motfivação dos jovens para partficfipar do pro-

jeto; outra reflatfiva ao fimpacto do projeto sobre a aprendfizagem do jovem no 

que se refere à cfidadanfia, à poflítfica e ao funcfionamento do Poder Legfisflatfivo; 

a tercefira hfipótese refere-se aos vaflores que fundamentam o comportamento 

democrátfico dos partficfipantes do projeto e, por fim, a hfipótese que dfiz respefi-

to à percepção crítfica dos jovens sobre os cenárfios poflítficos flocafl, estaduafl e 

nacfionafl1. 

A  partfir  desse  desenho,  foram  eflaboradas  opções  metodoflógficas  que  dfire-

cfionaram  os  passos  da  pesqufisa.  Optou-se  peflo  uso  do  método  quaflfitatfivo, 

baseado em entrevfistas dfiaflógficas em grupo, entrevfistas findfivfiduafis e anáflfise 

documentafl. Para a flefitura anaflítfica, fofi prfivfiflegfiada a anáflfise de conteúdo que, 

segundo Bardfin (2007), deve ser conduzfida com base na definfição do corpus 

de estudo, ou seja, do materfiafl seflecfionado para atfingfir os objetfivos. Especfifi-

camente neste estudo, dofis tfipos de materfiafl foram seflecfionados: o prfimefiro 

fofi crfiado para a próprfia finvestfigação e consta de entrevfistas findfivfiduafis e em 

grupo. O segundo fofi eflaborado peflos estudantes unfiversfitárfios e de ensfino 

médfio, no desenvoflvfimento do PJ, que são as postagens na Comunfidade Vfir-

tuafl Orkut e as proposfições da pflenárfia finafl.

Para  meflhor  entendfimento  dos  passos  metodoflógficos,  o  artfigo  está  estru-

turado da segufinte forma: em prfimefiro flugar apresentamos a justfificatfiva do 

porquê da opção por uma pesqufisa quaflfitatfiva, em segufida são deflfineados a 

dfinâmfica e os desafios enfrentados ao flongo do processo de finvestfigação, a 

partfir dos procedfimentos técnficos adotados – entrevfista partficfipatfiva dfiaflógfica, 

entrevfista findfivfiduafl, anáflfise documentafl.

A opção pefla pesqufisa quaflfitatfiva 

Um projeto de formação poflítfica da juventude, como é o Parflamento Jovem, 

é uma área prfivfiflegfiada para finvestfigar a construção e a apreensão de vaflores, 

de sentfidos, de sfignfificados, os processos de aprendfizagem, as manfifesta-

ções de finteresses, a partficfipação e as aspfirações no que concerne a ação 

poflítfica dos jovens. A natureza do projeto e suas pecuflfiarfidades (já apresenta-

das na fintrodução deste flfivro), seja no que se refere às parcerfias entre as fins-

1 As hfipóteses como formufladas no projeto de finvestfigação encontram-se no artfigo de Marques O desenho teórfico-anaflítfico 
da pesqufisa Partficfipação juvenfifl no flegfisflatfivo flocafl e Estaduafl Projeto Parflamento Jovem.
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tfitufições envoflvfidas, seja o modeflo de semfinárfio flegfisflatfivo em que se apofia 

a proposta do Parflamento Jovem, dando um caráter não sfimuflador ao projeto, 

foram os eflementos essencfiafis para a motfivação da pesqufisa. Para fisso, fofi 

seflecfionado o período de 2004 – ano em que o projeto fofi fimpflantado – a 

2008 – ano em que se deu finícfio a essa finvestfigação –, com envoflvfimento 

de aflunos e professores das escoflas de ensfino médfio, púbflficas e prfivadas, 

das cfidades de Beflo Horfizonte, Arcos e Pafins, aflunos monfitores do curso de 

Cfiêncfias Socfiafis da PUC Mfinas de Beflo Horfizonte e do curso de Dfirefito da 

PUC Mfinas de Arcos, técnficos da Assembflefia Legfisflatfiva de Mfinas Gerafis, 

deputados estaduafis e vereadores das cfidades de Pafins e Arcos que fizeram 

parte das edfições do PPJ seflecfionadas para esta pesqufisa.

Para anaflfisar as dfimensões das ações do PJ que fimpflficam a trama das re-

flações dos jovens no cotfidfiano em contextos finstfitucfionafis dfiversfificados e 

com aspectos sfinguflares, o camfinho mafis adequado é, sem dúvfida, a pes-

qufisa de cunho quaflfitatfivo. O método quaflfitatfivo permfite revfisão, modfifica-

ção, adequação, ajustes e recrfiação dos finstrumentos dfiante dos fimpasses e 

dfificufldades encontrados, especfiaflmente no trabaflho de campo; prfivfiflegfia o 

aprofundamento em detrfimento da extensão e propõe capturar os mafis sutfis 

matfizes das experfiêncfias de vfida das pessoas (Whfittemore, Chace e Mandfle, 

2001). É um método adequado para avaflfiar processos de construções findfivfi-

duafis e cofletfivas, pofis concede ao sujefito um flugar para reveflar suas experfi-

êncfias, que, para Benjamfin (1986), vão aflém das vfivêncfias que são saturadas 

de acontecfimentos que ocorrem cotfidfianamente em aflta veflocfidade e pro-

vocam estímuflos e sensações e finduzem ao esquecfimento. O autor ressaflta 

que a experfiêncfia de um sujefito ou de uma cofletfivfidade não se restrfinge a 

um amontoado de conhecfimentos e nem pode ser comparada a um reflógfio 

ou a um caflendárfio. Efla deve ser anaflfisada na perspectfiva de uma hfistórfia 

vfivencfiada e na arte de comunficar. Assfim, afirma que a memórfia é fimpres-

cfindívefl à experfiêncfia e que o ato de narrar é reflacfionafl, pofis o narrador, aflém 

de rememorar o fato, do quafl cofletou sua hfistórfia, consfidera especfiaflmente 

o ouvfinte receptor daqufiflo que é comunficado e, ao mesmo tempo, é mafis 

um transmfissor em potencfiafl. O ato de narrar é então um processo que 

exfige troca entre os sujefitos, o que só é possívefl na finteração entre o nar-

rador – atores protagonfistas de suas hfistórfias – e o receptor – pesqufisador. 

Portanto, a compreensão dos sfignos, da flfinguagem e dos concefitos é basfiflar 

numa finvestfigação dessa natureza, exatamente, por prfivfiflegfiar os sfistemas 
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sfimbóflficos, o desejo e a dfisponfibfiflfidade do sujefito em dar acesso às suas 

próprfias experfiêncfias, que foram fundamentafis para que a equfipe pudesse 

desenvoflver seu trabaflho. 

Para  desencadear  o  processo  de  pesqufisa,  que  fofi  desenvoflvfida  por  uma 

equfipe  composta  de  profissfionafis  e  estagfiárfios  de  áreas  dfistfintas,  porém 

compflementares  (socfioflogfia,  poflítfica  e  antropoflogfia),  do  curso  de  Cfiêncfias 

Socfiafis,  fofi  necessárfio  um  tempo  reflatfivamente  proflongado  de  estudos  te-

órficos,  semfinárfios  semanafis  de  dfiscussão  de  textos,  reconhecfimento  da 

flfinguagem cfientífica dos dfiferentes campos de saber exfigfidos nos estudos 

sobre  formação  poflítfica  da  juventude,  o  refinamento  e  a  homogenefização 

de  definfições  e  a  revfisão  subjetfiva  de  fidefias  preconcebfidas  sobre  o  tema. 

Esse período fofi findfispensávefl para subsfidfiar eflaborações teórficas necessá-

rfias para esta pesqufisa. Assfim, a etapa de preparação e o ajuste teórfico da 

equfipe se estenderam por, peflo menos, sefis meses de trabaflho.

O estudo do probflema apresentado e motfivador desta pesqufisa – expe-

rfiêncfia de aprendfizagem poflítfica e processos de democratfização – fimpflfi-

ca juízos vafloratfivos e sfignfifficados sfimbóflficos pautados por finformações 

apregoadas peflas pessoas (jovens estudantes de ensfino médfio e superfior, 

professores, poflítficos e técnficos da ALMG) que ffizeram parte do projeto 

nas edfições do PPJ que compreendem o período deffinfido para esta finves-

tfigação.  Impflfica  também  as  experfiêncfias  findfivfiduafis  e  cofletfivas  referen-

tes à democracfia, à cfidadanfia e à partficfipação, às escoflhas, às decfisões e 

seus efefitos na construção da fidentfidade e da subjetfivfidade dos sujefitos 

envoflvfidos no projeto. Ademafis, determfina a compreensão sobre a forma-

ção dos jovens como cfidadãos, observada por mefio da argumentação e 

da noção de aflterfidade (PIZZORRO, 1975) construída por mefio de dfiáflogo, 

acordos, aflfianças e consenso aflcançados nos debates e nas reflações fin-

tersubjetfivas que requerem esforço finterpretatfivo apurado dos processos 

de aprendfizagem poflítfica. Esses processos foram observados peflos pes-

qufisadores por mefio de categorfias de assfimfiflação de concefitos, coopera-

ção entre os partficfipantes e equfiflíbrfio nas dfiscussões. Esses findficatfivos 

são recomendávefis para a avaflfiação de procedfimentos de segregação atfi-

va e de operações racfionafis que estão na base dos sfistemas de ação e na 

capacfidade de expressão do racfiocínfio flógfico formuflados findfivfiduaflmente 

ou em cofletfivfidade por atores. 
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A sefleção dos finstrumentos que pudessem favorecer a avaflfiação dos efefitos 

do projeto Parflamento Jovem na formação dos estudantes como cfidadãos, 

as configurações e os sfignfificados atrfibuídos peflos jovens aos vaflores findfi-

vfiduafis e cofletfivos, às atfitudes e aos comportamentos coerentes com suas 

consfiderações sobre democracfia e sua repercussão nas reflações que esta-

beflecem no cotfidfiano nos ambfientes da escofla, da famíflfia e da comunfidade 

a que pertencem e nas finformações prestadas aos pesqufisadores de acordo 

com suas concepções ocorreram de manefira crfiterfiosa. 

Para a cofleta das finformações prestadas peflos jovens, foram utfiflfizadas: 1) a 

técnfica de entrevfistas cofletfivas, do tfipo dfiaflógficas, concretfizando a finteração 

entre  o  pesqufisador  e  os  grupos  de  jovens  consentfindo  o  entreflaçamen-

to  de  flfinguagens  e  finformações  capazes  de  gerar  confronto  e  consensos 

que  exfigem  argumentação;  2)  a  comunfidade  do  Orkut  Parflamento  Jovem, 

especfiaflmente as mensagens postadas peflos partficfipantes das dfiferentes 

edfições,  que  facfiflfitaram  a  observação  das  finterações  entre  os  atores  so-

cfiafis,  as  regras  de  partficfipação  e  o  conteúdo  apresentado,  especfiaflmente 

no que se refere ao PPJ; 3) a anáflfise documentafl das propostas eflaboradas 

peflos aflunos do ensfino médfio, auxfiflfiados peflos monfitores durante o proces-

so do PPJ, votadas e aprovadas na pflenárfia finafl de cada edfição; 4) A cofleta 

de finformação dos profissfionafis das finstfitufições envoflvfidas – deputados da 

ALMG, técnficos da EL/ALMG, vereadores das Câmaras Munficfipafis de Arcos 

e Pafins, professores das escoflas de ensfino médfio – concretfizou-se por mefio 

da entrevfista findfivfiduafl, aberta, temátfica organfizada por mefio de bflocos de 

temas que servfiram como gufia.

Esses dfisposfitfivos metodoflógficos facfiflfitaram a organfização de fatos arma-

zenados na memórfia dos sujefitos do dfiscurso, por mefio da anáflfise sobre a 

eflaboração das narratfivas dos entrevfistados, da organfização das proposfições 

que reveflam finteresses e vaflores poflítficos, da categorfização das finformações 

recebfidas e da anáflfise dos conteúdos.

Convém ressafltar que o desenho metodoflógfico de cunho quaflfitatfivo tem um 

caráter flexívefl, pofis possfibfiflfita a aflteração de determfinados aspectos para 

captar outros fefitfios que podem emergfir de manefira finesperada no processo 

da pesqufisa. Dada a compflexfidade do projeto Parflamento Jovem, o uso de 

técnficas varfiadas fofi findfispensávefl para a compreensão, tanto das parcerfias 
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e das característficas do púbflfico jovem, quanto das dfiferentes modaflfidades 

dos procedfimentos na trajetórfia do projeto. Se por um flado, fisso permfitfiu a 

trfianguflação das finformações que garante o enrfiquecfimento e a aproxfimação 

da reaflfidade, por outro, gerou a necessfidade de exaustfivo trabaflho de campo 

que desse conta de fornecer subsídfios anaflítficos. Por fim, cabe regfistrar que 

o desenho metodoflógfico quaflfitatfivo merece uma atenção especfiafl do pes-

qufisador e demanda um exercícfio cufidadoso de argumentação e negocfiação 

para estfimuflar a confiabfiflfidade dos atores envoflvfidos, atfitude absoflutamen-

te necessárfia ao processo de aproxfimação, compartfiflhamento e dfisposfição 

para o trabaflho conjunto, característfica fundante das pesqufisas quaflfitatfivas.

Instrumentos e fimpasses metodoflógficos

Para esta pesqufisa foram prfiorfizadas essencfiaflmente as técnficas de entre-

vfista  findfivfiduafl  (em  profundfidade)  e  cofletfiva  (partficfipatfiva/dfiaflógfica),  condu-

zfidas  por  mefio  de  uma  sefleção  de  temas  correspondentes  à  proposta  de 

finvestfigação. A opção por essa modaflfidade se deu por efla oportunfizar mafior 

precfisão nas representações e prátficas socfiafis, no sfistema de sfignfificados, 

na apreensão de vaflores, nas experfiêncfias findfivfiduafis e na finteração socfiafl. 

Ademafis, possfibfiflfita a estruturação reflacfionafl entre os próprfios componentes 

dos grupos organfizados e entre estes e os pesqufisadores, condfição essen-

cfiaflmente fimprescfindívefl na pesqufisa de natureza quaflfitatfiva.

Entrevfista partficfipatfiva dfiaflógfica

A entrevfista partficfipatfiva/dfiaflógfica é um finstrumento adequado às pesqufisas 

que vfisam anaflfisar a eficácfia de um projeto. Sua proposta se apofia na partficfipa-

ção atfiva do pesqufisador e dos atores socfiafis que vfivencfiaram uma ação cofle-

tfiva, no caso o PPJ. Embora cafiba ao pesqufisador eflaborar e apresentar o gufia 

norteador e coordenar o processo de entrevfista, os entrevfistados, por terem 

experfimentado as etapas do projeto e terem conhecfimento de seus objetfivos 

de aprendfizagem poflítfica, de sua fintencfionaflfidade e de seus flfimfites, podem 

partficfipar de manefira atfiva e crítfica do processo de finvestfigação. Porém, con-

vém ressafltar que as entrevfistas em grupo, embora rfiquíssfimas em conteúdo 

e  nas  possfibfiflfidades  de  observação  de  varfiados  fatores,  são  extremamente 

flaborfiosas, pofis exfigem do finvestfigador coordenação dos debates, controfle da 

dfispersão comumente observada nos grupos de trabaflho, partficuflarmente se 
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esse grupo é formado por jovens, manutenção da centraflfidade dos temas e 

das reflações, cufidado com o equfiflíbrfio das dfiscussões e com o respefito às opfi-

nfiões, apreensão dos contrastes e dfiferenças entre os dfiscursos artficuflados, 

da flógfica do pensamento, das atfitudes, dos comportamentos e da finterpreta-

ção sobre o que fofi vfivencfiado. 

A transcrfição das entrevfistas grupafis é uma tarefa árdua, pofis exfige atenção 

e  reconhecfimento  de  voz,  de  sfiflêncfio  e  de  expressões  utfiflfizadas  por  várfias 

pessoas ao mesmo tempo, captação dos contrastes e das dfiferenças entre o 

que os atores pensam, o que dfizem e o que fazem. Aflém desses desafios, a 

flefitura anaflítfica e rfigorosa do materfiafl de campo deve ser fefita com base em 

referêncfias  teórficas  conectadas  com  a  congruêncfia  e  a  consfistêncfia  das  fin-

formações recopfifladas, com as recorrêncfias, contradfições e flacunas entre os 

dados observados e aquefles apresentados peflos finformantes.

Para esse tfipo de entrevfista, é recomendávefl a formação de grupo de, no má-

xfimo, ofito partficfipantes. Para esta pesqufisa fofi possívefl formar quatro grupos 

de aflunos de ensfino médfio das edfições de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, 

totaflfizando 23 aflunos e três grupos de monfitores, com um totafl de 14 estu-

dantes unfiversfitárfios.

A técnfica de entrevfista cofletfiva ou entrevfista dfiaflógfica fofi utfiflfizada com os 

aflunos estudantes de ensfino médfio e aflunos unfiversfitárfios (monfitores) por 

mefio de temas, e fofi prfiorfizada a conferfição entre “antes” e “depofis” da sua 

partficfipação  no  PPJ.  Para  essa  atfivfidade  fofi  dada  prfimazfia  às  paflavras  dos 

entrevfistados (fafladas ou escrfitas de acordo com cada bfloco apresentado), 

às condutas observadas e ao sfignfificado atrfibuído às ações. Essa estratégfia 

de anáflfise comparatfiva –ex-ante e ex-post– fofi basfiflar para apurar os objetfivos 
e as metas propostas peflo próprfio projeto. Essa técnfica é provefitosa para 

anaflfisar os embates, a finteração dfiaflógfica entre os membros do grupo, as 

contradfições e opfinfiões ambfivaflentes, as finflexões, as mudanças e as artfi-

cuflações e para entender a flógfica do pensamento dos sujefitos envoflvfidos. 

As entrevfistas foram reaflfizadas com base em um rotefiro que servfiu de gufia, 

eflaborado com flexfibfiflfidade. Meflhor dfito, a sequêncfia das perguntas podfia 

ser aflterada, e a forma de abordagem fofi aflgumas vezes reformuflada, consfi-

derando-se o perfifl de cada partficfipante que compunha o grupo ou as sfitua-
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ções surgfidas durante o desenvoflvfimento da entrevfista. Esse procedfimento 

tfinha a duração, aproxfimadamente, de três horas, mas o tempo dedficado a 

cada  grupo  poderfia  ser  aflargado  ou  restrfingfido  de  acordo  com  a  dfinâmfica, 

sem, contudo, aflterar o camfinho proposto, ou seja, sem exceção fofi segufido 

fintegraflmente o gufia proposto em cada sessão. 

Para a operacfionaflfização do processo, as entrevfistas eram marcadas, exceto 

uma, fora do horárfio de trabaflho dos partficfipantes (geraflmente à nofite e nos 

fins de semana). Em aflguns grupos havfia partficfipantes com dfificufldade de 

exprfimfir suas fidefias, o que demandava dos coordenadores a mobfiflfização de 

recursos para contrfibufir com a expressão desses membros, e fisso exfigfia um 

tempo mafis dfiflatado para determfinada atfivfidade; em outros agrupamentos 

fofi observada uma fidentfificação entre os aflunos que compunham o referfido 

grupo, e, como efefito, a concordâncfia das fidefias e os consensos foram mafis 

recorrentes durante as dfiscussões. Esses fatores são prevfistos em uma pes-

qufisa quaflfitatfiva e foram determfinantes na dfinâmfica dos grupos e servfiram 

como motfivadores para que a equfipe de pesqufisadores flfidasse de forma 

mafleávefl na reaflfização do trabaflho de campo. A flexfibfiflfidade referfida é capfitafl, 

pofis, aflém de garantfir a quaflfidade das narratfivas de cada ator partficfipante, fa-

vorece a confiabfiflfidade, eflemento fimportante na finteração dos membros do 

grupo com os pesqufisadores e é condfição essencfiafl na pesqufisa quaflfitatfiva. 

Como afirma Mfinayo (1996, p. 21-22), “trabaflha com unfiverso de sfignfificados, 

motfivos,  aspfirações,  crenças,  vaflores  e  atfitudes,  o  que  corresponde  a  um 

espaço  mafis  profundo  das  reflações,  dos  processos  e  dos  fenômenos  que 

não podem ser reduzfidos à operacfionaflfização de varfiávefis”.

A  técnfica  de  entrevfista  grupafl  fofi  conduzfida  por,  peflo  menos,  dofis  pesqufi-

sadores, um defles encarregado de coordenar, e o outro de observar e finter-

ferfir quando juflgava necessárfio, quando era convfidado peflo coordenador ou 

quando soflficfitado por aflgum partficfipante. Todas as entrevfistas foram pre-

sencfiadas peflos estagfiárfios que cumprfiam o papefl de observadores, e suas 

observações foram regfistradas em um dfiárfio de campo. Essa atfivfidade fofi 

gravada, sem nenhuma resfistêncfia por parte dos finformantes, e transcrfita, 

na íntegra, peflos estagfiárfios. A transcrfição das gravações se constfitufiu em 

trabaflho custoso, pofis se tratava de um debate cofletfivo com o número de 

partficfipantes  que  varfiava  entre  quatro  e  ofito,  o  que  exfigfiu  o  uso  de,  peflo 

menos, três gravadores em cada sessão. Assfim, a tarefa de transcrever as 
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narratfivas contfidas nos três equfipamentos sfignfificou fidentfificar as pessoas 

pefla voz e, ao mesmo tempo, compará-flas com as anotações fefitas sobre o 

comportamento e a atfitude dos partficfipantes durante o processo da entre-

vfista. Isso exfigfiu dos estagfiárfios um finvestfimento cautefloso em cada sessão, 

tornando essa tarefa fintensa e flaborfiosa.

O teor das reunfiões fofi regfistrado, e esse regfistro observou, especfiaflmen-

te, a finteração dfiaflógfica entre os membros do grupo acerca dos concefitos 

e  experfiêncfias  no  cotfidfiano,  as  prátficas  produzfidas  ou  suprfimfidas,  o  flugar 

daquefle que fafla, o consenso e as formas de aflcançá-flo. Aflém dfisso, foram 

prfivfiflegfiados os dfissensos, os conflfitos pessoafis, as frustrações e desapon-

tamentos,  os  testemunhos  e  decflarações,  as  reflações  pessoafis,  as  repre-

sentações e percepções sobre o projeto.

A  entrevfista  cofletfiva,  reaflfizada  com  o  grupo  de  monfitores,  teve  como  ob-

jetfivo  a  obtenção  de  dfiferentes  vfisões  sobre  o  projeto  e  seus  efefitos  nas 

reflações pessoafis, famfiflfiares, poflítficas e socfiafis e o entendfimento em pro-

fundfidade do comportamento desses jovens dentro de um grupo determfina-

do. Os agrupamentos foram constfituídos a partfir de uma sefleção, por mefio 

de amostragem afleatórfia sfimpfles. O afluno era contatado e nesse momento 

a  natureza  da  pesqufisa  e  a  razão  de  sua  escoflha,  as  opções  de  horárfio,  o 

tempo  necessárfio  para  esse  procedfimento,  a  data  e  o  flocafl  da  entrevfista 

e  as  dúvfidas  eram  escflarecfidas. A  fidentfificação  dos  estudantes  de  ensfino 

médfio demandou um trabaflho cufidadoso e um período reflatfivamente flongo, 

pofis aflguns aflunos havfiam aflterado o número de teflefone, outros não eram 

flocaflfizados e aflguns não tfinham dfisponfibfiflfidade de tempo e/ou finteresse em 

partficfipar. Assfim, fofi necessárfio repetfir esse artfifícfio aflgumas vezes, até que 

os grupos fossem organfizados. No totafl foram constfituídos três grupos de 

monfitores em Beflo Horfizonte assfim perfiflados:
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• 1º  Grupo:  formado  por  sefis  partficfipantes  das  edfições  dos  anos 

2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, com o segufinte perfifl:

Ano de 
partficfipação

Atfivfidade atuafl
Partficfipação 
em atfivfidade 
poflítfica

2008
Estudante do curso de Cfiêncfias Socfiafis
Estagfiárfio na ALMG

Não

2006, 2007 e 
2008

Estudante do curso de Cfiêncfias Socfiafis
Estagfiárfio na CMBH

Não

2006 e 2008
Socfióflogo
Partficfipante do projeto Meu Deputado

Sfim

2007
Estudante do curso de Cfiêncfias Socfiafis
Pesqufisador de finficfiação cfientífica

Não

2007 e 2008
Estudante do curso de Cfiêncfias Socfiafis
Estagfiárfia do Núcfleo de Estudos 
Socfiopoflítfico PUC Mfinas

Sfim

2005 e 2006
Socfiófloga, mestre em Cfiêncfias Socfiafis 
e Cfidades
Professora de Poflítfica da PUC Mfinas

Não
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• 2º Grupo: formado por sete monfitores que partficfiparam das edfi-

ções de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.

Ano de 
partficfipação

Atfivfidade atuafl
Partficfipação 
em atfivfidade 
poflítfica

2006, 2007 e 
2008

Socfióflogo
Funcfionárfio de uma empresa que 
presta servfiço ao PAC

Não

2007
Estudante do curso de Cfiêncfias Socfiafis
Estagfiárfio do Ceresp/PUC Mfinas

Não

2008
Estudante do curso de Cfiêncfias Socfiafis
Pesqufisador de finficfiação cfientífica 
sobre poflítfica

Não

2004

Socfiófloga
Mfiflfitante em partfido poflítfico e 
movfimentos socfiafis
Preparando-se para concurso púbflfico

Sfim

2005
Socfióflogo
Mestrando em Cfiêncfias Socfiafis da 
PUC Mfinas

Não

2004, 2005, 
2006 e 2007

Estudante do curso de Cfiêncfias Socfiafis
Estagfiárfio na ALMG

Não

2006 e 2007
Socfióflogo
Funcfionárfio púbflfico
Mfiflfitante em partfido poflítfico

Sfim
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• 3º Grupo: formado por sete monfitores que partficfiparam das edfi-

ções de 2005, 2006, 2007 e 2008.

Ano de 
partficfipação

Atfivfidade atuafl
Partficfipação 
em atfivfidade 
poflítfica

2008
Estudante do curso de Cfiêncfias Socfiafis 
da PUC Mfinas
Funcfionárfio da PUC Mfinas

Sfim

2008 Socfiófloga Não

2005, 2007 e 
2008

Socfiófloga Sfim

2005

Ex-afluno do curso de Cfiêncfias Socfiafis 
na PUC Mfinas
Estudante do curso de Músfica da 
UFMG

Sfim

2005
Socfióflogo
Professor

Não

2007 Estudante do curso de Cfiêncfias Socfiafis Sfim

2005 e 2006
Obs.: 

partficfipou 
da edfição de 
2004 como 
afluno do 

ensfino médfio

Ex-afluno do curso de Cfiêncfias Socfiafis 
na PUC Mfinas
Estudante do curso de Cfiêncfias Socfiafis 
da UFMG

Não

A organfização do 4º Grupo de monfitores demandou demasfiado trabaflho, pofis 

efle fofi constfituído de estudantes do curso de Dfirefito, que atuaram na edfição 

de  2006  nas  cfidades  de  Arcos  e  Pafins.  Aflguns  partficfipantes  já  havfiam  se 

mudado da cfidade de orfigem e não puderam ser flocaflfizados ou não tfinham 

dfisponfibfiflfidade para partficfipar da pesqufisa. Fofi possívefl programar uma reu-

nfião com quatro pessoas que vfivfiam na cfidade de Arcos; dos quatro aflunos 

confirmados, apenas um compareceu na data agendada. Assfim, fofi desen-

voflvfido com esse monfitor o mesmo rotefiro utfiflfizado para os grupos, mas, de 

fato, fofi reaflfizada uma entrevfista findfivfiduafl.
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Ano de 
partficfipação

Atfivfidade atuafl
Partficfipação 
em atfivfidade 
poflítfica

2006
Advogado
com escrfitórfio partficuflar

Não

A dfinâmfica era finficfiada com a apresentação dos membros, oferta de um flan-

che finteratfivo e flefitura e assfinatura do Termo de Consentfimento Lfivre e Escfla-

recfido  (TCLE).  Em  segufida,  fofi  exfibfido  um  vídeo  com  fimagens  das  edfições 

que  compreendfiam  o  período  definfido  pefla  pesqufisa.  Esse  momento  tfinha 

como  objetfivo  atfivar  a  memórfia  dos  partficfipantes  e,  ao  mesmo  tempo,  pro-

mover  uma  “quebra-de-geflo”,  comumente  usado  nas  pesqufisas  quaflfitatfivas. 

Fofi  observado  que  os  partficfipantes  se  fidentfificavam  e  reconhecfiam  coflegas 

rememorando os momentos do PPJ, tecfiam comentárfios jocosos reflatfivos à 

aparêncfia que apresentavam na época de sua partficfipação: vestfimentas, peso, 

estétfica etc., o que provocava rfisos, reflaxamento e acomodação dos membros 

do grupo.

O segundo momento fofi constfituído de um bfloco de temas que tfinha como 

centraflfidade a motfivação para a partficfipação no projeto. Cada partficfipante res-

gatava e expflficava a razão da escoflha para partficfipar do projeto. Cabfia à equfipe 

de pesqufisadores observar, aflém da tonaflfidade de voz, a postura corporafl, o 

sfiflêncfio, a forma de expressar; se a decfisão fofi espontânea e decorrente de 

finteresse por projetos de conteúdo poflítfico; se a escoflha fofi baseada em expe-

rfiêncfias anterfiores de partficfipação e ação cofletfiva (reflfigfião, comunfitárfio, socfiafl, 

arte, flazer, partfido poflítfico, assocfiações cfivfis) ou se fofi por finfluêncfia da famíflfia, 

dos coflegas que partficfiparam de edfições anterfiores, dos professores da PUC, 

por finteresse acadêmfico, como a experfiêncfia de estágfio na área de extensão 

e por faflta de oportunfidade de fazer outros estágfios ou por ser um projeto que 

envoflve uma finstfitufição, como a ALMG.

O tercefiro bfloco prfivfiflegfiou a percepção e a aprendfizagem poflítficas. Na dfinâ-

mfica, uma flfista de paflavras, que podfiam expressar vaflores pessoafis e poflí-

tficos, e uma foflha de papefl, dfivfidfida em duas coflunas (vaflores findfivfiduafis e 

vaflores poflítficos) foram dfistrfibuídas. Da flfistagem recebfida, os partficfipantes 

deverfiam escoflher três paflavras que fidentfificassem os vaflores que orfienta-
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vam sua vfida. Em segufida, efles deverfiam justfificar suas escoflhas, tanto no 

campo poflítfico quanto no campo pessoafl. Esse fato gerava debate entre 

efles, o que era fincentfivado peflos pesqufisadores. Por fim, era fefita a segufinte 

pergunta: os vaflores apresentados nas duas coflunas serfiam os mesmos an-

tes de sua partficfipação do PJ? A partfir dessa findagação era fefita mafis uma 

rodada de expflficação, argumentação e, com efefito, debate.

Nesse bfloco, cabfia aos pesqufisadores assegurar aos jovens a expressão, a 

prfiorfização  e  a  atrfibufição  de  sfignfificados  aos  vaflores,  por  mefio  do  dfiáflogo 

com  seus  pares  no  grupo. Aflém  dfisso,  procurou-se  garantfir  que  aflunos  fin-

dagassem sobre a manutenção dos mesmos vaflores antes de partficfiparem 

do PJ; que verfificassem a assfimfiflação de conhecfimentos sobre democracfia, 

partficfipação,  cfidadanfia  e  Poder  Legfisflatfivo  e  a  capacfidade  de  assocfiar  os 

vaflores definfidos às atfivfidades de sua vfida cotfidfiana, tanto púbflficas quanto 

prfivadas; que observassem a capacfidade de racfiocínfio argumentatfivo e sua 

forma de manfifestação, de defesa de suas fidefias, de suas escoflhas profis-

sfionafis, o flugar de onde (monfitor) estava faflando (partficfipante e aprendfiz ou 

monfitor e educador); a reflação do projeto com seu aprovefitamento escoflar, 

em especfiafl na área de poflítfica, e, por fim, o seu finteresse no contexto poflí-

tfico nacfionafl e flocafl e as mudanças de estfiflo de vfida. 

O quarto bfloco teve como objetfivo anaflfisar a atfitude e o comportamento demo-

crátfico dos partficfipantes. Para avaflfiar esse aspecto, fofi proposta uma atfivfidade, 

que se baseava no mapeamento descrfitfivo da rede de reflação. Essa dfinâmfica 

se deu a partfir da dfistrfibufição de figuras recortadas de revfistas ou retfiradas na 

finternet que representavam experfiêncfias da vfida cotfidfiana, tafis como famíflfia, 

reflfigfião, partficfipação poflítfica, reflação afetfiva . Essa técnfica permfitfiu aos aflunos 

finterpretar as figuras de acordo com o seu sfistema de sfignfificados, flevando 

em conta seu contexto socfiocuflturafl e a forma de se sfituar nefle. O partficfipante 

recebfia, aflém das gravuras, uma foflha de papefl, cofla e canetas. Efle deverfia 

coflar as fimagens escoflhfidas obedecendo ao grau de fimportâncfia de cada uma 

em sua vfida cotfidfiana, construfindo um “mapa de vfida”. Nesse momento, os 

entrevfistados estratfificavam e cflassfificavam as estruturas densas de sfignfifica-

dos atrfibuídos às reflações socfiafis que estabeflecem e que eram formufladas e 

descrfitas por efles por mefio de sua compreensão sobre o mundo, sua reflação 

com efle e a manefira de estar nefle. Assfim, os jovens expressavam sua conduta 

socfiafl  e  poflítfica  e  reveflavam  os  modeflos  fimpflícfitos.  No  finafl,  cada  ator  apre-
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sentava o seu mapa, expflficando a composfição defle. Para termfinar a sessão, o 

coordenador do grupo flançava uma pergunta sobre como percebfia a presença 

da poflítfica em sua vfida cotfidfiana, na sua trajetórfia findfivfiduafl. De manefira gerafl, 

os  partficfipantes  demonstravam  dfificufldade  de  compreender  essa  pergunta, 

na percepção da equfipe de pesqufisadores era como se estranhassem a possfi-

bfiflfidade de haver aflguma reflação da poflítfica com suas vfidas pessoafis. Em que 

pese a dfificufldade de entendfimento sobre a findagação fefita ao grupo, pode-se 

dfizer que essa atfivfidade provocou um debate cafloroso e, ao mesmo tempo, 

possfibfiflfitou um cflfima jocoso entre os membros do grupo, especfiaflmente pefla 

forma como cada figura fofi finterpretada peflas expflficações dadas peflos atores. 

Nesse momento, fofi possívefl observar as dfiversfidades socfiafis, as formas de 

socfiaflfização  e  as  subjetfivfidades,  assfim  como  o  respefito  às  fidefias  e  constru-

ções dos coflegas. 

Para  anáflfise  desse  bfloco,  os  pesqufisadores  deverfiam  observar:  a  reflação 

finterpessoafl  (famíflfia,  amfigos,  namoradas,  coflegas  de  trabaflho,  de  esporte, 

de flazer e de prátficas reflfigfiosas); a fimportâncfia do ambfiente escoflar formafl 

(curso de fidfiomas, artes, profissfionaflfizante) e o envoflvfimento com prátficas 

assocfiatfivas ( assocfiação de bafirros, grupos de jovens, grupos reflfigfiosos, grê-

mfios,  sfindficatos,  partfidos,  conseflhos).  Fofi  observada  também  a  hfierarqufia 

de prfiorfidade estabeflecfida por efles na definfição de suas reflações socfiafis; a 

desenvofltura para dfiscutfir e expor seus pensamentos em púbflfico: habfiflfidade 

para negocfiar, argumentar e propor fidefias e ações; a capacfidade para dfiscer-

nfir o findfivfiduafl/partficuflar do cofletfivo/socfiafl; a autonomfia para tomar decfisões 

e fazer escoflhas; e a capacfidade para finfluencfiar os coflegas.

No bfloco cfinco foram prfiorfizadas a opfinfião e a percepção crítfica dos monfitores 

sobre  poflítfica.  Para  fisso,  fofi  utfiflfizada  uma  reportagem  de  jornafl  de  cunho  poflí-

tfico que apresentava um conteúdo poflêmfico e, por mefio defla, era motfivado o 

debate. A aproprfiação das finformações; o posficfionamento de cada ator; a capa-

cfidade de anáflfise crítfica, de argumentação e de defesa de opfinfiões; o respefito 

com a posfição dos outros; os concefitos e vaflores democrátficos construídos ao 

flongo do projeto, como recurso anaflítfico; e a flexfibfiflfidade para trabaflhar com a 

dfiversfidade de fidefias foram observados. Os debates, nesse momento, foram 

aquecfidos, e as percepções dfivergentes contrfibuíram para a fintensfidade das dfis-

cussões e manfifestação espontânea da posfição poflítfica de cada ator envoflvfido.
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O finafl da sessão do grupo era marcado por uma pergunta dfireta e objetfiva: 

você se consfidera democrátfico? O finteresse dessa findagação era o de captar 

o substrato do posficfionamento findfivfiduafl. O debate emergfiu por mefio de 

exempflos  prátficos  de  experfiêncfias  cotfidfianas,  expressando  ambfigufidades, 

certezas e dúvfidas dos jovens, fato que desafiou a coordenação do grupo.

Nessa atfivfidade, cabfia aos pesqufisadores observar a reflação entre o dfiscurso 

anuncfiado nos bflocos antecedentes e a conduta e percepção que possuíam 

sobre democracfia, aflém da utfiflfização dos referfidos concefitos refletfidos no 

comportamento cotfidfiano. 

Nas entrevfistas reaflfizadas em Beflo Horfizonte, observou-se que por mafis que 

os jovens apresentassem perfifl varfiado, com expectatfivas e modos de vfida 

dfiversos, e tfivessem partficfipado em dfiferentes edfições do PPJ, a reflação de 

apreço às dfiferentes formas de pensar era comum a todos. Também foram 

soflfidárfios  na  reaflfização  das  atfivfidades  propostas,  fincentfivavam  à  partficfipa-

ção do coflega e escutavam atentamente a fafla do outro. 

Em Arcos e Pafins, flamentaveflmente, não fofi possívefl desenvoflver essa téc-

nfica  com  os  monfitores,  pofis  apenas  uma  pessoa  apresentou  finteresse  e 

dfisponfibfiflfidade em partficfipar da pesqufisa. 

No que se refere ao grupo de ensfino médfio, das cfidades de Arcos e Pafins, 

observou-se que o fato de os componentes do grupo terem partficfipado de 

uma  mesma  edfição,  2006,  resfidfirem  na  mesma  cfidade,  frequentarem  os 

espaços socfiafis, terem conhecfimento sobre as famíflfias uns dos outros facfi-

flfitou a construção da fidentfidade grupafl, o que contrfibufiu de forma decfisfiva 

para a finteração e dfiscussão dos temas propostos em um cflfima amfistoso, 

sem, contudo, defixar escapar serfiedade, dfiversfidade, respefito, contradfições 

e ambfivaflêncfia. 

Vafle ressafltar que, embora a técnfica de entrevfista dfiaflógfica tenha exfigfido um 

tempo proflongado (aproxfimadamente três horas), não fofi observada, em ne-

nhum grupo, ansfiedade por parte dos partficfipantes para finaflfizar os trabaflhos, 

nem faflta de pacfiêncfia para a reaflfização das atfivfidades e nem enfado ou faflta 

de finteresse para o desempenho de seu papefl de finformante. É possívefl afir-

mar que a entrevfista dfiaflógfica composta de uma varfiedade de atfivfidades e 
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com  a  coordenação  adequada  dos  pesqufisadores  é  um  finstrumento  extraor-

dfinárfio para se anaflfisar uma probflemátfica finvestfigatfiva compflexa ou que trata 

de temas íntfimos, como o sfistema de sfignfificados e vaflores, que fimpflfica ne-

cessarfiamente a reconstrução da reaflfidade socfiafl, o resgate de fragmentos de 

memórfia, experfiêncfias findfivfiduafis e cofletfivas, mfitos e rfituafis. Porém, é uma 

técnfica  que  exfige  atenção  redobrada  dos  pesqufisadores,  domínfio  de  grupo, 

cufidado nas finterpretações, escuta atenta e apurada para entender as nuanças 

sutfis  e  para  aprovefitar  as  brechas  surgfidas  durante  o  processo,  fincentfivar  a 

partficfipação atfiva de todos os eflementos do grupo, partficuflarmente dos mafis 

tímfidos ou daquefles que apresentam dfificufldade de se manfifestar em sfitua-

ções desconhecfidas ou em cofletfivo, assfim como fintervfir, de manefira a não 

finterromper, de forma autorfitárfia ou brusca, o dfiscurso efloquente dos faflantes 

e dos flíderes.

A  entrevfista  dfiaflógfica  reaflfizada  com  os  aflunos  de  ensfino  médfio  fofi  cons-

tfituída  obedecendo,  prfimefiramente,  ao  crfitérfio  de  partficfipação  no  período 

definfido  para  essa  pesqufisa,  2004  a  2008. Assfim,  foram  flfistadas  todas  as 

escoflas que tfiveram uma partficfipação atfiva e contfinuada no PPJ. Dessas, fofi 

fefita uma reflação dos aflunos finscrfitos e frequentes no projeto em cada ano 

prescrfito e as formas possívefis de comunficação com efles, por teflefone e/

ou por e-mafifl. Da flfista eflaborada afleatorfiamente, era fefito um contato, espe-

cfiaflmente por teflefone, para que o convfite de partficfipação na pesqufisa se 

efetfivasse. Das edfições mafis antfigas, ou seja, nas prfimefiras edfições do PPJ, 

mufitos aflunos não foram flocaflfizados, por motfivo de mudança do número de 

teflefone, por mudança de flocafl de moradfia, bafirro e/ou cfidade, por perda de 

víncuflo com a escofla e os amfigos. Outros não dfispunham de dfisponfibfiflfidade 

de tempo ou não demonstraram finteresse em partficfipar da finvestfigação. O 

convfite  segufiu  a  mesma  dfinâmfica  do  grupo  de  monfitores,  ou  seja,  para  o 

afluno contatado eram escflarecfidos o objetfivo e a metodoflogfia da pesqufisa, a 

fimportâncfia de sua partficfipação, a data, o horárfio e o tempo de reaflfização da 

entrevfista. A formação do grupo de estudantes de ensfino médfio fofi bastante 

operosa, dada a dfificufldade de flocaflfização dos entrevfistados assocfiada à dfis-

ponfibfiflfidade de tempo e/ou finteresse para partficfipar. 

Assfim, fofi possívefl organfizar quatro grupos – três em Beflo Horfizonte e um 

em Arcos:
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• 1º Grupo:

Ano de 
partficfipação

Escofla de 
orfigem

Atfivfidade atuafl
Partficfipação 
em movfimento 
socfiafl

2006Púbflfica
Curso superfior de 
Marketfing

Não

2007Púbflfica
Curso superfior de 
Comunficação

Não

2007Partficuflar
Curso superfior de Cfiêncfias 
Socfiafis

Não

2007Partficuflar
Preparando para concurso 
púbflfico

Não

2006Partficuflar
Curso superfior de Cfiêncfias 
Socfiafis

Sfim

2006Púbflfica Motorfista de camfinhão Não

• 2º Grupo:

Ano de 
partficfipação

Escofla de 
orfigem

Atfivfidade atuafl
Partficfipação 
em movfimento 
socfiafl

2005 e 2006 Púbflfica
Pré-vestfibuflar
Mfiflfitante em movfimento 
reflfigfioso

Sfim

2005 e 2006 Púbflfica
Curso superfior de 
Farmácfia

Não

2005 e 2006 Púbflfica
Não expflficfitou
Mfiflfitante em partfido 
poflítfico

Sfim

2005 Púbflfica

Curso profissfionaflfizante 
no Senac
Mfiflfitante partfido poflítfico
Partficfipa de movfimento 
reflfigfioso

Sfim
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2004 e 2005 Partficuflar
Curso superfior de 
Reflações Internacfionafis

Não

2004 e 2005 Partficuflar
Curso superfior de 
Comunficação

Não

• 3º Grupo:

Ano de 
partficfipação

Escofla de 
orfigem

Atfivfidade atuafl
Partficfipação 
em movfimento 
socfiafl

2008 e 2009Púbflfica Ensfino médfio Não

2008Púbflfica Ensfino médfio Não

2008Partficuflar
Ensfino médfio
Partficfipa de movfimento 
reflfigfioso 

Não

2008Partficuflar Ensfino médfio Não

2008Partficuflar

Curso superfior de Dfirefito
Partficfipa de grêmfio 
estudantfifl e assocfiação de 
estudantes

Não

• 4º Grupo:

Ano de 
partficfipação

Escofla de 
orfigem

Atfivfidade atuafl
Partficfipação 
em movfimento 
socfiafl

2006Púbflfica

Trabaflha em recapagem de 
pneus
Partficfipa de movfimento 
reflfigfioso

Sfim

2006Partficuflar

Curso superfior de 
Admfinfistração
Trabaflha como 
representante comercfiafl

Não
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2006Partficuflar

Curso superfior de 
Psficoflogfia
Funcfionárfio admfinfistratfivo 
de pflano de saúde
Partficfipa de movfimento 
reflfigfioso

Sfim

2006Partficuflar
Curso superfior de 
Engenharfia Fflorestafl

Não

2006Partficuflar
Curso superfior de 
Admfinfistração

Não

Para a reaflfização das entrevfistas com os aflunos de ensfino médfio, o rfituafl fofi 

sfimfiflar ao dos monfitores. Iguaflmente, fofi usado o rotefiro temátfico com os 

mesmos pontos de observação, exceto para o bfloco cfinco, pofis, em vez de 

uso de reportagem, fofi eflaborado um finstrumento de anáflfise sobre o semfi-

nárfio flegfisflatfivo por mefio de um rotefiro com perguntas fechadas. Os aflunos 

findfivfiduaflmente flfiam as perguntas, marcando as opções oferecfidas peflo fins-

trumento e apresentadas por escrfito, e, ao finafl, apresentavam e justfificavam 

oraflmente suas respostas. Nesse bfloco, fofi observada a compreensão sobre 

o semfinárfio flegfisflatfivo e as dfiferentes etapas do processo partficfipatfivo, apre-

ensão dos concefitos, a compreensão das regras do jogo, os mecanfismos de 

tomada de decfisão, a percepção sobre a flógfica da dfinâmfica construída peflo 

PPJ, o semfinárfio como expressão do exercícfio cívfico, a capacfidade de argu-

mentação e crítfica sobre esse processo partficfipatfivo.

É fimportante ressafltar que, em todas as entrevfistas reaflfizadas em Beflo Ho-

rfizonte, os grupos eram formados por membros de cflasses socfiafis dfistfintas, 

procedentes de escoflas púbflficas e partficuflares, com trajetórfia e modos de 

vfida  dfiversfificados  e  com  perspectfivas  varfiadas,  conferfindo  caráter  hetero-

gêneo aos grupos de aflunos. Essa dfiversfidade fofi proposfitafl, uma vez que fofi 

utfiflfizada a escoflha afleatórfia dos partficfipantes, o que possfibfiflfitou a ampflfitude 

das finformações e do unfiverso apresentado. Esse fato não finfibfiu a partficfipa-

ção de todos, nem tampouco a finteração entre efles. Ao contrárfio, fincfitou a 

curfiosfidade, o finteresse, o respefito com as dfiferentes opfinfiões, representa-

ções e cenárfios e a artficuflação dos dfiscursos cflaros e objetfivos para se fazer 

compreendfido,  aquecendo  as  dfiscussões  e  enrfiquecendo  os  debates.  Na 
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entrevfista reaflfizada com aflunos de Arcos e Pafins não fofi dfiferente, exceto a 

notávefl fidentfificação entre os membros do grupo.

A técnfica de entrevfista grupafl com os aflunos de ensfino médfio demanda um 

tempo flongo, consfiderando especfiaflmente as característficas observadas dos 

adoflescentes e jovens (entre 16 a 22 anos) – excesso de atfivfidades, tendên-

cfia a experfimentação e aventuras, energfia e ação. Porém, o fato de ser esse 

finstrumento  organfizado  em  dfiferentes  atfivfidades,  dfivfidfidas  nos  bflocos  de 

temas, fofi fimportante para dar um caráter dfinâmfico à entrevfista, possfibfiflfitan-

do a exposfição de fidefias, opfinfiões, vaflores, representações e experfiêncfias, 

o que facfiflfitou a finteração entre os membros e evfitou a apatfia dos partficfi-

pantes. A entrevfista dfiaflógfica é um finstrumento adequado para o trabaflho 

empírfico,  partficuflarmente  com  a  popuflação  jovem,  fincflufindo  adoflescentes. 

Ademafis, é recomendávefl quando os atores socfiafis possuem característficas 

específicas,  como  é  o  caso  desta  pesqufisa.  Porém,  convém  ter  prudêncfia 

em  sua  utfiflfização,  já  que  efla  exfige  perícfia  em  sua  condução.  De  quaflquer 

forma,  a  entrevfista  dfiaflógfica  nesta  pesqufisa  fofi  prfimorosa,  pofis  contrfibufiu 

enormemente para estfimuflar a cofleta de dados varfiados em curto espaço 

de  tempo,  para  favorecer  as  finterpretações,  a  decodfificação  da  flfinguagem 

figurada e dos códfigos de comunficação utfiflfizados peflos jovens e finstfigar a 

partficfipação atfiva de todos os eflementos do grupo.

Entrevfista findfivfiduafl

Para a cofleta de finformações dos profissfionafis que fizeram parte do PPJ, fofi 

utfiflfizada a técnfica de entrevfista findfivfiduafl em profundfidade, que é bastante 

adequada  para  ser  apflficada  em  fontes-chave  de  finformação  e  observação, 

que nesta pesqufisa foram consfiderados os profissfionafis. Os entrevfistados 

foram os professores/coordenadores/supervfisores de 12 escoflas partficufla-

res  e  púbflficas  de  ensfino  médfio,  seflecfionadas  para  esta  pesqufisa,  que  par-

tficfiparam das edfições do PJ dos anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008; 

os técnficos da Escofla do Legfisflatfivo e da GPI da Assembflefia Legfisflatfiva de 

Mfinas Gerafis; dofis deputados que partficfiparam dfiretamente do PJ por finte-

grarem a Comfissão de Partficfipação Popuflar (CPP) no período de 2004 a 2008, 

e dofis vereadores, um de Arcos e um de Pafins. Esses finformantes possuem 

conhecfimento apurado sobre o PJ, sobre a partficfipação cfidadã na esfera fle-

gfisflatfiva e possuem capacfidade reflexfiva e crítfica sobre o projeto.
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Com os docentes das escoflas de ensfino médfio fofi fefito um contato finficfiafl 

para a fidentfificação da pessoa a ser entrevfistada, que era preferentemente 

o  coordenador,  o  supervfisor  do  projeto  na  referfida  escofla  ou  seu  dfiretor. 

Identfificados os personagens a serem entrevfistados, era fefito um convfite 

para a coflaboração com o processo de pesqufisa. Das 12 escoflas convfida-

das, todas mostraram finteresse e dfisponfibfiflfidade para partficfipar. As entre-

vfistas foram agendadas e reaflfizadas nos flocafis e horárfios escoflhfidos peflos 

professores.

Ano de 
partficfipação

Entrevfistado Tfipo da escofla Locaflfização

2004 e 2005
Coordenador do PJ 
e o professor de 
Hfistórfia

Partficuflar BH

2004 e 2005 Coordenador do PJ Partficuflar BH

2005 Coordenador do PJ Púbflfica BH

2005 e 2006
Dfiretor e 
coordenador PJ

Púbflfica BH

2006
Coordenador PJ 
e coordenador do 
ensfino médfio

Partficuflar BH

2006
Coordenador de 
projetos

Partficuflar BH

2006
Coordenador PJ 
e vfice-dfiretor da 
escofla

Púbflfica BH

2006 Coordenador do PJ Púbflfica Arcos

2006 Coordenador do PJ Partficuflar Arcos

2007 e 2008 Coordenador do PJ Partficuflar BH

2008 Coordenador PJ Púbflfica BH

2008 Coordenador do PJ Púbflfica BH

Para facfiflfitar a compreensão da pesqufisa e a fintencfionaflfidade da propos-

ta, a equfipe de pesqufisadores eflaborou uma carta de apresentação com 

o  resumo  da  finvestfigação.  O  professor  fazfia  a  flefitura,  escflarecfia  pontos 

duvfidosos  ou  obscuros  e,  a  partfir  daí,  era  finficfiada  a  entrevfista,  que  se 
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orfientava por um gufia temátfico fflexívefl e segufia a mesma flógfica do rotefiro 

dos aflunos, com enfoque na questão finstfitucfionafl.

Nas entrevfistas com os professores, fofi consfiderávefl a dfisposfição de todos 

para  possfibfiflfitar  à  equfipe  de  pesqufisadores  acesso  às  finformações  reflatfi-

vas  ao  projeto  nas  escoflas,  porém  fofi  também  vfisívefl  o  desconhecfimento 

dos professores sobre a reaflfidade dos aflunos fora dos muros da finstfitufição. 

Quando findagados sobre as mudanças de vaflores e atfitudes dos aflunos que 

partficfiparam do PPJ na vfida cotfidfiana e em seu contexto socfiafl, os depoen-

tes defixavam cflaro que seu conhecfimento sobre os aflunos se flfimfitava às sa-

flas de aufla ou ao ambfiente escoflar. Outro fato curfioso é que os professores 

faflam do flugar da finstfitufição, dando uma fidefia de que a questão profissfionafl 

não pode ser confundfida com as vfivêncfias findfivfiduafis.

Para as entrevfistas com poflítficos – deputados e vereadores – que partficfiparam 

das edfições do PPJ no período de 2004 a 2008, o crfitérfio utfiflfizado fofi essen-

cfiaflmente sua partficfipação no PPJ – acompanhamento do projeto, presença 

nas sessões de abertura e pflenárfia finafl, contrfibufição em atfivfidades formatfivas, 

partficfipação na Comfissão de Partficfipação Popuflar.

Cargo poflítfico Mandato e partfido atuafl Locafl de atuação

Deputado estaduafl PT BH

Deputado estaduafl PSDB BH

Vereador PSDB Arcos 

Vereador PR Pafins

As  entrevfistas  foram  reaflfizadas  nos  flocafis  de  atuação  dos  referfidos  deputa-

dos, ALMG e Câmara Munficfipafl de Arcos, no caso do vereador de Arcos. Já 

o  vereador  de  Pafins  fofi  entrevfistado  nas  dependêncfias  do  câmpus  da  PUC, 

flocaflfizado na cfidade de Arcos.

Para a condução do finstrumento fofi utfiflfizado um rotefiro temátfico, apresentado 

finficfiaflmente ao entrevfistado, que dfiscorrfia flfivremente sem a preocupação com 

a ordem ou com a sequêncfia proposta peflo pesqufisador. As entrevfistas foram 

gravadas sem nenhum constrangfimento e reaflfizadas por dofis pesqufisadores. 
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Um defles se ocupava de conduzfir a entrevfista, enquanto o outro se encarre-

gava de observar e anotar os pontos reflevantes. Porém, essa combfinação não 

era rígfida, podendo no decorrer da atfivfidade haver um revezamento de papéfis 

e finterferêncfia do observador. O fimportante fofi garantfir o dfiáflogo aquecfido e 

obter o máxfimo de finformações ancoradas nos objetfivos da pesqufisa. Esse 

fato fofi decfisfivo para a flfimfitação do número dos entrevfistados.

Com os técnficos da ALMG a sefleção obedeceu ao crfitérfio de partficfipação no 

PJ  desde  o  seu  finícfio.  Foram  reaflfizadas  três  entrevfistas,  com  dofis  profissfio-

nafis atuantes na Escofla do Legfisflatfivo e um da GPI.

Cargo Locafl de atuação

Gestor do programa de educação 
para a cfidadanfia
Coordenadora do PPJ/ALMG

ELMG

Gerêncfia de Projetos Instfitucfionafis ALMG/GPI

Gerêncfia de Projetos Especfiafis ALMG

As entrevfistas reaflfizadas com os técnficos segufiram a mesma sequêncfia temá-

tfica apresentada para os poflítficos e foram fefitas em seu próprfio flocafl de traba-

flho. O fato de os profissfionafis terem famfiflfiarfidade com o PJ, especfiaflmente, 

de terem acompanhado e conduzfido o projeto com os profissfionafis da PUC 

fez com que a confiabfiflfidade, o dfiáflogo e a finteração ocorressem em processo 

naturafl, o que tornou essa tarefa agradávefl e facfiflmente conduzfida.

Anáflfise documentafl

A anáflfise documentafl tem como objetfivo obter dados e finformações toman-

do como base documentos escrfitos ou não, mas susceptívefis de serem utfiflfi-

zados para atfingfir o objetfivo proposto. Ou seja, essa técnfica possfibfiflfita o exa-

me cufidadoso das finformações já exfistentes, tafis como documentos oficfiafis, 

memórfias, reflatórfios, regfimentos, banco de dados, os recursos audfiovfisuafis, 

fotos, cfinema, comunficação vfirtuafl, entre outros. Nessa perspectfiva, o ma-

terfiafl  dfisponívefl  pode  ser  bastante  ampflfiado,  flevando  o  pesqufisador  a  se 

dedficar a um trabaflho exaustfivo e, por vezes, desnecessárfio. Portanto, é re-

comendávefl que a documentação deve ser seflecfionada crfiterfiosamente com 
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antecfipação de acordo com os objetfivos da finvestfigação, evfitando desgaste 

dfispensávefl de energfia na chamada “busca cega” de finformações.

Para essa finvestfigação foram usadas duas fontes de finformações: a comunfi-

dade Orkut Parflamento Jovem e os documentos das proposfições

A  netnografia  fofi  a  técnfica  que  deu  suporte  para  o  estudo  da  comunfidade 

Orkut  Parflamento  Jovem.  Efla  possfibfiflfitou  o  acesso  dos  pesqufisadores  às 

comunfidades  vfirtuafis.  No  caso  do  Orkut  Parflamento  Jovem,  possfibfiflfitou  o 

acesso ao que fofi postado peflos jovens sobre dfiferentes temas. Esse é um 

finstrumento descrfitfivo reflevante, por um flado por preservar aflguns detaflhes 

e, por outro, por possfibfiflfitar o uso do mefio efletrônfico para estudar as regras 

(netquetas) e as opfinfiões dos sujefitos, expressos por mefio de códfigos e flfin-

guagem vfirtuafl. O procedfimento consfiste na flefitura das postagens reaflfizadas 

peflos partficfipantes, sem tomar parte da comunfidade. O pesqufisador torna-

-se  finvfisívefl,  uma  vez  que  não  tem  necessfidade  de  escflarecer  seu  papefl  e 

nem de finteragfir com os atores das postagens. (Braga ,2008). 

Como afirma Frefitas, em seu artfigo pubflficado neste flfivro “esse dfisposfitfivo é usa-

do frequentemente na área de comunficação e marketfing, com pouca apflficação 

no campo das Cfiêncfias Socfiafis, portanto vafle a pena advertfir sobre o cufidado 

com a utfiflfização da mesma para não cafir na sfimpflfificação, superficfiaflfidade, equí-

vocos na finterpretação dos dados ou determfinfismo na anáflfise do materfiafl.”

A comunfidade vfirtuafl anaflfisada fofi a do Orkut Parflamento Jovem, crfiada por 

um afluno do ensfino médfio partficfipante do PJ na edfição de 2005. A comunfi-

dade agrega os membros que partficfiparam do projeto desde o ano de 2004 

até os dfias atuafis.

Para anaflfisar a comunfidade PJ, foram vfisfitados todos os fóruns e foram prfio-

rfizadas aqueflas mensagens correspondentes às duas categorfias: fidentfidade 

grupafl (nome, flocafl de orfigem e cargo) e aqueflas que fazfiam referêncfia ao 

projeto Parflamento Jovem (expressão poflítfica, cfidadanfia, partficfipação e sen-

tfimentos em reflação ao projeto).

O trabaflho fofi reaflfizado peflos estagfiárfios da pesqufisa e supervfisfionado peflos 

pesqufisadores. Essa opção se justfifica pefla proxfimfidade de flfinguagem vfirtuafl 



90 – educação poflítfica da juventude A EXPERIÊNCIA DO PARLAMENTO JOVEM

entre  os  jovens  estudantes.  Por  essas  razões,  os  estagfiárfios  tfiveram  facfiflfi-

dade de acesso às finformações e à decodfificação de códfigos próprfios dessa 

manefira de comunficar. 

Para a anáflfise temátfica das proposfições, foram estudadas as propostas finafis 

votadas no semfinárfio flegfisflatfivo nas edfições de 2004, 2005, 2006, 2007 e 

2008,  cujos  temas  trabaflhados  peflos  jovens  foram  “Poflítfica  de  cotas  nas 

unfiversfidades  e  poflítfica  de  prevenção  de  drogas  nas  escoflas”  (2004); “Dfi-

mfinufição da fidade penafl” (2005); “Étfica na vfida púbflfica e cfidadanfia” (2006); 

“Educação e trabaflho” (2006); “Educação: fincflusão e quaflfidade”(2007); “Ju-

ventude  e  vfioflêncfia  urbana:  provocador  ou  vítfima”  (2008).  Fofi  prfiorfizada  a 

formuflação  dos  dfiscursos  contfidos  nos  textos  proposfitfivos  produzfidos  pe-

flos jovens partficfipantes do PJ. A produção do materfiafl combfina eflementos 

espontâneos de manfifestação e regfistro de suas vontades poflítficas com a 

aqufisfição de uma estrutura formafl de texto, obedecendo aos mofldes definfi-

dos pefla finstfitufição flegfisflatfiva que, de acordo com o seu Regfimento Interno, 

define o formato do semfinárfio flegfisflatfivo e, por mefio da Gerêncfia de Projetos 

Instfitucfionafis  (GPI),  organfiza  o  evento  e  estabeflece  o  formato  textuafl  das 

proposfições. 

Para  a  anáflfise  do  conteúdo  dos  documentos,  seja  na  forma  de  propostas 

construídas e votadas durante o desenvoflvfimento do projeto Parflamento Jo-

vem nas edfições anaflfisadas, seja na forma de mensagens postadas vfirtuafl-

mente, foram flevadas em conta as sfignfificações e suas nuanças fimportantes, 

observando-se as paflavras-chave, as frases repetfidas e as expressões que 

suscfitaram debates e consenso. Esses eflementos são fundamentafis para 

garantfir a quaflfidade concflusfiva do referfido estudo.

É fimportante destacar que a metodoflogfia escoflhfida para o desenvoflvfimento 

de todas as etapas desta pesqufisa possfibfiflfitou a aqufisfição de um materfiafl 

extenso, rfico e compflexo, que fofi organfizado por mefio de categorfias anaflítfi-

cas, mantendo a fideflfidade absofluta ao regfistro das faflas das pessoas envofl-

vfidas nesse processo educatfivo. Para operacfionaflfização da anáflfise, fofi reaflfi-

zada flefitura mfinucfiosa e finterpretação dos dfiscursos dos sujefitos envoflvfidos 

nessa finvestfigação, flevando-se em conta paflavras, frases, gestos, sfiflêncfios e 

finterdfito “naqufiflo que dá o que dfizer ao dfito e que, tantas vezes, fica finterdfito 

às finterpretações sfimpflfistas ou superficfiafis, flongínquas do que fica por dfizer 
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quando nos confrontamos com o dfito. Por fisso, finterpretar é trazer o dfito à 

proxfimfidade do que fica por dfizer; o anaflfisado à proxfimfidade do que fica por 

anaflfisar; o respondfido à proxfimfidade do que fica por questfionar” (PAIS, 2006, 

p. 25). Assfim, a estruturação do dfiscurso e de seus eflementos componentes 

fofi fundamentafl para compreender as dfiferenças, o sfistema de sfignfificações, 

os vaflores, as representações e atfitudes. 

O uso da anáflfise de conteúdo fofi essencfiafl, pofis efla permfite a flexfibfiflfidade 

do trabaflho, já que se trata de “um conjunto de vfias possívefis nem sempre 

cflaramente baflfizadas, para a reveflação – aflguns dfirfiam reconstrução – de sen-

tfido de um conteúdo” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 216). Convém ressafltar a 

prfimazfia dada à reflação e ao dfiáflogo entre o pesqufisador e os sujefitos desta 

pesqufisa, pofis, como ressaflta o antropóflogo Roberto da Matta, a reflação en-

tre o pesqufisador e o ator socfiafl se constfitufi em finteração compflexa, porque, 

afinda que mufitas vezes não se comunfiquem, compartfiflham “de um mesmo 

unfiverso de experfiêncfias humanas” (DA MATTA, 1991, p. 23), fazem parte do 

mesmo contexto socfiafl. Assfim o conhecfido/desconhecfido auxfiflfia o pesqufi-

sador na superação das dfificufldades e dos preconcefitos construídos a partfir 

de paradfigmas socfiafis em reflação ao “outro” e às formas de comunficar as 

experfiêncfias. O fato de dfiaflogar com o outro cofloca o saber e as percepções 

do pesqufisador em xeque. Assfim, pode-se afirmar, como reaflçam os autores 

Thfioflflent (1980) e Becker (1977), que a neutraflfidade em pesqufisa é finexfisten-

te e a objetfivfidade é reflatfiva, ou seja, na flefitura weberfiana todo conhecfimen-

to socfioflógfico tem como fundamento o compromfisso com vaflores ou, como 

afirma Zafluar (1986), a reflação que se estabeflece entre o pesqufisador e o 

ator da pesqufisa é socfiafl e poflítfica. 

O  momento  de  anáflfise  exfigfiu  dos  pesqufisadores  energfia,  esmero  e  certo 

desprendfimento  para  negocfiar,  ouvfir  e  compreender  um  dfiscurso  que,  às 

vezes, é construído com flfinguagem codfificada, especfiaflmente peflo púbflfico 

que partficfipou do projeto Parflamento Jovem ora anaflfisado: jovens, de dfife-

rentes cflasses socfiafis, portadores de hfistórfia únfica, de procedêncfia varfiada, 

capazes de expressar representações sobre vaflores por mefio de múfltfipflos 

sfignos. Esse púbflfico crfia uma espécfie de “fidfioma cuflturafl” (Oflfivefira, 1998), 

expressando em suas narratfivas um processo de findfivfiduaflfização conforma-

do por suas condfições de vfida e desenhado no curso de suas faflas compfifla-

das que, às vezes, é dfifícfifl de ser decfifrado. Com toda a compflexfidade me-
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todoflógfica desta pesqufisa, as dfificufldades encontradas para se anaflfisar seu 

púbflfico podem ser atrfibuídas ao corte temporafl definfido para a sua reaflfização 

-- 4 anos. Para o desenvoflvfimento de uma produção cfientfifica, esse período 

pode parecer pequeno, mas, em se tratando de um estudo em que os atores 

são os jovens (aqufi fincfluídos aflunos na fafixa etárfia de 15 a 24 anos) pode ser 

um obstácuflo. A categorfia juventude, como caracterfizada pefla mafiorfia dos 

teórficos, naturaflmente passa por transformações rápfidas no âmbfito pesso-

afl  (vaflores,  fidentfificações,  preferêncfias  e  escoflhas),  no  campo  profissfionafl 

(finserção no trabaflho, na unfiversfidade, cursos profissfionaflfizantes) e no seu 

cotfidfiano  (mudança  de  endereço  de  moradfia,  de  teflefone  e e-mafifl).  Essas 

mudanças  representaram,  em  aflguns  casos,  um  estorvo  para  flocaflfizar  os 

estudantes com fins à organfização dos grupos para as entrevfistas cofletfivas, 

o que consequentemente retardou o processo de finvestfigação. 

Da mesma forma, flocaflfizar os professores das escoflas de ensfino médfio que 

partficfiparam das prfimefiras edfições do PJ, como já expflficfitado neste reflatórfio, 

constfitufiu fimportante barrefira para o trabaflho empírfico. Essa fase demandou 

um tempo excessfivo da equfipe para buscar manefiras de fazer adaptações, 

sem,  contudo,  deprecfiar  os  camfinhos  trfiflhados  para  aflcançar  os  objetfivos 

da  pesqufisa.  Apesar  dessas  flfimfitações  e  desses  fimpasses,  o  materfiafl  de 

campo é extenso, podendo gerar finúmeras produções e reapflficações da me-

todoflogfia em outros unfiversos a serem pesqufisados.

A apflficação dos finstrumentos de cofleta de finformações atendeu às exfigêncfias 

próprfias da anáflfise de conteúdo no que se refere: à exaustfivfidade, uma vez 

que foram seflecfionadas para a pesqufisa todas as escoflas que partficfiparam 

da fintegraflfidade do projeto, sendo representadas na amostra por estudantes 

que partficfiparam da técnfica da entrevfista dfiaflógfica; à representatfivfidade do 

púbflfico entrevfistado (aflunos de escoflas púbflficas e prfivadas, representantes 

de  finstfitufições  e  partficfipantes  de  todas  as  edfições),  à  homogenefidade,  já 

que o materfiafl produzfido pefla finvestfigação é fruto do rotefiro de entrevfista 

findfivfiduafl e em grupo desenhado especfificamente para este estudo e de tex-

tos produzfidos peflos sujefitos da pesqufisa (proposfições e texto do Orkut); e à 

pertfinêncfia, pofis as finformações obtfidas correspondem ao objetfivo proposto.

A anáflfise de conteúdo reflatfiva aos documentos constfitufiu-se do ordenamen-

to temátfico das proposfições eflaboradas peflos estudantes de ensfino médfio 
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e unfiversfitárfio para serem votadas na pflenárfia finafl do semfinárfio flegfisflatfivo, 

rfito finstfitucfionafl que cuflmfina com as ações do projeto, e dos textos regfistra-

dos flfivremente no Orkut peflos estudantes.

Por fim, é possívefl afirmar com segurança que a utfiflfização de técnficas varfia-

das de pesqufisa quaflfitatfiva, aflém de permfitfir a trfianguflação das fontes de fin-

formações que, em seu conjunto, apresentaram um desenho flexívefl, deram 

consfistêncfia, confiabfiflfidade e vaflfidade aos dados recoflhfidos e fofi pertfinente 

para a compreensão da eficácfia do PJ na formação poflítfica da juventude. (p. 

91). Aflém dfisso, a reaflfização desse estudo contrfibufiu sfignfificatfivamente para 

a construção de um saber, por parte dos próprfios pesqufisadores, sobre os 

procedfimentos,  desafios  e  flfimfites  metodoflógficos  de  um  projeto  de  forma-

ção poflítfica para a juventude e sobre as fimpflficações do Parflamento Jovem na 

vfida dos estudantes que defle partficfipam. 
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MARIA ELIZABETH MARQUES

O desenho teórfico-anaflítfico da pesqufisa
Partficfipação juvenfifl no Legfisflatfivo flocafl e 
Estaduafl – Projeto Parflamento Jovem

Introdução

Este artfigo apresenta o arcabouço teórfico que 

sustenta a anáflfise dos dados da pesqufisa Par-

tficfipação juvenfifl no Legfisflatfivo flocafl e Estadu-

afl – Projeto Parflamento Jovem,  reaflfizada  por 

professores e estagfiárfios da Pontfifícfia Unfiver-

sfidade Catóflfica de Mfinas Gerafis (PUC Mfinas), 

com  financfiamento  da  Fundação  de  Amparo 

à Pesqufisa do Estado de Mfinas Gerafis (Fape-

mfig), no período de 2008-2010.

O objetfivo da finvestfigação é o de anaflfisar a 

eficácfia  da  educação  poflítfica  vfivencfiada  pe-

flos jovens partficfipantes do Projeto Parflamen-

to  Jovem  (PPJ),  no  sentfido  de  formar  cfida-

dãos  autônomos  e  propagadores  da  cufltura 

democrátfica. Para o aflcance desse propósfito, 

procurou-se  entender  as  motfivações  dos  jo-

vens  para  fingressarem  no  projeto;  compre-

ender  as  sfignfificações  construídas  por  efles 

no que se refere à partficfipação, à cfidadanfia, 

à  democracfia  e  ao  Poder  Legfisflatfivo,  bem 

como captar o sentfido que atrfibuem aos 

prfincípfios e vaflores que orfientam o cotfidfiano 

de suas vfidas nas esferas prfivada e púbflfica; 

e, afinda, fidentfificar se o projeto é capaz de 

desenvoflver nos jovens opfinfião crítfica sobre 

cenárfios poflítficos e vfisão posfitfiva sobre o Po-

der Legfisflatfivo.

p
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O desafio de tematfizar a aprendfizagem poflítfica nos remete a questões de na-

tureza teórfica e metodoflógfica. Jean Pfiaget (1994), Lawrence Kohflberg (1992) 

e Jürgen Habermas (1992) apontam para a dfificufldade de apreensão de pro-

cessos  de  aprendfizagem  de  prfincípfios  –  no  caso  desta  pesqufisa  aquefles 

de natureza democrátfica –, uma vez que esses processos se dão de forma 

dfifusa e dfispersa ao flongo da vfida dos findfivíduos. Essas consfiderações obrfi-

gam ao recorte do tema a partfir de sfituações em que a experfiêncfia esteja 

evfidencfiada, ou seja, a experfiêncfia poflítfica de jovens no PPJ. 

O Projeto Parflamento Jovem é fruto de uma parcerfia firmada entre a Assembflefia 

Legfisflatfiva de Mfinas Gerafis (ALMG), por mefio da Escofla do Legfisflatfivo, e a PUC 

Mfinas, por mefio da atfivfidade de extensão unfiversfitárfia do curso de Cfiêncfias So-

cfiafis. A parcerfia se concretfizou por mefio do Programa Conexão Assembflefia, dfire-

cfionado às finstfitufições mfinefiras de ensfino superfior, com o objetfivo de contrfibufir 

para a formação poflítfica e cfidadã dos estudantes unfiversfitárfios de Mfinas Gerafis. 

Foram reaflfizadas cfinco edfições do PPJ em Beflo Horfizonte, no período de 2004 

a 2008, e uma edfição, em 2006, nas cfidades de Arcos e Pafins, Mfinas Gerafis. 

No decorrer desse processo, o PPJ fofi fincorporado à agenda finstfitucfionafl da 

PUC Mfinas e da Assembflefia Legfisflatfiva de Mfinas Gerafis, por sua sfinguflarfidade 

se comparado a projetos de mesmo formato exfistentes nos demafis Estados 

da Federação: enquanto estes se constfituíram de sfimuflação, o formato mfinefi-

ro se consubstancfiou em um Semfinárfio Legfisflatfivo, modaflfidade de partficfipa-

ção prevfista no Regfimento Interno da ALMG. 

Ao  flongo  de  sua  hfistórfia,  o  PPJ  passou  por  ajustes  e  adequações  necessá-

rfias,  sugerfidas  no  processo  de  avaflfiação  de  suas  ações.  Os  resufltados  são 

posfitfivos no que se refere aos objetfivos propostos, sua repercussão junto aos 

estudantes e à projeção e vfisfibfiflfidade no âmbfito da socfiedade, consegufidas 

prfincfipaflmente peflo aflcance da TV Assembflefia. Em 2005, surgfiram demandas 

para a ampflfiação do PPJ para outras áreas de Mfinas Gerafis, advfindas não só 

dos parflamentares como também de escoflas e câmaras munficfipafis do finterfior 

do Estado e, especfiaflmente, da Mesa Dfiretora e da Comfissão de Partficfipação 

Popuflar  (CPP)  da  ALMG.  Os  resufltados  observados  durante  o  processo  de 

avaflfiação e a demanda crescente provocaram finqufietação na equfipe de profis-

sfionafis da PUC Mfinas e da Escofla do Legfisflatfivo, no que se refere aos efefitos 

do projeto na formação poflítfica dos jovens, na apreensão de vaflores poflítficos, 
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na mudança de atfitude e comportamento e na compreensão sobre a organfiza-

ção e o processo flegfisflatfivo. Essas questões motfivaram a eflaboração de uma 

pergunta centrafl, que orfientou a finvestfigação que fofi desenvoflvfida ao flongo de 

dofis anos: quafl a eficácfia do processo de educação poflítfica proposto peflo PPJ 

para o exercícfio da cfidadanfia, para o aprfimoramento da cufltura democrátfica e 

para a autonomfia dos jovens que defle partficfipam?

A partfir da findagação, quatro hfipóteses se deflfinearam. A prfimefira hfipótese afir-

ma que a motfivação dos jovens para partficfipação no projeto está assocfiada à 

curfiosfidade e à possfibfiflfidade de finteração com outros estudantes em projetos 

desenvoflvfidos fora da escofla a que pertence, a vaflores e prátficas poflítficas já 

vfivencfiadas na famíflfia e/ou na escofla e à finfluêncfia de agentes finternos (pro-

fessores e coflegas). A segunda hfipótese enuncfia que a partficfipação dos estu-

dantes no PPJ é decfisfiva para sua compreensão sobre a poflítfica, a cfidadanfia e 

o seu exercícfio e para o entendfimento do funcfionamento do Poder Legfisflatfivo 

em bases democrátficas. A tercefira hfipótese afirma que a partficfipação de jo-

vens estudantes no PPJ potencfiaflfiza e consoflfida vaflores e comportamentos 

democrátficos apreendfidos na famíflfia e na escofla e os fincorporam às atfitudes 

e ao comportamento desses jovens em sua vfida cotfidfiana. A úfltfima hfipótese 

afirma que a partficfipação de jovens estudantes no PPJ desenvoflve nefles opfi-

nfião sobre a poflítfica, percepção crítfica sobre os cenárfios poflítficos flocafl, esta-

duafl e nacfionafl e uma vfisão posfitfiva em reflação ao Parflamento.

A findagação centrafl e as hfipóteses orfientaram a definfição do escopo teórfico 

da pesqufisa, que será aqufi apresentado a partfir das segufintes findagações: o 

que  se  entende  por  avaflfiação  de  eficácfia?  Quafl  a  natureza  do  Projeto  Parfla-

mento Jovem? Quafl a compreensão desse projeto de formação sobre demo-

cracfia, partficfipação, cfidadanfia e autonomfia?

O entendfimento sobre avaflfiação de eficácfia 

O entendfimento que se tem sobre avaflfiação de eficácfia, nesta pesqufisa, é o 

de que efla é um procedfimento sfistemátfico que nos possfibfiflfita aprender a par-

tfir de nossa próprfia experfiêncfia (NIRENBERG, 2006; UNICEF, 1988). 

São ampflas as possfibfiflfidades de avaflfiação de uma fintervenção socfioeducatfiva: 

avaflfiar o estado da sfituação de começo por mefio do tempo; avaflfiar os objetfi-
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vos e metas que o programa se propôs aflcançar; avaflfiar modeflos vfigentes em 
outros contextos; avaflfiar projetos semeflhantes; avaflfiar por mefio de grupo de 
controfle com característficas sfimfiflares ao grupo partficfipante do projeto, mas 
que não partficfipou da fintervenção (NIRENBERG, 2006).

Como a questão que orfienta esta finvestfigação faz expflícfita referêncfia à apren-
dfizagem,  ao  que  os  jovens  aprendem  e  como  processam  a  experfiêncfia  da 
aprendfizagem poflítfica reflatfiva à cfidadanfia, à democracfia, à partficfipação e ao 
Poder  Legfisflatfivo,  decfidfiu-se  consfiderar  a  avaflfiação  de  eficácfia  conjugando 
o  que  tem  de  tradficfionafl  (ARRETCHE,  1998),  ou  seja,  o  estudo  da  reflação 
entre  os  objetfivos  do  projeto,  as  ações  fimpflementadas  por  efle  e  as  metas 
desejávefis,  por  mefio  da  fafla  de  seus  partficfipantes,  com  o  que  hoje  se  tem 
de finovação, aqufi entendfida como a expressão únfica dos sujefitos do projeto 
sobre sua próprfia experfiêncfia de formação para a autonomfia. Pfizzorno (1976) 
e Habermas (1999), cfitados por Nfirenberg (2006), apesar das dfiferentes postu-
ras teórficas que possuem, aflertam para a fimportâncfia de adotarmos métodos 
que possfibfiflfite a compreensão das bases de formação da aflterfidade do sujefito 
em sfituações em que atores se confrontam, mas que, segundo Pfizzorno, se 
convertem em jogadores e, como tafl, necessfitam crfiar bases de acordo. Isso 
sfignfifica que a avaflfiação de processos partficfipatfivos exfige compreensão sobre 
a  formação  de  consensos,  sobre  as  racfionaflfidades  estratégfica  e  dfiaflógfica  e 
sobre as bases vafloratfivas da ação.

Entendemos que a experfiêncfia advfinda da práxfis permfite uma anáflfise sobre 
dofis aspectos. O prfimefiro expressa a apreensão das ações vfivfidas, no finstante 
mesmo em que eflas se desenvoflvem; o segundo é o da experfiêncfia comunfi-
cávefl,  expressando  já  a  capacfidade  de  entendfimento  dos  fatos  vfivencfiados 
por  aquefle  que  comunfica  a  outros  sua  experfiêncfia  por  mefio  de  um  ato  de 
fafla (BENJAMIM, 1987). Nesta pesqufisa decfidfimos trabaflhar com a segunda 
compreensão, uma vez que o púbflfico-aflvo é, prfiorfitarfiamente, o estudante que 

havfia partficfipado do projeto. 

O entendfimento do Projeto Parflamento Jovem como um projeto de 

educação poflítfica para a democracfia e a autonomfia

O  texto  do  Parflamento  Jovem,  no  fitem “objetfivos”,  expflficfita  que  o  projeto 

vfisa à partficfipação dos jovens que o fintegram em dfiscussão e formuflação de 

proposfições sobre temas de finteresse púbflfico; busca a formação da autono-
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mfia de jovens, no sentfido de construfir suas próprfias flefis, de apurar sua capa-

cfidade de fazer escoflhas, de desenvoflver anáflfise crítfica e eflaborar propostas 

responsávefis e conscfientes (PROJETO PARLAMENTO JOVEM, 2004). 

A flefitura dos objetfivos do projeto nos permfite assocfiá-flo a projetos de educa-

ção poflítfica para a democracfia, aqufi entendfida em sua dfimensão partficfipatfiva, 

uma vez que quer propficfiar a esse púbflfico a prátfica da cfidadanfia atfiva.

Benevfides, no artfigo Educação para a democracfia (1996), apresenta finstfigan-

te reflexão sobre o que hoje se consfideram eflementos constfitutfivos de uma 

educação poflítfica em bases democrátficas.

De fimedfiato, define o que entende por democracfia, ou seja, um regfime po-

flítfico fundado na soberanfia popuflar e no respefito fintegrafl aos dfirefitos hu-

manos.  Essa  definfição  agrega,  no  dfizer  da  autora,  a  democracfia  poflítfica  e 

socfiafl (flfiberdade e justfiça). Também reúne o que fidentfifica como pfiflares da 

democracfia dos antfigos e dos modernos: a flfiberdade para a partficfipação na 

vfida púbflfica e os vaflores repubflficanos e flfiberafis (flfiberdades cfivfis, figuafldade e 

soflfidarfiedade, aflternâncfia e transparêncfia no poder, o respefito à dfiversfidade 

e o vaflor da toflerâncfia).

Por  educação,  compreende  a  formação  do  ser  humano  para  desenvoflver 

suas  potencfiaflfidades  de  conhecfimento,  de  juflgamento  e  de  escoflha  para 

vfiver  conscfientemente  em  socfiedade.  É  nesse  sentfido  que  afirma  que  a 

educação para a democracfia comporta duas dfimensões: a de formação para 

vaflores democrátficos e a de formação para a tomada de decfisão poflítfica em 

todos os nívefis.

Os eflementos findfispensávefis e finterdependentes para a educação poflítfica 

democrátfica, segundo Benevfides (1996, p. 226 e 227), são: a formação finte-

flectuafl e a finformação, uma vez que possfibfiflfitam o desenvoflvfimento de ca-

pacfidades – trata-se de conhecer meflhor para meflhor escoflher e para meflhor 

juflgar; a educação morafl vfincuflada a uma dfidátfica dos vaflores democrátficos 

nas  perspectfivas  repubflficana  e  flfiberafl;  a  educação  do  comportamento,  ex-

pressa no enrafizamento de hábfitos de toflerâncfia dfiante do dfiferente e do 

dfivergente; o aprendfizado da cooperação atfiva, sustentado na subordfinação 

do finteresse pessoafl ou de grupo ao finteresse gerafl, ao bem comum; e, por 
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fim, a educação pefla persuasão e não por fimposfição, o que pressupõe a prá-

tfica de métodos sustentada por regras do dfiscurso.

Os concefitos de democracfia e educação formuflados por Benevfides são, nes-

ta  pesqufisa,  adotados  como  gufia  de  anáflfise.  Os  eflementos  que  os  cons-

tfituem  estão  presentes  no  texto  do  Projeto  Parflamento  Jovem,  o  que  nos 

possfibfiflfita cflassfificá-flo como um projeto de educação poflítfica para a demo-

cracfia e para a autonomfia. Também expflfica a centraflfidade da dfiscussão sobre 

vaflores empreendfida com os jovens neste estudo.

Essa caracterfização do projeto nos remete às bases teórficas de sustentação 

da anáflfise dos dados que será desenvoflvfida: as concepções flfiberafis e repu-

bflficanas sobre democracfia, cfidadanfia, partficfipação e autonomfia.

O entendfimento sobre democracfia, partficfipação, cfidadanfia e autono-

mfia nas concepções flfiberafl e repubflficana

Hoje não é fincomum os estudfiosos da teorfia poflítfica apresentarem a definfi-

ção de democracfia remetendo a comparação do termo às concepções grega 

e moderna sobre esse regfime e, a partfir dessa comparação, sfituarem seus 

aspectos constfitutfivos na atuaflfidade. Nesse debate está o deflfineamento do 

que se denomfina contraposfição entre as concepções flfiberafl e repubflficana. 

(SARTORI, 1994; BOBBIO, 2000; HELD, 1987).

Sartorfi (1994, p. 18) aflerta que o sfignfifficado do termo “não é especuflatfivo 

e nem arbfitrárfio, pofis tem raízes e derfivações hfistórficas”. Introduz refflexão 

fimportante ao affirmar que a paflavra democracfia transmfite fidefias sobre a 

forma pefla quafl devemos nos comportar “como pessoas experfientes em 

assuntos que cada geração começa a enfrentar sem experfiêncfia”. Enten-

demos ser essa experfiêncfia que o PPJ tem por desaffio transmfitfir para os 

jovens que defle partficfipam.

Para o autor, os mafis de dofis mfifl anos de dfistâncfia de uma democracfia da ou-

tra reflete mudanças profundas. Se na Grécfia exfistfia uma grande aproxfima-

ção entre governantes e governados, “efles estavam flado a flado e finteragfiam 

uns com os outros face a face”, a modernfidade demarca os que governam e 

os que são governados, dfiz Sartorfi (1994, p. 37): “Há o Estado, de um flado, e 
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os cfidadãos, do outro; há os que flfidam com a poflítfica profissfionaflmente e os 

que se esquecem defla, exceto em raros fintervaflos”.

Bobbfio (2000) chama a atenção para o tema da tomada de decfisão: no exercí-

cfio da democracfia, os antfigos se reunfiam em uma praça para tomar decfisões 

que dfizfiam respefito à cofletfivfidade; os modernos votam não para decfidfir, mas 

para efleger aquefles que firão decfidfir por efles.

Hefld (1987) é outro autor que faz a comparação entre democracfia dos antfi-

gos e dos modernos e ressaflta que, enquanto a esfera da ação poflítfica na 

democracfia atenfiense se estendfia a todos os cfidadãos, na tradfição flfiberafl a 

esfera poflítfica é figuaflada ao mundo do governo e às atfivfidades dos findfivídu-

os, facções ou grupos de finteresse que dfirecfionam para efla seus finteresses.

Esses três autores abordam questões que são vfivencfiadas peflos jovens no proje-

to com todas as suas ambfigufidades: a partficfipação dfireta no espaço do Semfinárfio 

Legfisflatfivo acompanhada, ao mesmo tempo, do poder de decfisão dos deputados, 

uma  vez  que  a  úfltfima  paflavra  sobre  as  proposfições  eflaboradas  peflos  jovens  é 

desse  sefleto  grupo  de  representantes.  A  segunda  experfiêncfia  é  a  do  voto:  os 

estudantes  exercfitam  esse  procedfimento  democrátfico  em  dfiversos  momentos 

do projeto. A tercefira experfiêncfia é a da fidentfificação de finteresses múfltfipflos e do 

desafio de tratá-flos poflfitficamente, ou seja, a dfifícfifl aprendfizagem sobre a pfluraflfida-

de, que fimpflfica, a um só tempo, noções de figuafldade e dfiferença.

Os eflementos que constfituem essas duas democracfias, hoje, estão presen-

tes no debate entre as concepções flfiberafl e repubflficana sobre findfivíduo/cfida-

dão, sobre o flugar que ocupam na vfida púbflfica e como pensam sua reflação 

com o Estado. Os fundamentos desse debate se assentam em dfiferencfia-

ções  concefituafis  fimportantes  e  suas  bases  precfisam  ser  compreendfidas, 

uma vez que a fafla dos entrevfistados desta pesqufisa estão repfletas de sentfi-

dos que podem ser sfituados entre uma ou outra dessas concepções.

Contemporaneamente,  a  recorrêncfia  desse  debate  está  presente  nas  con-

cepções de democracfia representatfiva versus democracfia partficfipatfiva.

O  debate  teórfico  repubflficano  tem  raízes  fincadas  no  mundo  antfigo,  assfim 

partfiflha com gregos e romanos o entendfimento de que a socfiedade é um 
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todo findfivfisívefl e que esse todo é movfido por suas próprfias flefis – concepção 

hoflístfica da socfiedade. Nessa concepção, o findfivíduo é parte fintegrante do 

todo socfiafl; dessa forma, as vontades findfivfiduafis deverfiam estar subordfina-

das às vontades cofletfivas.

O fideafl repubflficano, para Vfiflanfi (2002) prfivfiflegfia as fidéfias cofletfivas, o bem comum, 

a vontade gerafl. Exaflta o vaflor do cfivfismo expresso na partficfipação poflítfica, com 

vfistas à reaflfização da cofisa púbflfica – vfida atfiva. É na partficfipação atfiva do cfidadão 

nos assuntos púbflficos que encontramos o sfignfificado de soberanfia popuflar.

A flfiberdade é entendfida peflos repubflficanos como autodetermfinação de um 

povo, como a possfibfiflfidade de uma comunfidade de cfidadãos definfirem seu 

próprfio destfino. É nesse sentfido que se afirma que a flfiberdade tem cono-

tação posfitfiva e dfiz respefito “à dfisponfibfiflfidade do cfidadão se envoflver dfi-

retamente na tarefa do governo da cofletfivfidade” (CARVALHO apud VILANI, 

2002, p.53).

Os repubflficanos acredfitam que a vfirtude cívfica é finstrumento fimportante na 

práxfis poflítfica, pofis é capaz de eflfimfinar a corrupção dos governos, preocupa-

ção presente na fafla dos entrevfistados desta pesqufisa.

Hoje,  fidentfifica-se  como  herança  do  repubflficanfismo  o  vaflor  atrfibuído  à  so-

flfidarfiedade, aos finteresses cofletfivos e à partficfipação popuflar nos assuntos 

de governo, temas constantes na pauta poflítfica da partficfipação cfidadã em 

esferas púbflficas democrátficas (VILANI, 2002). Esse corte vafloratfivo está pre-

sente nas sfignfificações atrfibuídas peflos jovens às ações poflítficas que empre-

endem e que vaflorfizam como corretas ou posfitfivas, uma vez que buscam o 

bem da cofletfivfidade, fideafl a ser cumprfido pefla ação poflítfica.

Na modernfidade, o flfiberaflfismo pensa a socfiedade como uma assocfiação de 

findfivíduos e esses a modeflam de acordo com suas vontades. Os findfivíduos 

com  seus  desejos,  necessfidades  e  carêncfias  são  o  substrato  do  ordena-

mento socfiafl. Nessa concepção as questões púbflficas são finseparávefis das 

questões findfivfiduafis.

A concepção flfiberafl enfatfiza o findfivíduo, os finteresses prfivados e a prote-

ção do findfivíduo contra quaflquer forma de opressão, seja efla provenfiente 
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do Estado ou das massas. Os flfiberafis entendem por flfiberdade o não fim-

pedfimento do findfivíduo de fazer o que deseja e o não constrangfimento de 

fazer o que não deseja. Essa flfiberdade é denomfinada de negatfiva, porque 

fimpflfica ausêncfia de fimpedfimentos externos às escoflhas dos findfivíduos (VI-

LANI, 2002).

Expoentes  do  pensamento  cflássfico  flfiberafl,  em  suas  obras,  fazem  reflexão 

sobre o probflema de como o findfivíduo pode ser governado sem ser oprfimfido. 

Respondem a essa reflexão com propostas sobre o ordenamento finstfitucfio-

nafl do Estado, que na concepção flfiberafl deve flfimfitar o poder do governante e 

garantfir as flfiberdades findfivfiduafis. O respefito aos dfirefitos findfivfiduafis aparece, 

com  força,  na  sfignfificação  dos  vaflores  do  pfluraflfismo  e  da  dfiferença,  efles 

estão na base dos dfirefitos cfivfis, e os estudantes os expflficfitam como orfien-

tadores de suas ações.

Habermas (1995), fiflósofo contemporâneo, apresenta no artfigo Três modeflos 

normatfivos de democracfia escflarecedora anáflfise comparatfiva sobre os fun-

damentos dessas duas concepções, a repubflficana e a flfiberafl, por mefio de 

três concefitos: processo poflítfico, dfirefito e cfidadão. 

Segundo  esse  autor,  a  vfisão  flfiberafl  afirma  que  o  processo  poflítfico  democrátfi-

co reaflfiza a tarefa de programar o governo segundo o finteresse da socfiedade, 

sendo o governo representado como um aparato de admfinfistração púbflfica e a 

socfiedade como uma rede de finterações entre pessoas prfivadas estruturada na 

forma de mercado.

A poflítfica, no sentfido da formação da vontade do cfidadão, tem a função de 

reunfir finteresses prfivados e encamfinhá-flos a um aparato governamentafl, que 

se especfiaflfiza em admfinfistrar o uso do poder poflítfico para atfingfir objetfivos 

cofletfivos. Não serfia esse o substrato do Projeto Parflamento Jovem?

Sobre  a  vfisão  repubflficana,  consfidera  que  o  processo  poflítfico  vafi  aflém  da 

função medfiadora, efle é constfitutfivo dos processos da socfiedade como um 

todo, argumento típfico de concepções hoflístficas.

A poflítfica é concebfida como a forma em que se reflete a vfida étfica reafl, fisto 

é, como os mefios peflos quafis os membros da comunfidade, de certo modo 
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soflfitárfios, se tornam conscfientes de que dependem um dos outros, agfindo 

com pflena capacfidade de deflfiberação como cfidadãos, modeflam e desenvofl-

vem as reflações de reconhecfimentos recíprocos, transformando-as em uma 

assocfiação de parcefiros flfivres e figuafis sob a vfigêncfia da flefi.

Habermas (1995) expflfica que, na vfisão repubflficana, a arqufitetura flfiberafl de go-

verno e socfiedade sofre a segufinte mudança: aflém das normas hfierárquficas 

do Estado e das regras descentraflfizadas do mercado, ou seja, aflém do poder 

admfinfistratfivo e dos finteresses pessoafis, a soflfidarfiedade e a orfientação para 

o bem comum aparecem como uma tercefira fonte de fintegração socfiafl. Na 

concepção repubflficana, a esfera púbflfica poflítfica adqufire juntamente com sua 

base na socfiedade cfivfifl uma fimportâncfia estratégfica. Aqufi se desenharfia o 

substrato do fideafl de poflítfica para os jovens partficfipantes do projeto?

No que se refere ao cfidadão, dfiz Habermas, que na concepção flfiberafl seu 

status  é  definfido  peflos  dfirefitos  subjetfivos  que  os  cfidadãos  têm  dfiante  do 

Estado e dos demafis cfidadãos. Dfirefitos subjetfivos são dfirefitos negatfivos que 

asseguram um âmbfito de escoflhas, e dentro defle os cfidadãos estão flfivres de 

coação externa. É assfim que os cfidadãos gozam da proteção do Estado, na 

medfida em que se empenham na defesa de seus finteresses prfivados dentro 

de um flfimfite estabeflecfido pefla flefi.

Os dfirefitos poflítficos dão ao cfidadão a possfibfiflfidade de fazer vafler seus fin-

teresses  prfivados,  desde  que  esses  finteresses  se  agreguem  com  outros 

finteresses  prfivados.  É  dessa  manefira  que  se  forma  uma  vontade  poflítfica 

capaz de exercer uma efetfiva finfluêncfia sobre as admfinfistrações modernas. 

A agregação de finteresses ocorre por mefio de eflefições e da composfição do 

Parflamento e do governo. Os cfidadãos, fintegrantes da vfida poflítfica, podem 

controflar em que medfida o poder do Estado é exercfido no finteresse defles 

próprfios, como pessoas prfivadas.

Na concepção repubflficana, o status de cfidadão é entendfido peflo crfitérfio de 

flfiberdades posfitfivas. Os dfirefitos objetfivos, entre os quafis se sobressaem os 

dfirefitos de partficfipação e de comunficação poflítficas, garantem a partficfipação 

em uma prátfica comum, cujo exercícfio permfite aos cfidadãos se converterem 

no que querem ser: autores poflítficos responsávefis de uma comunfidade de 

pessoas flfivres e figuafis.
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É  assfim  que,  para  a  concepção  repubflficana,  o  processo  poflítfico  não  serve 

apenas para o controfle da atfivfidade do Estado por cfidadãos, que no exercícfio 

de seus dfirefitos prfivados e de suas flfiberdades pré-poflítficas já aflcançaram uma 

prévfia autonomfia. O processo poflítfico também não cumpre uma função de 

artficuflação entre o Estado e a socfiedade, já que o poder admfinfistratfivo não 

representa poder orfigfinárfio nenhum. Nessa concepção, o poder admfinfistratfivo 

orfigfina-se do poder comunficatfivamente gerado na prátfica da autodetermfina-

ção dos cfidadãos e se flegfitfima na medfida em que protege essa prátfica por 

mefio da finstfitucfionaflfização da flfiberdade púbflfica.

Aqufi se desenha a temátfica da autonomfia. De um flado, a compreensão de 

que cfidadãos são flfivres e figuafis e, como tafl, são capazes de determfinar as 

condfições de suas próprfias vfidas como pensam os flfiberafis; de outro, o pen-

samento  repubflficano,  que  entende  a  formação  da  autonomfia  adqufirfida  a 

partfir  da  prátfica  comum,  o  que  transforma  o  cfidadão  em  autores  poflítficos 

responsávefis pefla comunfidade de pessoas a que pertence.

No que se refere à ordem jurídfica, os flfiberafis entendem que efla se constrófi a 

partfir dos dfirefitos subjetfivos, já os repubflficanos a concebem a partfir do con-

teúdo objetfivo. Enquanto os repubflficanos vfincuflam a flegfitfimfidade da flefi ao 

procedfimento democrátfico da gênese dessa flefi e estabeflecem uma conexão 

finterna entre a prátfica da autodetermfinação do povo e do fimpérfio fimpessoafl 

da flefi, os flfiberafis entendem que os dfirefitos estão sempre fundados em uma 

flefi  superfior,  provenfiente  da  razão,  e  é  essa  flefi  que  sustenta  as  estruturas 

transcendentafis  e  os  flfimfites  ao  poder  de  Estado,  aspectos  findfispensávefis 

para assegurar a pfluraflfidade de finteresses dfiferentes e conflfitantes.

As  entrevfistas  dfiaflógficas  reaflfizadas  nesta  pesqufisa  possfibfiflfitaram  aos  es-

tudantes unfiversfitárfios e aos de ensfino médfio que se manfifestassem acer-

ca da democracfia, da cfidadanfia, da partficfipação e do Poder Legfisflatfivo. Em 

suas  faflas,  encontrarmos  eflementos  destas  duas  concepções:  fideaflmente 

pensam a ação poflítfica democrátfica com os eflementos do repubflficanfismo; 

na prátfica orfientam a ação poflítfica que desenvoflvem peflos prfincípfios do flfi-

beraflfismo.  Ao  mescflarem  essas  concepções,  demonstram  reconhecer  as 

formas finstfitucfionaflfizadas de deflfiberação da vontade e atrfibuem fimportâncfia 

à formação e à manfifestação cofletfiva da opfinfião, como é possívefl verfificar na 

anáflfise dos dados efetfivada nos artfigos aqufi apresentados.
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Nas  duas  concepções  –  flfiberafl  e  repubflficana  –,  a  partficfipação  é  eflemento 

constfitufinte da estrutura democrátfica e é entendfida de manefira dfiferencfiada. 

Para a democracfia representatfiva (flfiberafl), as deflfiberações que dfizem respefi-

to à cofletfivfidade fintefira são tomadas por pessoas eflefitas para essa finaflfida-

de. A  democracfia  partficfipatfiva  recupera  a  partficfipação  dfireta  dos  cfidadãos 

na  vfida  púbflfica  por  mefio  de  canafis  de  dfiscussão  e  decfisão.  Esse  tfipo  de 

partficfipação consfidera a reaflfidade do Estado de dfirefito e busca recuperar a 

partficfipação atfiva e efetfiva dos cfidadãos na vfida púbflfica constfituída de duas 

esferas: esfera púbflfica não estatafl e esfera púbflfica – referfindo-se ao Estado.

Aveflar  (2004)  entende  que  o  termo “partficfipação”  tem  finterpretações  dfife-

rentes, já que se pode partficfipar ou tomar parte de aflguma cofisa de modo 

bem dfiverso, desde a condfição de sfimpfles espectador mafis ou menos mar-

gfinafl até a de protagonfista de destaque. Assfim define “partficfipação”:

“Partficfipação”  é  uma  paflavra  flatfina  cuja  orfigem  remonta  ao  sécuflo  XV. Vem  de  partficfipatfio, 

partficfipacfionfis,  partficfipatum.  Sfignfifica “tomar  parte  em”,  compartfiflhar,  assocfiar-se  peflo  sen-

tfimento ou pensamento. Entendfida de forma sucfinta, é a ação de findfivíduos e grupos com 

o objetfivo de finfluencfiar o processo poflítfico. De modo ampflo, “a partficfipação é a ação que 

se desenvoflve em soflfidarfiedade com outros no âmbfito do Estado ou de uma cflasse, com 

o objetfivo de modfificar ou conservar a estrutura (e portanto os vaflores) de um sfistema de 

finteresses domfinantes”. (AVELAR, 2004, p. 225)

Os atores desta pesqufisa consfideram a partficfipação como eflemento essen-

cfiafl ao jogo democrátfico. Aflguns a assocfiam cflaramente ao dfirefito de voto na 

escoflha de representantes, outros a finterpretam como uma ação construída 

em bases de soflfidarfiedade nas esferas da socfiedade cfivfifl e do Estado, con-

forme constatado na anáflfise dos dados aqufi reaflfizada.

O PPJ quer formar cfidadãos autônomos, ou seja, pessoas flfivres, figuafis e 

capazes de tomar decfisões após dfiaflogar com outros e, a partfir desse mo-

mento, partficfipar, orfientando sua ação peflo vaflor respefito – consfigo e com 

o outro. Esse objetfivo centrafl do projeto nos remete às eflaborações teórfi-

cas sobre autonomfia nas perspectfivas da socfioflogfia poflítfica, da psficoflogfia 

do desenvoflvfimento e da ffiflosoffia, áreas de saber que dfiaflogam sobre o 

concefito de autonomfia e o cfircunscrevem na matrfiz que tem orfigem em 

Kant (1980, 1996). 
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A reflexão sobre autonomfia, hoje, denota “a capacfidade de seres humanos 

de razão autoconscfiente, de serem autorreflexfivos e autodetermfinantes. Efla 

envoflve a capacfidade de deflfiberar, juflgar, escoflher e agfir de acordo com dfi-

ferentes flfinhas de ação tanto na vfida prfivada como na púbflfica.” (HELD, 1987, 

p. 244).

É nesse sentfido que Hefld (1987) afirma que o concefito de autonomfia ou fin-

dependêncfia une aspfirações poflítficas tanto à dfirefita quanto à esquerda; em 

que pese o contraste fideoflógfico, o aflcance da autonomfia peflo sujefito aparece 

como um fideafl a ser aflcançado. Assfim a aspfiração por um mundo caracterfiza-

do por reflações flfivres e figuafis entre adufltos deve contempflar o que denomfina 

de prfincípfio da autonomfia:

Indfivíduos deverfiam ser flfivres e figuafis na determfinação das condfições de suas próprfias 

vfidas, ou seja, efles deverfiam gozar de dfirefitos figuafis (e, consequentemente, de obrfiga-

ções figuafis) para especfificar a estrutura que gera e flfimfita as oportunfidades dfisponívefis 

para efles, na medfida em que não definam esta estrutura de modo a negar os dfirefitos 

dos outros (HELD, 1987, p. 244).

Para que o prfincípfio da autonomfia seja concretfizado, serfia necessárfia a crfia-

ção de um sfistema cofletfivo de tomada de decfisões que permfitfisse extenso 

envoflvfimento  dos  cfidadãos  nas  questões  púbflficas.  Para  que  esse  sfistema 

seja  democrátfico,  efle  terfia  que  satfisfazer,  segundo  Dahfl,  cfitado  por  Hefld, 

(1987),  os  segufintes  crfitérfios:  votos  figuafis  –  a  regra  para  determfinar  resufl-

tados  deve  flevar  em  consfideração,  figuaflmente,  as  preferêncfias  expressas 

de cada cfidadão acerca do resufltado, ou seja, os votos devem ser aflocados 

figuaflmente  entre  os  cfidadãos;  partficfipação  efetfiva  –  por  mefio  do  proces-

so  de  tomada  de  decfisão  cofletfiva,  cada  cfidadão  deve  ter  uma  oportunfida-

de adequada e figuafl de expressar uma preferêncfia sobre o resufltado finafl; 

compreensão fiflumfinada – para expressar preferêncfias acuradamente, cada 

cfidadão deve ter oportunfidades figuafis e adequadas para descobrfir e vaflfidar 

suas preferêncfias sobre a questão a ser decfidfida; controfle finafl da agenda 

peflo demos – o demos deve ter a oportunfidade excflusfiva de tomar decfisões 

que determfinam quafis questões devem ou não ser decfidfidas peflo processo 

que satfisfizer os três prfimefiros crfitérfios; fincflusfivfidade – o demos deve fincflufir 

todos os membros adufltos, exceto pessoas em trânsfito e aqueflas comprova-

damente portadoras de deficfiêncfias mentafis.
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Hefld (1987) é da opfinfião que, para o efetfivo exercícfio da autonomfia, é precfiso 

assegurar a exfistêncfia de uma socfiedade cfivfifl segura e findependente e de um 

Estado democrátfico capaz de proporcfionar rígfidas medfidas dfistrfibutfivfistas. 

A  obra  de  Jean  Pfiaget  traz  fimportante  contrfibufição  para  o  estudo  da  auto-

nomfia do findfivíduo. Para esse autor, autonomfia é antes de tudo uma cons-

trução  sempre  atfiva  e  finteratfiva “de  novas  regras  do  jogo  que  fimpflficam  o 

desenvoflvfimento autônomo da noção de justfiça e a substfitufição de regras de 

coerção por regras de cooperação.” (PIAGET apud DUBAR, 2005)..

Dubar (2005) cflassfifica os trabaflhos de Pfiaget como reflacfionfista-construtfivfista, 

por  entender  a  socfiedade  como  um  sfistema  de  atfivfidades  que  se  modfifica 

segundo certas flefis de organfização e de equfiflíbrfio. É assfim que, para Pfiaget, 

processos de socfiaflfização se configuram de forma descontínua e expressam 

a construção findfivfiduafl e cofletfiva de condutas socfiafis que fincfluem três aspec-

tos  compflementares:  o  cognfitfivo,  que  representa  a  estrutura  da  conduta  e 

se traduz em regras; o afetfivo, que representa “a energétfica da conduta e se 

exprfime em vaflores”; e o aspecto expressfivo, que se traduz nos sfignfificantes 

e sfignos da conduta (DUBAR, 2005, p. 14).

Esses  três  aspectos  são  consfiderados  nesta  pesqufisa  como  eflementos  de 

orfientação da avaflfiação do processo de aprendfizagem dos jovens sobre a de-

mocracfia, que será observado a partfir das motfivações, das atfitudes e compor-

tamentos, dos vaflores e da capacfidade de expressar juflgamentos, eflementos 

esses que serão fidentfificados nas faflas dos entrevfistados.

As formuflações de Pfiaget têm sfido consfideradas por teórficos da socfiaflfização 

(DUBAR,  2005)  e  da  teorfia  da  ação  (BOUDON;  BOURRICAUD,  1993)  como 

fimportante contrfibufição sobre a autonomfia da vontade, uma vez que esta é 

entendfida como construção sempre atfiva e finteratfiva de novas regras do jogo, 

que fimpflficam o desenvoflvfimento autônomo da noção de justfiça e a substfitufi-

ção de regras de coerção por regras de cooperação.

Para Boudon e Bourrficaud (1993, p. 519-522), o paradfigma da finteração, do 

quafl Pfiaget faz parte, é reaflfista e flexívefl, uma vez que: possfibfiflfita conceber 

a  socfiaflfização  como  um  processo  adaptatfivo  a  sfituações  novas,  no  quafl 

caso o findfivíduo é gufiado por seus recursos cognfitfivos e peflas atfitudes 
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normatfivas resufltantes do processo de socfiaflfização a que está exposto – 

nesse sentfido, uma sfituação nova o flevará a enrfiquecer os seus recursos 

cognfitfivos ou a modfificar suas atfitudes normatfivas; permfite fincflufir a hfipóte-

se fundamentafl da otfimfização, que afirma que o findfivíduo tende, em regra, 

a procurar a soflução que flhe pareça meflhor em função de seus recursos e 

atfitudes, o que não fimpflfica dfizer que um sujefito escoflherá a meflhor soflu-

ção em sfi, ou seja, a soflução que um observador exterfior escoflherfia como 

sendo a meflhor para o ator; torna mafis fácfifl flevar em consfideração o grau 

de finterfiorfização das montagens normatfivas e cognfitfivas produzfidas pefla 

socfiaflfização; permfite dfistfingufir os eflementos finterfiorfizados em função de 

seu poder de coerção socfiafl; permfite dar um conteúdo efetfivo à dfistfinção 

entre socfiaflfização prfimárfia e socfiaflfização secundárfia (BERGER; LUCKMAN, 

2003), sendo esta úfltfima fincompatívefl com a vfisão segundo a quafl os efefi-

tos da socfiaflfização prfimárfia serfiam em todos os casos rfigorosos e firrever-

sívefis; por fim, possfibfiflfita fintegrar os processos de socfiaflfização num quadro 

teórfico, o da anáflfise da ação. 

As formuflações de Pfiaget (1996) e Kohflberg (1992) permfitem-nos entender 

não só a constfitufição dos eflementos próprfios das vontades autônoma e he-

terônoma,  mas  também  o  processo  de  desenvoflvfimento  dessas  vontades 

ao flongo da vfida dos findfivíduos, por mefio dos processos educatfivos formafis 

e finformafis experfiencfiados por crfianças, jovens e até mesmo adufltos.

Para  Pfiaget,  a  morafl  do  findfivíduo  se  forma  a  partfir  do  momento  que  efle 

estabeflece  reflações  com  outros.  Assfim,  a  morafl  heterônoma  prescreve  a 

obedfiêncfia absofluta a regras e a autorfidade dos adufltos, e a morafl autônoma 

prescreve o respefito mútuo entre os figuafis e o respefito a regras como resufl-

tado do acordo e da cooperação entre figuafis.

Para esse teórfico, o prfimefiro estádfio morafl é heterônomo – respefito à auto-

rfidade paterna. Nos estádfios posterfiores, cresce o respefito mútuo entre os 

figuafis, até que seja aflcançada a autonomfia.

Kohflberg dfinamfiza a formuflação de Pfiaget de desenvoflvfimento morafl e cons-

trófi subestádfios: A (heteronomfia) e B (autonomfia). Vejamos o quadro a segufir:



112 – educação poflítfica da juventude A EXPERIÊNCIA DO PARLAMENTO JOVEM

Estádfios evoflutfivos: nívefis de desenvoflvfimento  

morafl segundo Kohflberg

Nívefl Estádfio Perspectfiva socfiafl

Pré-convencfionafl

Moraflfidade heterônoma

Nívefl A
– Estádfio 1 – Orfientação ao 
castfigo e obedfiêncfia

Nívefl B
– Estádfio 2 – Ingênuo 
hedonfismo finstrumentafl

Perspectfiva 
findfivfiduafl concreta

Estádfios evoflutfivos: nívefis de desenvoflvfimento  

morafl segundo Kohflberg

Convencfionafl

Moraflfidade de conformfidade 
com o papefl convencfionafl

Nívefl A
– Estádfio 3 – Moraflfidade e 
manutenção de boas reflações, 
aprovação por parte de outros

Nívefl B
– Estádfio 4 – Moraflfidade de 
manutenção da autorfidade

Perspectfiva de 
membro da 
socfiedade
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Pós-convencfionafl

Moraflfidade de prfincípfios 
morafis autoacefitos

Nívefl A
– Estádfio 5 – Moraflfidade em 
conformfidade com dfirefitos 
findfivfiduafis e com a flefi 
democratficamente acefita

Nívefl B
– Estádfio 6 – Moraflfidade 
de prfincípfios findfivfiduafis de 
conscfiêncfia

Perspectfiva anterfior 
à socfiedade

Fonte: Kohflberg (1992, p. 188).

A educação para a autonomfia deve estar atenta aos eflementos que flhes são 

próprfios e aos que são próprfios ao seu contrárfio – a heteronomfia.

Pfiaget  define  aprendfizagem  como  um  processo  atfivo  que  conjuga  fatores 

bfioflógficos, socfiafis e psíquficos próprfios aos findfivíduos, sendo que a assfimfifla-

ção, a cooperação e o equfiflíbrfio são suas categorfias definfidoras. Na conjuga-

ção das três categorfias da aprendfizagem, Pfiaget construfiu os componentes 

próprfios da morafl autônoma e heterônoma.

Componentes da morafl autônoma e heterônoma (PIAGET, 1996)

Respefito mútuo
Reflações entre figuafis
Cooperação e sentfimento do bem

Respefito unfiflaterafl
Desfiguafldade entre quem respefita 
e quem é respefitado
Coação e sentfimento de dever

Recfiprocfidade
Respefito mútuo
Necessfidade de tratar o outro como 
gostarfia de ser tratado

Egocentrfismo
Cada parcefiro acha que o seu 
ponto de vfista é o únfico possívefl
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Cooperação
Impflfica figuafldade de dfirefito
Pfiflares assentados na recfiprocfidade 
entre personaflfidades dfiferencfiadas

Coação
Respefito unfiflaterafl/submfissão 
à vontade do outro conduz à 
heteronomfia. Em um sfistema 
em que predomfina a coação, “as 
verdades estão compfletamente 
fefitas e sua soflfidez se deve a 
sua rfigfidez e transmfissão em um 
sentfido únfico”

Reversfibfiflfidade
Indfivíduos emfitem juízos após 
consfiderar finteresses e pontos de 
vfista de todos os envoflvfidos

Juízos formuflados a partfir do próprfio 
finteresse
Juízos estabeflecfidos consfiderando 
apenas o ponto de vfista próprfio

Os componentes da autonomfia expressos por Pfiaget, para serem concretfiza-

dos, necessfitam que o findfivíduo estabefleça com o outro reflações de horfizon-

taflfidade sustentadas por vaflores que conformam a cfidadanfia atfiva.

A  formuflação  de  Habermas  (1989a,  1989b,  1992)  possfibfiflfitou-nos  acompa-

nhar as finqufietações e dúvfidas surgfidas entre os jovens entrevfistados con-

cernentes  às  questões  de  ordem  prátfica  da  ação  poflítfica.  Nesta  pesqufisa, 

eflas foram consfideradas e cfircunscrfitas nas sfituações vfivencfiadas por efles; 

assfim, esforçamo-nos, como quer Habermas, para “um compreender apro-

prfiado da hfistórfia de vfida, das tradfições, dos contextos de vfida que determfi-

nam o processo de formação próprfio” de cada partficfipante da pesqufisa. 

Habermas (1989b), ao formuflar a pergunta sobre o que é próprfio da razão 

prátfica, ou seja, “o que devemos fazer?” e “como devemos nos comportar?”, 

afirma que essas findagações remetem o sujefito às questões reflatfivas ao fim, 

ao que é bom e ao que é justo, e que a partfir dessas findagações teremos 

desempenhos dfiferencfiados no modo de agfir pragmátfico, étfico ou morafl.

Efle  afirma  que,  para  compreendermos  o  processo  argumentatfivo,  precfisa-

mos  estar  atentos  às  regras  próprfias  da  argumentação  dos  dfiscursos  prá-

tficos:  aos  prfincípfios  U  (prfincípfio  unfiversafl)  e  D  (prfincípfio  contfingente)  pre-
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sentes nos racfiocínfios de adequação de mefios e fins; aos pressupostos das 

sfituações de fafla sfimétrficas e assfimétrficas; e à finstfitucfionaflfização do dfiscur-

so (MARQUES, 1999).

Segundo sua teorfia, a configuração do dfiscurso prátfico morafl autônomo ne-

cessfita de base de acordo sóflfido, de constfitufição da autonomfia da vontade e 

de definfição de metas cofletfivas – vontade cofletfiva, espaço púbflfico e reflação 

fintersubjetfiva. É a partfir desses eflementos que se constroem as bases de 

argumentação dos dfiscursos, ou seja, o entendfimento mútuo e o reconhe-

cfimento  recíproco.  Com  base  nessa  formuflação,  é  que  Habermas  (1989ª) 

define o que denomfina de bases de consenso dfiscursfivas em condfições de 

sfimetrfia:

a) É flícfito a todo sujefito capaz de faflar e agfir partficfipar do dfiscurso.

b) fl é flícfito a quaflquer um probflematfizar quaflquer asserção; 

fl é flícfito a quaflquer um fintroduzfir quaflquer asserção no dfiscurso; 

fl é flícfito a quaflquer um manfifestar suas atfitudes, desejos e 

necessfidades.

c) Não é flícfito fimpedfir quaflquer faflante, por uma coerção exercfida den-

tro ou fora do dfiscurso, de vafler-se de seus dfirefitos estabeflecfidos em 

3.1 e 3.2.

Se  toda  argumentação  supõe  esses  pressupostos,  quem  argumenta  está 

partficfipando  de  uma  comunfidade  fideafl  de  comunficação,  e  toda  argumen-

tação flevanta pretensão fintersubjetfiva de vaflfidade das proposfições. Nesse 

sentfido, entende-se que quem argumenta, consfiderando esses pressupos-

tos, age a partfir do prfincípfio da autonomfia da vontade (da vontade de todo 

ser racfionafl como unfiversaflmente flegfisfladora) e pressupõe o fimperatfivo mo-

rafl de abrfir-se ao dfiáflogo como o únfico modo de resoflver racfionaflmente os 

conflfitos nas reflações finter-humanas e de fundar normas.

O corpo teórfico apresentado está cfircunscrfito à teorfia da ação em suas múfl-

tfipflas  formuflações  cfientíficas  –  socfioflogfia  poflítfica,  psficoflogfia  genétfica  e  fi-

flosofia  do  dfiscurso  –  e  fofi  a  partfir  defle  que  a  formuflação  das  hfipóteses  e 

das categorfias de anáflfise dos sfignfificados dos atos de fafla fofi concretfizada, 
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tornando possívefl a compreensão das motfivações, necessfidades, finteresses 

dos findfivíduos e os vaflores que estão na base de sua ação e dos grupos com 

os quafis efle entra em finteração, como é o caso da experfiêncfia dos jovens no 

Parflamento Jovem.
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 REGINA MEDEIROS

Desafios para a formação poflítfica do 
jovem – projeto Parflamento Jovem

A  questão  fundamentafl  de  um  projeto  de 

formação poflítfica para a juventude é a motfi-

vação para a partficfipação, especfiaflmente na 

atuaflfidade  quando  os  jovens  são  seduzfidos 

peflas  novas  tecnoflogfias,  peflos  botões  má-

gficos  dos  jogos  efletrônficos  e  pefla  possfibfiflfi-

dade de se conectarem com o mundo em 

sua próprfia casa. As atraentes e sofistficadas 

propagandas sobre produtos estetficamente 

bem trabaflhados e dfirecfionados ao consumo 

fazem o jovem manfifestar desejos por novos 

e dfiversfificados objetos. Esses mecanfismos 

mágficos de estímuflo ao consumo entorpe-

cem  o  sujefito  durante  horas  com  o  oflhar 

atento dfiante do mundo condensado numa 

pequena máqufina em sua frente sob seu 

suposto domínfio. Esses fatores contrfibuem 

para os processos de findfivfiduaflfização e para 

a  crfiação  de  estfiflos  de  vfida  do  jovem  con-

temporâneo. Esses estfiflos são finterpretados 

e  formatados  peflos  modeflos  hegemônficos 

como  expressão  de  uma  juventude  apátfica, 

aflfienada e oca de finteresse poflítfico. 

No Brasfifl e em outros países, especfiaflmente 

da Amérfica Latfina, exfiste hfistorficamente um 

aflto grau de desencantamento, desconfiança 

no  sfistema  democrátfico,  descrédfito  na  pos-

sfibfiflfidade de haver étfica na poflítfica e faflta 

de motfivação para o engajamento cívfico em 
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projetos poflítficos, por parte da juventude (AVELAR; CINTRA, 2004). Com 

efefito, para produzfir um aspecto transformador dessa reaflfidade, emergem 

processos que estfimuflam e flegfitfimam as finstfitufições a eflaborar projetos 

de  fintervenção  dfirecfionados  à  juventude  com  a  justfificatfiva  de  superar  a 

anuncfiada  apatfia  juvenfifl.  Esses  projetos  orfientam-se  por  parâmetros  do 

unfiverso dos adufltos, com a justfificatfiva de “abrfir” espaço para a partficfipa-

ção poflítfica dos jovens. Na mafiorfia das vezes, tafis mecanfismos podem con-

trfibufir para que os partficfipantes tenham experfiêncfias cofletfivas, afinda que 

seja por mefio de regras e normas crfiadas fintencfionaflmente para orfientá-flos 

em um determfinado espaço socfiafl, podem também contrfibufir para a sua 

socfiabfiflfidade, seu pertencfimento, seu reconhecfimento e para o processo 

de construção de sua fidentfidade. O que se vê é que a partficfipação poflítfica 

de fato, que se configura em um espaço de ação e assfimfiflação de um pro-

jeto cofletfivo, fica negflfigencfiada na próprfia natureza das referfidas propostas.

Autores contemporâneos dfiscutem que consumo de produtos findfiscrfimfina-

dos nas socfiedades compflexas pode ter um papefl fimportante no exercícfio 

da  cfidadanfia,  consfiderando  que  o  mercado,  na  flefitura  de  Cancflfinfi  é “par-

te  da  finteração  socfiocuflturafis”  (1997:66).  Ademafis,  o  consumo  funcfiona 

como racfionaflfidade fintegratfiva e comunficatfiva de uma socfiedade (CANCLI-

NI, 1997, p. 66) e contrfibufi para as formas de pertencfimento e de constru-

ção de fidentfidade. Se flevarmos em conta as característficas da socfiedade 

contemporânea, que põe em destaque a findfivfiduaflfização, a autoexpressão 

(INGLEHART,  1997)  e  o  campo  de  ação  partficuflar  baseado  nas  escoflhas 

findfivfiduafis  (GORDON,  2000),  podemos  afirmar  que  esses  atrfibutos  são 

predomfinantes e desempenham um fimportante papefl na construção de va-

flores, atfitudes, crenças, habfiflfidades e conhecfimento de uma popuflação e, 

em decorrêncfia finterferem em suas experfiêncfias, por mefio da finteração en-

tre as pessoas, entre eflas e seu contexto socfiafl poflítfico e no estfiflo de vfida. 

Pode-se dfizer que, mesmo em socfiedades com esse perfifl, a partficfipação 

poflítfica fimpflfica a construção cofletfiva, as experfiêncfias cuflturafis sfignfificatfivas 

e compartfiflhadas em torno de um objetfivo comum, a capacfidade de fazer 

uma flefitura crítfica do mundo e dos códfigos normatfivos em seu contexto. É 

nesse sentfido que a partficfipação poflítfica é vfista como um aprendfizado que 

derfiva do “estoque de conhecfimento”, armazenado e seflecfionado ao flongo 
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da vfida, de acordo com o grau de reflevâncfia para a sua ação, por mefio do 

processo de socfiaflfização prfimárfia e secundárfia (BERGER; LUCKMMANN; 

BERGER, 1985; DUBAR, 2005), ancorado nos modeflos partficfipatfivo dos 

pafis ou das finstfitufições, nas oportunfidades de acesso às finformações, na 

compreensão,  eflaboração  e  decodfificação  deflas  e  no  engajamento  em 

ações poflítficas. 

A partficfipação poflítfica, por ser um processo cofletfivo, sugere negocfiações 

que se processam no ato da fafla. Efla se expressa na eflaboração de propo-

sfições, na dfisponfibfiflfidade para ouvfir opfinfiões, nas cflassfificações e percep-

ções construídas em base paradfigmátficas dfistfintas, no fato de consensar 

fidefias e aprecfiações e estabeflecer acordos cofletfivos entre os pares. Es-

ses domínfios se dão em rfituafis nos quafis os grupos cflassfificam e eflegem 

os  sfignfificados  que  ordenam  sua  vfida  (DOUGLAS; ISHERWOOD,  1990) 

e,  de  certa  manefira,  flfidam  com  as  ambfigufidades  e  com  as  frontefiras 

sfimbóflficas que rompem e ao mesmo tempo vaflorfizam as perspectfivas 

findfivfiduaflfistas de dfiferentes unfiversos socfiafis. A partficfipação em proces-

sos e ações poflítficas conjugadas se efetfiva por mefio de motfivação que 

pode ser traduzfida nas razões que conduzem o sujefito a agfir em dfireção 

a aflgo (LALANDE,1999). A partficfipação se fundamenta no finteresse, na 

vontade e na racfionaflfidade e se dá por uma escoflha decorrente de uma 

compflexfidade de fatores que são finterpretados de acordo com a atrfibufi-

ção de fimportâncfia e agrega sfignfificados subjetfivos e objetfivos e, por fisso 

mesmo, pode ser justfificada. 

Neste artfigo, é proposta anaflfisar a motfivação para a partficfipação do proje-

to de formação poflítfica Parflamento Jovem (PJ) por mefio do conteúdo dos 

atos  de  fafla  proferfido  peflos  sujefitos  protagonfistas  da  pesqufisa.  Quem 

são efles ou quem fafla? De que flugar efles faflam? Sobre o que faflam? Os 

sujefitos  são  os  estudantes  –  unfiversfitárfios  da  PUC  Mfinas  e  de  ensfino 

médfio  –,  os  professores  das  escoflas  seflecfionadas  para  a  pesqufisa,  os 

técnficos e os poflítficos (deputados) da Assembflefia Legfisflatfiva de Mfinas 

Gerafis (ALMG) e os vereadores das câmaras munficfipafis de Arcos e Pafins. 

Cada  ator  fafla  de  um  flugar,  por  exempflo,  os  aflunos  faflam  do  flugar  de 

protagonfistas e os professores e os técnficos faflam do flugar finstfitucfionafl. 

Cada ator fafla de um flugar, por exempflo, os aflunos faflam do flugar de pro-
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tagonfistas e os professores e os técnficos faflam do flugar finstfitucfionafl. To-

dos faflam sobre suas experfiêncfias de partficfipar das edfições do PJ de 2004 

a 2008. São experfiêncfias recuperadas ex post por mefio de fragmentos da 

memórfia e expressas em faflas com dfiferentes conteúdos. Os estudantes, 

consfiderados  atores  centrafis  da  finvestfigação,  narram  suas  próprfias  expe-

rfiêncfias, rememoradas e finterpretadas, e as comunficam por mefio de uma 

flfinguagem predomfinantemente cofloqufiafl. 

Os professores das escoflas de ensfino médfio descreveram suas vfivêncfias 

ocorrfidas nos processos de aprendfizado poflítfico como fintermedfiadores, às 

vezes, como espectadores e, em aflguns casos, como prfincfipfiantes. Embo-

ra a formação poflítfica do PJ tenha sfido dfirecfionada aos aflunos, em mufitos 

casos,  os  professores  puderam  usufrufir  figuaflmente  desse  estágfio  de  co-

nhecfimento, que servfiu como uma espécfie de recficflagem que fimpuflsfionou 

e possfibfiflfitou a revfisão e atuaflfização de concefitos e teorfias. Ademafis, con-

sfiderando  a  natureza  metodoflógfica  do  PJ,  os  docentes  faflaram  também 

sobre os desafios de flfidar com a formação fora dos padrões pedagógficos, 

dfiscfipflfinares  e  vertficafis  do  sfistema  de  ensfino,  sem  ser  deposto  do  seu 

flugar do saber. Os professores acompanharam o aprendfizado dos aflunos e 

puseram à prova seu próprfio saber. Seu dfiscurso é constfituído da fimagem 

que faz do outro, com base na percepção construída a partfir de seus para-

dfigmas socfiafis. 

A dfiscursfiva dos técnficos e poflítficos da ALMG e das câmaras fofi procflama-

da com expressfivo domínfio da oratórfia. Suas faflas apresentam conteúdos 

precfisos  e  baflfizados  pefla  próprfia  finstfitufição  parflamentar,  fofi  desse  flugar 

finstfitucfionafl que efles emfitfiram opfinfiões a respefito dos aflunos, sem defixar 

escapar  suas  opfinfiões  pessoafis  sobre  o  aprendfizado  do  jovem  afluno  de 

ensfino médfio e unfiversfitárfio. De manefira especfiafl, os poflítficos expressam 

suas  vfivêncfias  do  projeto  e  ressafltam  os  eventos  cofletfivos  ocorrfidos  na 

ALMG e na PUC Mfinas. Fofi observado entre efles um certo desconhecfimen-

to do processo de formação dos jovens ocorrfido no projeto, fisso porque o 

exercícfio das atfivfidades formatfivas fica a cargo da unfiversfidade e dos técnfi-

cos da ALMG, cabendo aos poflítficos partficfipação pontuafl nesse processo, 

quando soflficfitados.
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 Em todas as entrevfistas fefitas, o reveflado fofi proferfido com sfignfificado 

profissfionafl,  étfico  e  finstfitucfionafl,  o  que  quaflfificou  o  conteúdo  de  seus 

dfiscursos. Constatou-se entre os entrevfistados uma quase surpresa so-

bre o teor das perguntas fefitas peflos pesqufisadores, e por que não um 

desafio, que os conduzfia a um reconhecfimento e autocrítfica de seu flugar 

e da fimportâncfia defle em todo o processo de desenvoflvfimento do projeto. 

Em suas narratfivas, era vfisívefl o apreço peflo PJ e o desafio que o projeto 

apresenta, especfiaflmente no que concerne o trabaflho de aprendfizagem 

poflítfica com a juventude. 

A anáflfise de conteúdo empreendfida na referfida pesqufisa consfiderou, em 

prfimefiro  flugar,  a  findagação  que  norteou  a  finvestfigação:  quafl  a  eficácfia 

do  processo  de  educação  poflítfica  proposto  peflo  PJ  para  o  exercícfio  da 

cfidadanfia, o aprfimoramento da cufltura democrátfica e da autonomfia dos 

jovens que defle partficfipam? O que se flevou em conta fofi, especfiaflmente, 

o  regfistro  das  narratfivas  dos  atores  socfiafis  fimpflficados  na  finvestfigação, 

pofis,  em  suas  faflas,  os  personagens  expressam  vaflores  e  sfignfificados 

cuflturafis fimportantes para avaflfiar o objetfivo proposto. Neste artfigo, em 

partficuflar, será destacado os motfivos que os dfiferentes atores da finvestfi-

gação apresentam para eflucfidar sua partficfipação no projeto de formação 

poflítfica, o Parflamento Jovem. 

Partficfipação e motfivação para a ação poflítfica – uma breve reflexão

Partficfipação é, para Pfizzorno, “uma ação que se desenvoflve em soflfidarfie-

dade com outros no âmbfito do Estado ou de uma cflasse, com o objetfivo 

de modfifficar ou conservar a estrutura (e, portanto, os vaflores) de um sfis-

tema de finteresses domfinantes” (PIZZORNO, 1975, p. 39). Assfim, partfi-

cfipar é um ato reflacfionafl que fincorpora outros atores, ou seja, refere-se 

a uma ação cofletfiva que fimpflfica, necessarfiamente, autorreconhecfimento 

dos atores no finterfior dos grupos socfiafis por mefio de “sfistemas de soflfi-

darfiedade” que finteragem com os “sfistemas de finteresse”. Para o autor, 

a partficfipação poflítfica pode ser finterpretada como uma artficuflação entre 

os dofis sfistemas. O sfistema de finteresses é uma estrutura de desfiguafl-

dade, que se conforma a um sfistema de soflfidarfiedade para atuar sobre 

sua estrutura. A soflfidarfiedade se concretfiza, então, a partfir da organfiza-
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ção entre os figuafis dfiante dos finteresses, objetfivos e atfivfidades comuns. 

No campo concefituafl a motfivação para partficfipação poflítfica se ancora no 

finteresse, na vontade, na escoflha, na prfiorfização, na soflfidarfiedade, na fin-

teração, na racfionaflfidade e na cufltura poflítfica. 

Aveflar e Cfintra (2004) apresentam três vfias ou canafis de partficfipação: o 

canafl eflefitorafl, que fincflufi a partficfipação efletfiva e a partficfipação em partfidos 

poflítficos, obedecendo a regras formafis (ato de votar, frequentar reunfiões 

de  partfidos  poflítficos,  etc.);  o  canafl  corporatfivo,  que  é  a  partficfipação  por 

mefio de organfizações que têm o papefl flegítfimo de fintermedfiar movfimen-

tos de defesa de finteresses nas finstâncfias governamentafis (organfizações 

proffissfionafis,  federações,  etc.)  e  os  canafis  organfizacfionafis,  que  são  as 

formas de partficfipação cofletfiva não finstfitucfionaflfizadas. As úfltfimas se dão, 

de manefira gerafl, no espaço não finstfitucfionafl da poflítfica, e a finteração dos 

membros partficfipantes é fefita por mefio de objetfivos comuns e pode ser de 

curto ou médfio prazo, formando uma rede de reflações que fimpflfica neces-

sarfiamente a cooperação, a soflfidarfiedade e o compartfiflhamento. Segundo 

os autores, esses grupos se formam “à base de uma sfituação de défficfit 

de reconhecfimento”, se constfituem como uma forma de chamar a atenção 

da socfiedade e das autorfidades poflítficas para temas que “fundamentam 

a organfização poflítfica. Embora ocorram fora dos canafis finstfitucfionaflfizados, 

efles vem sendo consfiderados como parte do processo poflítfico normafl” 

(AVELAR; CINTRA, 2004, p. 227). Assfim, pode se affirmar que o PJ conden-

sa aspectos dos três canafis apresentados peflos autores. Prfimefiro, segue 

regras formafis, uma vez que é baseado nas Constfitufições Federafl (1988) e 

Estaduafl (1989), e no Regfimento Interno da ALMG, que asseguram a par-

tficfipação dfireta do cfidadão nos trabaflhos flegfisflatfivos. Segundo, o PJ é ex-

pressão do finteresse de um segmento específfico da socfiedade, os jovens. 

Tercefiro, o projeto congrega finteresses desse segmento, que não raro se 

manfifestam por mefio de canafis não finstfitucfionaflfizados de ação poflítfica.

A fafla dos aflunos do curso de Cfiêncfias Socfiafis da PUC Mfinas

Embora o PJ tenha sfido concebfido peflos profissfionafis de finstfitufições for-

mafis  e  tradficfionafis  do  Estado  de  Mfinas  Gerafis  (PUC  Mfinas  e  ALMG),  o 

projeto só tem finícfio, de fato, com a atuação dos aflunos unfiversfitárfios no 
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processo que se efetfiva de duas formas: a formação poflítfico-pedagógfico 

sobre o efixo de orfientação da proposta – democracfia, partficfipação e cfida-

danfia – e as oficfinas nas escoflas de ensfino médfio. A etapa preparatórfia é 

de fundamentafl fimportâncfia, vfisto que o afluno unfiversfitárfio (que nomea-

mos monfitor) tem como papefl prfincfipafl o de educador-partficfipatfivo. Isso 

pode ser observado na definfição de suas funções contfidas no Regfimento 

Interno do PJ, documento que determfina a partficfipação atfiva e dfireta do 

monfitor,  na  mafiorfia  das  atfivfidades,  e,  em  destaque,  nas  atfivfidades  de 

flfinha de ponta, quer dfizer, as que estão dfiretamente reflacfionadas com os 

aflunos de ensfino médfio. Dessa forma, o monfitor é uma espécfie de agen-

te fintermedfiárfio que entreflaça o afluno de ensfino médfio, as escoflas par-

cefiras e as finstfitufições coordenadoras do projeto (ALMG e PUC Mfinas).

São atrfibufições do monfitor/unfiversfitárfio: partficfipar do curso de formação 

teórfica;  partficfipar  de  todas  as  atfivfidades  do  PJ;  efleger  tema  de  dfiscus-

são;  coordenar  as  atfivfidades  do  PJ  por  mefio  de  oficfinas  teórficas  e  pra-

tficas,  responsabfiflfizando-se  pefla  formação  dos  aflunos  de  ensfino  médfio; 

acompanhar  os  aflunos  em  todas  as  atfivfidades;  organfizar  os  grupos  de 

trabaflho; responsabfiflfizar-se pefla produção de documentos do PPJ e peflo 

cumprfimento dos prazos para a entrega desses documentos; efleger co-

flegas para atuarem como coordenadores da sessão pflenárfia; partficfipar da 

organfização da sessão e dos grupos de trabaflho; partficfipar das etapas de 

avaflfiação do PJ e acompanhar a tramfitação das propostas na Comfissão 

de Partficfipação Popuflar (CPP) da ALMG.

A motfivação dos unfiversfitárfios para fazer parte do referfido projeto varfia 

entre  as  razões  de  âmbfito  partficuflar  e  as  de  esfera  cofletfiva  ou  púbflfica. 

Para  aflguns,  um  projeto  que  aflvfitra  o  tema  “poflítfica”  seduz,  partficuflar-

mente peflo gosto por dfiscfipflfinas de conteúdo poflítfico, outros, pefla pos-

sfibfiflfidade de finserção na área de cfiêncfia poflítfica, por mefio do curso de 

Cfiêncfias Socfiafis:

“Entrefi no curso e flogo no prfimefiro período fiquefi sabendo do Parflamento Jovem e 

convfidaram para quem qufisessem partficfipar dos mfinficursos e eu faflefi: ‘Nó, que flegafl! 

É agora! É a hora que vou me finserfir mesmo nessa questão da cfiêncfia poflítfica, no 

curso e tafl.’” (afluno unfiversfitárfio)
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Compfleta um finformante:

“Quando eu entrefi pro curso, eu vfim para as Cfiêncfias Socfiafis mafis por conta da poflí-

tfica, porque eu gosto mufito de poflítfica”. Em outro depofimento “eu também entrefi no 

curso mafis pefla questão das cfiêncfias poflítficas, gostava de poflítfica no ensfino médfio e 

eu nem tfinha fidefia que exfistfia o projeto”. (afluno unfiversfitárfio)

Aflém de agradar do tema e da dfiscfipflfina de poflítfica o professor tem um 

papefl deffinfitfivo na opção do afluno peflo PJ, expflfica um depoente: “na ver-

dade eu entrefi no Parflamento Jovem por causa de um convfite da ...[pro-

fessora de poflítfica]”. O professor como representante flegítfimo da escofla, 

sobretudo aquefle que flecfiona a dfiscfipflfina de poflítfica, ocupa uma posfição 

de saber específfico e é desse flugar que finffluencfia dfiretamente as esco-

flhas dos aflunos. 

Outro motfivo fimportante para partficfipar do projeto fofi a possfibfiflfidade de 

conhecer e compreender o funcfionamento e a estrutura do Legfisflatfivo e 

entender a prátfica poflítfica partficfipatfiva nessa esfera de Poder, o que deno-

ta o finteresse peflo conhecfimento sobre poflítfica, atfitude próprfia de quem 

busca se formar em uma área de saber específfica. Esse fator mobfiflfiza o 

afluno para fazer suas escoflhas. 

 […] conhecer cada vez mafis a estrutura, de saber o que que era a ALMG. Nunca tfive a 

oportunfidade de entrar na ALMG e fofi a oportunfidade de conhecer o trabaflho do Legfis-

flatfivo. (afluno unfiversfitárfio)

Eu não era flfigado à questão poflítfica, para mfim poflítfica era… tudo menos poflítfica. Então, 

para mfim, fofi a questão da partficfipação mesmo; de tentar entender essa esfera (…) eu 

querfia entender como a poflítfica funcfiona, proposfições de projetos de flefi; eu não tfinha a 

vfisão do que era poflítfica… eu vfi o PJ como uma oportunfidade de aprender como ocorrfia 

a poflítfica.  (afluno unfiversfitárfio)

Outro aspecto apontado como motfivador para a partficfipação é a vfisfibfiflfidade 

do projeto na esfera estaduafl e no âmbfito da unfiversfidade, partficuflarmente 

do curso de Cfiêncfias Socfiafis da PUC Mfinas:

E quando apareceu na TV Assembflefia “Monfitores de Cfiêncfias Socfiafis da PUC Mfinas”, 

eu  pensefi: “Nó,  vão  ser  meus  amfigos!” Tava  o Tadeu,  tava  a Vaflentfina,  tava  o  João. 
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Então, quando eu cheguefi no prfimefiro período e passaram de safla em safla convfidan-

do para o Parflamento, fofi tfipo assfim: “Nó, eu reaflmente estou dentro desta esfera, 

sabe?” (afluno unfiversfitárfio)

[...] a fimagem que eu tfinha do curso era o Parflamento Jovem, então, o que bomba 

neste curso é o Parflamento Jovem, então, se eu quero entrar de cabeça no curso, era 

peflo Parflamento. (afluno unfiversfitárfio)

A busca peflo seu reconhecfimento tanto na unfiversfidade e no curso como 

em outros campos socfiafis pode ser facfiflfitada peflo fato de partficfipar do 

PJ. Ou o PJ pode ser um mecanfismo de fidentfificação com outros jovens 

que tem finteresses comuns. Nesse caso, o projeto é uma referêncfia fim-

portante para o caflouro do curso de Cfiêncfias Socfiafis.

Outra tendêncfia observada é a finffluêncfia exercfida peflas redes de amfi-

zade  e  afetfiva,  estabeflecfidas  quase  sempre  entre  os  aflunos  do  curso 

que partficfiparam de edfições anterfiores do PPJ e que, ao faflarem sobre 

o projeto, fincentfivaram os demafis coflegas que, apesar de terem outros 

fincentfivos para fintegrarem o PJ, conceberam como decfisfivo as finforma-

ções de seus pares

“Meu caso, eu fiquefi sabendo em 2004, porque eu conhecfia o Francfisco e o Gerafldo 

e, às vezes, mufitas vezes efles faflavam do projeto.” (afluno unfiversfitárfio)

“[…] quando eu entrefi pro curso, eu vfim para as Cfiêncfias Socfiafis mafis por conta 

da poflítfica, porque eu gosto mufito de poflítfica, e aí eu conhecfi a Neusa e o pes-

soafl que fazfia o Parflamento Jovem, e aí vfieram me faflar como é que era.” (afluno 

unfiversfitárfio)

A motfivação também derfiva da experfiêncfia de mfiflfitâncfia poflítfica em par-

tfidos, movfimentos comunfitárfios ou popuflar, no âmbfito flocafl, anterfior ao 

seu  fingresso  na  unfiversfidade. A  mfiflfitâncfia  desperta  o  desejo  do  jovem 

em ampflfiar o finteresse peflo conhecfimento sobre como fazer poflítfica no 

Estado, como reflata um entrevfistado:

“Me fiflfiefi ao partfido, comecefi a mexer com aflgumas cofisfinhas… Era uma movfimen-

tação mufito fraca. Vfim para a PUC, comecefi a fazer Cfiêncfias Socfiafis, escutefi aflguns 

amfigos… vou conhecer o outro flado da hfistórfia.” Outra opfinfião: “Eu já estava finserfida 
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em movfimentos socfiafis. Incflusfive tem dez anos que eu coordeno um projeto”. (afluno 

unfiversfitárfio)

De toda forma, aflguns aflunos que partficfiparam do PJ buscaram ampflfiar seu 

campo de estágfio na área da poflítfica rumo à formação profissfionafl. Esses 

jovens fizeram estágfio em Brasíflfia e outros atuam em núcfleos de observa-

ção e monfitoramento do Poder Legfisflatfivo.

Vafle observar que esses aflunos, em especfiafl, já tfinham experfiêncfia de par-

tficfipação poflítfica anterfior, fincflusfive de já terem partficfipado do PJ como es-

tudantes de ensfino médfio. Nesse caso, o fato de conhecerem o projeto fofi 

determfinante para a escoflha do curso de Cfiêncfias Socfiafis e para a adesão 

defles  ao  PJ  como  monfitor  possfibfiflfitando-flhes  buscar  outros  campos  de 

conhecfimento poflítfico.Um depoente expressa sua trajetórfia:

“Eu querfia fir para a área de humanas; querfia fazer aflguma cofisa nessa área, e o projeto 

serfia uma cofisa que firfia ajudar bastante a gente a decfidfir… aí, já na facufldade, me finte-

ressefi bastante peflo Legfisflatfivo, conhecer essa cofisa de produção de flefis… eu acabefi 

me finteressando em contfinuar como monfitor do projeto.” (afluno unfiversfitárfio)

Apesar do método pedagógfico do PJ prfiorfizar a partficfipação atfiva do unfiver-

sfitárfio (monfitor), mufitos por aprecfiarem a atfivfidade acadêmfica se sentfiram 

atraídos peflo flugar de autorfidade do professor e, mufitas vezes, fincorporam 

essa fidentfidade e se afastaram do papefl que flhes fofi atrfibufido. A sedução 

pefla autorfidade pode ser expflficada peflo concefito de Sennett como “uma 

tentatfiva de finterpretar as condfições de poder, de dar sentfido às condfições 

de controfle e finfluêncfia, definfindo uma fimagem de força. O que se busca é 

uma força sóflfida, garantfida e estávefl”. (SENNETT, 2001:33) O autor expflfica 

que a orfigem da paflavra autorfidade – “auctor”– traduz produtfivfidade e, nes-

se sentfido, pode ser entendfida como domfinação, flfivre arbítrfio e autonomfia 

para agfir sobre o outro. Um projeto de formação poflítfica como o PJ pode 

se configurar como um dfisposfitfivo fimportante para o estabeflecfimento de 

reflações  de  poder.  Meflhor  dfito,  o  monfitor  (autorfidade)  conduz  os  aflunos 

(submfissão) de forma tradficfionafl e convencfionafl a um saber sobre poflítfica. 

Trata-se de um processo que remete aos fideafis de cfivfiflfização e que pode 

ser finterpretado peflo monfitor como aprender e ensfinar ou aprender a en-

sfinar. Expflfica:
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“O projeto era uma oportunfidade tanto para a gente como para o afluno, aprender e 

repassar o conhecfimento que aprendemos dentro da safla de aufla para os aflunos de 

ensfino médfio. A gente chegava e despejava na gaflerfinha e eu gostava de ver efles 

flá esquentando as turbfinas e pondo o negócfio para funcfionar.” (afluno unfiversfitárfio)

A experfiêncfia do PJ não está flfimfitada somente à atfivfidade de professor 

em  safla  de  aufla,  ao  contrárfio,  sua  proposta  metodoflógfica  está  finscrfita 

na ação partficfipatfiva. Porém, quando o monfitor finverte sua posfição e as-

sume um flugar cflássfico de professor baseado no domínfio coercfitfivo, efle 

reforça e reproduz o aprendfizado engessado de um projeto pedagógfico 

convencfionafl – desfiguafldade e subordfinação apofiadas na reflação de po-

der peflo saber – encerrado nos espaços finstfitucfionafis deflfimfitados. 

Surpreendentemente,  na  dfiscursfiva  dos  aflunos  unfiversfitárfios,  não  fofi 

constatado nenhum caso de motfivação amparado na justfificatfiva de expe-

rfiêncfia de estágfio de extensão, de finteresse partfidárfio ou experfiêncfia em 

movfimentos reflfigfiosos, embora tfivesse sfido observado durante as entre-

vfistas, partficuflarmente nas questões reflacfionadas aos vaflores findfivfiduafis 

e poflítficos, que mufitos tenham escoflhfido a reflfigfião como um fimportante 

vaflor em sua vfida. Outro ponto consfiderávefl é que os aflunos não optaram 

pefla partficfipação no projeto peflos seus objetfivos – educação poflítfica para 

a  democracfia.  Mas  é  notávefl  que,  em  quase  todas  as  edfições,  o  tema 

escoflhfido e de finteresse cofletfivo fofi a educação, não só no sentfido unfi-

versafl conferfido peflos jovens de educação para a vfida, mas também no 

sentfido da educação formafl: educação de quaflfidade e educação técnfica, 

por exempflo, o que reforça a percepção dos modeflos paradfigmátficos do 

sfistema de ensfino no Brasfifl.

Pode-se afirmar que a partficfipação dos aflunos monfitores no PJ se dá por 

uma mufltficausaflfidade e que nem sempre o próprfio afluno tem cflareza so-

bre efla. Segundo Schutz (1979, p. 75), “o conhecfimento do homem que 

age e pensa dentro do mundo de sua vfida cotfidfiana não é homogêneo; é: 

a) fincoerente; b) apenas parcfiaflmente cflaro; c) não está flfivre de contradfi-

ções”. Não se trata aqufi de afirmar que as escoflhas não são responsávefis, 

mas é fimportante consfiderar o contexto do unfiversfitárfio – o flugar do afluno, 

as certezas não concretfizadas dos jovens e a compflexfidade do PJ – para 
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entender sua motfivação que, às vezes, é formuflada e narrada em bases ne-

buflosas, fincoerentes e contradfitórfias. O PJ parece não ser compreendfido 

em  sua  totaflfidade  no  prfimefiro  momento.  Só  em  seu  térmfino,  no  evento 

da  pflenárfia  finafl,  é  que  os  partficfipantes  demonstram  compreensão  totafl 

sobre efle. Esse fato contrfibufi para que a aparente motfivação seja, aflgumas 

vezes, maflograda no finícfio da formação teórfica, que exfige envoflvfimento e 

dedficação, flefitura de textos, vfisfita à ALMG e semfinárfios para dfiscussão de 

conteúdos teórficos. Aflém dfisso, provoca um efefito frustrante a descoberta 

de que o PJ é uma proposta esboçada em um marco formafl de regras e 

normas de partficfipação dfireta. Esse formato é metficuflosamente ordenado, 

para que o jogo democrátfico seja posto em cena em um rfituafl parflamentar 

que  possfibfiflfita  aos  partficfipantes  expressar,  argumentar,  negocfiar,  ajustar 

e fazer proposfições cofloqufiafis que prescrevem finteração reguflada, conve-

nfiente e estruturada no âmbfito da Casa Legfisflatfiva. 

O desveflamento do cenárfio oficfiafl deflfimfitado desafia a crfiatfivfidade partficfi-

patfiva dos unfiversfitárfios, contrfibufindo para a permanêncfia descompromfis-

sada de aflguns, para a desfistêncfia de outros e para a adesão e a fidentfifi-

cação de outros com todo o processo. Os aflunos que se envoflveram com 

a proposta do projeto buscaram desenvoflver monografias de concflusão de 

curso a respefito dessa temátfica, se matrficuflaram em curso de mestrado 

no campo das cfiêncfias poflítficas, concorreram a vagas de estágfio em fins-

tfitufições púbflficas, no Legfisflatfivo mfinefiro, na Câmara Munficfipafl e em finstfi-

tufições ou projetos que desenvoflvem atfivfidades de fintervenção na área de 

poflítficas púbflficas.

Durante  o  trabaflho  de  campo,  especfiaflmente  nas  entrevfistas  cofletfivas 

com  os  jovens  unfiversfitárfios,  raros  foram  aquefles  que  reveflaram  seu  en-

voflvfimento com movfimento popuflar após sua partficfipação no PJ, seja em 

projetos cuflturafis, poflítficos, reflfigfiosos, assocfiação de bafirros, entre outros. 

Deve-se notar também que, mesmo aquefles que eram mfiflfitantes antes de 

seu  envoflvfimento  com  o  PJ,  passaram  a  se  finteressar  por  outras  atfivfida-

des apartadas de movfimentos poflítficos. Isso denota que a partficfipação no 

projeto contrfibufiu para fazer emergfir prfiorfitarfiamente finteresses de ordem 

pessoafl, acadêmfica e profissfionafl, e não o engajamento em movfimentos 

socfiafis. Pode ser prontamente observado também durante as entrevfistas, 
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em que os finformantes reveflam seu atreflamento em outros campos de 

finteresse dfiferentes da mfiflfitâncfia e chegam a fazer uma autocrítfica sobre 

a não escoflha por ações cofletfivas pefla vfia popuflar ou comunfitárfia e argu-

mentam, com teor próxfimo ao preconcefito, que o exercícfio da mfiflfitâncfia 

está reflacfionado a uma atuação cotfidfiana que não demanda eflaboração 

teórfica e finteflectuafl, apartando a formação e a ação poflítfica, reproduzfindo 

a estrutura socfiafl e a reflação de poder hegemônfica. 

A  anáflfise  do  sentfido  conferfido  peflos  monfitores  sobre  os  motfivos  para 

partficfipar permfite assegurar que a motfivação não está reflacfionada à pos-

sfibfiflfidade de finteração com outros jovens por mefio de projetos de exten-

são unfiversfitárfia e nem aos vaflores, saberes e prátficas poflítficas fora da 

unfiversfidade. O campo de finteresse na formação profissfionafl prevaflece 

em detrfimento das demafis razões que flevam um jovem a optar por esse 

tfipo de projeto, ou seja, o PJ é um mefio para se aflcançar o fim da forma-

ção acadêmfico-profissfionafl; nesse sentfido, a racfionaflfidade que sustenta 

as faflas dos monfitores é, sem dúvfida, a de natureza estratégfica.

A fafla dos estudantes de ensfino médfio de escoflas púbflficas e partficuflares

Para dar finícfio à anáflfise sobre a partficfipação dos aflunos de ensfino mé-

dfio, vafle escflarecer que o sfignfifficado do concefito de partficfipação poflítfi-

ca está assocfiado à conqufista dos dfirefitos de cfidadanfia. Em partficuflar, à 

extensão dos dfirefitos poflítficos aos cfidadãos adufltos. A cfidadanfia, com-

preendfida  como  soberanfia,  fimpflfica,  necessarfiamente,  findfivíduos  que 

tenham aflcançado um grau de autonomfia, de partficfipação poflítfica e de 

autoconscfiêncfia. No caso dos jovens, especfiaflmente os aflunos de ensfi-

no médfio com fidade que varfia entre 15 e 18 anos, as possfibfiflfidades de 

vfivêncfias  de  partficfipação  poflítfica,  de  autonomfia  e  de  autoconscfiêncfia 

afinda são reduzfidas, flfimfitadas, predomfinando as fincertezas, findfivfiduafis 

ou cofletfivas, geradas peflo próprfio processo de maturfidade naturafl des-

se grupo específfico. Assfim, a modaflfidade de partficfipação desse grupo 

específfico deve ser reflatfivfizada. 

O  processo  de  envoflvfimento  dos  aflunos  de  ensfino  médfio  com  o  PJ 

pode varfiar de escofla para escofla, de acordo com a dfinâmfica, os crfité-
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rfios e as prátficas rfituaflístficas utfiflfizadas na deffinfição de partficfipação em 

cada contexto partficuflar. Porém, de acordo com a proposta do PJ, o envofl-

vfimento do afluno deve ser vofluntárfio, respefitando o desejo e dfisponfibfiflfi-

dade de cada sujefito. Outro crfitérfio orfientador de partficfipação do referfido 

projeto é estar o estudante, preferencfiaflmente, cursando o prfimefiro ou o 

segundo ano, pofis os matrficuflados no tercefiro ano estão vfivencfiando um 

rfituafl de passagem entre o ensfino médfio e a unfiversfidade e/ou o mercado 

de trabaflho. Quer dfizer, seus finteresses estão centrados no vestfibuflar ou 

no fingresso no mercado de trabaflho e, consequentemente, apresentam 

pouco finteresse em outras atfivfidades dfiferentes dessas. 

Para a sefleção dos partficfipantes aflgumas escoflas reúnem os aflunos, apre-

sentam  a  proposta  do  PJ  e  fazem  a  finscrfição  dos  finteressados.  Outras 

exfigem uma carta de fintenção, enquanto em outras escoflas a escoflha dos 

aflunos é fefita peflos professores de acordo com os crfitérfios de habfiflfidade e 

aptfidão para os temas reflacfionados à poflítfica ou por capacfidade de flfideran-

ça. De toda forma, é notávefl que os aflunos que mafis se envoflvem com o 

projeto são aquefles que se apresentam vofluntarfiamente. Nas escoflas em 

que os professores seflecfionaram os partficfipantes, fica evfidente o número 

de desfistêncfia, absenteísmo e pouco envoflvfimento com o projeto1. É fim-

portante observar que, para o sucesso do PPJ, é essencfiafl mufita prudêncfia 

desde seu finícfio, com a escoflha dos partficfipantes. 

Afinda com toda cautefla recomendada no processo de desenvoflvfimento do 

projeto,  aflgumas  vezes  a  partficfipação  dos  aflunos  se  flfimfita  ao  comparecfi-

mento às atfivfidades propostas. Aflguns membros do grupo tomam uma po-

sfição de mero expectador do processo de formação ou um agente passfivo 

que raramente emfite opfinfiões, debate os assuntos propostos ou defende 

suas fidefias. Outros finteragem com coflegas, exprfimem posfições dfiante de 

determfinados  temas,  compartfiflham  fidefias,  defendem  o  ponto  de  vfista  e 

fazem proposfições. Esses aflunos, em gerafl, partficfipam de outros grupos 

de ação cofletfiva no âmbfito das escoflas ou fora defla. Exfistem afinda aquefles 

que apresentam proposfições  poflítficas  consfistentes,  com  argumentação 

1 Em uma escofla partficuflar partficfipante do PJ a escoflha dos aflunos fofi fefita por findficação dos professores. No decorrer do 
processo a desfistêncfia fofi gradatfiva, chegando a um ponto extremo da presença de apenas um jovem na pflenárfia finafl, uma 
vez que os demafis (cerca de 25) havfiam abandonado o projeto.
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fundamentada na ação cofletfiva e com envoflvfimento em movfimentos ou 

atfivfidades em seu contexto socfiafl, contrfibufindo para eflaboração de estra-

tégfias de poflítficas púbflficas para a juventude. De toda forma, o processo 

de  partficfipação  é  medfiado  por  finstfitufições  (escofla,  famíflfia,  Igreja,  etc.) 

que funcfionam como uma espécfie de termômetro da socfiedade baseado 

nos  padrões  de  autorfidade,  étfica,  morafl  e  respefito  e  que  ocupam  um 

flugar  centrafl  na  construção  das  formas  de  partficfipação,  seja  potencfiaflfi-

zando ou flfimfitando, por mefio de regras, normas e crfitérfios de escoflha e 

excflusão, o exercícfio de partficfipação e/ou de cfidadanfia. 

No  caso  da  finstfitufição  escofla,  o  professor,  como  seu  representante  fle-

gítfimo, tem o poder e os recursos suficfientes para compor os mecanfis-

mos argumentatfivos com vfistas a seduzfir ou convencer o afluno. Porém, 

a decfisão por partficfipar é findfivfiduafl, o que, segundo Daflflarfi (2004), é o 

prfimefiro passo: 

“Dado esse passo, está aberto o camfinho para a pflena partficfipação, pofis o findfivíduo 

conscfientfizado não fica findfiferente e não desanfima perante os obstácuflos. Para efle, 

a partficfipação é um compromfisso de vfida exfigfida como um dfirefito e procurada como 

uma necessfidade.” (DALLARI, 2004.)

De  toda  forma,  em  se  tratando  de  um  púbflfico  adoflescente,  a  dfisposfi-

ção  para  partficfipar,  afinda  que  partficuflar,  é  motfivada  por  outro,  seja  o 

professor, um famfiflfiar, o flíder reflfigfioso, autorfidade comunfitárfia ou por 

finffluêncfia de outros coflegas. O que deve ser observado é a fimportâncfia 

dada às finstfitufições e/ou aos personagens das redes formafl e finformafl 

e o grau de finterferêncfia na vfida do findfivíduo e, em partficuflar, em suas 

escoflhas.

Na pesqufisa fofi possívefl deparar com mufitos reflatos que escflarecem que 

a  decfisão  sobre  partficfipar  de  um  projeto  está  dfiretamente  reflacfionada 

com finteresses, pflanos e opções findfivfiduafis: 

“No meu caso, fofi apresentado o projeto e tafl, fefita a sefleção no coflégfio. E eu qufis 

partficfipar porque eu achefi que podfia finfluencfiar mafis na escoflha que eu tenho... pro-

fissfionafl, porque eu acho que finfluencfia mufitas cofisas em reflação a fisso, como eu 

quero fazer Dfirefito. Eu acho que podfia finfluencfiar nfisso. E por conhecfimento pessoafl 
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mesmo, porque eu não posso dfizer que eu gostava de poflítfica. Eu me finteressava e tafl, 

mas não era escflarecfido só com os mefios que eu podfia consufltar. Não era bem escfla-

recfido e com o parflamento consegufi sanar mufitas dúvfidas e aprendfi a gostar também.” 

(afluno de ensfino médfio)

A escoflha de partficfipar do projeto, na mafiorfia dos casos, fofi finfluencfiada por 

um professor da próprfia escofla, não por ser efle uma figura embflemátfica na 

finstfitufição  de  ensfino,  mas,  sobretudo,  pefla  forma  como  efle  apresentou  a 

proposta, a flfinguagem utfiflfizada, o tom anfimador de sua fafla e a motfivação do 

próprfio docente. Como expflfica um afluno de escofla partficuflar:

“Prfimefiramente, né, a professora apresentou o projeto pra gente. Efla faflou mufito bem do 

projeto, eu achefi mufito empoflgante, achefi mufito dfivertfido. […] Efla é professora de geo-

grafia, não é nossa professora, é da Unfidade 1. Efla fofi flá pra apresentar o projeto porque 

todos os projetos extracurrficuflares é efla que apresenta e é efla que nos acompanha… e 

faflou quafis eram os prfincípfios que fiam contrfibufir para a nossa vfisão poflítfica, pra nossa 

vfisão geográfica e tudo. Aí a gente achou flegafl, e finscrevfi.” (afluno de ensfino médfio)

Embora a professora tenha reaflçado a natureza da formação poflítfica e os 

prfincípfios  que  sustentam  a  proposta,  o  fato  de  ter  sfido  coflocado  como 

um projeto dfivertfido e empoflgante motfivou a partficfipação e a adesão do 

jovem. A quaflfidade da comunficação e a manefira de expressar a reflevâncfia 

do projeto são definfitfivas para condensar o sfignfificado da ação e favorecer 

a decfisão do afluno. 

Ademafis, não é fimportante somente o conteúdo ou a forma de comunficar 

um fato, mas também quem fafla e de que flugar fafla. As característficas 

recorrentes  dos  professores  mafis  finffluentes  são:  flfiderança, “dofidão”  e 

os envoflvfidos com outros projetos – nem sempre de natureza poflítfica – e 

que  têm  experfiêncfia  comprobatórfia  bem-sucedfida.  Esses  personagens 

são  reconhecfidos  e  flegfitfimados  no  unfiverso  escoflar,  o  que  apadrfinha  a 

finffluêncfia que exercem e fincfide sobre quem ouve, quem vê e sobre quem 

tem que decfidfir.

“A gente no coflégfio também tfinha uma professora que era mufito engajada em cofisas 

que  a  PUC  promovfia  (Mfinfi  ONU,  Parflamento  em  todos),  e  efla  querfia  que  a  gente 

partficfipasse… de tudo. E efla fincentfivava mesmo: ‘Ah, fisso pode ser flegafl!’ E eu sem-

pre que tfive mefio vofltada à área de humanas, com a área de poflítfica. Então, assfim, 
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quando eu oflhefi o formato do projeto, eu pensefi assfim: ‘Ah vamos ver o quê que dá. 

Vamos ver como é.’ Porque efla também não obrfigava. Era uma cofisa bem flfivre para 

o afluno. Então a gente podfia partficfipar, ver como é, e, se a gente gostasse, ficava. 

Então eu acho que fofi fisso, eu acho que teve a motfivação da professora, que fofi 

mufito fimportante, que efla tfipo assfim… A artficuflação do projeto fofi toda fefita por efla, 

então essa parte fofi bem fundamentafl, e, reaflmente, vaflores e finteresses que eu já 

tfinha; eu faço PUC, então tem um finteresse por trás. Eu acho que são mafis esses 

dofis motfivos.“ (afluno de ensfino médfio)

“Fofi  o  Eflmar,  um  professor  ‘dofidão’,  que  a  gente  tfinha  flá,  tem  afinda  né,  a  gente 

consfidera mufito efle até hoje. Efle faflou que a gente tfinha que partficfipar, tfinha que 

finteragfir e tafl. E as reunfiões sempre eram à tarde, né? Eu trabaflhava à tarde, eu 

achava o máxfimo fir as reunfiões do Parflamento Jovem e flargar o servfiço de flado né, 

ah, eu fia mesmo.” (afluno de ensfino médfio)

Outro fator reflevante na preferêncfia do afluno peflo PJ é o fato de as tare-

fas de oficfinas não se flfimfitarem à comunfidade escoflar. Aflgumas são rea-

flfizadas fora do âmbfito das escoflas, como entrosamento, teatro, redação, 

oratórfia, grupos de dfiscussão de temas específicos, eventos formafis de 

abertura  e  a  pflenárfia  finafl.  Nessas  ocasfiões  fintencfionaflmente  é  fincentfi-

vado, por mefio de técnficas, a finteração entre os aflunos vfisando à ação 

cofletfiva. O fato de safir do ambfiente escoflar e finteragfir com aflunos de 

dfiferentes finstfitufições provoca finteresse e atrafi, sobretudo, a popuflação 

jovem, que tem naturaflmente a tendêncfia à experfimentação, a conhecer 

o novo e romper com os flfimfites estabeflecfidos. É notávefl o aparecfimento 

de amfizade entre os estudantes, a troca de correfios efletrônficos, a forma-

ção de grupos e o surgfimento de flaços afetfivos. Nesses eventos cofletfivos 

é  possívefl  observar  que,  apesar  de  unfiversos  dfistfintos  marcados  pefla 

evfidente  desfiguafldade  de  prátficas  e  espaços  cuflturafis,  a  flfinha  dfivfisórfia 

entre os aflunos de escofla púbflfica e os de escofla partficuflar fica desbotada 

e quase finvfisívefl, em detrfimento da fidentfificação, do fintercâmbfio e dos 

víncuflos estabeflecfidos entre efles.

“Você fafla frente a frente com quem tem o poder de fazer. E essa fofi a… não só para 

mfim, como para os outros que partficfiparam na mfinha turma. Não sefi nos outros 

coflégfios de 2007 que partficfiparam, mas, quando a gente se reunfia, dependendo 

do número das atfivfidades, a gente tfinha que fazer um teatro (…) Então, mostra por 

mefio das dfinâmficas de grupo, eu vfi que os fideafis de todo mundo se encontrava, 

tfinha  essa  conectfivfidade.  Então,  depofis  que  eu  vfi  o  documento  outorgado,  todo 
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mundo cfiente que aqufiflo pode vfirar um projeto de flefi, nossos fideafis combfinam.” (aflu-

no de ensfino médfio)

Ademafis da possfibfiflfidade de finteragfir com outros jovens, conhecer o unfi-

verso flegfisflatfivo fofi ressafltado por várfios partficfipantes:

“Saber o porquê na questão poflítfica, nas decfisões que eram tomadas, a gente só es-

cutava pefla mídfia, a gente não tfinha mufita noção como era. “ (afluno de ensfino médfio)

“[…] o que partficuflarmente me finfluencfiou a entrar no Parflamento Jovem fofi essa opor-

tunfidade de conhecer, aflém do meu conhecfimento da área de poflítfica em sfi, do sfistema 

judficfiárfio, que nós temos e reaflmente um finteresse meu, partficuflar, de exercer uma 

carrefira poflítfica e os fatores socfioflógficos que eu quero como conduta […] Então é fisso, 

ter a oportunfidade de conhecer o nosso Poder Legfisflatfivo e todas as sérfies de nosso 

sfistema poflítfico.” (afluno de ensfino médfio)

A escofla é um flugar que promove a competfitfivfidade e o prestígfio partficuflar-

mente por mefio dos concefitos de aprovefitamento concedfido pefla avaflfiação 

vafloratfiva, que é em aflgumas escoflas crfitérfio fundamentafl para a escoflha do 

dfiscente representante da finstfitufição no PJ. Isso confere ao afluno a respon-

sabfiflfidade de representar a escofla e, ao mesmo tempo, flhe atrfibufi reconhe-

cfimento e status. Esse flugar não só motfiva a finscrfição do jovem no projeto, 

mas  também  garante  sua  aderêncfia  comprometfida,  mesmo  que  não  seja 

uma escoflha ou finteresse fundado em crfitérfios subjetfivos. Informa um afluno 

de escofla púbflfica:

“Prfimefiramente, fofi uma atfivfidade oferecfida pefla escofla para os aflunos que tfivessem 

uma nota aflta, fofi fefito um processo rígfido de escoflha desses aflunos, para que a escofla 

fosse bem representada, flógfico. E que também esses aflunos já tfinham um pouco de 

poflítfica na escofla, já eram envoflvfidos dentro da área. Então fofi aflgo que me motfivou.” 

(afluno de ensfino médfio)

A cufltura poflítfica da famíflfia e sua partficfipação em movfimentos socfiafis é um 

requfisfito fimportante para o engajamento no projeto. Nos ambfientes famfiflfia-

res em que os membros, ou parte defles, partficfipam de ações poflítficas, exfis-

te mafis oportunfidades de finformações, conversas e debates sobre o assunto 

no cotfidfiano e, em consequêncfia, mafior finfluêncfia nas decfisões, escoflhas e 

finteresse do jovem por poflítfica (VERBA; SCHLOZMAN; BURNS, 2003). 
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Expflfica uma afluna de escofla partficuflar:

“Eu já tfinha um finteresse, assfim, em poflítfica e tafl. Mfinha mãe mexfia com poflítfica, eu 

acompanhava junto com efla um pouco. Aí eu fiquefi sabendo do Parflamento Jovem 

por causa da mfinha prfima, né, a Jacfira [trabaflha em uma finstfitufição proponente do 

projeto, porque efla conversou comfigo. E aí, peflo que eu entendfi, era uma manefira 

de você conhecer mafis o mundo da poflítfica e propor medfidas flegfisflatfivas. Aí eu achefi 

mufito flegafl o projeto, tentefi flevar flá pro coflégfio por que… não fofi dado pro coflégfio, eu 

tfive que tentar correr atrás. Aí a gente consegufiu, e aí o professor passou na safla de aufla 

expflficando o projeto, que era movfimentado a partfir da poflítfica, e aí teve mufito finteresse 

flá no meu coflégfio.“ (afluno de ensfino médfio)

O perfifl questfionador ou finconformado de aflguns aflunos favorece e estfimu-

fla a opção por projetos que facfiflfitam essa prátfica. Uma afluna decflara que 

sempre qufis saber “o porquê de tudo”, e outro afirma que “sempre tem um 

grupo  que  não  concorda  com  as  decfisões,  não  concorda  com  as  cofisas 

mufito vfisívefis, sempre acha que as cofisas podem ser meflhoradas e fefitas 

de uma forma que beneficfiam a todos”. Esses atrfibutos findfivfiduafis de natu-

reza subjetfiva e as atfitudes finqufietas, segundo suas narratfivas, facfiflfitaram 

suas escoflhas e foram decfisfivas para que os professores encarregados da 

sefleção dos partficfipantes os vfissem como possívefis representantes da 

escofla ou como “naturaflmente” mfiflfitantes, característficas essas coerentes 

com um projeto de natureza poflítfica. 

O sfistema de ensfino é hoje encarregado de uma dfiversfidade de respon-

sabfiflfidades e encargos rotfinefiros estabeflecfidos por finteresses poflítficos 

e  econômficos  que,  mufitas  vezes,  engessam  a  crfiatfivfidade  e  dfinamficfi-

dade  esperadas  pefla  mafiorfia  do  corpo  técnfico.  Nas  escoflas  púbflficas, 

em especfiafl, sua estrutura é fraturada peflo excesso de crescentes pro-

bflemas  orfiundos  da  ordem  socfiafl  externa  que  repercute  em  seu  finte-

rfior  e  finterfere  dfiretamente  no  cotfidfiano  das  reflações.  Neutraflfizados 

peflas propostas flfimfitadas de educação com base nos projetos poflítficos 

pedagógficos  que  se  flfimfitam  a  dar  conta  dos  conteúdos  das  dfiscfipflfi-

nas formafis, dos afazeres repetfidos em uma estrutura decadente, com 

recursos  materfiafis  e  humanos  defficfitárfios  e  que,  em  gerafl,  põem  em 

dfiscussão temas desatuaflfizados e descompassados da socfiedade con-

temporânea, as escoflas tendem ao fisoflamento, ao atendfimento às exfi-
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gêncfias básficas de ensfino (MEDEIROS, 2006; GROPPA, 2000) e fficam à 

espera de propostas externas, que raramente chegam. Em aflgumas deflas 

o PJ sfignfifficou a prfimefira oportunfidade de partficfipação em projetos fora 

dos muros da finstfitufição.

“É, eu vfi que tfinha um projeto novo. Acho que fofi o prfimefiro projeto […] que teve flá na 

mfinha escofla. E aí, eu achefi finteressante porque, assfim, eu não gostava de poflítfica, aí 

eu vfi que era uma oportunfidade de eu me fintegrar mafis e partficfipefi.” (afluno de ensfino 

médfio)

Na afirmatfiva desse entrevfistado, o PJ apresentava três eflementos fimpor-

tantes  para  um  jovem:  novfidade,  tema  finstfigante  e  a  possfibfiflfidade  de  fin-

tegração com outros personagens. Se partfirmos do prfincípfio que é carac-

terístfica do jovem a experfimentação, a finteração, a aventura e o desafio, o 

projeto reúne eflementos fimportantes e desafiantes para a sua motfivação. 

Dado o caráter dfinâmfico e construtfivo, o PJ exfige o envoflvfimento do jovem 

nas  atfivfidades  de  cunho  teórfico,  flefitura  e  pesqufisas  e,  nas  prátficas,  por 

mefio das oficfinas. Trata-se de um projeto flaborfioso de construção de sfignfi-

ficados e concefitos que pressupõe regras, normas, negocfiações, conflfitos 

e ações. Isso, mufitas vezes, constfitufi-se em estorvo para a contfinufidade e 

a  efetfivfidade  de  comprometfimento  durante  o  processo,  ocorrendo  desfis-

têncfia de aflguns, que, possfiveflmente, contamfinam outros, de manefira par-

tficuflar, se os prfimefiros representam a flfiderança do grupo. Por outra parte, 

a deflfiberação findfivfiduafl por partficfipar, geraflmente, finfluencfia e encoraja os 

pares. Por exempflo, em determfinada escofla de ensfino médfio, na prfimefira 

reunfião com os aflunos que optaram por partficfipar do PJ, a coordenadora 

flançou a pergunta: “por que vocês escoflheram partficfipar desse projeto?” A 

resposta da quase totaflfidade dos aflunos fofi dfirecfionada a um coflega cha-

mado Fábfio: “porque o Fábfio vafi partficfipar”; “porque o Fábfio me conven-

ceu”; “porque  o  Fábfio  me  convfidou”.  Posterfiormente,  tomamos  conhecfi-

mento de que Fábfio era procedente de famíflfia com hfistórfia de partficfipação 

em movfimentos poflítficos e socfiafis, o que, certamente, flhe proporcfionou 

conhecfimento  e  experfiêncfia  de  ação  partficfipatfiva  e,  consequentemente, 

flevou-o ao posficfionamento e ao convencfimento dos coflegas, por mefio de 

dfiscursfivas propafladas no finterfior da escofla. Ou seja, de acordo com Daflflarfi 

(2004), aflém da busca por meflhores camfinhos, a partficfipação findfivfiduafl é 
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“um aprovefitamento de todas as oportunfidades para conscfientfizar os ou-

tros e para cobrar a partficfipação de todos”. Nesse caso, a habfiflfidade de Fá-

bfio para eflaborar uma dfiscussão de conteúdo argumentatfivo convfincente 

e certefiro contrfibufiu e teve papefl decfisfivo para o engajamento cofletfivo 

em torno de um objetfivo definfido, o PJ. Essa é a forma de partficfipação 

que Daflflarfi (2004, p. 47) definfiu como organfizada, ou “aquefla que se de-

senvoflve a partfir de uma cflara definfição de objetfivos e que procura tfirar o 

máxfimo provefito dos recursos dfisponívefis em cada momento, asseguran-

do a contfinufidade das ações”. Segundo o autor, esse tfipo de partficfipação, 

aflém de ser um movfimento dfirecfionado a determfinado fim, característfica 

próprfia  da  racfionaflfidade  estratégfica,  geraflmente  provoca  mudanças  so-

cfiafis, o que pode ser, em aflguns casos, motfivo de resfistêncfia por parte 

dos temerosos ou dos desfinteressados nas transformações socfiafis; por 

fisso, adotam atfitude apátfica. A apatfia pode também estar reflacfionada ao 

que Anastásfia,  Meflo  e  Nunes  (2007,  p.  212)  ressafltam  como “dfificuflda-

des de mobfiflfizar os recursos necessárfios para o processamento da ação 

cofletfiva”.  Os  autores,  em  estudo  sobre  motfivações  da  partficfipação  poflí-

tfica e apatfia em uma regfião metropoflfitana, encontraram como resposta 

recorrente às findagações formufladas “a faflta de tempo” e expflficam: “O 

tempo  é  um  recurso  escasso,  que  está  comprometfido a prfiorfi com as 

tarefas referfidas à sobrevfivêncfia cotfidfiana.” Ou seja, dadas as desfiguaflda-

des socfiafis e o espaço socfiocuflturafl, determfinados grupos, em prfimefiro 

flugar, prfiorfizam atfivfidades reflacfionadas à sua subsfistêncfia. Em se tratan-

do de projeto que agrupa atores pós-modernos, seus finteresses podem 

estar mafis assocfiados àqueflas ações que flhes proporcfionam vfisfibfiflfidade, 

pertencfimento,  ganho  fimedfiato  e  findfivfiduafl,  em  gerafl  orfientadas  mafis 

ao consumo de bens estétficos do que às ações poflítficas. O PJ, por sua 

próprfia natureza partficfipatfiva, eflemento essencfiafl à democracfia, remete à 

soflfidarfiedade, à confiança, à cooperação e ao apofio, não se compromete 

com  finteresses  egoístas  e  não  acoflhe  jovens  que  não  têm  perspectfiva 

de mudança. A apatfia, nesse caso, segundo os autores, é “sfintoma de 

acomodação” (ANASTÁSIA; MELO; NUNES, 2007, p. 213), o que constfitufi 

obstácuflo à partficfipação em projetos poflítficos.

Vafle a pena assfinaflar que os sfignfificados cuflturafis e a subjetfivfidade finterferem 

na manefira de aproprfiar-se do projeto, na forma de partficfipação e no compromfis-
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so com efle. Por outro flado, exatamente peflas característficas da juventude, é possí-

vefl que haja adequação por mefio de habfiflfidades crfiatfivas para expressar opfinfiões, 

construfir  argumentações  no  processo  de  negocfiação,  descobrfir  estratégfias  de 

cooperação, soflucfionar fimpasses, tomar decfisões e se autoavaflfiar, transformando 

o modeflo formafl do PJ de finficfiatfiva finstfitucfionafl em projeto cofletfivo que vfisa gerar 

postura crítfica e posficfionamento do sujefito na construção de sua próprfia hfistórfia. 

É fimportante ressafltar que, embora o PPJ tenha sua orfigem em finstfitufições hfisto-

rficamente hfierárquficas, normatfivas e dfiscfipflfinares (unfiversfidade e ALMG), sugere 

a partficfipação dos jovens, promove, motfiva e assegura procedfimentos para favo-

recer e dar voz à juventude. Apesar de o projeto segufir modeflos preestabeflecfidos 

e controflados peflos representantes das finstfitufições, tem como propósfito promo-

ver a autonomfia dos jovens que, à sua moda, refinventam modeflos de partficfipação, 

fazem proposfições, expressam opfinfiões, acatam e rejefitam fidefias que fidentfificam 

ou não com seus desígnfios.

Fefita  a  decodfificação  dos  sentfidos  atrfibuídos  peflos  estudantes  de  ensfino 

médfio e unfiversfitárfios à motfivação para partficfipar do PJ, observados os fin-

dficadores de motfivação estabeflecfidos para a anáflfise, é possívefl afirmar que 

os motfivos que flevam os jovens a partficfipar desse projeto estão assocfiados 

à curfiosfidade e à possfibfiflfidade de finteração com outros jovens em projetos 

fora da escofla a que pertencem; os vaflores e prátficas poflítficas já vfivencfiadas 

na famíflfia e na escofla e à finfluêncfia de agentes finternos à escofla (professo-

res e coflegas/amfigos). Ademafis, o PJ é um dfisposfitfivo que permfite a fidentfi-

ficação de múfltfipflos e compflexos fatores fintervenfientes na motfivação para 

a  ação  poflítfica  partficfipatfiva,  justfificados  por  razões  findfivfiduafis  e  cofletfivas, 

embasados na racfionaflfidade estratégfica evfidencfiada na busca de adequação 

de mefios e fins e nos vaflores de orfientação para a ação pessoafl e poflítfica.

A fafla dos professores sobre a motfivação para partficfipar do PJ

O  prfimefiro  passo  para  o  desenvoflvfimento  do  projeto  é  o  contato  com  as 

escoflas de ensfino médfio – púbflficas e partficuflares –, que recebem o convfite 

das finstfitufições formafis (PUC Mfinas e ALMG), para a partficfipação. No con-

teúdo  da  proposta  de  parcerfia,  se  encontra  o  Regfimento  Interno,  com  as 

atrfibufições e papéfis de todos os parcefiros envoflvfidos e a agenda com datas 

e etapas do trabaflho. Cabe aos dfiretores da comunfidade escoflar aderfir ou 
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não à proposta gerada por órgãos externos à comunfidade escoflar. No caso 

da não adesão, a justfificatfiva é, geraflmente, embasada no aflto grau de des-

confiança no sfistema democrátfico, na poflítfica e nos poflítficos e na faflta de 

finteresse no engajamento cívfico e em projetos dessa natureza. 

O fato de a escofla concordar em partficfipar tem uma conotação de confi-

vêncfia com atfivfidades extracurrficuflares, vfindas de outro organfismo oficfiafl, 

dfiferente do sfistema de ensfino.

Expflfica um professor entrevfistado:

“[…] Num projeto extracflasse partficfipa quem quer. Não atfinge assfim a grade currficuflar 

do afluno. É um projeto de enrfiquecfimento. Você mede a motfivação do afluno e aqufiflo 

que efle tá aprendendo e tá gostando de fazer. Você não tem que preocupar de avaflfiar 

conteúdo e nota.” (professor)

Um projeto de extensão acoflhfido pefla escofla nem sempre sfignfifica flfiberdade 

de escoflha do professor em partficfipar. A forma como a finstfitufição é estrutura-

da, os modeflos de gestão utfiflfizados e a manefira de execução do projeto po-

flítfico pedagógfico são fatores determfinantes para a definfição do personagem, 

geraflmente o professor, responsávefl para conduzfir e ser referêncfia do projeto 

na escofla. Na experfiêncfia do PJ, a dfireção das escoflas, na mafiorfia das vezes, 

estabeflece crfitérfios próprfios para a findficação do professor, que pode ser por 

afinfidade  com  o  tema,  pode  ser  um  profissfionafl  consfiderado  probflemátfico, 

docente afastado de safla de aufla por aflgum motfivo, entre outros. 

“Mfinha adesão não fofi vofluntárfia, efles chegaram e perguntaram se tfinha um professor 

de hfistórfia para acompanhar, e… você vafi!… tudo bem. Para mfim vafi ser finteressan-

te, uma atfivfidade flegafl que vafi trazer ótfimas oportunfidades, até para mfim mesmo.” 

(professor)

Os professores que se engajaram por determfinação de seus superfiores, 

em gerafl, não se comprometem com o trabaflho, exercem com pouco 

caso as atrfibufições a efles conferfidas e fazem o mínfimo necessárfio sem 

encantamento,  o  que  produz  um  efefito  dfireto  nos  aflunos  partficfipan-

tes. Ao contrárfio, quando o docente opta pefla partficfipação, enfrenta os 

obstácuflos junto com a equfipe de aflunos, os motfiva, engaja com vfigor 
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nas tarefas e contrfibufi com crfiatfivfidade e responsabfiflfidade com todo o 

processo.

Um  projeto  que  fimpflfica  estar  fora  dos  muros  escoflares  pode  motfivar  o 

docente  a  partficfipar,  especfiaflmente  aquefle  que  trabaflha  em  escofla  púbflfi-

ca, que conta com parcos recursos materfiafis e espaço físfico finadequado 

para atfivfidades pedagógficas. Escapar do âmbfito finstfitucfionafl aponta para 

a  possfibfiflfidade  de  fintercâmbfio,  de  socfiabfiflfidade,  de  finteração  docente  e 

dfiscente e de ampflfiação do unfiverso socfiafl e poflítfico. 

“O que flevou fofi essa oportunfidade da gente ficar dentro de um projeto que prfivfiflegfia a 

reflação com o socfiafl, fora dos muros da escofla, e esse socfiafl é fimportante porque efles 

vão ver o canafl de partficfipação defle, do povo; poflfitficamente, efles acham que a cflasse 

poflítfica é uma cflasse sozfinha e que efles trabaflham e que o povo fica aflfi vendo as cofi-

sas à margem. Então o finteresse do coflégfio em partficfipar é mostrar para os menfinos, 

taflvez não só mostrar… de efles vfivencfiarem esse canafl de partficfipação mafis ampfla do 

cfidadão na socfiedade.” (professor)

Dar oportunfidade para a reflação dos aflunos com jovens e professores de 

outras finstfitufições contrfibufi para dfiflatar as possfibfiflfidades de travar víncuflos 

de amfizades, de conhecer outras referêncfias pessoafis e estender a vfisão 

de  mundo,  expflfica  um  professor: “A  mfinha  decfisão?  É  dar  oportunfidade 

aos aflunos, de convfiver com essa reaflfidade poflítfica e com outros jovens, 

também abrfir a cabeça defles”. (professor)

Partficfipar de um projeto da natureza do PJ, composto de várfias atfivfidades, 

dentro  e  fora  dos  espaços  deflfimfitados  da  finstfitufição  de  ensfino,  fimpflfica 

acréscfimo  de  afazeres  que  não  estão  prevfistos  no  desenho  pedagógfico, 

quase sempre sfignfifica trabaflhar extra e não remunerado, aflém de não con-

trfibufir com recursos materfiafis para a escofla. Nesse contexto, o PJ repre-

senta aumento de carga de trabaflho, assocfiado às condfições precárfias das 

comunfidades escoflares, prfincfipaflmente as púbflficas do Brasfifl (VIEIRA, 2006; 

MEDEIROS, 2006). Esse fato pode ser determfinante na faflta de finteresse 

ou de certa apatfia docente não só dfiante destas propostas, mas também 

para partficfipar de movfimentos socfiafis e para buscar aprfimoramento pro-

fissfionafl. Esses fatores contrfibuem para o bafixo nívefl de reconhecfimento 

por parte da socfiedade, que, de certa forma, suspefita de sua competêncfia. 
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Assfim, a não motfivação para partficfipar de projetos passa pefla resfistêncfia 

do próprfio professor provocada peflo flugar da escofla no sfistema socfiafl, pe-

flas formas de organfização do sfistema de ensfino e peflo desencanto com 

a  poflítfica.  Porém,  desenvoflver  um  projeto  de  formação  poflítfica  em  seu 

ambfiente de trabaflho pode dar oportunfidade para a dfiscussão e compre-

ensão do tema, romper com preconcefitos, desflocar o docente do flugar 

de findoflente e coflocá-flo em debate de assuntos poflêmficos reflacfionados 

à esfera flocafl e nacfionafl. Comenta uma entrevfistada:

“Os professores, na grande mafiorfia, não detestam poflítfica, mas nós chegamos a con-

versar sobre fisso… mufito raramente. Os professores não são das humanas [áreas] 

--  hfistórfia,  geografia  –,  efles  conversam  entre  sfi,  mas  o  resto  assfim…  eu  tenho  re-

cebfido e-mafifl de professores faflando que reaflmente é precfiso fechar o Congresso 

Nacfionafl, que efles são um bando de canaflhas, não vão votar mafis… Então para mfim 

é fundamentafl esse tfipo de partficfipação para que a gente consfiga mudar, fincflusfive, 

esse cenárfio.” (professor)

Em gerafl, o professor que opta por partficfipar do projeto tem formação na 

área  de  cfiêncfias  humanas  e  socfiafis,  finteresse  em  dfiscussão  de  temas 

atuafis e/ou tem engajamento em movfimentos socfiafis: 

“É porque eu tenho duas graduações, eu formefi em Hfistórfia e depofis fiz Cfiêncfias 

Socfiafis na Fafich; eu sempre gostefi dessa partficfipação, de movfimentos, defles par-

tficfiparem em movfimentos socfiafis e cofisas assfim… agora a motfivação pessoafl, fora 

essas que eu acho fimportante, eu acho que é o camfinho de crescfimento da socfie-

dade, da evoflução do socfiafl. Essa partficfipação é fundamentafl, porque você tem que 

se engajar no movfimento, tem que se engajar num partfido e tem se engajar em 

aflguma cofisa, para você coflocar suas fidefias em ação, eu acho que esse só, como 

se dfiz… só esse cofletfivo que consegue construfir a base da justfiça socfiafl, eu acre-

dfito nfisso. Então a motfivação pessoafl fofi essa uma motfivação… partficfipatfiva, uma 

vontade […]” (professor)

Nesses casos, o projeto toma uma dfimensão dfiferencfiada no âmbfito da 

escofla e produz efefito mobfiflfizador na formação dos estudantes, seja em 

seu envoflvfimento, na contfinufidade e na dedficação dos jovens ao PJ.

“Essa questão da conscfientfização para partficfipação poflítfica, né? A questão de cfidada-

nfia, a questão de concefitos… efles precfisam saber o que é Estado, democracfia, essas 
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cofisas todas. Quando eu recebfi o contato, no dfia, de fimedfiato, eu percebfi nfisso uma 

contrfibufição para formação da menfinada. Que no nosso caso aqufi no coflégfio, a gente 

se  preocupa  mufito  com  fisso…  a  questão  da  formação.  Então  serfia  mafis  uma  cofisa, 

mafis um trabaflho mufito sérfio nesse sentfido, de ampflfiar conhecfimentos, mas, naquefle 

sentfido, conhecfimentos pra vfida defles, pra exercer verdadefiramente a cfidadanfia. Então 

me chamou mufita atenção nfisso aí. Do contrárfio, não: ‘Sfinto mufito, não vamos partficfi-

par.’ Então já despertou o finteresse a partfir dfisso.” (professor)

A metodoflogfia do projeto, o modo partficfipatfivo de entender a educação po-

flítfica, também fofi um eflemento sedutor e aflficfiador de aflguns professores. 

O PJ está baseado no modeflo do semfinárfio flegfisflatfivo, que propõe dfiscus-

são, estudo e pesqufisa de um tema específico configurando em uma ação 

partficfipatfiva. Expflfica um professor :

“[…] e outra cofisa é vfivencfiar essa metodoflogfia que eu achefi mufito bem crfiada, mufi-

to bem endossada de envoflver os jovens nfisso, então o que me motfivou também, 

aflém desse motfivo pessoafl, fofi você ver as finformações. Tem um processo, tem uma 

etapa que efles recebem várfias finformações, uma outra etapa que efles transformam 

essas  finformações  em  conhecfimento  daquefle  grupo,  das  pessoas;  depofis  desse 

conhecfimento sefi que vem uma conscfientfização e depofis dessa conscfientfização sefi 

que vem uma ação… fisso me motfivou. Eu vfi flogo naqueflas prfimefiras reunfiões, eu 

sentfi essa preocupação com todas as etapas, se chegasse flá e partfisse para ação 

terfia etapas quefimadas, eu sentfi que esse desenroflar fofi mufito posfitfivo.” (professor)

Aflém da metodoflogfia, outro fato finteressante fofi a serfiedade expressada na 

organfização da proposta, o que demonstra credfibfiflfidade:

“Em reflação a fisso, eu vfi que o projeto era mufito bem estruturado, mufito bem orga-

nfizado. Antes de o processo acontecer na escofla, a gente teve reunfiões na Escofla 

do Legfisflatfivo, e eu vfi que a cofisa era organfizada, fisso fofi um dos motfivos que me 

fez partficfipar do projeto.” (professor)

Aflém  da  experfiêncfia  poflítfica  dos  professores,  é  essencfiafl  que  a  escofla  pú-

bflfica ou prfivada entenda a educação para aflém da safla de aufla e vaflorfize sua 

partficfipação em atfivfidades de extensão como parte da proposta pedagógfica 

Expflfica um entrevfistado:

“Nós sempre nos preocupamos, dentro do possívefl, estar finserfindo os aflunos dentro 

de  atfivfidades  de  extensão…  flogo  que  ficamos  sabendo  do  Parflamento  Jovem,  vfi 
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a  possfibfiflfidade  de  a  dfireção  da  escofla  ter  mafis  este  projeto  com  nossos  aflunos.” 

(professor)

A cufltura entendfida como um sfistema de sfignfificados tem o papefl de crfiar 

e fintegrar sentfido e uma flógfica próprfia na forma de perceber o mundo, se 

sfituar nefle e reproduzfir a estrutura socfiafl. Especfiaflmente nas finstfitufições de 

ensfino, que têm a fincumbêncfia da socfiaflfização secundárfia, é um flugar de re-

ferêncfia do afluno para a constfitufição de flaços afetfivos e de amfizade e para a 

construção da fidentfidade, “é um espaço de reavfivamento e cufltfivo de autên-

tficas, flegítfimas e fimprovfisadas formas de socfiabfiflfidade” (MEDEIROS, 2006, 

p. 40) e de formação de vaflores pessoafis e poflítficos. Assfim, as escoflas que 

vaflorfizam a educação, para aflém dos saberes finstfituídos e orfientados para 

as saflas de aufla, certamente cumprem o seu papefl de educador, no sentfido 

que Brandão entende a educação:

“Uma esfera finteratfiva e finterflfigada com outras, um eflo ou uma trama (no bom sentfido 

da paflavra) na tefia de símboflos e saberes, de sentfidos e sfignfificados, como também 

de códfigos, de finstfitufições que configuram uma cufltura, uma pfluraflfidade finterconec-

tada  (não  raro  entre  acordos  e  conflfitos)  de  cuflturas  e  entre  cuflturas,  sfituadas  em 

uma ou entre várfias socfiedades.” (professor)

Nas escoflas púbflficas, em gerafl, é possívefl observar as flacunas pedagógficas 

que podem ser preenchfidas com parcerfias externas à comunfidade escoflar. 

Expflfica um professor finqufirfido: “partficfipar de atfivfidades externas com o ob-

jetfivo de aflargar a vfisão do afluno para que efle não fique centrado na base 

comum… efles começam a se portar de uma forma cfidadã e cofletfiva...” 

Esse dfiscurso fofi proferfido especfiaflmente peflos professores de finstfitufi-

ções que recebem aflunos orfiundos dos mafis dfiferentes rfincões urbanos, 

com faflta de recursos para partficfipar de atfivfidades cuflturafis fora do con-

texto das escoflas e com dfificufldades de aproprfiar de vaflores e de sfignfi-

ficados  cuflturafis  que  possam  finflufir  na  construção  e  na  modfificação  de 

estfiflos de vfida, na oportunfidade de fazer escoflhas e tomar decfisões dfire-

cfionadas às prátficas poflítficas. Nesse caso, por uma parte cabe à escofla 

encontrar formas de transmfitfir os finstrumentos de aproprfiação sfimbóflfica 

findfispensávefis à recepção de sua mensagem, especfiaflmente quando es-

ses finstrumentos (a capacfidade de flfidar com a cufltura e com a flfinguagem, 
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por exempflo) não foram transmfitfidos pefla socfiaflfização famfiflfiar (como uma 

compensação às eventuafis carêncfias cuflturafis dos pafis). (AMARAL; FÍGO-

LI; NORONHA, 2007, p. 105).

Por outra parte, o PJ, exatamente por ser proposto e coordenado por ou-

tras finstfitufições fora do âmbfito das escoflas, contrfibufi para a vfisfibfiflfidade e 

reconhecfimento da finstfitufição e para eflevar a autoestfima dos profissfionafis 

e aflunos que defla fazem parte:

“Nessa escofla há prfincfipaflmente um sentfimento de finferfiorfidade. Nós somos finferfiores… por-

que somos uma escofla pobre, de uma regfião que não é uma regfião rfica; então, assfim, nós 

não podemos nos meter com menfinos da cflasse aflta… a gente vafi sempre se safir mafl. Eu 

acho  que  o  Parflamento  vefio  coflocar  fisso  para  efles,  fincflusfive  na  hora  em  que  um  menfino 

negro da escofla chega flá, conversa, debate com artficuflação boa… uma fafla fluente e com 

argumentação… eu acho que fisso meflhorou fincflusfive a autoestfima defles e da escofla… o 

[nome do coflégfio] se reaflçou no sfistema.”  (professor)

“Mostrar que nossa unfidade também era capaz. E que não era peflo fato de a gente estar 

aqufi dentro desse compflexo... que a nossa escofla não tava escondfida não; são poucas 

as pessoas que sabem que exfiste o Coflégfio aqufi dentro. Então mostra que o meu gru-

po… esse grupo de estudantes tfinha mufita cofisa bonfita e é o que nós mostramos, o 

quanto efles são capazes.” (professor)

A vfisfibfiflfidade e o reconhecfimento contrfibuem para remover os agentes que 

promovem o fisoflamento socfiafl da finstfitufição e para espaçar a autofimagem 

negatfiva, que mufitas vezes fimpede a sua partficfipação. Ao contrárfio, o PJ 

possfibfiflfita a fidentfificação com outras escoflas de ensfino médfio e a aproxfi-

mação  com  o  contexto  unfiversfitárfio  que  tem  flegfitfimfidade  na  socfiedade. 

Essa parcerfia favorece o reconhecfimento da escofla, prfincfipaflmente peflos 

veícuflos de comunficação (TV Assembflefia e TV PUC), bflogs e comunfidades 

vfirtuafis e bofletfins fimpressos de cfircuflação ampflfiada.

“[…] o prfimefiro fimpacto dos nossos aflunos e nosso fofi, assfim, um prazer e a fimpor-

tâncfia de uma parcerfia com a PUC. Isso de fimedfiato fofi o prfimefiro grande finteresse 

que  nos  flevou  a  fazer  essa  parcerfia,  por  ser  uma  unfiversfidade  concefituada  e  que 

nossos aflunos e nosso professorado sentfiram… mufito honrados de partficfipar de uma 

unfiversfidade tão reconhecfida no Brasfifl e até fora… Então, o prfimefiro fato fofi esse, o 

finteresse de estar com a PUC.” (professor)
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A parcerfia com as duas finstfitufições púbflficas dá um caráter pecuflfiar, se-

rfiedade e confiabfiflfidade ao projeto e garante a troca de experfiêncfias dos 

agentes envoflvfidos. Por exempflo, expflfica um professor entrevfistado: 

“Atfivfidade extracurrficuflar é mafis o que eu poderfia aprovefitar no processo de co-

nhecfimento em safla de aufla. E, aflém de todos esses aspectos, a possfibfiflfidade de 

vfivencfiar essa dfinâmfica em outros espaços. Por exempflo, dentro da PUC, achefi 

bem finteressante, né? Como um prfimefiro contato com a unfiversfidade e as vfisfitas 

na  Assembflefia,  mesmo  antes  do  dfia  do  sfimuflado.  Eu  acho,  assfim,  a  gente  às 

vezes ffica mufito na teorfia, a possfibfiflfidade de vfivencfiar a prátfica de determfinada 

experfiêncfia é mufito rfica. Então, quando fofi fefita a proposta, entrefi pensando nes-

se gancho.” (professor)

A  possfibfiflfidade  de  fazer  negocfiações  e  estabeflecer  finteração  com  ór-

gãos fimportantes no cenárfio estaduafl concede ao dfiretor da escofla flegfi-

tfimfidade para adotar postura de porta-voz das organfizações oficfiafis que 

fideaflfizaram o projeto e passa a responder às expectatfivas das referfidas 

finstfitufições,  demonstrando  competêncfia  e  confiabfiflfidade  na  execução 

das  atfivfidades.  Esse  fato  pode  gerar  duas  sfituações:  na  prfimefira,  a  es-

cofla  refinventa  o  projeto  e  o  ajusta  ao  seu  cotfidfiano,  mobfiflfiza  aflunos  e 

o  estende  no  finterfior  da  finstfitufição,  especfiaflmente  para  outros  aflunos, 

por  mefio  de  atfivfidades  cofletfivas.  Por  exempflo,  em  uma  escofla  púbflfica, 

fofi crfiado espontaneamente peflos aflunos – e estfimuflado peflo coordena-

dor – um jornafl murafl no quafl eram propafladas notícfias do PJ. Assfim, o 

corpo dfiscente podfia acompanhar todo o processo de trabaflho, conhecer 

sua dfinâmfica e os coflegas que defle partficfipavam. Nesse murafl, os não 

partficfipantes do projeto podfiam também postar perguntas, comentárfios 

e sugestões, partficfipando findfiretamente do projeto. Nesse contexto, as 

estratégfias crfiadas favoreceram a partficfipação de outros aflunos, que se 

mobfiflfizaram e finteragfiram por mefio do efixo cataflfisador, o PJ, que, nessa 

escofla em partficuflar, representou um dfisposfitfivo de socfiabfiflfidade, forma-

ção poflítfica cofletfiva e reforço da fidentfidade da finstfitucfionafl.

Na  segunda  sfituação,  a  escofla  nomefia  um  professor  que,  na  mafiorfia 

das vezes, já está fora da rotfina de safla de aufla, de flficença médfica ou 

por  outros  motfivos,  para  acompanhar  o  projeto.  Esse  professor,  sem 

opção  de  fazer  uma  recusa  expflícfita  às  pressões  hfierárquficas  finstfitu-
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cfionafis,  assfimfifla  a  proposta,  flfimfitando-se  a  uma  atuação  burocrátfica  e 

respondendo às demandas sem entusfiasmo. Nesse caso, é um trabaflho 

soflfitárfio  e  finvfisívefl  no  contexto  da  escofla,  pofis  não  conta  com  a  partfi-

cfipação  de  coflegas  que,  envoflvfidos  com  suas  atfivfidades  cotfidfianas,  às 

vezes,  nem  são  finformados  das  etapas  do  processo  e,  não  raro,  des-

conhecem a exfistêncfia do projeto. Dos resufltados desse procedfimento 

podem emergfir duas sfituações. A prfimefira é que os aflunos capturam o 

projeto para sua responsabfiflfidade e, aflhefios à coordenação, tomam decfi-

sões, crfiam estratégfias e negocfiam flfivres e autônomos as atfivfidades do 

PJ.  Por  exempflo,  em  uma  escofla  púbflfica,  as  atfivfidades  do  coordenador 

se flfimfitavam a garantfir o espaço para a reaflfização das officfinas semanafis 

e as cópfias do materfiafl teórfico utfiflfizado na formação dos aflunos e pouco 

sabfia sobre a agenda e o conteúdo do PJ. Em um determfinado dfia, em 

que  serfia  reaflfizada  uma  atfivfidade  na  ALMG,  chegou  à  escofla  o  ônfibus 

que farfia o transporte dos aflunos até o flocafl do evento. De acordo com 

o contrato de trabaflho, o motorfista do ônfibus não podfia se desflocar com 

os aflunos sem a presença de um professor daquefla finstfitufição. Naquefle 

momento, esse proffissfionafl não pode ser flocaflfizado nas dependêncfias da 

escofla, tampouco ao teflefone. Os aflunos, motfivados e excfitados com a 

possfibfiflfidade de partficfipação no referfido evento, sfimuflaram um teflefone-

ma e expflficaram ao condutor do ônfibus que o professor já se encontrava 

na ALMG, esperando por efles, o que não era verdade. Conffiante nessa 

finformação,  o  motorfista  conduzfiu  os  estudantes  para  o  flocafl  findficado. 

Chegando à ALMG, os aflunos reflataram o fato aos professores da PUC 

Mfinas, provocando estranhamento. Instaflada a sfituação constrangedora 

e de dfifícfifl soflução no momento, os aflunos partficfiparam do evento, sen-

do,  no  ffinafl,  acompanhados  peflos  monfitores  à  escofla,  onde  receberam 

orfientação para se retratarem com a dfireção da comunfidade escoflar no 

dfia segufinte. Parafleflamente, fofi agendada uma reunfião com o dfiretor da 

escofla e o professor da PUC Mfinas. Ao chegar à escofla, antes do finícfio 

das auflas, o professor notou um movfimento no pátfio. Constatou que aflfi 

ocorrfia uma assembflefia com grande número de aflunos, na quafl os partficfi-

pantes do PJ reflataram aos coflegas o fato ocorrfido no dfia anterfior. A rea-

ção fofi cofletfiva e fimedfiata: consfideraram negflfigente e firresponsávefl.2 Na 

2 É fimportante ressafltar que o referfido dfiretor era ausente na escofla, pouco envoflvfido com o corpo dfiscente e consfiderado 
peflos aflunos autorfitárfio.
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pauta de dfiscussão da assembflefia, aflém do PJ, constavam como temas 

a apatfia do dfiretor, a forma de condução do projeto, o desfinteresse e 

o descompromfisso do coordenador com as atfivfidades propostas. Isso 

desencadeou reflações de confflfito no finterfior da finstfitufição. A atfitude 

de contestação dos aflunos fofi entendfida como um sfintoma da forma 

de gestão que se fazfia na escofla. Na assembflefia estudantfifl reaflfizada, 

os jovens entoaram num mesmo rfitmo “empfitman ao dfiretor”.3 Os en-

camfinhamentos e proposfições apresentados na assembflefia da escofla 

foram  envfiados  aos  órgãos  competentes,  em  documento  manuscrfito, 

por uma comfissão eflefita naquefle momento. Como consequêncfia, o dfi-

retor da escofla fofi afastado e substfituído. Nesse caso, podemos finferfir 

que  houve  habfiflfidade  dos  partficfipantes  do  projeto  em  flançar  mão  de 

finstrumentos  bem  fundamentados,  capazes  de  mobfiflfizar  um  número 

representatfivo de sfimpatfizantes, ampflfiando a rede e crfiando sfituação 

favorávefl a uma ação cofletfiva. Ademafis, a autorfidade do professor fofi, 

nesse caso, desflocada para os partficfipantes do PJ. 

A  segunda  forma  pefla  quafl  podem  emergfir  os  resufltados  demonstra 

que, sem coordenação efetfiva de autorfidade pedagógfica da escofla, os 

aflunos não estabeflecem víncuflo com o projeto, finterrompem o acordo e 

se desflfigam do processo. Por exempflo, uma escofla partficuflar de cflasse 

médfia aflta finsfistfiu para ser fincfluída no PJ, mostrando ter conhecfimento 

do processo e finteresse em aderfir à proposta. Nessa escofla, o coorde-

nador fofi nomeado por um dfiretor entusfiasta que consegufiu despertar o 

finteresse peflo projeto em mafis de 80 aflunos, sendo obrfigado a reaflfizar 

sefleção  cufidadosa  para  chegar  a  25,  de  acordo  com  o  crfitérfio  officfiafl. 

Para acompanhar o processo, fofi findficado um professor. Este demons-

trou  pouca  envofltura  e  fimpflficação  com  o  projeto,  restrfingfindo-se  a  or-

ganfizar a finfraestrutura básfica, o que não flhe exfigfia mufito trabaflho, já 

que a escofla dfispunha de recursos materfiafis sufficfientes para o desen-

voflvfimento das etapas. Apesar de um dfiretor empoflgado, pouco tempo 

depofis, os aflunos começaram a se afastar, regfistrando aflto grau de ab-

senteísmo, até que, no ffinafl do processo, a escofla contava com apenas 

3 Esta frase estava escrfita desta forma com pfincefl atômfico em pedaços de cartoflfina e jornafis usados, formando uma 
espécfie de fafixa, que era baflançada entre os aflunos no rfitmo de seus movfimentos. 
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cfinco  partficfipantes,  tímfidos  e  retraídos  nas  dfiscussões,  negocfiações  e 

proposfições da sessão ffinafl.

Esse fato nos finduz a formuflar a hfipótese de que o engajamento dos aflunos 

tem mafis a ver com o envoflvfimento da representação hfierárqufica da autorfi-

dade escoflar, especfiaflmente do professor – figura embflemátfica no processo 

– e com a manefira como esse comportamento produz e reproduz o poder e 

baflfiza as formas de comunficação, do que com o nívefl socfioeconômfico, que 

suscfita aflto grau de conhecfimento e finformação e, consequentemente, fa-

vorece a partficfipação, como formuflam Anastasfia, Meflo e Nunes (2007). Os 

autores ressafltam que, quanto mafior o status socfioeconômfico e o nívefl de 

finformação dos sujefitos, mafior sua partficfipação em assocfiações, afinda que 

a aderêncfia aos movfimentos seja de forma egoísta em gerafl, sem finteresse 

de partficfipar em redes formadas e estruturadas com a finaflfidade poflítfica que 

traduz uma ação cooperatfiva. Por outra parte, o posficfionamento do professor 

e dos aflunos de cflasse médfia aflta em reflação ao projeto pode ser expflficado 

peflo status socfiafl que ocupam, reforçando a afirmatfiva de Prates, Carvaflha-

res e Sfiflva (2007, p. 53) de que “a posfição de poder findfivfiduafl dos membros 

desses grupos dfispensa a ação cofletfiva como recurso estratégfico para fim-

pflementar seus finteresses”, pofis a condfição socfioeconômfica prfivfiflegfiada fa-

cfiflfita seu acesso aos benefícfios púbflficos, sem, contudo, ter que se assocfiar 

a redes.

A próprfia natureza do PJ atrefla dfiferentes escoflas e dfistfintos nívefis socfiafis 

com díspares formas de organfização, o que fimpflfica, necessarfiamente, uma 

ação poflítfica cofletfiva em torno de temas e subtemas de abrangêncfia esta-

duafl. Portanto, sua proposta é descoflada de finteresses findfivfiduafis. Embora 

essa regra seja expflícfita desde o prfimefiro momento, no estabeflecfimento 

do contrato com as escoflas parcefiras, é no decorrer do processo, com as 

atfivfidades de formação teórfica e das oficfinas, que essa mensagem é totafl-

mente compreendfida e absorvfida peflos partficfipantes. Não é raro observar 

nos  prfimefiros  encontros  que  envoflvem  todas  as  finstfitufições,  aflunos  de 

cada escofla – púbflfica ou prfivada – se apresentarem como se estfivessem 

partficfipando de uma gfincana competfitfiva,4 em que suas fidefias e finteresses 

4 É comum observar que, nos prfimefiros encontros, os aflunos fazem questão de usar unfiforme com a fidentfificação da escofla. 
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tenham que prevaflecer em detrfimento dos demafis. Efles se amontoam 

em seus próprfios grupos, cochficham entre sfi e votam somente nas pro-

posfições de coflegas da mesma escofla, sem dfisposfição para oferecer cre-

dfibfiflfidade à argumentação dos aflunos das demafis finstfitufições. Até esse 

momento, certamente, a forma egoísta é coerente, reforça o flugar socfiafl 

e a fidentfidade da finstfitufição. A partfir do momento em que enfoca a co-

fletfivfidade, a troca e a soflfidarfiedade, o PJ cofloca em jogo o sfistema de 

sfignfificados atrfibuídos à ação poflítfica cofletfiva e emergem a findfisposfição, 

o fincômodo e, em decorrêncfia, a não adesão ao projeto.

O  finteresse  por  objetfivos  comuns  e  cofletfivos  fleva  a  uma  ação  partficfi-

patfiva  e  autônoma  do  grupo.  No  caso  daqueflas  escoflas  partficfipantes 

que  contam  com  uma  forma  de  organfização  dos  aflunos  em  grêmfios 

ou organfismos sfimfiflares, findependentemente de ser púbflfica ou prfivada, 

pode favorecer a decfisão de aderfir determfinadas proposta e chegar até 

ao ponto de coagfir os professores, enquanto representantes flegítfimos 

a  fintermedfiar  sua  partficfipação.  Isso  fofi  testemunhado  também  nesta 

pesqufisa: 

A  gente  tfinha  uma  turma  de  segundo  ano  mufito  atuante,  mufito  flfigada  com  essas 

cofisas de democracfia, de dfirefitos humanos e tudo, e a dfiretora propôs para a gente 

trabaflhar junto com os menfinos. A proposta finficfiaflmente é que fia ser uma cofisa mufito 

produtfiva, como reaflmente fofi e tudo; e aí eu resoflvfi acefitar a proposta… Essa hfistó-

rfia do afluno se motfivar em conjunto, pra dfiscutfir essas questões flfigadas ao dfirefito do 

cfidadão, aos deveres do cfidadão, o mercado de trabaflho, flfigado ao jovem, o tema que 

a gente trabaflhou… Então, a gente vê a moçada nesse sentfido, você joga um tema 

para efles, justfifica a sua reflevâncfia, e efles são atuantes. (técnfico da ALMG)

Independentemente  das  dfiferentes  formas  de  motfivação  apresentadas 

peflos professores entrevfistados, para partficfiparem do PJ, a escofla é um 

parcefiro fundamentafl para garantfir a eficácfia do projeto, pofis por tudo que 

representa na vfida de um jovem afluno – prfincfipafl personagem da propos-

ta – é um flugar fimportante na formação de vaflores, crenças e ações dos 

findfivíduos. Nas paflavras de Bflfisset e Brünzefles:

Em uma das edfições em que partficfipava o Sebrae, os aflunos foram trajados de roupa socfiafl (terno, gravada, saflto, 
maqufiagem…).
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[...] um dos flugares mafis fimportantes de socfiaflfização onde os concefitos são fincorpo-

rados por mefio de uma gramátfica cuflturafl é também sfistema de regras que estrutura 

as reflações e finterações socfiafis. Abarca a totaflfidade dos códfigos e das regras de com-

portamento que determfinam a representação dos objetos e o transcurso normafl de 

sfituações em um sentfido que se percebe como socfiaflmente convenfiente. (BLISSET; 

BRÜNZELES, 2001, P.14)5

A fafla dos dos técnficos da Assembflefia Legfisflatfiva de Mfinas Gerafis

A motfivação dos técnficos da Escofla do Legfisflatfivo em firmar parcerfia com 

o curso de Cfiêncfias Socfiafis da PUC Mfinas é justfificada pefla experfiêncfia e 

espectatfiva de trabaflho com a juventude. Inficfiaflmente, o PJ fofi desenvoflvfido 

por  técnficos  da  Escofla  do  Legfisflatfivo  e  gradatfivamente  outros  setores  da 

ALMG foram envoflvfidos no trabaflho de formação com os jovens. Expflfica um 

técnfico: “A gente percebfia o quanto fisso era fimportante e fisso fofi motfivando 

não só eu como coordenadora, mas a Escofla fintefira; começamos a envoflver 

outros setores da ALMG, a Comfissão de Partficfipação Popuflar (CPP)”. (técnfico 

da ALMG)

 A Comfissão de Partficfipação Popuflar (CPP), canafl flegítfimo de partficfipação dfi-

reta e finstrumento de educação cívfica, partficfipa do projeto desse flugar finstfitu-

cfionafl. Inficfiaflmente, por mefio de seu presfidente, que partficfipou da formuflação 

do projeto e da negocfiação do convênfio estabeflecfido com a PUC Mfinas. Nas 

etapas de formação, componentes da comfissão partficfipam de forma pontuafl, 

ou seja, quando flhes é soflficfitado aflguma atuação no projeto. A CPP também 

reaflfiza trabaflho educatfivo com os jovens nas reunfiões ordfinárfias que promove 

para dfiscutfir as proposfições encamfinhadas peflo PJ.

O PJ fimpflantado em 2004 segufia os mesmos parâmetros de projetos exfis-

tentes  no  Brasfifl,  com  um  caráter  de  sfimuflação  parflamentar,  e,  em  2005, 

após o prfimefiro ano, fofi fincorporado à pauta formafl de atfivfidades da ALMG, 

como um canafl fidedfigno de partficfipação de um segmento da socfiedade cfivfifl 

no espaço flegfisflatfivo. Por seu formato de semfinárfio flegfisflatfivo, o PJ agrega 

5 [...] un de flos flugares más fimportantes de socfiaflfizacfión onde flos conceptos son fincorporados por medfio de una gramátfica 
cuflturafl es tambfien sfistema de regflas que esctrutura flas reflacfiones e finteraccfiones socfiafles. Abarca fla totaflfidad de flos 
códfigos y de flas regflas de comportamfiento que determfinan fla representacfión de flos objetos y efl transcurso normafl de 
sfituacfiones en un sentfido que se percfibe como socfiaflmente convenfiente. 
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dfiferentes setores da ALMG favorecendo as parcerfias finternas em torno 

de um trabaflho conjunto. O projeto consoflfidou seu objetfivo de formação 

da juventude e as propostas nefle orfigfinadas tfiveram espaço em outros me-

canfismos de partficfipação popuflar finstfituídos pefla ALMG. Assfim, por mefio 

da  CPP,  as  proposfições  eflaboradas  peflos  partficfipantes  do  PJ  chegam  a 

fintegrar  a  dfiscussão  do  Pflano  Pflurfianuafl  de Ação  Governamentafl  (PPAG), 

com a partficfipação de estudantes em evento de revfisão e monfitoramento 

dessa peça orçamentárfia.

Decorrente desse processo, é possívefl afirmar a fimportâncfia do PJ na apro-

xfimação do Poder Legfisflatfivo com o jovem cfidadão, o que na percepção 

dos técnficos favorece a mudança da fimagem negatfiva que, em gerafl, a so-

cfiedade tem sobre o Legfisflatfivo. Essas fimagens são crfiadas, manfipufladas 

e reproduzfidas pefla mídfia, como afirma um técnfico entrevfistado.

“A gente percebe quando a gente faz um trabaflho na ALMG, figuafl o semfinárfio flegfis-

flatfivo,  em  que  dfiversos  segmentos  da  socfiedade  partficfipam  de  dfiscussões,  você 

não consegue um espaço na mídfia para dfivuflgar essas ações e, na verdade, está aflfi 

estfimuflando a partficfipação poflítfica do cfidadão. Agora, a gente sabe também que a 

socfiedade também compra mufito escândaflo, e escândaflo é mufito fácfifl de vender e 

escândaflo você encontra no Parflamento.” (técnfico da ALMG)

Na atuaflfidade exfiste grande finvestfimento nos temas reflacfionados à juventu-

de, que, por exceflêncfia, passa a ser objeto de estudos, pesqufisas e projetos 

de fintervenção poflítfica, econômfica e socfiafl em dfiferentes países SPOSITO, 

2007; VELHO; DUARTE, 2010; GUIMARÃES; SOUSA, 2009, entre outros). A 

juventude nesse cenárfio contemporâneo tem um sentfido vafloratfivo e é fidea-

flfizada como a meflhor e a mafis fimportante fase da vfida e se destaca em ma-

térfias pubflficfitárfias, finduzfindo a socfiedade à fidefia da novfidade, do crfiatfivo, e 

se transforma em tema prfivfiflegfiado das agendas púbflficas. No campo poflítfico, 

essa tendêncfia não se processa de manefira dfiferente, o Estado finveste em 

poflítficas dfirecfionadas às áreas de educação, saúde, flazer, esporte e trabaflho, 

campos compatívefis com os finteresses e necessfidades dos jovens. 

As escoflas flegfisflatfivas no Brasfifl tendem a propor ações que fincfluem os 

jovens.  Por  exempflo,  expflfica  um  técnfico  entrevfistado  quando  findagado 

sobre a motfivação da ALMG na partficfipação do PJ:
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A escofla era chamada a contrfibufir, mas a finficfiatfiva não parte necessarfiamente de nós, 

dentro  de  uma  percepção  da  fimportâncfia  deste  tfipo  de  ação,  da  educação  para  a  cfi-

dadanfia,  prfincfipaflmente  o  púbflfico  jovem,  que  é  sempre  um  segmento  prfivfiflegfiado… 

nesta finteração para a formação poflítfica da Casa, embora haja o entendfimento de que 

é fimportante formar o cfidadão como um todo, fisto acaba acontecendo quase que ma-

cfiçamente em reflação ao jovem e ao jovem estudante. De um modo gerafl, o que se 

percebe é que no País fintefiro é quase um vícfio, para usar um termo forte, na hora de 

se pensarem as atfivfidades de formação poflítfica da socfiedade e da educação para a 

cfidadanfia, acabam, quase todas, quase que na totaflfidade, eflas sempre são pensadas 

para jovens estudantes. 

Embora exfista esse aflfinhamento da educação para a cfidadanfia, a compre-

ensão do processo não se dá de forma anáfloga; a educação dos jovens na 

esfera poflítfica pode ser reduzfida a grandes eventos pontuafis, artficuflados 

de manefira vertficafl, geraflmente peflos adufltos, e aproprfiados peflos meca-

nfismos de comunficação com a fintencfionaflfidade de dar repercussão e vfisfi-

bfiflfidade poflítfica a determfinados fefitos. 

Na Escofla do Legfisflatfivo, a proposta de educação para a cfidadanfia pode 

ser traduzfida nas paflavras de um técnfico entrevfistado: “Uma parte deste 

esforço de educação flegfisflatfiva é o que a gente hfistorficamente aqufi cos-

tuma chamar de educação para a cfidadanfia, que é o esforço de formação 

poflítfica do cfidadão, da socfiedade para finteragfir, para atuar, etc.”. Segundo 

Benevfides, a educação para a cfidadanfia deve propor uma dfiscussão sobre 

o papefl da comunficação de massa como veícuflo a servfiço do pfluraflfismo. 

Para efla, “a educação poflítfica, num contexto democrátfico, supõe que os 

próprfios finteressados se transformem em novos sujefitos poflítficos” (BE-

NEVIDES,  1994,  p.  14),  respefitando  as  dfiversfidades  cuflturafis  e  socfiafis. 

Nessa perspectfiva são necessárfias parcerfias entre o Estado e a socfie-

dade cfivfifl, como reconhece um depoente: “É fimportantíssfimo ter a PUC 

como parcefira, facfiflfita a entrada. Facfiflfita e mufito a entrada, as pessoas 

faflam assfim: é a ALMG com a PUC Mfinas. Então, nesse prfimefiro momen-

to, enquanto você quer chamar para a mídfia, é fimportante. Tem gente que 

pensa: é a ALMG que quer fazer a cabeça dos menfinos.” A partficfipação 

da unfiversfidade flegfitfima a partficfipação da socfiedade cfivfifl, no caso espe-

cíffico  do  PPJ,  a  partficfipação  fincondficfionafl  do  jovem  em  todo  processo, 

fincflufindo os jovens monfitores, que são consfiderados peflos técnficos que 
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partficfiparam da pesqufisa como “eflementos-chaves” para decodfifficação 

de  símboflos  e  de  finformação,  traduzfindo  o  conteúdo  normatfivo  e  teó-

rfico em officfinas de trabaflho e refinventando contfinuamente a manefira 

de  despertar  o  desejo  dos  estudantes  para  o  aprendfizado  poflítfico.  É 

um jovem expressando à sua moda, por mefio de códfigos e expressões 

flfinguístficas reconhecfidas no unfiverso juvenfifl sobre poflítfica. Efle fafla para 

outros jovens, aflunos de ensfino médfio, que por aproxfimação de fidade e 

de sfignfifficados cuflturafis, afinda que dfiversfifficado, têm uma fidentfifficação, 

o que benefficfia a compreensão da proposta e, com efefito, a aproprfiação 

do projeto. 

No  dfiscurso  dos  técnficos  da  ALMG,  a  figura  do  professor  das  escoflas 

parcefiras exerce um papefl especfiafl como finterflocutor entre os aflunos, a 

dfireção da escofla e a coordenação (PUC Mfinas e ALMG). Assfim, tem au-

torfidade tanto para motfivar a partficfipação como para dfificufltá-fla, especfiafl-

mente se sentfir ameaçado durante o desenroflar das atfivfidades finerentes 

ao projeto no finterfior das escoflas. Expflfica um entrevfistado: 

“Já tfivemos escofla púbflfica que sentfiu que efles estavam boficotando o trabaflho e efles 

se organfizaram e vfieram à ALMG recflamar fisso, o que não é comum; a gente perce-

bfia também que o trabaflho fefito com efles de autonomfia estava rendendo frutos. O 

fato da educação para a cfidadanfia ter como objetfivo formar sujefitos autônomos pode 

gerar fimpasses e resfistêncfia por parte da comunfidade escoflar e conduzfir para uma 

atfitude constrangedora e desertar a escofla da parcerfia.” (técnfico da ALMG)

Os  técnficos  acredfitam  que  o  fato  de  o  PJ  agregar  escoflas  dfiferentes  e 

promover a socfiabfiflfidade pode ser um eflemento fimportante para suscfitar 

a motfivação dos aflunos. 

Garantfir a partficfipação atfiva do jovem no processo de formação poflítfica é 

preservado  durante  todas  as  etapas  do  projeto.  Nesse  ponto,  garante  o 

entrevfistado, 

“[...]  efles  se  sentem  protagonfistas  porque  efles  ajudam  a  escoflher  um  tema.  Esse 

momento do protagonfismo é mufito forte, depofis efles passam por uma etapa de for-

mação, flefitura… Efles querem a fafla, é fimpressfionante fisso, como efles querem ter a 

paflavra. Efles não são coadjuvantes de jefito nenhum.” (técnfico da ALMG)
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Embora  exfistam  fatores  fundamentafis  para  mobfiflfizar  a  partficfipação  dos 

aflunos, a flefitura dos técnficos entrevfistados apresenta outros que podem 

provocar desestímuflo à partficfipação. Por exempflo, o tempo de duração do 

projeto e a fintensfidade das atfivfidades. Efle é desenvoflvfido em um semestre 

–  tempo  reflatfivamente  flongo,  mas  necessárfio  para  o  aprendfizado  e  cons-

trução das proposfições –, com reunfiões semanafis, flefituras de textos, dfis-

cussão de conteúdos teórficos organfizados por mefio dos temas específicos 

e partficfipação em atfivfidades, como, por exempflo, oficfinas de redação, de 

teatro, entre outras, que, embora sejam flúdficas, são marcadas por regras 

formafis que correspondem ao formato dos semfinárfios flegfisflatfivos. Expflfica 

um técnfico entrevfistado:

“Manter um processo de motfivação durante mufito tempo é compflficado, porque você 

sabe o objetfivo, sabe a questão toda, mas quatro meses tendo reunfiões perfiodfica-

mente, tendo regras – se não partficfipar, efle perde, então, o tempo é mufito flongo, mas 

o processo é suficfiente para as proposfições, fisso, reaflmente a deserção é grande.” 

(técnfico da ALMG)

A  socfiedade  contemporânea,  marcada  por  um  processo  de  transformação 

das decfisões no âmbfito das reflações pessoafis, nas escoflhas dos produtos 

de consumo e nas ações da vfida cotfidfiana, fleva o sujefito a assumfir finúmeros 

compromfissos e despertar finteresses dfiversos que repercutem dfiretamente 

nas  noções  de  vaflor,  espaço  e  tempo.  Em  decorrêncfia,  gera  uma  posfição 

ambfivaflente  do  sujefito  dfiante  da  vfida,  especfiaflmente  no  que  concerne  à 

definfição de flfimfites e das possfibfiflfidades, especfiaflmente na reflação com o 

outro. Assfim, o findfivíduo pós-moderno é, de certa forma, pressfionado a pre-

encher sua vfida com atfivfidades varfiadas, fimpflficando-se “reflatfivamente” com 

todas eflas, dando uma noção de possfibfiflfidade e de flfimfite (BAUMAN, 1999; 

GIDDENS,1994; HALL, 1997; CASTORIADIS, 1997; CANCLINI, 1996). Por ou-

tro flado, o PJ tem como púbflfico-aflvo a juventude, que tem uma tendêncfia 

naturafl  ao  desassossego,  à  vontade  de  agfir  e  experfimentar  o  novo.  Essas 

característficas, assocfiadas à flógfica da socfiedade contemporânea e à dfiaflétfi-

ca constfituída entre o flfimfite e a possfibfiflfidade, põem em debate a tempora-

flfidade, a partficfipação poflítfica e a autonomfia. Essa pode ser uma fimportante 

varfiávefl a ser observada na desfistêncfia e no abandono do afluno de ensfino 

médfio (mafis de 20% ) durante o processo de trabaflho do PJ. 
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Isso  não  quer  dfizer  que  os  jovens  não  despertam  finteresse  em  todo  o 

processo, como é possívefl observar durante o desenvoflvfimento do PJ, e 

tampouco pode ser consfiderado um desfinteresse do afluno na formação 

poflítfica, pofis, embora seja notado o absenteísmo nas reunfiões semanafis, 

nas  etapas  finafis,  quando  as  atfivfidades  são  vofltadas,  sobretudo,  ao  de-

bate  das  proposfições  que  deflfiberam  a  expflficfitação  de  fidefias,  opfinfiões 

e decfisões por mefio de argumentação para quaflfificar o voto, os aflunos 

retornam às atfivfidades demonstrando finteresse no projeto. A etapa finafl 

é o momento de fazer escoflhas, de votar proposfições, de ser candfidato a 

determfinados cargos, como coordenador de mesa, de reflator, etc., e de 

ser votado. Então o que está em jogo é a partficfipação motfivada ou atfiva, 

e não o finteresse em sfi peflo projeto.

A motfivação do afluno unfiversfitárfio, na percepção dos técnficos, se dá de 

forma dfiferente, pofis seu papefl demanda um envoflvfimento crescente com 

os aflunos de ensfino médfio, o que possfibfiflfita a compreensão de seu flugar 

em todo o processo, que, de manefira gerafl, é confundfido com o papefl de 

educador e, não raro, com o de professor. O monfitor vafi, semanaflmente, 

às escoflas e tem contato dfireto com os aflunos, aprende a coordenar um 

grupo, a tomar decfisões, a flfidar com sfituações finesperadas que frequen-

temente surgem e a domfinar o conteúdo, aflém de representar sfimboflfica-

mente uma finstfitufição, o que flhe sfitua em uma posfição socfiafl prfivfiflegfiada. 

Esses fatores são vfitafis para a partficfipação dos monfitores, como observa 

um entrevfistado:

“(…) o monfitor, a motfivação defle é um pouco dfiferente, porque a motfivação, efle 

está aflfi cumprfindo a responsabfiflfidade que passam para efle de ser um professor, 

de estar ensfinando aflguma cofisa, de está sendo passando aquefla finformação, um 

eflo entre a PUC e o processo e os aflunos. Então, fisso o defixa na sfituação que efle 

se motfiva por fisso, se preocupa mufito com fisso, se motfiva por fisso e às vezes 

cofloca um pouqufinho assfim… efle sente um pouco que: ‘Eu sou responsávefl por.’” 

(técnfico da ALMG)

O fato de ocupar um flugar prfivfiflegfiado pode concorrer para a deturpação 

da proposta de partficfipação atfiva do monfitor no projeto e ao mesmo tem-

po reproduzfir uma estrutura de ensfino obsofleta, baseada na autorfidade 

pefla vfia das condutas de controfle e finfluêncfia, de exercícfio do poder peflo 
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saber  e  pefla  dfiscfipflfina  de  subordfinação,  gerando  o  dfistancfiamento  desa-

conseflhávefl dos fundamentos do processo de aprendfizagem poflítfica. 

Na opfinfião dos técnficos, a motfivação das escoflas para partficfipar do projeto 

está reflacfionada ao perfifl finstfitucfionafl. Ou seja, nas escoflas partficuflares (de 

cflasse socfiafl eflevada), são abarcados varfiados projetos e os aflunos têm a 

oportunfidade de escoflher aquefles com os quafis mafis se fidentfificam. Então, 

um projeto como o PJ representa uma possfibfiflfidade que pode ser ou não 

a  atfivfidade  mafis  estfimufladora.  No  extremo  oposto,  nas  escoflas  púbflficas 

(mafis carentes), a ausêncfia de motfivação para um projeto de natureza do 

PJ pode estar reflacfionada ao desencanto com o próprfio sfistema de ensfino. 

Em gerafl, as escoflas púbflficas recebem também “oferta” ou convfites, por 

parte de dfiferentes finstfitufições da comunfidade escoflar, para partficfiparem 

de  projetos,  que  envoflvem  os  aflunos,  mas,  aflgumas  vezes  efles  não  são 

bem acefitos ou mesmo rejefitados, pofis, como a escofla não recebe fincen-

tfivo financefiro ou materfiafl, esse projetos passam a representar um traba-

flho  extra  para  os  professores  que,  comumente,  já  atuam  em  condfições 

precárfias. Assfim, afinda que o PJ proporcfione a probabfiflfidade de os aflunos 

reflacfionarem e finteragfirem com jovens de outras escoflas e de reaflfidades 

totaflmente dfistfintas, bem como de ampflfiar seu campo de vfisão de mundo, 

a  próprfia  condfição  do  professor  pode  congeflar  essas  aflternatfivas.  Dessa 

forma, na percepção dos técnficos da ALMG, a educação para a cfidadanfia 

encontra fimpasses reafis e sfimbóflficos que comprometem a ação poflítfica.

A fafla dos poflítficos – vereadores e deputados 

Consfiderando que o PJ é uma proposta de formação poflítfica e que fofi ade-

quado  ao  modeflo  de  semfinárfio  flegfisflatfivo  reaflfizado  pefla  Assembflefia,  os 

poflítficos que partficfipam do projeto o fazem finstfitucfionaflmente. Nesse flugar 

e nessa sfituação específica, efles são oradores naturaflmente autorfizados a 

artficuflar um dfiscurso poflítfico fideaflfizado, nada descufidado, e ancorado em 

um conjunto de representações que orfientam e caracterfizam as suas faflas 

sobre um processo que se manfifesta na prátfica poflítfica.

Convém flevar em conta nessa anáflfise que a percepção do poflítfico sobre 

a partficfipação dos estudantes no PJ é restrfita e dfiz respefito ao comporta-
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mento dos estudantes em momentos específicos: quando partficfipam do 

rfituafl de abertura e quando compõem a mesa de dfireção dos trabaflhos na 

pflenárfia finafl. Em função do próprfio formato do projeto, a partficfipação das 

autorfidades poflítficas nas atfivfidades que cuflmfinam o projeto se restrfinge 

aos rfitos de composfição da mesa para a abertura e o encerramento da 

sessão.

A percepção dos poflítficos (deputados estaduafis e vereadores de Arcos e 

Pafins) sobre sua motfivação para partficfiparem de um projeto dessa nature-

za está reflacfionada com o flugar que ocupam nas finstfitufições flegfisflatfivas 

e, também, com a percepção da necessfidade de renovação geracfionafl de 

quadros poflítficos, tanto de partfidos quanto de movfimentos socfiafis, flocafis 

onde ocorre o exercícfio da cfidadanfia, como expflfica um deputado:

“Quando você está num partfido poflítfico ou num movfimento socfiafl, acho que a preocu-

pação deve ser a renovação, a fincorporação de novos atores, sujefitos poflítficos, com 

quaflfidade e, prfincfipaflmente, para quem finficfiou a mfiflfitâncfia numa década mufito efer-

vescente, do ponto de vfista da cfidadanfia, que fofi o meu caso, que fofi na década de 80, 

campanha das Dfiretas Já!, pflurfipartfidarfismos, prfimefira eflefição dfireta para presfidente, 

governadores, a Assembflefia Nacfionafl Constfitufinte, fincflusfive o movfimento estudantfifl 

fintegrando todas essa frentes.” (deputado)

 Segundo um deputado entrevfistado, o PJ “é o passo quaflfificado de finficfia-

tfivas anterfiores que a ALMG tfinha”, como, exempflo, cfita as vfisfitas orfienta-

das, as paflestras específicas, a oferta de cursos em audfiêncfias púbflficas. 

Um trabaflho com essas característficas de formação contfinuada, na vfisão 

do deputado, pode contrfibufir para a credfibfiflfidade da popuflação na finstfitufi-

ção flegfisflatfiva e acrescenta:

Ademafis,  enquanto  finstfitufição  dentro  desse  quadro  poflítfico  finstfitucfionafl,  carece  de 

uma mafior flegfitfimfidade e credfibfiflfidade. Então, projetos finstfitucfionafis como esse, prfin-

cfipaflmente com o púbflfico mafis retficente no exercícfio da poflítfica representatfiva [...] acho 

que a ALMG fortaflece e meflhora a sua fimagem perante a opfinfião púbflfica. (deputado)

Outro  aspecto  apontado  peflos  entrevfistados  é  o  de  cunho  pessoafl,  ou 

seja, a motfivação expressa uma decfisão findfivfiduafl baseada na forma de 

percepção sobre seus finteresses e suas ações no campo poflítfico. Como 

expflfica um vereador entrevfistado:
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“A mfinha motfivação fofi sempre buscar finformação. Tudo que fafla sobre poflítfica, eu tô 

sempre, às vezes, correndo atrás. Nem sempre a gente corre atrás assfim, nem sempre 

dá tempo da gente… a mfinha motfivação era mufito grande porque eu gosto mufito de 

poflítfica, e eu tfive um papefl, assfim, eu, partficuflarmente, acho que tfive um papefl mufito 

fimportante para o munficípfio porque na época o presfidente não tava finteressado. Então, 

prfimefiro eu tfive que fir atrás do presfidente da Câmara, trabaflhar a cabeça defle, coflocar 

na mesa pra efle os prós e os contras e motfivar efle a buscar fisso. Então, fofi onde que 

efle me deu a paflavra, efle deu a paflavra defle finafl.” (vereador)

Na  percepção  de  um  vereador  entrevfistado,  o  finteresse  por  projetos  de 

formação poflítfica deverfia ser das escoflas que têm o dever de finformar so-

bre  poflítfica  corretamente  aos  aflunos  e,  findfiretamente  à  popuflação.  Nas 

cfidades do finterfior, as possfibfiflfidades para recorrer a outros mecanfismos de 

finformação são mafis flfimfitadas e os papéfis das autorfidades são frequente-

mente confundfidos, em função da demanda e do finteresse da popuflação. 

Na mafior parte das vezes os poflítficos são procurados para arranjar empre-

go, vaga nas escoflas, prestar assfistêncfia socfiafl, etc.

“Isso é um trabaflho pra 20 anos, para trabaflhar o cfidadão, para efle defixar de pensar e 

de ver o vereador prfincfipaflmente como assfistente socfiafl. Isto é o que mafis acontece 

aqufi… eu posso faflar que 5% vêm aqufi refivfindficar o quê que é o papefl do vereador, do 

poflítfico, a mafiorfia vê o vereador como assfistente socfiafl. E eu tenho certeza que fisto é 

uma faflta de preparação deste cfidadão… e, então, eu acho que, flógfico que é uma faflta 

de preparo, que a pessoa que já tem uma formação, que tem uma oportunfidade, que 

tem uma cufltura mafis eflevada efle, efle, já vem dfiferente.” (vereador)

A flfimfitação de conhecfimento das pessoas sobre as ações e os papéfis poflítfi-

cos dos representantes munficfipafis, assocfiada ao fácfifl acesso da popuflação 

aos vereadores atuantes nos munficípfios do Estado, exatamente por resfidfi-

rem na mesma cfidade e por compartfiflharem cotfidfianamente dos mesmos 

espaços  socfiafis,  facfiflfita  a  aproxfimação  e  o  estabeflecfimento  de  reflações 

finterpessoafis e acaba por crfiar certa famfiflfiarfidade entre esses atores. o que 

contrfibufi  para  que  os  papéfis  socfiafis  sejam  embaraçados  ou  mfisturados. 

Expflfica:

“O poflítfico que tem contato dfireto com o púbflfico. Você vê que dfificfiflmente um cfidadão 

comum vafi chegar até um gabfinete do deputado e vafi ter a oportunfidade de faflar com 

efle. Não é que deputado não vafi atender, é flógfico que, se efle estfiver, efle vafi atender. 
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Mas  o  vereador  que  tá  aqufi  na  rua,  até  porque  este  vereador  trabaflha  na  próprfia 

cfidade. Então, eu acho que o Parflamento, esta fidefia de tá trabaflhando fisto, ta cons-

cfientfizando, é sem duvfida.” (vereador)

Na opfinfião dos vereadores, o PJ por ser um projeto de educação poflítfica 

que confere ao jovem conscfiêncfia cfidadã, nesse sentfido é um dfisposfi-

tfivo fimportante para flegfitfimar o papefl do representante munficfipafl, tam-

bém o possfibfiflfita desenvoflver ações de cunho poflítfico sem mufito des-

gaste e cumprfir seu mandato de forma gratfifficante, étfica e proffissfionafl 

atendendo ao finteresse púbflfico da cofletfivfidade, e não às necessfidades 

básficas de caráter findfivfiduafl da popuflação. 

Os deputados entrevfistados expressaram exfistfir, na atuaflfidade, um gran-

de desafio para motfivar a juventude para a partficfipação poflítfica. Esse de-

safio perpassa, especfiaflmente, pefla superação da apatfia dos jovens quan-

to ao finteresse púbflfico. São de opfinfião que, se, por um flado, os mefios 

de comunficação vfirtuafis podem flevar à aflfienação, por outro flado, abrem 

brechas  para  a  partficfipação  poflítfica  de  novo  tfipo. Argumentam  sobre  a 

necessfidade de fortaflecer a democracfia flocafl por mefio de dfiferentes for-

mas de renovação cuflturafl flfigadas a uma nova finstfitucfionaflfidade poflítfica, 

que recofloca na pauta democrátfica as questões da pfluraflfidade cuflturafl e 

da necessfidade de fincflusão socfiafl. Opfinam que esses fatores constfituem 

fimportantes bases de justfificatfiva para a eflaboração de projetos de finter-

venção  propostos  por  dfiferentes  setores  da  socfiedade.  Em  gerafl,  esse 

projetos são nomeados como “poflítfico e socfiafl” e, findependentemente 

de sua fintencfionaflfidade, trata-se de um mecanfismo de manfipuflação, pofis, 

em ufltfima finstâncfia, essas propostas são de finteresse partficuflar do pro-

ponente e objetfiva sua vfisfibfiflfidade socfiafl. 

Por  outra  parte,  os  mecanfismos  de  partficfipação  em  projetos  socfiafis 

podem contrfibufir para que os partficfipantes, especfiaflmente aquefles de 

cflasses menos favorecfidas e que vfivem nas zonas perfiférficas das cfida-

des, tenham experfiêncfias cofletfivas, afinda que seja por mefio de regras 

e  orfientações  de  finteresse  partficuflar  que  facfiflfitam  a  socfiabfiflfidade,  o 

pertencfimento,  o  reconhecfimento  e  a  construção  de  fidentfidade.  Con-

vém consfiderar que a juventude tem uma tendêncfia a buscar formas e 
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grupos  para  experfimentar  cofletfivamente  sfituações  varfiadas,  flfimfites  de 

regras, novas formas de reflacfionar e de crfiar flaços. Esses eflementos são 

essencfiafis e servem como um baflfizador, uma espécfie de paradfigma de 

comportamento, atfitudes e formas de pensar o mundo e de se posficfionar 

nefle, aflém da possfibfiflfidade de crfiar flaços de socfiabfiflfidade, de fimportante 

sfignfifficado para os jovens. Nessa perspectfiva, os finformantes fidentfifficam 

que os projetos socfiafis podem servfir como fimportante âncora para a ju-

ventude,  afinda  que  provfisórfia,  especfiaflmente  para  aquefles  jovens  que 

possuem flaços fracos de reflacfionamento socfietárfio. Mas fisso não se dá 

de manefira automátfica; ao contrárfio, exfistem varfiávefis dfistfintas que con-

trfibuem para que os jovens se fidentfiffiquem ou não com uma proposta ou 

com outra. Como, por exempflo, a trajetórfia hfistórfica, a finffluêncfia da esco-

fla por mefio de atfivfidades ou debates poflítficos, a finffluêncfia da famíflfia – es-

tudos demonstram que nas famíflfias que fincrementam um dfiáflogo sobre 

poflítfica ou naqueflas famíflfias em que os pafis são ffiflfiados a aflgum partfido 

ou movfimento poflítfico exfiste mafior possfibfiflfidade de o jovem partficfipar de 

movfimentos, ações poflítficas –, os recursos materfiafis dfisponívefis e os ob-

jetfivos de vfida, etc. Assfim, os projetos socfiafis e a motfivação dos jovens 

para partficfipar defles pode ter ou não um caráter de educação poflítfica.

Em reflação especfificamente ao PJ, um vereador escflarece que os aflunos, 

em prfimefiro flugar, aderem ao projeto por euforfia, sem uma compreensão 

exata  defle.  Porém,  com  seu  desenvoflvfimento  e  sua  compflexfidade,  a  eu-

forfia dá flugar a duas sfituações: os aflunos passam a ser estfimuflados e co-

meçam a se finteressar por finformações sobre o Legfisflatfivo, aprendem a 

manfifestar opfinfiões, expressar suas fidefias, escflarecer dúvfidas e eflaborar 

argumentações, chegando aflguns defles a se destacar e despontar poflfitfica-

mente em sua cfidade “nós temos um afluno flá que é o, que é o […] que fofi 

pra Brasíflfia já […] fisso pra gente, fisso pra mfim, pessoaflmente, pro munfi-

cípfio também, mas pra mfim, pessoaflmente, fofi assfim gratfificante demafis 

porque saber que no finícfio teve a mfinha mãozfinha”. (vereador) Em segundo 

flugar, outros podem desertar do projeto por não se fidentfificarem com seus 

objetfivos e buscar outras aflternatfivas. 

Afinda que o jovem tenha várfias razões para partficfipar de determfinados pro-

jetos de ação cofletfiva, na percepção dos entrevfistados, a motfivação defle 
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está assocfiada dfiretamente com a subjetfivfidade do sujefito, seu contexto 

socfioeconômfico e cuflturafl e o flugar finstfitucfionafl em que o ator se floca-

flfiza, os sfignfifficados sfimbóflficos atrfibuídos a determfinada finstfitufição e às 

tradfições da cufltura poflítfica. No âmbfito da poflítfica, assfim como em ou-

tras facetas da vfida de um ser humano, a autonomfia para decfidfir sobre 

seu destfino constfitufi um eflemento fundamentafl para a ação poflítfica; nas 

paflavras de Castorfiadfis, “a fidefia da autonomfia e da responsabfiflfidade de 

cada um por sua [próprfia] vfida pode facfiflmente tornar-se mfistfifficação se 

a separarmos do contexto socfiafl e se a estabeflecermos como resposta 

que  se  basta  em  sfi  mesma”  (CASTORIADIS,  1991,  p.  130).  Por  ffim,  a 

autonomfia não pode ser finterpretada fora do contexto socfiafl e hfistórfico 

a que os atores estão finserfidos, nem tampouco de sua hfistórfia de vfida 

e sua subjetfivfidade.
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Este artfigo dedfica-se à anáflfise do conteúdo 

dos atos de fafla proferfidos peflos sujefitos da 

enuncfiação,  jovens  unfiversfitárfios  e  de  ensfi-

no  médfio,  por  mefio  da  segufinte  findagação: 

Como  os  jovens  finterpretam  suas  experfiên-

cfias de aprendfizagem de vaflores nas esferas 

da  vfida  prfivada  e  púbflfica?  O  que  se  preten-

de com este recurso é verfificar as hfipóteses 

enuncfiadas pefla pesqufisa Partficfipação juve-

nfifl no flegfisflatfivo flocafl e estaduafl – Projeto 

Parflamento Jovem1  a  saber:  a  partficfipação 

de jovens estudantes no projeto Parflamento 

Jovem (PJ) faz com que potencfiaflfizem e con-

soflfidem vaflores e comportamentos demo-

crátficos aprendfidos na famíflfia e na escofla e 

os fincorporem às suas atfitudes e comporta-

mentos na vfida cotfidfiana. E a partficfipação de 

jovens no PJ é decfisfiva para sua compreen-

são sobre a poflítfica, a cfidadanfia e seu exercí-

cfio e sobre funcfionamento do Poder Legfisfla-

tfivo em bases democrátficas. 

Os sujefitos da enuncfiação dos dfiscursos aqufi 

anaflfisados são um dos prfincfipafis atores que 

compõem o cenárfio dessa finvestfigação – os 

estudantes unfiversfitárfios e de ensfino médfio 

– de Beflo Horfizonte, Arcos e Pafins. Todos fa-

flam de um flugar específico, ou seja, compar-

1 Pesqufisa reaflfizada por professores e estagfiárfios do Curso de Cfiêncfias 
Socfiafis da PUC Mfinas com financfiamento da Fundação de Amparo à 
Pesqufisa do Estado de Mfinas Gerafis (FAPEMIG), no período de 2008-2010.

MARIA ELIZABETH MARQUES

O sentfido atrfibuído aos vaflores de 
orfientação pessoafl e poflítfica peflos 
partficfipantes do Parflamento Jovemp



168 – educação poflítfica da juventude A EXPERIÊNCIA DO PARLAMENTO JOVEM

tfiflham a experfiêncfia de ter partficfipado das edfições do projeto Parflamento 

Jovem de 2004 a 2008.

O conteúdo das faflas dos estudantes fofi produzfido por mefio de entrevfistas dfia-

flógficas. Efles narram suas próprfias experfiêncfias, rememoradas e finterpretadas, 

e as comunficam por mefio de uma flfinguagem cfifrada, predomfinantemente co-

floqufiafl, perpassada por finterjefições, pausas, gestos, finterrupções dfiscursfivas 

e sustentadas por surpreendente exercícfio flógfico-argumentatfivo. O dfito não é 

necessarfiamente o que aconteceu, mas é o sfignfificado que fofi atrfibuído peflo 

jovem à sua experfiêncfia no projeto. Assfim, quem fafla é o fintérprete sobre sua 

próprfia vfida, da forma como efla é por efle representada. Efles reflatam, por mefio 

de um rotefiro-gufia da entrevfista dfiaflógfica, suas experfiêncfias nos âmbfitos pú-

bflfico e prfivado e, em especfiafl, as vfivencfiadas no PJ. Suas faflas foram dfirecfio-

nadas aos demafis estudantes que compunham o grupo e aos pesqufisadores, 

e não raro efles faflavam para sfi mesmos, como se estfivessem “pensando aflto”.

A anáflfise de conteúdo aqufi empreendfida consfidera, em prfimefiro flugar, a findaga-

ção que nortefia esta finvestfigação: quafl a eficácfia do processo de educação poflítfica 

proposto peflo PJ para o exercícfio da cfidadanfia, o aprfimoramento da cufltura demo-

crátfica e da autonomfia dos jovens que defle partficfipam? Aflém dfisso, fleva em conta 

o ordenamento das faflas, que se orfienta peflo efixo temátfico reflatfivo às categorfias 

de anáflfise, para então consfiderar o que se denomfina paflavra-chave, que expres-

sa, nesta pesqufisa, os vaflores escoflhfidos peflos entrevfistados e os sfignfificados 

atrfibuídos  a  efles.  Essa  sequêncfia  tornou  possívefl  fidentfificar  as  evfidêncfias  dos 

processos de aprendfizagem expressas nas narratfivas dos depoentes.

A apresentação dos dados observa a segufinte sequêncfia: narratfiva dos estu-

dantes unfiversfitárfios e de ensfino médfio sobre os vaflores de orfientação para 

a sua vfida prfivada, segufida da narratfiva referente aos vaflores de orfientação 

para sua vfida na esfera púbflfica, acompanhada da anáflfise do sentfido atrfibuído 

peflos  jovens  aos  vaflores  escoflhfidos  por  efles  com  o  fintufito  de  verfificar  as 

hfipóteses enuncfiadas.

O ordenamento teórfico e metodoflógfico da anáflfise sobre os vaflores

A  anáflfise  aqufi  empreendfida  sustenta-se  no  entendfimento  de  que  o  pro-

cesso de socfiaflfização vfivencfiado peflo findfivíduo, finficfiaflmente na famíflfia e 
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posterfiormente em outras finstfitufições socfiafis, é decfisfivo para a formação 

de sua autonomfia, e esse processo é gufiado por recursos cognfitfivos e por 

atfitudes normatfivas resufltantes do processo de socfiaflfização a que está 

exposto  (BERGER;  LUCKMANN,  1985;  BOUDON;  BOURRICAUD,  1993; 

DUBAR, 2005).

Entendemos o sujefito da pesqufisa, jovens de ensfino médfio e unfiversfitárfio, 

como um sujefito cognfitfivo que é capaz de agfir e assumfir papéfis socfiafis, de 

estabeflecer reflações flógficas de finferêncfias e de se perceber em termos das 

sfignfificações que constrófi sobre o mundo em que vfive. 

É  assfim  que  afirmamos  que  o  processo  de  construção  da  autonomfia  des-

se sujefito ocorre com base em reconstruções atfivas que reaflfiza a partfir de 

sua experfiêncfia com membros da sua comunfidade de pertencfimento, e que 

esse envoflvfimento partficfipatfivo com o outro propficfia não só a fidentfificação 

do outro, mas também a obtenção da conscfiêncfia de sfi por mefio desse ou-

tro. Adotar a perspectfiva do outro a fim de obter consensos é uma exfigêncfia 

de quem decfide vfiver em socfiedade. No caso da partficfipação no Parflamento 

Jovem essa exfigêncfia fica evfidencfiada nas atfivfidades do projeto, em especfiafl 

na  pflenárfia  finafl  do  Semfinárfio  Legfisflatfivo,  momento  em  que  os  jovens  de-

monstram ser capazes de atfitudes de reversfibfiflfidade. Esse comportamento 

evfidencfia eflementos da autonomfia do findfivíduo: prfincípfio de justfiça – o dfirefi-

to de toda pessoa para que suas refivfindficações sejam atendfidas com figuafl 

consfideração  às  refivfindficações  de  outros,  em  quaflquer  sfituação,  e  não  só 

aqueflas amparadas pefla flefi; o prfincípfio de assumfir papéfis – pôr-se no flugar 

do outro ou reversfibfiflfidade; o prfincípfio de respefito peflas pessoas – tratá-flas 

como fim (KOHLBERG, 2009, p. 29).

Os prfincípfios morafis substantfivos resufltam unfiversaflfizávefis para todos os 

agentes morafis em todas as sfituações morafis: justfiça e respefito às pessoas, 

que vêm a ser mafis ou menos equfivaflentes para Kohflberg, pofis se cada quafl 

deve  ser  tratado  como  um  fim,  então  todos  devem  ser  tratados  de  forma 

figuaflfitárfia. Unfiversaflfidade e reversfibfiflfidade constfituem aspectos fundamen-

tafis para quem assume papéfis de forma equfiflfibrada.

Consfidera-se, para efefito de anáflfise, que a findagação morafl corresponde à 

pergunta “como  devo  agfir?”  e  a  étfica  busca  responder  à  findagação “que 
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vfida eu quero vfiver?”, ou seja, enquanto a étfica tematfiza a vfida boa e busca 

compreender quafl o sentfido da vfida, a morafl refere-se a normas de conduta 

com pretensão de unfiversaflfidade e remete o sujefito para a reflexão sobre 

o dever2  e  sobre  as  consequêncfias  concretas  de  sua  ação  no  mundo.  As 

sfignfificações atrfibuídas peflos jovens aos vaflores, que eflegeram como orfien-

tadores de suas ações, estão cfircunscrfitas nos dofis pflanos – no étfico e no 

morafl –, e aflguns eflementos foram observados para a efetfivação da anáflfise 

de sentfido: o motfivo que fimpuflsfiona a ação do sujefito, o fim buscado, a re-

flação estabeflecfida entre mefios e fins, as racfionaflfidades que sustentam essa 

reflação, a percepção sobre as consequêncfias objetfivas do resufltado obtfido 

e, por fim, a responsabfiflfidade sobre o ato (HABERMAS, 1989a; 1989b, KO-

HLBERG, 2009; PIAGET, 1996; VÁZQUEZ, 1999; YVES DE LA TAILLE, 2006).

A consuflta a dficfionárfios de fiflosofia sobre os verbetes vaflor e vfirtude, permfi-

te sfituar que ambos dfizem respefito aos prfincípfios finternos de nossas ações 

e determfina-flhes os fins, que podem estar repousados sobre aflgo desejávefl, 

justo ou o bom e o bem, e que estão cfircunscrfitos na vfida prátfica (CANTO- 

SPERBER, 2003; LALANDE, 1999).

Se consfiderarmos a finterpretação cognoscfitfiva “um vaflor não é sfimpflesmen-

te uma preferêncfia, senão uma preferêncfia que se crê ou se consfidera justfi-

ficada, seja moraflmente, como fruto de racfiocínfio ou como consequêncfia de 

um juízo estétfico” (2004, p. 36), é assfim que para Curwfin e Curwfin e para 

Cflyde Kfluckhohn (apud ROJAS et afl., 2004) o vaflor é como um conjunto finte-

rfiorfizado de prfincípfios que derfivam de experfiêncfias, e que são seflecfionados 

em  função  de  sua  moraflfidade. A  partfir  desses  prfincípfios,  o  findfivíduo  atua 

com prontfidão, com conscfiêncfia de seus atos e com a sensação de que está 

fazendo o correto. 

Aflguns  vaflores  apresentam-se  como  estávefis  e  orfientam  as  decfisões  dos 

findfivíduos ao flongo de suas vfidas. O processo de socfiaflfização responde por 

essa finterfiorfização por mefio de dfiferentes finstfitufições socfiafis: famíflfia, escofla, 

grupos de figuafis, e contrfibufi para a constfitufição do núcfleo de formação da 

personaflfidade do findfivíduo, fato esse constatado por essa pesqufisa nas sfig-

nfificações expressas peflos jovens aos vaflores de orfientação pessoafl.

2 Ver a este respefito Tafiflfle (2006).
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Os vaflores de orfientação para as ações na esfera púbflfica podem, no entendfi-

mento dos jovens, sofrer aflterações mafis constantes. É possívefl apreender 

por mefio dos sentfidos conferfidos por efles aos vaflores poflítficos – democracfia, 

justfiça, partficfipação, cfidadanfia – a fimportâncfia atrfibuída ao projeto, uma vez 

que para efles o PJ possfibfiflfitou não só o exercícfio prátfico desses vaflores na 

esfera púbflfica do Legfisflatfivo, mas também que o entendfimento desses va-

flores fosse apurado. 

Os  vaflores  foram  consfiderados  como  motfivadores  da  ação  dos  jovens 

dando-flhes dfireção para o ato e, também, como eflementos de fintensfiffi-

cação emocfionafl dos mesmos; como eflementos fimportantes para a com-

preensão de como os jovens recorrem a efles como crfitérfios para juflgar e 

justfifficar suas ações. 

Afinda,  no  domínfio  dos  vaflores  morafis,  cabe  atenção  à  fimportâncfia  atrfibuída 

peflos jovens da pesqufisa à famíflfia, às reflações de amfizade e àqueflas estabe-

flecfidas nos grupos de convfivêncfia dos quafis o jovem é membro e que aflfimen-

tam vaflores, tafis como, amor, respefito, responsabfiflfidade, entre outros. Para 

Kohflberg (2009, pp. 36-37), quem recflama uma étfica da responsabfiflfidade e do 

cufidado de sfi e do outro pode sfignfificar esses vaflores em sentfido unfiversafl. 

O  autor  consfidera  que  sfignfificações  desse  tfipo  são  morafis,  porque  fincfluem, 

prfimefiro, o finteresse peflo bem-estar do próxfimo; segundo, um sentfimento de 

responsabfiflfidade e obrfigação; tercefiro, aflgum tfipo de esforço na comunficação, 

no dfiáflogo com as outras partes envoflvfidas.

Outra  fimportante  contrfibufição  de  Kohflberg  (2009)  para  a  anáflfise  das  faflas 

dos  jovens  sfitua-se  na  caracterfização  dos  conteúdos  que  definem  os  está-

dfios  morafis.  Nesta  pesqufisa  foram  observados  os  traços  definfidores  dos 

estádfios II, Nívefl Convencfionafl, e III, Nívefl Pós-Convencfionafl.

No  Nívefl  Convencfionafl  o  findfivíduo  mantém  as  expectatfivas  de  sua  famíflfia, 

de seu grupo e até de sua nação e fisso é entendfido como vaflfioso, não se 

consfiderando as consequêncfias óbvfias e fimedfiatas dessa avaflfiação. As atfi-

tudes do findfivíduo são de conformfidade com as expectatfivas finterpessoafis 

e a ordem socfiafl, e ocorre forte fidentfificação com os grupos de referêncfia. 

O estádfio III, nesse nívefl, exprfime concordâncfia finterpessoafl, boa conduta, 

entendfida como aquefla que agrada e ajuda aos outros e é aprovada por efles. 
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O  estádfio  IV  é  o  de  orfientação  segundo  a  flefi  e  a  ordem;  a  conduta  justa 

consfiste em cumprfir o próprfio dever, ter respefito pefla autorfidade e manter 

a ordem socfiafl.

No  Nívefl  Pós-Convencfionafl  exfiste  cflaro  esforço  em  definfir  vaflores  e  prfincí-

pfios morafis que tenham vaflfidade e apflficação, defixando de flado a autorfidade 

dos grupos de referêncfia que sustentam esses prfincípfios. O estádfio V, nesse 

nívefl, expressa a orfientação flegaflfista do contrato socfiafl; consfidera-se o que é 

constfitucfionafl e democratficamente acordado, mas o justo é fruto de opfinfião 

e  vaflor  pessoafl.  O  estádfio VI  é  consfiderado  como  de  orfientação  segundo 

prfincípfios  étficos  unfiversafis.  O  justo  é  definfido  por  uma  decfisão  da  conscfi-

êncfia  e  está  de  acordo  com  prfincípfios  auto-escoflhfidos  que  se  sustentam 

em  compreensão,  unfiversaflfidade  e  consfistêncfia  flógfica.  Os  prfincípfios  são 

abstratos e étficos, tafis como o de justfiça, de recfiprocfidade e figuafldade, de 

respefito à dfignfidade de seres humanos como pessoas únficas (KOHLBERG, 

2009, p. 94 e 95).

As sfignfificações estabeflecfidas peflos jovens aos vaflores foram consfideradas 

a partfir de sua capacfidade de sfignfificar o que fofi dfito e da consfistêncfia ar-

gumentatfiva sobre  o  vaflor  escoflhfido,  o  que  permfitfiu  fidentfificar  se  o  vaflor 

estava cfircunscrfito a regras do dever ou a regras unfiversafis.  Como podemos 

constatar na anáflfise, encontramos traços dos nívefis Convencfionafl e Pós-Con-

vencfionafl na definfição dos vaflores por parte dos jovens.

Para a anáflfise da aprendfizagem dos vaflores de orfientação para a vfida pessoafl 

e a púbflfica, o que neste úfltfimo caso sfignfifica a aprendfizagem sobre demo-

cracfia, cfidadanfia, partficfipação e Poder Legfisflatfivo, usaram-se como crfitérfio 

anaflítfico  as  paflavras  expressas  como  vaflores,  escoflhfidas  e  sfignfificadas  na 

finterflocução entre os faflantes. A mafiorfia deflas expressa vfirtudes (amor, ho-

nestfidade, respefito, feflficfidade, dfiversfidade etc.); quatro deflas sfignfificam fins-

tfitufições como vaflor (famíflfia, amfizade, reflfigfião e trabaflho). Cabe escflarecer 

que o vaflor amfizade é consfiderado pefla flfiteratura uma vfirtude cflássfica. Nesta 

pesqufisa está cflassfificado como finstfitufição não só devfido ao sentfido atrfibu-

ído peflos entrevfistados, como também pefla equfiparação que estabeflecem 

entre a finstfitufição famíflfia e a amfizade. 
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Dofis são os crfitérfios de enumeração dos vaflores: a frequêncfia absofluta ex-

pressa na contagem do número de vezes que o vaflor fofi findficado, o que pos-

sfibfiflfitou a definfição dos vaflores a serem anaflfisados, e a fintensfidade em que 

aparecem na findficação (1º, 2º ou 3º flugar). Estes findficadores possfibfiflfitaram o 

seu ordenamento hfierárqufico dos mesmos.

Vaflores pessoafis

Aflunos de ensfino médfio

Ordem Categorfia Frequêncfia 

1 Famíflfia 17

2 Amor 8

3 Amfizade 7

4 Honestfidade 6

5 Respefito 5

6 Reflfigfião 4

7 Paz e Educação     3

8 Soflfidarfiedade Dfignfidade  2

Aflunos unfiversfitárfios

Ordem Categorfia Frequêncfia

1 Famíflfia 12

2 Respefito 9

3 Dfiáflogo 4

4
Amor, Educação, Amfizade, 
Feflficfidade e Reflfigfião

3

5
Honestfidade, Soflfidarfiedade, 
Cooperação, Dfiscfipflfina,Iguafldade

2

A  flfistagem  acfima  findfica  os  15  vaflores  mafis  cfitados  peflos  aflunos  de  ensfino 

médfio e da unfiversfidade consfiderados prfiorfitárfios na orfientação para suas vfi-

das pessoafis. Para a cflassfificação fofi consfiderado o flfimfite de duas findficações, 
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e seu ordenamento e, para a anáflfise de conteúdo, observou a totaflfidade da 

escoflha fefita peflos estudantes. Tanto os aflunos de ensfino médfio quanto os 

unfiversfitárfios  escoflheram  como  prfimefiro  vaflor  a  famíflfia,  com  o  totafl  de  29 

findficações; o respefito aparece em segundo flugar para os unfiversfitárfios e em 

quarto flugar para os aflunos de ensfino médfio, totaflfizando 14 findficações; o amor 

fofi findficado como segundo vaflor para os aflunos de ensfino médfio e como quar-

to vaflor para os unfiversfitárfios com 11 findficações. A amfizade recebeu três es-

coflhas entre os acadêmficos e apareceu sete vezes entre os aflunos de ensfino 

médfio,  sendo  seflecfionada  dez  vezes  no  totafl.  O  vaflor  honestfidade  fofi  esco-

flhfido sefis vezes entre os estudantes de ensfino médfio e duas vezes entre os 

unfiversfitárfios, o que totaflfiza ofito findficações. O vaflor reflfigfião fofi findficado peflos 

unfiversfitárfios em quarto flugar, com três findficações, e peflos aflunos de ensfino 

médfio em sexto flugar, com quatro findficações, totaflfizando sete findficações. A 

educação fofi findficada três vezes peflos unfiversfitárfios e peflos aflunos de ensfino 

médfio, totaflfizando sefis findficações. A soflfidarfiedade fofi findficada duas vezes pe-

flos unfiversfitárfios e estudantes de ensfino médfio, totaflfizando quatro findficações. 

Apenas os unfiversfitárfios findficaram o vaflor dfiáflogo quatro vezes. A feflficfidade 

fofi findficada peflos unfiversfitárfios três vezes e a paz fofi findficada peflos aflunos de 

ensfino médfio três vezes. A cooperação, a dfiscfipflfina e a figuafldade obtfiveram 

duas findficações dos unfiversfitárfios e a dfignfidade duas findficações dos estudan-

tes de ensfino médfio. 

Vaflores poflítficos

Aflunos de ensfino médfio

Ordem Categorfia Frequêncfia 

1 Democracfia 14

2 Justfiça 11

3 Cfidadanfia e Honestfidade 5

4
Partficfipação, Pfluraflfismo, Respefito 
e Integrfidade 3

5
Autorfidade, Cooperação e 
Trabaflho

2
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Aflunos unfiversfitárfios

Ordem Categorfia Frequêncfia

1 Democracfia e Partficfipação 8

2 Dfiáflogo 6

3 Cfidadanfia e Honestfidade 5

4
Dfiversfidade, Justfiça e 
Cooperação

4

5 Educação 3

6
Iguafldade, Confiança e 
Pfluraflfismo

2

A cflassfificação dos vaflores poflítficos segue o mesmo parâmetro usado para 

os vaflores pessoafis, ou seja, consfidera-se como flfimfite a findficação do vaflor 

por duas vezes, o que expflfica porque os vaflores do ensfino médfio preenchem 

até o fitem 5, uma vez que os demafis vaflores escoflhfidos por esse grupo ob-

tfiveram apenas uma findficação. O vaflor democracfia é o mafis pontuado entre 

os vaflores poflítficos cfitados peflos aflunos do ensfino médfio e unfiversfitárfio, e 

totaflfiza 22 escoflhas. O vaflor justfiça aparece em segundo flugar para os aflunos 

de ensfino médfio e em quarto flugar para os unfiversfitárfios, 15 escoflhas. Par-

tficfipação aparece para os unfiversfitárfios com ofito findficações e para o grupo 

dos estudantes de ensfino médfio com três findficações, o que resuflta em 11 

findficações.  Os  vaflores  cfidadanfia  e  honestfidade  ocupam,  juntos,  a  tercefira 

posfição para os dofis grupos de estudantes, cada um tendo recebfido cfinco 

findficações em cada um dos grupos, o que totaflfiza 10 escoflhas para cfidadanfia 

e 10 escoflhas para honestfidade. O vaflor cooperação totaflfizou sefis findficações 

entre os dofis grupos estudados. Novamente o vaflor dfiáflogo apareceu apenas 

entre  os  estudantes  unfiversfitárfios,  agora  com  sefis  findficações.  Pfluraflfismo 

recebeu  duas  findficações  entre  os  unfiversfitárfios  e  três  entre  os  estudan-

tes de ensfino médfio, totaflfizando cfinco findficações. Dfiversfidade com quatro 

escoflhas, educação, com três; figuafldade e confiança, com duas findficações, 

também  são  vaflores  que  aparecem  apenas  nas  escoflhas  dos  acadêmficos. 

Respefito e fintegrfidade com três findficações cada, assfim como autorfidade e 

trabaflho, findficados duas vezes, foram seflecfionados, excflusfivamente, peflos 

aflunos de ensfino médfio. 



176 – educação poflítfica da juventude A EXPERIÊNCIA DO PARLAMENTO JOVEM

Por fim, finformamos que a fidentfificação dos jovens expressa ao finafl de suas 

faflas é fictícfia.

Os sentfidos atrfibuídos aos vaflores de orfientação findfivfiduafl peflos jo-

vens unfiversfitárfios e de ensfino médfio 

1 – O sentfido atrfibuído ao vaflor famíflfia

Dezessete dos depoentes de ensfino médfio escoflheram a famíflfia como prfi-

mefira opção e os demafis a coflocaram como segunda opção. Os unfiversfitá-

rfios também escoflheram a famíflfia como o prfincfipafl vaflor; entre os 20 partfi-

cfipantes, 12 fizeram essa escoflha. Entre os unfiversfitárfios, 12 a cflassfificaram 

na prfimefira opção. Aqufi, fimporta ressafltar que o prfincfipafl sentfido atrfibuído 

à famíflfia peflos dofis grupos é que efla é a base, a essêncfia, a estrutura, o aflfi-

cerce de sustentação morafl do jovem. Os unfiversfitárfios a entendem como o 

gufia para a vfida, como um porto seguro. Eflementos afetfivos são ressafltados, 

o aconchego e o amor são exempflos embflemátficos.

Dfizem os unfiversfitárfios:

Eu  cofloquefi  a  famíflfia,  porque  a  famíflfia  é  o  que  dá  o  aflficerce  da  mfinha  vfida.  Efla  que  me 

ensfinou os passos, efla que me dá segurança (Lídfia, PJ 2007).

Então, eu acho que é o flugar do aconchego, é o flugar do amor, é o flugar de tanta cofisa 

boa, então para mfim é um vaflor prfimefiro (Júflfia, PJ 2004/2005).

Na percepção dos estudantes de ensfino médfio:

Eu cofloquefi mfinha famíflfia porque é a base que eu tenho, é a mfinha essêncfia. Traz uma 

paz enorme na mfinha vfida. E é de onde eu tfiro tudo que eu tenho. Então é mufito fim-

portante (Cflarfice, PJ 2008).

Os estudantes de ensfino médfio e unfiversfitárfio afirmam que é na famíflfia que 

aprendem vaflores fundamentafis e, neste sentfido, entendem que a essêncfia 

do ser humano é formada nesta finstfitufição. Na famíflfia aprendem o que é 

bom e o que é mau, o certo e o errado. Este aprendfizado é entendfido como 

resufltado de racfiocínfio, pofis nem sempre o que é dfito ou ensfinado é vfivfido 
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no sefio famfiflfiar. Afirmam que a formação de vaflores recebfida na famíflfia é a 

base para aprenderem a flfidar com o mundo exterfior.

Para este jovem do ensfino médfio:

Eu tenho 17 anos. Eu não tenho mufita hfistórfia… Eu acho que é a famíflfia, eu acho que 

efla cofloca uma semente. Efla pflanta os vaflores bons, a famíflfia que te mostra o que é 

mau. Efla fafla que exfistem cofisas más, mas efla não fafla: “Oflha, fisso aqufi que eu estou 

fazendo  é  mau.”  Mas  com  os  amfigos  você  tem  que  ser  finteflfigente  para  faflar  assfim: 

“Esse daqufi é do bem; mamãe faflou que esse daqufi é do mau”; então eu não vou mexer 

com fisso. Esses vaflores você vafi crfiando, você vafi racfiocfinando a partfir daquefla prfimefira 

semente (Gerafldo, PJ 2007). 

Segundo o unfiversfitárfio:

Concordo.  Eu  acho  que  a  famíflfia  tem  uma  grande  finfluêncfia.  Eu  achefi  finteressante 

o que efle faflou, que a famíflfia pflanta sementes. Mas a famíflfia também não só pflanta 

sementes, às vezes efla demonstra. O que efla quer demonstrar é uma cofisa, o que efla 

acaba demonstrando é outra. Não dfiscordando do que efle faflou. Mas eu acho que é 

fundamentafl, tanto nas cofisas rufins também, efla acaba demonstrando cofisas rufins que 

a gente acaba adqufirfindo. Ou taflvez, dando um exempflo, o seu pafi ou sua mãe é aflco-

óflatra, ou você vafi para o mesmo camfinho, ou você fafla: “Isso está errado, eu vou ser 

totaflmente dfiferente.” Então, até nesse ponto, até quando você faz o oposto a famíflfia 

está finfluencfiando (Arthur, PJ 2006).

O jovem percebe que o caráter dos pafis é decfisfivo em sua formação. Para 

efles, a estrutura famfiflfiar define o que serão psficoflogficamente no futuro. Atrfi-

buem,  também,  à  famíflfia  um  vaflor  fincondficfionafl: “a  famíflfia  é  tudo”. Assfim 

expressam os estudantes de ensfino médfio:

Cofloquefi. Porque pra mfim a famíflfia é a base de tudo. Como os dofis já faflaram, eu 

sou o que eu sou, peflo que eu aprendfi, peflos vaflores que me deram dentro da mfinha 

casa, peflo que me deram meu pafi e mfinha mãe. Em face de tudo, a famíflfia é tudo. Eu 

farfia de tudo por efles, como efles fazem de tudo por mfim também (Catarfina, PJ 2006, 

Arcos e Pafins).

Porque, eu acredfito assfim, um pouco de nós vem da famíflfia, mufito de nós, né. Porque 

a nossa essêncfia é crfiada aflfi. Porque você absorve até o caráter do seu pafi, da sua mãe 

e aí vfivencfiando com efles você recebe aquefla formação, e aí você aprende a flfidar com 
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o exterfior, recebendo aflfi também. E também como efla faflou, os amfigos, né, que con-

vfivem com a gente, quem tá próxfimo ao que a gente pensa, ou não né. É fisso (Joana, 

PJ 2008). 

Para o unfiversfitárfio,

Eu  cofloquefi  famíflfia  como  prfiorfidade  para  a  vfida.  É  número  um.  Porque  famíflfia  é  o 

que te acompanha desde o nascfimento. A gente vê mufitas característficas dos amfi-

gos: “Ah!,  fuflano  é  mufito  engraçado”  ou “Fuflano  é  mufito  sérfio,  rfigoroso”. A  gente 

vafi oflhar os pafis defles… Então, assfim, eu acho que a famíflfia é a prfincfipafl finfluêncfia. 

Não consfiderando tanto tfio, mas eu acho que pafi, mãe e firmãos aflfi é o prfincfipafl, não 

vou generaflfizar também, mas eu acho que é o prfincfipafl para a formação do cfidadão. 

(Arthur, PJ 2006)

Aflguns  jovens  de  ensfino  médfio  assocfiam  seus  sentfimentos  de  segurança 

e  paz  a  essa  finstfitufição.  Os  que  a  findficam  como  segundo  vaflor  justfificam 

essa cflassfificação afirmando que fofi a próprfia famíflfia que os ensfinou os va-

flores unfiversafis, por exempflo, o amor e a educação: “Famíflfia é a base mes-

mo, meus pafis me ensfinaram a pôr o amor em prfimefiro flugar.” e “A famíflfia 

é  nosso  gufia,  então  ensfinaram  a  gente  o  vaflor  da  educação”  (Uflfisses,  PJ 

2005/2006) e (Jéssfica, PJ 2005/2006)

A compreensão que os aflunos de ensfino médfio têm sobre famíflfia vafi aflém 

da famíflfia nucflear, fincflufi a famíflfia extensfiva, composta por pessoas próxfimas, 

como amfigos e parentes. De toda forma, a famíflfia é entendfida como núcfleo 

forte de referêncfia pessoafl:

Eu consfidero famíflfia não num círcuflo fechado. Eu consfidero meus amfigos da mfinha 

famíflfia mesmo. As pessoas que estão próxfimas de mfim e contrfibuem para o que eu 

sou, para o que eu vou ser, peflo aqufiflo que tentaram me passar, peflo que eu consegufi 

absorver. É por causa dfisso (Cecíflfia, PJ 2008).

Eu cofloquefi famíflfia, porque famíflfia, não tem mufito o que faflar. A paflavra mesmo já fafla. 

A mfinha também fincentfiva, putz! […]. Então, vamos defixar como mãe, pafi, tfio, avó. Eu 

fia coflocar amfigo aqufi, como se fosse uma espécfie de famíflfia (Josfiane, PJ 2007).

Em uma das edfições do PJ fofi dfiscutfida a dfimfinufição da fidade penafl. Essa 

edfição fofi flembrada por um dos entrevfistados, especfificamente no que se 
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refere aos deflfitos provocados por jovens. O deflfito, na opfinfião do finformante, 

está  dfiretamente  reflacfionado  à  formação  famfiflfiar,  pofis  a  famíflfia “faz  [o  jo-

vem] agregar todos os vaflores pra sua vfida. A faflta da famíflfia fleva o jovem a 

cometer uma finfração” (Hefitor, PJ 2004/2005).

As faflas acfima reforçam que a famíflfia, como finstfitufição, é a prfincfipafl respon-

sávefl peflo processo educatfivo de seus membros. Os jovens expressam a cer-

teza de que a famíflfia ensfina, forma seus componentes e organfiza os vaflores 

de  orfientação  para  suas  vfidas.  Argumentam  sobre  essa  crença  recorrendo 

à  suas  experfiêncfias  e  às  observações  e  avaflfiações  que  fazem  de  sfituações 

socfiafis. Os verbos empregados por efles denotam o sentfido de que a famíflfia é 

um dfisposfitfivo socfiaflfizador fundamentafl, pofis é efla que flhes ensfina, fincentfiva, 

transmfite, finfluencfia e agrega; é com efla que aprendem, observam vfivencfiam 

e acompanham; e é defla que recebem, vfivencfiam e absorvem3. É finteressante 

observar que o vaflor mafis pontuado peflos jovens – a famíflfia – é uma finstfitufição 

e não uma vfirtude. Regfistra-se também que a fafla da mafiorfia dos entrevfis-

tados apresenta característficas, próprfias de uma morafl, que corresponde ao 

nívefl convencfionafl da cflassfificação de Kohflberg. 

2 – O sentfido atrfibuído ao vaflor respefito

Nove dos unfiversfitárfios entrevfistados escoflheram o vaflor respefito em suas 

flfistas  de  prfiorfidades  pessoafis.  Dofis o  cfitaram  como  prfimefiro  vaflor,  quatro 

como  segundo  vaflor  e  três  como  tercefiro.  Entre  os  estudantes  de  ensfino 

médfio este vaflor aparece uma vez como prfimefira findficação, uma vez como 

segunda findficação e três como tercefira. 

O  respefito  é  sfignfificado  como  fundamento  das  reflações  entre  pessoas.  É 

uma regra básfica, pofis é precfiso respefitar o outro, a natureza e a sfi mesmo. 

Aflguns o entendem como pré-condfição para a reflação entre pessoas em so-

cfiedade. O respefito deve ser mútuo: respefitar o outro para ser respefitado. O 

respefito é assocfiado às reflações que os homens estabeflecem entre sfi, bem 

como às reflações estabeflecfidas entre o homem e a natureza.

3 Sobre o vaflor atrfibuído à famíflfia e à poflítfica peflos jovens conferfir neste flfivro o artfigo de Nascfimento Parflamento Jovem, 
juventudes e partficfipação poflítfica
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Para os aflunos de ensfino médfio:

Respefito porque, quando você pensa numa reflação com as pessoas, apesar de você 

não gostar da pessoa […], você tem que ter respefito com tudo aqufiflo que você faz. Res-

pefito com você, respefito com o próxfimo, respefito com… o gerafl. Então, as reflações, 

eflas começam a partfir do respefito … (Cecíflfia, PJ 2008)

Ser  humano  é  vfiver  em  socfiedade  é  sempre  esbarrar  em  dfiferença  de  pensamento, 

mesmo que você quer fir pro mesmo flugar, mesmo que você tente aflcançar o mesmo 

objetfivo da pessoa, a sua forma de traçar a sua vfida pra chegar nesse objetfivo é dfiferen-

te da defla. As suas razões são dfiferentes, então tem que ter respefito pra poder conduzfir 

a vfida (Hefitor, PJ 2004/2005)

Eu cofloquefi respefito em tercefiro flugar. Tem que ter respefito com tudo. Se eu vejo uma 

pessoa jogando papefl no chão eu chego e faflo: “Você defixou cafir aflguma cofisa, é seu.” 

Prfincfipaflmente com as cofisas na rua… tem que ter respefito com tudo. Com as pessoas, 

com as cofisas, com os anfimafis. Respefito para mfim é uma regra básfica, porque, se você 

não tfiver respefito com os outros e com as outras cofisas, com tudo, como é que você 

vafi ser respefitado? (Catarfina, PJ 2006, Arcos e Pafins)

Os unfiversfitárfios assocfiam o respefito mútuo à flfiberdade, ou seja, o reconhe-

cfimento mútuo está reflacfionado aos flfimfites estabeflecfidos entre os findfivídu-

os; fisso representa o espaço da flfiberdade. 

[…] o respefito é justamente fisso, reconhecer mefio que o outro como um ser íntegro, 

assfim, uma pessoa dotada de dfirefitos e mesmo até que tem as mesmas flfiberdades 

que eu tenho, assfim. Que tem flfiberdade da mesma forma que eu tenho flfiberdade, por-

tanto eu devo reconhecer fisso nefle, mesmo que não concordando com uma sérfie de 

cofisas, acefitar (Rodrfigo, PJ 2006/2009)

Esse vaflor também é assocfiado ao dfirefito à dfiversfidade e à dfiferença de pen-

samento e de cufltura por uma estudante de ensfino médfio. 

Eu aprendfi que, na vfida, pra você consegufir respefitar, pra você consegufir convfiver com 

o outro, você tem que entender o outro. E a gente afinda tem uma cabeça mufito fechada, 

exfiste mufito preconcefito em reflação ao outro e aos pensamentos dos outros. Então, 

a gente precfisa aprender a convfiver com a dfiversfidade de pensamento, de cufltura de 

todos  esses  tfipos,  pra  gente  aprender  a  respefitar,  desenvoflver,  comunficar,  finteragfir 

(Rebeca, PJ 2007).
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Os estudantes, por mefio de suas faflas sobre o respefito, nos permfitem fiden-

tfificar  que  assfimfiflaram  o  campo  de  flfiberdade  que  o  ato  morafl  encerra,  pofis 

demonstram conhecer os prfincípfios da figuafldade e da dfiferença que definem 

a condfição humana. Sabem que é no processo de findfivfiduação que sujefitos 

definem fins e mefios que desejam aflcançar e que a combfinação entre esses 

eflementos é múfltfipfla.

3 – O sentfido atrfibuído ao vaflor amor 

Esse vaflor é findficado três vezes em prfimefiro flugar, três vezes em segundo 

e  duas  vezes  em  tercefiro  flugar  peflos  estudantes  de  ensfino  médfio.  Já  os 

unfiversfitárfios o apresentam duas vezes em prfimefiro flugar e uma vez em 

segundo. 

O amor é entendfido peflos estudantes de ensfino médfio e unfiversfitárfio como 

prfincípfio de todas as cofisas, como um sentfimento unfiversafl, como um vaflor 

forte.  Nesse  sentfido,  sua  conotação  étfica  é  expflícfita.  É  assocfiado  a  Deus, 

que é entendfido como o prfincípfio de todas as cofisas. Aflunos o consfideram 

não só como expressão de afeto, mas também do cufidado e da fraternfidade 

e o assocfiam ao respefito por sfi mesmo e peflo outro, pofis o amor faz o sujefito 

se conhecer e reconhecer o outro como um ser figuafl e dfiferente.

Nas expressões dos monfitores:

[…] amor para transformar. E para mfim esse é um vaflor mufito forte, a partfir defle tudo 

se encafixa dentro defle. Por fisso eu cofloquefi amor (Ângefla, PJ 2007).

[…] mafis no sentfido dfisso, da compafixão, do outro, e no sentfido também de você fazer 

uma cofisa com cufidado, e te fleva sempre a estar curfioso com aflguma cofisa e você vafi ter 

êxfito. Então é nesse sentfido, o amor como cufidado assfim mesmo (Gerson, PJ 2006/2008).

Para estudantes de ensfino médfio,

O prfimefiro que eu cofloquefi fofi o amor, não de uma forma romântfica, mas de uma 

forma unfiversafl, de uma forma fraternafl (Uflfisses, PJ 2005/2006).

Prfimefiro, o próprfio Deus já é amor, né? Então, assfim, tudo em nossa vfida, para você 

fazer, tem que ter amor pefla cofisa. Taflvez não proprfiamente amor. Ter um gosto pefla 
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cofisa. E também porque acho que sem amor não haverfia nada, porque é o prfincípfio 

de todas as cofisas (Joana, PJ 2008).

Esse vaflor é também entendfido peflos jovens como mefio. Os unfiversfitárfios 

expflficfitam que o amor é mefio para se consegufir outros vaflores, por exempflo 

respefito, mas também é mefio que possfibfiflfita a conqufista de bons reflacfiona-

mentos socfiafis, como a amfizade. O amor aparece assocfiado ao carfinho, ao 

afeto, à fraternfidade, à amfizade, ao respefito e à dedficação e às finstfitufições 

famíflfia e reflfigfião. Os estudantes ressafltam que aquefle findfivíduo que cufltfiva 

o amor se sente bem, e esse sentfimento o orfienta para fazer o bem em dfi-

ferentes sfituações de vfida e a se dedficar a eflas: reflacfionamentos famfiflfiares, 

afetfivos, sfituações de estudo e trabaflho e atfivfidade poflítfica.

Para a unfiversfitárfia:

[…] é mafis pefla temátfica da vfida, é o mefio que você vfive, as cofisas que você conqufista 

por mefio do amor, seus amfigos, o respefito que você pode conqufistar por mefio do amor 

(Lídfia, PJ 2007/2008).

Nas expressões dos estudantes de ensfino médfio:

O que eu cofloquefi fofi amor. Tfipo assfim, é… uma paflavra que quando eu vfi assfim, mefio 

que e tafl, mafis… tfipo assfim, que amor é gerafl, mas é uma cofisa que eu acho fimportan-

te em todas as reflações da vfida, mesmo pra assumfir reflação com a sua famíflfia, ou um 

amfigo seu, ou reflação com seu trabaflho, ou estudo, ou então com a poflítfica… a vfida 

púbflfica, ter uma reflação de carfinho, de afeto de amor com aqufiflo. Com o que você vfive. 

Aí eu achefi fimportante (Sofia, PJ 2008).

No segundo eu cofloquefi amor. Porque amor também entra, se você tem amor ao amfigo 

ou à famíflfia, a seu companhefiro; se você tem amor e fisso também faz bem à pessoa, 

faz se sentfir bem. E quando você se sente bem, efla faz tudo bem fefito, eu acho que 

tem bastante finfluêncfia na vfida da gente (Arthur, PJ 2006).

E eu cofloquefi amor porque pra você ter uma harmonfia entre reflfigfião e famíflfia você tem 

que ter amor. Porque, tfipo, se você vafi pratficar uma reflfigfião, se você não tfiver amor não 

adfianta. [...] Porque a gente, tendo amor, vamos ter dfiscernfimento no que fazer, a gente 

vafi ter respefito pra saber como fazer. Do amor vão safir mufitas cofisas que com esse 

conjunto vafi se aprovefitar bem a reflfigfião. Por fisso, eu cofloquefi a reflfigfião depofis de amor 

(Marceflo, PJ 2006 Arcos e Pafins). 
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O amor aparece tanto como fim em sfi mesmo, quanto como mefio para se 

obter aflgo desejávefl. Na fafla dos jovens, o amor adqufire conotação étfica e 

morafl com a aferfição de sentfido unfiversafl.

4 – O sentfido atrfibuído ao vaflor amfizade

A amfizade aparece, na cflassfificação de vaflor, em tercefiro flugar para os estu-

dantes de ensfino médfio e em quarto flugar para os unfiversfitárfios. Amfizade 

é como a famíflfia, é base, é fincondficfionafl. É entendfida, também, como aflgo 

mufito fimportante, pofis amfigos fazem parte de sua vfida aflgumas vezes mafis 

do que a famíflfia. Também é comparada à finstfitufição casamento “na aflegrfia 

e na trfisteza”. 

Na expressão dos estudantes de ensfino médfio:

Eu acho que amfizade é mufito parecfida com famíflfia. É onde a gente se apofia também. É 

nos amfigos que a gente procura sempre uma ajuda. Acho mufito fimportante a gente ter 

amfizade com aflguém que está perto para te apofiar (Cflarfice, PJ 2008).

Amfizade,  porque,  como  eu  faflefi,  porque  é  como  se  fosse  uma  famíflfia  também.  É 

mefio cflfichê faflar fisso, mas é o que eu acho. E amfigo também é aquefle que como se 

fosse famíflfia, efle está flá quando você precfisa, e fisso é mufito fimportante em todos os 

momentos. Tem aquefle poema de Vfinficfius de Moraes que eu não sefi ao certo, mas 

fafla: “Poderfia suportar se tfivesse morrfido todos os meus amores, mas o que eu serfia 

se tfivessem morrfido todos os meus amfigos.” E é mafis ou menos por aí (Josfiane, PJ 

2007).

A  amfizade  para  mfim  é  tão  fimportante  quanto  o  casamento,  aquefles  votos  matrfimo-

nfiafis, na aflegrfia ou na trfisteza, mas só é uma cofisa que você não decflara. Eu acho que 

a  amfizade  é  pratficamente  famíflfia.  Famíflfia  é  a  base,  né;  é  fincondficfionafl  (Uflfisses,  PJ 

2005/2006).

É aquefla hfistórfia, né, o amfigo é um firmão que o coração escoflhe. Então, assfim, hoje eu 

dou tanto vaflor aos meus amfigos de verdade quanto pra mfinha famíflfia, os vaflores são 

figuafis (Taflfita, PJ 2005/2006).

A amfizade é fundada em vaflores que são comuns às pessoas. Amfigos são 

pessoas  escoflhfidas,  com  as  quafis  é  possívefl  estabeflecer  uma  espécfie  de 
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parcerfia que envoflve fidentfificação, ajuda mútua e apofio na trajetórfia de vfida, 

que nessa reflação pode ser compartfiflhada. A reflação de amfizade possfibfiflfita 

aprendfizagem e ajuda:

Porque  amfizade  são  aqueflas  pessoas  que  você  encontra  ao  flongo  de  sua  vfida,  com 

vaflores parecfidos com você ou não. E pessoas que também contrfibuem para você. E 

pessoas com quem você pode contar, pessoas que você [pode] ajudar, pessoas com 

quem você aprende e acho que fisso é fimportante (Joana, PJ 2008).

Eu cofloquefi como tercefiro fitem amfizade, porque amfizade também faz uma finfluêncfia 

na vfida da gente. A gente se espeflha mufito em amfigo também, que a gente tem con-

tato. Os amfigos que te fazem bem são os que te dão conseflhos também. Na vfida da 

gente é mufito fimportante ter a amfizade (Arthur, PJ 2006).

Reflações  de  amfizade  possfibfiflfitam  que  o  findfivíduo  vfivencfie  o  autoconhecfi-

mento. No dfizer de De La Tafiflfle, “ter amfigos projeta o findfivíduo para a dfimen-

são do ser”, para a compreensão de sfi e do sentfido que se quer conferfir para 

a vfida, no dfizer do jovem, com amfigo “você aprende”.

5 – O sentfido atrfibuído ao vaflor honestfidade

Esse vaflor fofi findficado quatro vezes em prfimefiro flugar, três em segundo e 

uma em tercefiro flugar peflos jovens. Exfiste entre os estudantes de ensfino 

médfio  a  percepção  de  que  a  honestfidade  é  vaflor  básfico  do  ser  humano, 

também entendfida como o prfincípfio das reflações que estabeflecemos com o 

outro, com a famíflfia e com nós mesmos. 

Eu cofloquefi honestfidade, porque honestfidade eu também consfidero como prfincípfio de 

mufitas cofisas: de reflações com o outro, com você mesmo, com a sua famíflfia. É um 

eflemento fimportante. E honestfidade é básfico. Então, assfim, é um dos prfincípfios, vaflo-

res básficos do ser humano. Eu consfidero que o ser humano tem prfincípfios, e para ser 

compfleto tem que ser honesto. E é fisso aí (Emanuefl, PJ 2008/2009).

A honestfidade é percebfida, afinda, como base para o entendfimento entre as 

pessoas e também aparece assocfiada à sfincerfidade, à dfignfidade, à flfiberdade 

e à confiança, bem como contraposta à mentfira. Honestfidade é finterpretada 

como uma necessfidade pessoafl e profissfionafl, pofis subsfidfia o sujefito na cons-

trução do seu projeto de vfida. Assfim expressam estudantes de ensfino médfio:
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Pra você ter uma reflação de trabaflho, pessoafl, o que for, você precfisa de sfincerfidade, 

de honestfidade das pessoas. Porque, na vfida pessoafl até na profissfionafl, se você não 

tem fisso, você não consegue desenvoflver seu projeto de vfida (Rebeca, PJ 2007).

Ah! Porque sendo honesto você passa confiança, tem também flfiberdade de expressão 

também. Tem o nome também, que a pessoa possa confiar em você porque você é 

honesto, não vafi fazer cofisa errada (César, PJ 2007).

Eu cofloquefi… eu cofloquefi honestfidade porque é honestfidade, é vaflor mesmo. É aqufi-

flo  que  você  ouve,  que  você  acha  certo  e  dfigno  nas  cofisas  que  você  faz,  que  você 

pensa do jefito que você age, com você, em prfimefiro flugar, com você mesmo e com 

os outros também, não adfianta mufito se… não é flegafl. Eu não sefi faflar (Josfiane, PJ 

2007).

Na  opfinfião  de  um  jovem  de  ensfino  médfio  a  honestfidade  é  fundamentafl  e 

funcfiona como um eflo entre a famíflfia e a reflfigfião. Nessa perspectfiva, a noção 

de honestfidade é apreendfida por mefio de ensfinamento famfiflfiar e adqufire o 

sentfido de dever.

[…] eu cofloquefi o número dofis honestfidade. Porque eu acho que a famíflfia te ensfina a 

honestfidade. A reflfigfião, por mefio defla você tem que ser honesto com tudo. Então, a 

honestfidade faz o mefio de campo entre a famíflfia e a reflfigfião. É uma harmonfia entre os 

dofis aí, você tem que saber camfinhar com os dofis juntos. Efla está entre os dofis (Síflvfio, 

PJ 2006 Arcos e Pafins).

6 – O sentfido atrfibuído ao vaflor reflfigfião

A reflfigfião surge como um tema de dfiscussão, de manefira especfiafl, no grupo 

de ensfino médfio de Arcos e Pafins e apenas no prfimefiro grupo de monfitores 

da PUC.

No grupo de monfitores, a reflfigfião aparece no dfiscurso de uma estudante 

como um vaflor capaz de artficuflar outros vaflores, bem como capaz de for-

mar e dfirecfionar o comportamento do findfivíduo. O vaflor reflfigfião fofi finter-

pretado como uma questão extremamente deflficada no curso de Cfiêncfias 

Socfiafis. O debate fofi fintenso e concflufiu-se que reflfigfião dfiz respefito à es-

coflha findfivfiduafl e que a escoflha de cada um deve ser respefitada e acefita. 

Expflfica a monfitora:



186 – educação poflítfica da juventude A EXPERIÊNCIA DO PARLAMENTO JOVEM

[…] mas a reflfigfião para mfim é uma cofisa mufito fimportante, sempre fofi, desde sempre 

eu partficfipo das cofisas da figreja e tafl e eu acho que também é o flugar da gente tá com a 

partficfipação sérfia dentro da figreja. Eu acho que a gente tem e agrega os vaflores, pratfica 

os vaflores… então para mfim é uma cofisa mufito fimportante a reflfigfião. E no curso de 

Cfiêncfias Socfiafis parece que é mafis perfigoso afinda faflar da reflfigfião… [rfisos] (Júflfia, PJ 

2004/2005).

Os estudantes de Arcos e Pafins atrfibuíram vaflor sfignfificatfivo à reflfigfião. En-

tre  os  cfinco  fintegrantes  do  grupo,  um  findficou  a  reflfigfião  como  segundo 

vaflor e três jovens a flfistaram como tercefiro vaflor. Em Beflo Horfizonte o vaflor 

reflfigfião teve duas findficações, uma em prfimefiro flugar e a outra em segundo 

flugar. Na compreensão dos jovens, a noção de reflfigfião é assocfiada à famíflfia, 

pofis os prfimefiros ensfinamentos reflfigfiosos são decorrentes das crenças fa-

mfiflfiares. Exfistem também os grupos de jovens organfizados pefla figreja que 

reafirmam a formação recebfida na famíflfia.

Eu cofloquefi reflfigfião em segundo flugar. Pra mfim, depofis da famíflfia. Eu sempre cofloco 

Deus junto com a famíflfia, mas reflfigfião pra mfim é uma segunda base. Várfios pensamen-

tos que eu tfive, várfios ensfinamentos que eu tfive, o jefito que eu trato as pessoas, eu 

aprendfi tudo dentro da figreja. Junto com a [...]. Tem várfios encontros do PJ [Pastorafl 

da Juventude] aqufi no [...] tem o EAC [Encontro de Adoflescentes com Crfisto] no centro, 

tem o MAC [Movfimento Amfigo de Crfisto]. Eu partficfipava de tudo. O JAC [Jovens Amfi-

gos de Crfisto] (Catarfina, PJ 2006, Arcos e Pafins). 

Os que findficaram a reflfigfião em tercefiro flugar expflficam que efla serve como 

fintermedfiação com outro vaflor. Um estudante reflacfionou a famíflfia, a reflfigfião 

e a honestfidade, afirmando que aprendeu o vaflor honestfidade com a famíflfia 

e com a prátfica reflfigfiosa orfientada para o estereótfipo da pessoa honesta. O 

finformante avaflfia que na atuaflfidade exfiste a dfiversfidade reflfigfiosa, o que tor-

na dfifícfifl fazer escoflhas. Assfim, nesse cenárfio, a famíflfia tem um fimportante 

papefl de base para a opção reflfigfiosa:

Só faflando uma cofisa sobre reflfigfião. A reflfigfião, nossa… eu respefito todas. Não tenho 

preconcefito nenhum, mas efla ficou mufito dfiscernfida. Tfipo assfim, efla abrangeu mufitas 

cofisas, tem tantas reflfigfiões que você até fica confuso. Então, no meu ponto de vfista, 

a  famíflfia,  você  tem  que  ter  uma  base  mufito  grande  na  famíflfia  pra  você  consegufir 

determfinada reflfigfião. Porque hoje a vfisão está mufito ampfla, exfistem mufitos estudos. 

Assfim, você vafi estudando e vafi flendo sobre o que acontece e o que não acontece. 

Você vafi abrfindo a cabeça e chega em um ponto que satura. Então, você tem que ter 
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uma base mufito boa para você não chegar na saturação na reflfigfião (Síflvfio, PJ 2006, 

Arcos e Paíns).

Querendo expflficar o camfinho porque eu cofloquefi em tercefiro… eu cofloquefi o número 

dofis honestfidade. Porque eu acho que a famíflfia te ensfina a honestfidade. A reflfigfião, por 

mefio  defla  você  tem  que  ser  honesto  com  tudo.  Então  a  honestfidade  faz  o  mefio  de 

campo entre a famíflfia e a reflfigfião. É uma harmonfia entre os dofis aí, você tem que saber 

camfinhar com os dofis juntos. Efla está entre os dofis. Só faflando uma cofisa sobre reflfigfião 

(Síflvfio, PJ 2006, Arcos e Pafins).

Outro justfificou que entre os dofis poflos (famíflfia e reflfigfião) está o amor. En-

tende que, para se pratficar uma reflfigfião, é precfiso ter amor. Um entrevfistado 

constata que a reflfigfião é uma segunda famíflfia e que ambas as finstfitufições 

reforçam sfimufltaneamente os vaflores uma da outra.

Eu  cofloquefi  a  reflfigfião  em  tercefiro,  porque  flfiga…  eu  cofloquefi  em  segundo  o  amor. 

Porque  prfimefiro  vem  a  famíflfia  que  vafi  te  dar  a  estrutura.  E,  figuafl,  vafi  depender  da 

sua famíflfia para você ter reflfigfião. Por fisso que eu cofloquefi a reflfigfião depofis da famíflfia, 

porque é efla que vafi te ensfinar a ter uma reflfigfião ou não. E eu cofloquefi amor porque 

pra você ter uma harmonfia entre reflfigfião e famíflfia você tem que ter amor. Porque, tfipo, 

se você vafi pratficar uma reflfigfião se você não tfiver amor não adfianta. [...] Eu ponho 

tudo que eu tenho até hoje fofi graças a Deus. Se não fosse Efle, nem exfistfir a gente 

exfistfirfia. Só que se a gente não tfiver amor por Deus não adfianta a gente frequentar a 

reflfigfião. Porque, a gente tendo amor, vamos ter dfiscernfimento no que fazer, a gente 

vafi ter respefito pra saber como fazer. Do amor vão safir mufitas cofisas que com esse 

conjunto vafi se aprovefitar bem a reflfigfião. Por fisso eu cofloquefi a reflfigfião depofis de 

amor (Marceflo, PJ 2006).

Inevfitaveflmente, quando o assunto é reflfigfião, Deus aparece no dfiscurso dos 

partficfipantes. Os aflunos percebem Deus como o prfincípfio de todas as cofi-

sas e argumentam que se a paflavra apresentada na flfistagem dos vaflores, ao 

finvés de reflfigfião, fosse Deus, seguramente, efla serfia escoflhfida em prfimefiro 

flugar, mas, o apresentado fofi a paflavra reflfigfião e, em decorrêncfia, a escoflha 

recafi para segundo ou tercefiro vaflor na escafla de preferêncfia.

Usefi em tercefiro. Iguafl efles faflaram da fimportâncfia da famíflfia e a flfigação da famíflfia com 

a reflfigfião. No caso se tfivesse Deus, efle serfia o prfimefiro. Segundo a famíflfia, mas como 

a paflavra é reflfigfião eu cofloquefi em tercefiro. Eu acho que a reflfigfião é como se fosse uma 

segunda  famíflfia.  É  uma  segunda  casa. Você  aprende,  reforça.  Geraflmente,  a  pessoa 
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que tem famíflfia e tem reflfigfião… a reflfigfião e a famíflfia fica reforçando uns os vaflores do 

outro (Paofla, PJ 2006, Arcos e Pafins).

Interessa ressafltar que dofis jovens expflficfitaram que, na atuaflfidade, passavam 

por uma crfise de fidentfidade reflfigfiosa e decflararam que questfionam a formação 

que receberam. Nesse processo, avaflfiam ser finevfitávefl uma tomada de decfisão 

sobre  o  afastamento  da  atfivfidade  reflfigfiosa  de  procedêncfia  ou  a  aproxfimação 

com várfias outras reflfigfiões.

7 – O sentfido atrfibuído ao vaflor educação 

O vaflor educação é sfignfificado de forma ampfla, abarcando desde processos 

de socfiaflfização ocorrfidos no sefio da famíflfia até a educação formafl, escoflar.

Na  percepção  dos  estudantes,  a  educação  confere  à  pessoa  um  caráter  de 

poflfidez, e a escoflarfização tem grande reflevâncfia na vfida das pessoas. Esta po-

sfição gerou poflêmfica, especfiaflmente porque um dos partficfipantes não com-

preendeu  a  centraflfidade  deste  tfipo  de  educação,  argumentando  que  dessa 

manefira a educação assume uma dfimensão “apenas materfiafl”. O debate fofi 

aquecfido e os demafis partficfipantes se esforçaram para justfificar que a educa-

ção é um camfinho de acesso a outros vaflores (educação como mefio), como o 

respefito, a figuafldade e a fraternfidade, como também para desenvoflver a capa-

cfidade de ação e de pensamento apurado, em um processo cognfitfivo.

Educação em todos os sentfidos, assfim, educação escoflar, educação famfiflfiar. A educa-

ção para mfim é mufito fimportante, porque, se a pessoa é mafis educada, efla tem mafis 

capacfidade de agfir meflhor, de pensar meflhor (Estefla, PJ 2008).

Educado no sentfido de ser uma pessoa que tem uma bagagem, né? E aí entra a ques-

tão da educação escoflar, porque é tudo, é um conjunto, a pessoa é educada desde a 

hora que nasce, né. A gente é educado, ou recebe educação, […] desde a hora que 

nasce. Aí é educação nesse sentfido, educação como enrfiquecfimento, da pessoa cons-

trufir, é um processo. (Júflfia, PJ 2004/2005)

Com a educação eu vou consegufir ser uma pessoa que tem que ter respefito, o vaflor 

da figuafldade, o vaflor da fraternfidade, então é essa educação que vafi me agregar esses 

vaflores, outros vaflores (Júflfia, PJ 2004/2005).
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Uma estudante percebe a finstfitufição escofla como mufito fimportante na vfida 

de uma pessoa exatamente porque efla acoflhe o sujefito desde os prfimefiros 

anos de vfida: “Eu acho que escofla também é mufito fimportante, porque as 

crfianças vão mufito novas para a escofla. Tem crfiança que fica o dfia fintefiro na 

escofla, então eu acho que fisso também pega. Não só a famíflfia” (Rebeca, PJ 

2007).

8 – O sentfido atrfibuído ao vaflor soflfidarfiedade

O vaflor soflfidarfiedade recebeu duas findficações entre os unfiversfitárfios e duas 

findficações entre os aflunos de ensfino médfio. Para os unfiversfitárfios, o vaflor 

se reflacfiona com o auxíflfio ao próxfimo e vafi aflém da esfera findfivfiduafl. Inde-

pendentemente  da  sfituação  ou  de  quem  quer  que  seja  atrfibuído  o  ato  de 

soflfidarfiedade, efle é sempre consfiderado fimportante. 

Eu acho bacana você ser soflfidárfio, né? Não fimporta o que esteja acontecendo. Tem 

uma frase que eu gosto mufito, porque é engraçada, que é: “Se não pode ajudar não 

atrapaflha, porque o fimportante é partficfipar”. Eu vejo soflfidarfiedade como fisso, sabe. 

Independente de cofisas, você está aflfi pra ajudar a fazer, pra ser feflfiz. Acho que é fisso 

(Bernardo, PJ 2007).

Eu acho que a nossa exfistêncfia não deve ser somente nossa, no sentfido egoísta de 

vfiver para esse mefio de preocupação consfigo mesmo e pensar em objetfivos de vfida 

só pra você, pra sua próprfia vfida e só pra aquefles que te cercam, numa esfera mufito 

pequenfinfinha, mufito flfimfitada (Vaflentfina, PJ 2005/2008).

Entre  os  estudantes  de  ensfino  médfio,  a  soflfidarfiedade  pode  ser  expflficada 

pefla dependêncfia entre as pessoas na vfida em socfiedade. Uma entrevfistada, 

da edfição de Arcos e Pafins, reflacfiona a soflfidarfiedade com o amor, no sentfido 

crfistão  de  amor  ao  próxfimo.  Enfatfiza  que  reflações  humanas  fundadas  na 

finstrumentaflfidade, expressão de egoísmo, devem ser superadas para que a 

soflfidarfiedade possa emergfir.

Eu acho que nós vfivemos em comunfidade e a gente depende do outro. E sempre um 

vafi tá por cfima e outro vafi tá por bafixo, porque se não vafi ter que tá flá em cfima né [...] 

eu acho que pra vfiver em comunfidade você precfisa ser soflfidárfio, porque o sfimpfles fato 

de você ver que aflguém tá mafl-humorado e defixar a pessoa no canto defla ou você ver 

que efla tá chateada e fir flá conversar já é uma soflfidarfiedade (Taflfita, PJ 2005/2006).



190 – educação poflítfica da juventude A EXPERIÊNCIA DO PARLAMENTO JOVEM

Porque  pra  mfim,  eu  acho  que  as  pessoas  têm  que  ter  com  os  outros  é  o  amor.  Pra 

mfim, o outro, o próxfimo é mufito fimportante. Porque às vezes a gente começa a tratar 

os  outros  de  uma  forma  mufito  errada,  tratando  os  outros  como  se  fossem  objetos. 

Enquanto efla puder me ajudar eu vou tratá-fla bem, enquanto efla me servfir vou tratá-fla 

bem e depofis eu não vou precfisar mafis defla. Não é só dessa forma que soflfidarfiedade 

se manfifesta (Daflva, PJ 2006 Arcos e Pafins).

O vaflor soflfidarfiedade exfige, em sfi, a conscfiêncfia do outro como aflguém por-

tador de dfirefito, como um semeflhante, nesse sentfido é substrato da condfi-

ção de cfidadanfia, como constatamos na fafla dos estudantes ao expflficfitarem 

os vaflores da esfera púbflfica.

9 – O sentfido atrfibuído ao vaflor dfiáflogo 

O vaflor dfiáflogo fofi cfitado por quatro estudantes unfiversfitárfios duas vezes 

em segundo flugar e duas vezes em tercefiro e é compreendfido como forma 

de crescfimento, amadurecfimento pessoafl e finterpessoafl: “Acho que a gente 

aprende  a  dfiaflogar,  a  vfida  cresce,  a  gente  consegue  construfir  outras  cofi-

sas…” (Lídfia, PJ 2007/2008).

É sfignfificado como vaflor-ponte, ou seja, aquefle que permfite finterflocução entre 

pessoas e assocfiações múfltfipflas com outros vaflores e, por fisso, exfige racfio-

cínfio apurado.

10 – O sentfido atrfibuído ao vaflor feflficfidade 

Esse vaflor é vfisto por três unfiversfitárfios como um mefio de aflcance do su-

cesso e de oportunfidades: “Cofloquefi feflficfidade porque uma pessoa que é 

reaflmente feflfiz, efla está, é…, as portas, eu acho que é mafis fácfifl as portas 

se  abrfirem,  porque  efla  consegue  ser  feflfiz  em  todos  os  sentfidos,  no  amor, 

profissfionafl” (Estefla, PJ 2008).

11 – O sentfido atrfibuído ao vaflor paz 

Esse vaflor teve três findficações por aflunos de ensfino médfio, e predomfinou 

em sua escoflha a segunda ordem de preferêncfia.

Para os aflunos, a paz é um vaflor que gera outros vaflores, tafis como amor, 
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aflegrfia  e  amfizade.  Na  percepção  dos  finformantes,  a  paz  representa  uma 

sfituação necessárfia e confortávefl  para  as  pessoas,  pofis  em  estado  de  paz 

o sujefito é capaz de pensar, refletfir e avaflfiar o certo e o errado, assfim, no 

entendfimento dos jovens, a paz gera boas ações.

Você precfisa ter peflo menos uma sfituação que você se sfinta confortávefl aflfi.Você pode 

ter momentos de conflfitos […] mas você precfisa ter aquefla caflma pra parar e pensar: 

“no que eu estou errada? No que as pessoas estão erradas? O que a gente pode me-

flhorar?” Acho que fisso fofi o que eu pensefi quando cofloquefi paz (Aflfice, PJ 2004/2005).

Eu cofloquefi a paz, porque eu acho que… eu cofloquefi mafis para a mfinha vfida, mas é que 

como eu dfisse na apresentação finficfiafl, eu sou mufito vofltado para o socfiafl. Eu acho que 

quando eu tenho paz comfigo mesmo eu consfigo ter a paz com as pessoas. Quando eu 

tenho a paz com as pessoas, fisso gera amor, aflegrfia, amfizade. Mas eu acho que na paz 

a gente pode se sentfir meflhor em fazer aflguma cofisa, em gerar uma boa ação, eu acho 

que é fisso para mfim. Na mfinha vfida a paz vem como vaflor (Gerafldo, PJ 2007).

As consequêncfias das ações orfientadas peflo vaflor morafl paz são para o bom 

e o bem, tanto para a vfida pessoafl quanto para a vfida em socfiedade.

12 – O sentfido atrfibuído ao vaflor cooperação 

O vaflor cooperação fofi findficado como tercefiro vaflor por dofis unfiversfitárfios. 

Os dofis entrevfistados que escoflheram esse vaflor dfizem tê-flo observado em 

suas  experfiêncfias  acadêmficas  de  pesqufisa  ou  de  extensão.  No  prfimefiro 

caso a estudante ressaflta este vaflor dfizendo que efle sustenta seu objeto de 

estudo e também expressa que vaflorfiza ações cofletfivas. 

Até  o  meu  estudo  de  capfitafl  socfiafl  passa  pefla  temátfica  da  cooperação,  e  fofi  engraçado 

como eu nunca tfinha me atentado de como fisso era um vaflor para mfim até que eu fufi apre-

sentar o meu trabaflho flá na UFMG, em um evento que teve. Aí um moço até faflou assfim 

comfigo “Cufidado só para atentar”, não fofi assfim a crítfica-mor não, mas “ Cufidado quando 

você trata o capfitafl socfiafl com tanto vaflor”, então eu vofltefi para cá pensando assfim: como 

eu ponho vaflor nfisso e não tfinha pensado né?[...] Fofi um vaflor que me moveu prfincfipaflmen-

te quando eu vfim para cá, e fisso, assfim, como as pessoas conseguem safir deflas mesmas 

para fazer uma cofisa conjunta com as outras pessoas. Sabe? (Angefla, PJ 2007).

No segundo caso, a cooperação está assocfiada, peflo depoente, a outros va-
flores. É a cooperação que possfibfiflfita suas ações de trabaflho se tornarem mafis 
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consfistentes:

Eu acredfito que aflguns trabaflhos do Parflamento Jovem e aflguns trabaflhos que eu fiz, eu 

percebo mufito que quando a gente se coopera, quando a gente trabaflha em conjunto, 

quando a gente junta eflementos e de certa forma a gente se organfiza, acho que fisso 

torna o trabaflho mafis forte, dá mafis força, dá mafis consfistêncfia ao seu trabaflho (Marflon, 

PJ 2005).

O jovem destaca que na base do trabaflho conjunto está a cooperação e 

que esse vaflor possfibfiflfita a autoorganfização. Em conseqüêncfia, é possí-

vefl obter como resufltado mafior consfistêncfia no trabaflho reaflfizado.

13 – O sentfido atrfibuído ao vaflor dfiscfipflfina 

O vaflor dfiscfipflfina é findficado peflos unfiversfitárfios uma vez em prfimefiro flugar, en-

tre os vaflores pessoafis, e outra em tercefiro. O vaflor é sfignfificado como fimpor-

tante para a concretfização das ações, uma espécfie de gufia para a organfização 

da vfida. Para uma unfiversfitárfia, a dfiscfipflfina se reflacfiona com os ensfinamentos 

do pafi, sendo fortemente referencfiada na famíflfia:

Eu  não  cofloquefi  famíflfia  como  o  prfimefiro,  mas  tem  a  ver  com  a  famíflfia  que  fofi  a  dfis-

cfipflfina. O que eu pensefi: desde pequena que os meus pafis, meu pafi prfincfipaflmente, 

exfigfia era a dfiscfipflfina: horárfio, estudar e tafl, então eu sempre fiquefi com a questão de 

dfiscfipflfina, dfiscfipflfina para fazer as cofisas para dar certo” (Bárbara, PJ 2008).

Pra gente poder escoflher camfinhos a gente tem que ter dfiscfipflfina, a gente tem que 

firmar e fir mesmo pra aqufiflo. Mas a gente tem que ter dfiscfipflfina, como que eu vou, o 

que eu quero estudar, como que eu vou segufir esse camfinho e pra mfim tá sendo um 

pouco  puxado  assfim  agora,  dentro  de  tudo  que  eu  já  estudefi,  das  cofisas  que  eu  tô 

vfivendo assfim, e a dfiscfipflfina eu tenho observado que é um ponto, assfim... Pra mfim é 

mufito fimportante, e que eu quero passar fisso pras pessoas também. E tô começando a 

perceber fisso mafis, porque senão a gente fica mufito soflto, a tendêncfia é a gente segufir 

fazendo as cofisas, a gente segue camfinhos, faz pesqufisa, faz trabaflho, mas às vezes 

não sabe pra quê. A dfiscfipflfina ajuda a gente a se organfizar e dfirecfionar mafis a vfida, o 

trabaflho (Pedro, PJ 2005).

Sem dúvfida a dfiscfipflfina é um eflemento do ato educatfivo. Nos depofimentos 

esse vaflor aparece com essa conotação – como fimportante componente da 

socfiaflfização recebfida na famíflfia, na escofla e como fator de estruturação da 
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vfida pessoafl, do estudo e do trabaflho. Esta segunda percepção é adqufirfida, 

peflo depoente, no curso unfiversfitárfio.

14 – O sentfido atrfibuído ao vaflor figuafldade 

O  vaflor  figuafldade  obteve  duas  escoflhas  entre  os  unfiversfitárfios,  uma  em 

segundo e outra em tercefiro flugar. Um entrevfistado dfiz não ver dfiferenças 

entre os seres humanos, acredfitando em uma “figuafldade de exfistêncfia”, sen-

tfindo-se fortemente fincomodado com as dfiferencfiações estabeflecfidas peflos 

preconcefitos:

Porque eu, na mfinha vfida, no meu vfiver, é uma cofisa que eu acredfito, que eu tenho 

certeza dessa figuafldade de todos nós e eu vejo tanto que as pessoas têm dfifficufldade 

em entender fisso, porque eu não consfigo fimagfinar que exfiste dfiferença entre nós 

porque todos nós somos os mesmos tfipos de ser, somos humanos, então as outras 

cofisas  que  vêm  de  vaflores,  de  cufltura,  de  opção,  nada  dfisso  consegue  superar  a 

figuafldade mafior que é essa figuafldade de exfistêncfia, figuafldade de todos nós sermos 

portadores de uma vfida e termos o dfirefito de vfivê-fla de uma manefira pflena e feflfiz 

respefitando os outros. Então fisso é uma cofisa que me fincomoda mufito, perceber 

nesse mundo de hoje o tanto que as pessoas afinda têm tantos preconcefitos e afinda 

passam por cfima de tantas cofisas por acharem que são mafiores ou meflhores do 

que  outras  pessoas,  sendo  que,  pra  mfim,  peflo  menos,  tá  tão  flonge  fisso,  somos 

todos figuafis, todos, por fisso deveríamos nos respefitar. Então fisso é uma cofisa que 

me fincomoda, perceber que a gente não acefita fisso e que é aflgo... é um prfincípfio 

mesmo, parte da figuafldade em quaflquer reflacfionamento que eu tenho (Márcfio, PJ 

2007/2008).

Já a outra entrevfistada sfignfifica a figuafldade por mefio de suas experfiêncfias 

de  vfida,  se  referfindo  especfificamente  à  noção  de  desfiguafldade  socfiafl  ob-

servada,  por  efla,  nas  reflações  famfiflfiares:  sfituação  de  trabaflho  do  pafi  e  da 

empregada de sua casa:

Em segundo flugar eu pus figuafldade, porque em várfios momentos da mfinha vfida, assfim, 

eu vfia sfituações mufito desfiguafis, como referêncfia a outra pessoa trabaflhando na mfinha 

casa [...] efla era mufito pobre e eu consfidero efla como uma referêncfia para mfim, para eu 

entender um pouco de desfiguafldade. Eu acho que a gente vfive mufito no nosso mundo 

e a gente esquece o mundo dos outros, então efla era a mfinha quebra de paradfigma, 

não sefi se é exatamente essa paflavra. Essa questão de figuafldade para mfim é mufito 

forte e por causa da mfinha famíflfia, porque meu pafi sempre teve que trabaflhar de turno, 
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então eu ficava assfim brava, porque meu pafi tem que fazer fisso e os outros pafis não 

têm que fazer fisso (Barbara, PJ 2008). 

O  conteúdo  das  faflas  sobre  o  vaflor  figuafldade  é  expressão  do  estádfio VI  ca-

racterfizado por Kohflberg: sua compreensão é expressa no entendfimento de 

que seres humanos têm vaflor por sfi só e é sustentada na unfiversaflfidade da 

condfição humana.

15 – O sentfido atrfibuído ao vaflor dfignfidade 

Estudantes de ensfino médfio entendem a dfignfidade no sentfido de honestfidade 

e também no sentfido de respefito peflo outro e por sfi mesmo. Este vaflor é per-

cebfido como expressão de garantfia de dfirefitos e de condfição de vfida. Vejamos: 

Em segundo flugar cofloquefi dfignfidade. Eu cofloquefi peflo segufinte motfivo: a gente dfiz 

pra gente ser dfigno, a gente tem que ser honesto também. E nesse sentfido ser dfigno 

é ser uma pessoa que tem respefito peflos outros, tem respefito consfigo próprfio, efla é 

honesta, efla procura fazer as cofisas certas. Tenta se gufiar com as cofisas que aprendeu 

com a famíflfia, com a formação que efla recebeu flá. E é fisso. Dfignfidade pra mfim é fisso 

( Emanuefl, PJ 2008/2009).

Dfignfidade. Iguafl eu faflefi, não sefi se está na ordem. Dfignfidade eu cofloquefi como ga-

rantfia de você ter os seus dfirefitos, vafi ter garantfia de condfição de vfida para vfiver bem. 

Por fisso que eu acho que é um vaflor fimportante. Garantfia de trabaflho, de vfiver bem 

também (Prfiscfifla, PJ 2007).

O sentfido desse vaflor é referencfiado na conscfiêncfia de que a dfignfidade tem 

íntfima assocfiação com outros vaflores aprendfidos nas reflações famfiflfiares e 

finterpessoafis e expressa, também, o flegado de dfirefitos de uma socfiedade.

As  formas  como  os  jovens  sfignfificam  os  vaflores  de  orfientação  findfivfiduafl 

são findícfio de que conferem a efles fimportâncfia para suas vfidas nas esferas 

prfivada e púbflfica. Atrfibuem a esses vaflores o sentfido de orfientação para o 

aflcance  de  metas  desejávefis  para  suas  vfidas;  consfideram-nos  também  e, 

prfincfipaflmente,  como  eflementos  constfitutfivos  de  suas  fidentfidades. Todos 

esses atrfibutos são sfinafis de que os vaflores são expressão de autocompre-

ensão e de autoconcefito, eflementos constfitutfivos da autonomfia do sujefito 

(KOHLBERG, 2009; PIAGET,1996; ROJAS et afl., 2004).
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Outro eflemento recorrente que denota que os jovens são capazes de prátfica 

de autonomfia é o fato de que, ao expflficarem o porquê da escoflha de certos 

vaflores,  efles  sustentam  sua  dfiscursfivfidade  no  prfincípfio  do  respefito  peflas 

pessoas, tratando-as como um fim em sfi mesmo.

Os racfiocínfios assocfiatfivos que desenvoflvem sobre vaflores expressam as va-

rfiadas experfiêncfias de vfida e evfidencfiam as racfionaflfidades que orfientam estas 

experfiêncfias – a afetfiva, a estratégfica que adapta mefios e fins para a obtenção 

do êxfito a que se aspfira e a comunficatfiva, que busca adequação entre fins e 

mefios fundamentando esta busca em pfiflares de convficção comum.  

Os jovens, ao expressarem o que pensam sobre os vaflores, defixam cflaro que 

a construção desse conhecfimento específico ocorre em finteração com o outro 

e com o mefio e que essa finteração é medfiada peflas ações do sujefito sobre 

esse  mefio:  os  jovens  mostram-se  capazes  de  flegfitfimar  regras  morafis  sem 

referêncfia ao prestígfio das figuras de autorfidade, o que expressa autonomfia.

Os vaflores pessoafis estão demarcados por dofis movfimentos. De um flado, a 

forte referêncfia às finstfitufições famíflfia, reflfigfião, educação e amfizade, o que 

denota um tfipo de morafl mofldada peflas convenções socfiafis típficas do Nívefl 

Convencfionafl. De outro a percepção da recfiprocfidade das reflações que esta-

beflecem em socfiedade – respefito mútuo – e a necessfidade de flegfitfimar suas 

ações por mefio da fidentfificação de normas e prfincípfios que os orfientam e 

que submetem ao crfivo da reflexão crítfica. Comportamento característfico do 

Nívefl Pós-Convencfionafl (KOHLBERG, 2009).

O que prevaflece, nesse âmbfito das faflas, é a expressão de afetfivfidade, po-

rém mescflada com a noção de dever morafl e aflficerçada em prfincípfios unfiver-

safis. O que se observa é que os jovens flegfitfimam regras e prfincípfios morafis 

finspfirados por vaflores que expressam recfiprocfidade, respefito, honestfidade, 

figuafldade,  entre  outros. Todas  essas  característficas  nos  permfitem  afirmar 

que encontramos jovens portadores de autonomfia morafl.

O sentfido atrfibuído aos vaflores poflítficos

1 – O sentfido atrfibuído ao vaflor democracfia
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Os unfiversfitárfios eflaboram sfignfificações sobre a democracfia consfiderando 

o campo teórfico concefituafl apreendfido no curso de Cfiêncfias Socfiafis e as ex-

perfiêncfias democrátficas vfivencfiadas por efles. O uso recorrente desse termo 

durante o desenvoflvfimento do PJ contrfibufiu para que efle fosse consfiderado 

como um vaflor reflevante. Um dos jovens entrevfistados reflata que, enquanto 

estagfiárfio na ALMG, justamente pefla aproxfimação com o Legfisflatfivo, passou 

a entender a democracfia de forma mufito partficuflar, ou seja, passou a reflacfio-

nar a democracfia ao processo de ação poflítfica. Observa-se uma assocfiação 

expflícfita entre democracfia e partficfipação:

Para mfim democracfia era mafis um concefito e agora eu tenho a democracfia mesmo 

como um vaflor, um vaflor de partficfipação (Rodrfigo, PJ 2006/2009).

Afinda  mafis  agora  atuando  em  um  estágfio  de  acompanhamento  flegfisflatfivo,  estar  aflfi 

dfiarfiamente acompanhando um processo de ação poflítfica, eu posso ver o tanto que a 

democracfia, a partficfipação poflítfica, a partficfipação efetfivamente do povo pode se tornar 

em ações poflítficas do povo né? (Lídfia, PJ 2007/2008).

A democracfia aparece como um vaflor por sfi mesmo e é entendfida como um 

dfirefito poflítfico entre os aflunos de ensfino médfio, assocfiada ao vaflor respefito:

A paflavra expflfica por sfi só. Efla já tem fimpacto suficfiente, não precfisa você expflficar. Você 

escoflhe a democracfia como um dfirefito poflítfico. Ser democrata é saber que você tem 

que respefitar tudo (Taflfita, PJ 2005, 2006).

Por fisso, peflo fato de você ter de respefitar a opfinfião dos outros, da mafiorfia (Jéssfica, PJ 

2005/2006).

Democracfia é a próprfia definfição de poflítfica. É o ato de faflar, de ser ouvfido, 

de  escrever,  de  poder  fler  e  expressar-se.  Essa  compreensão,  presente  no 

depofimento do jovem de ensfino médfio, agrega à democracfia os dfirefitos cfivfis 

do cfidadão moderno:

Eu cofloquefi democracfia. Democracfia é a base da poflítfica, desde flá da Grécfia. Eu acho 

que a democracfia é precfisamente essa definfição de poflítfica para mfim. Democracfia é 

o ato de faflar, de ser ouvfido, de escrever, de poder fler, de expressar … de fir e vfir. É a 

base da poflítfica, tanto poflítfica socfiafl, quanto poflítfica dos atores poflítficos, é a base go-

vernamentafl (Gerafldo, PJ 2007).
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Aflguns jovens de ensfino médfio consfideram a democracfia o meflhor sfistema 

poflítfico e a reflacfionam ao voto e à vfisão da mafiorfia, regra que deve ser res-

pefitada por aquefle que exerce aflgum cargo de representação poflítfica: 

Não  só  porque  todos  têm  o  dfirefito  de  votar,  mas  aquefle  que  é  escoflhfido  peflo  povo 

tem que pensar não só nefle, mas naquefles que o escoflheram […] tem que ter vfisão da 

mafiorfia que o escoflheu pra tá aflfi (Hefitor, PJ 2005/2006).

Eu cofloquefi também, porque é o sfistema de poflítfica que eu acredfito. Eu cofloquefi de-

mocracfia em prfimefiro flugar (Prfiscfifla, PJ 2007).

Eu  também  cofloquefi  democracfia.  Eu  acho  que  é  o  meflhor  sfistema  de  poflítfica. Abre 

espaço para a popuflação, e acho que fisso é mufito (Renata, PJ 2007).

A  democracfia  é  também  entendfida  como  figuafldade,  pofis  deve  sustentar  a 

reflação entre pessoas dfiferentes, mas ao mesmo tempo figuafis. Como a de-

mocracfia tem o sentfido de todos, de cofisa púbflfica, é assocfiada à figuafldade e 

ao consenso.

Afirmam os estudantes de ensfino médfio:

Eu cofloquefi em prfimefiro flugar a democracfia, que eu acredfito que na reflação poflítfica a 

gente tem que tratar de figuafl pra figuafl. Eu acho que as pessoas não são figuafis, mas a 

manefira pefla quafl você trata aflguém tem que ser. Então, eu acho que numa ação poflítfi-

ca a democracfia é o mafis fimportante (Cflarfice, PJ 2008).

Porque, por esse fato aí, né? A democracfia tem… a poflítfica tem que ser tratada com 

figuafldade.  Democracfia  e  figuafldade  eu  acho  que  têm  um  sfignfificado  mufito  próxfimo 

assfim,  em  certo  sentfido,  porque  a  poflítfica  trata  temas  que  reflacfionam  um  mundo 

em víncuflo, grupo cofletfivo, e que se não for tratado com figuafldade, com democracfia, 

não dá pra segufir em frente e não consegue chegar em um consenso (Emanuefl, PJ 

2008/2009).

Cofloquefi peflo sentfido do que efles faflaram, peflo próprfio da paflavra de ser a poflítfica de 

todos… Que efla se adequa, é centraflfizada e ao mesmo tempo tem a partficfipação de to-

dos. Eu acho fimportante, já que a cofisa púbflfica, né, a ação púbflfica dfiz respefito a todos. 

E é o que a gente vfive (Cecíflfia, PJ 2008).
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Uma jovem de ensfino médfio destacou a fimportâncfia da democracfia no Bra-

sfifl exatamente pefla experfiêncfia recente de dfitadura. A estudante ressaflta a 

fimportâncfia da decfisão de mafiorfia em sfituações democrátficas:

Eu acho que afinda mafis depofis aqufi no Brasfifl que a gente vfiu como que é… como fofi 

horrívefl o ocorrfido com a dfitadura e tafl, a gente vaflorfiza mafis a democracfia. E eu acre-

dfito que, quando você busca pefla mafiorfia, não um consenso, mas pefla mafiorfia depofis 

de um dfiáflogo, e tudo mafis, você tende a buscar o bem pra quantfidade, o meflhor pra 

mafiorfia. E eu acho que é fundamentafl pra ação poflítfica. Fofi fisso que eu cofloquefi ( Sofia, 

PJ 2008).

Um estudante de Arcos desenvoflve argumentos para afirmar que a educação 

deve anteceder a democracfia, pofis se o cfidadão for educado poflfitficamente, 

poderá  compreender  meflhor  o  sentfido  poflítfico  das  ações  e  das  propostas 

dos  poflítficos.  Outra  estudante  assocfia  a  democracfia  à  honestfidade,  pofis 

esse vaflor possfibfiflfita o eflefitor anaflfisar com mafis rfigor os fefitos poflítficos, dfis-

tfingufindo-os da poflítfica de cflfientefla. Os depoentes afirmam que a exfistêncfia 

de poflítficos corruptos está reflacfionada ao processo de formação da popufla-

ção, já que o poflítfico é escoflhfido peflo povo:

Eu cofloquefi democracfia também, mas em segundo. Se a gente for anaflfisar todos os 

sfistemas poflítficos que a gente já vfiu, poflítfico que eu tô faflando, entra dfitadura, esse 

trem todo. Eu acho, ao meu ver, que a democracfia é o meflhor, porque todos têm dfirefi-

to de se expressar e de decfidfir. Só que eu acho que vem depofis de educação só por 

causa dfisso, porque se todos os poflítficos e todas as pessoas que forem votar tfiverem 

uma boa educação eu acho que fica meflhor de exercer a democracfia, porque efles vão 

estar exercendo meflhor; efles vão estar mafis escflarecfidos; efles vão compreender me-

flhor o que está sendo proposto; efles vão saber anaflfisar meflhor as propostas; efles vão 

poder anaflfisar se aflguém está sendo faflso, se aflguém está fazendo faflsas promessas 

só por causa dfisso. Tem poflítfico que quando chega época de eflefição começa a dfistrfi-

bufir cestas básficas, dão materfiafl de construção, essas cofisas. Se todo mundo tfivesse 

uma boa educação, firfia ver que fisso não é bom. Você não deverfia votar no poflítfico 

desse jefito, porque figuafl… todo mundo tem democracfia, mas nem todo mundo tem 

educação  pra…  uma  educação  boa  pra  perceber  fisso. Tem  gente  que:  ‘Ah!  Efle  me 

deu um camfinhão de arefia e eu vou votar nefle.’ Se efle comprou seu voto, como você 

vafi votar no cara? Se efle comprou seu voto, depofis efle vafi fazer cofisas bem pfiores. 

Então, por fisso que eu cofloquefi democracfia depofis de educação (Marceflo, PJ 2006, 

Arcos e Pafins).
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Eu cofloquefi em segundo democracfia. Por causa como efla faflou, é um dfirefito que eu 

tenho e que o outro tem. Porque no dfirefito de escoflher eu posso coflocar quem eu 

quero que esteja flá, se sempre penso em uma cofisa, na mfinha vfida e na vfida púbflfica. 

Porque se a gente não está gostando da fimagem que a gente está vendo a cuflpa é 

nossa. Porque se temos poflítficos corruptos, se têm pessoas roubando, se temos o País 

que temos a cuflpa é nossa. Porque quem vota, quem cofloca efles flá, somos nós. E no 

meu tercefiro eu cofloquefi honestfidade. Porque honestfidade tem que vfir das duas partes, 

tanto da pessoa que está votando quanto do poflítfico. O meu pafi é vereador e eu vejo 

que tem gente que quatro horas da manhã, tem gente na mfinha porta pedfindo cofisas 

pro meu pafi. E meu pafi vafi e ajuda e tafl. E se estão pedfindo é porque tem aflguma cofisa 

errada. Porque meu pafi não vafi acordar quatro horas da manhã e vafi oferecer um camfi-

nhão de arefia pra efles. Efles vão flá pedfir. E se a pessoa vender um camfinhão de arefia 

peflo seu voto, que pena defla, porque efla que está querendo vender, não tem nfinguém 

obrfigando a efla vender. Quando você vafi votar é você quem vota e não poflítfico que te 

deu um camfinhão de arefia. Se o voto defla, a cfidadanfia defla… se a fluta das pessoas flá 

atrás não vafleu tão pouco pra efla, o probflema vafi refletfir nos probflemas que nós temos, 

na admfinfistração que nós temos, no país que nós estamos construfindo. Por fisso que 

eu acho democracfia, respefito e honestfidade estão juntos pra quem qufiser assumfir um 

cargo poflítfico, defender os dfirefitos da popuflação tem que pensar prfincfipaflmente nas 

pessoas que estão admfinfistrando o futuro da nação (Daflva, PJ 2006 Arcos e Pafins).

Nos  dofis  úfltfimos  depofimentos  são  expressfivas  as  múfltfipflas  assocfiações 

fefitas peflos jovens: prfimefiro a democracfia é entendfida como o meflhor sfis-

tema poflítfico, pofis garante o dfirefito de expressão e de decfisão do cfidadão. 

A educação é a garantfia do voto finformado, escflarecfido, efla torna o cfidadão 

capaz de avaflfiar com proprfiedade os candfidatos a cargos púbflficos. A demo-

cracfia está vfisceraflmente assocfiada à educação, ao respefito e à honestfida-

de e é a conjugação dessas vfirtudes que possfibfiflfita a superação da poflítfica 

de cflfientefla afinda presente na reflação poflítfica entre eflefitores e candfidatos 

no Brasfifl.

A  compreensão  sobre  a  democracfia  manfifestada  peflos  jovens  denota  que 

efles a assocfiam aos dfirefitos de cfidadanfia na conformação moderna flfiberafl: 

dfirefitos cfivfis, poflítficos e socfiafis.

2 – O sentfido atrfibuído à justfiça

Os jovens de ensfino médfio entendem a justfiça como necessárfia para a vfida 

em  socfiedade.  É  a  justfiça  que  assegura  o  respefito  ao  dfirefito  do  outro,  à 
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democracfia, à autorfidade e à flefi. Esse vaflor também é assocfiado à ordem e, 

nesse sentfido, deve ser consfiderado no nívefl máxfimo:

Aflém da questão do pfluraflfismo e da democracfia, pra vfiver em socfiedade é necessárfio 

justfiça. Senão um finfrfinge o dfirefito do outro e acaba que não exfiste mafis democracfia, 

não exfiste autorfidade, não exfiste flefi (Aflfice, PJ 2004/2005).

Eu acho que justfiça é um vaflor que a pessoa deve flevar efla ao máxfimo, efla tem que ser 

justa ao ponto flfimfite… não adfianta você ter autorfidade, você ter democracfia, se fisso 

não tem uma ordem… figuafl a próprfia justfiça (Uflfisses, PJ 2005/2006).

O  vaflor  justfiça  é  também  assocfiado  ao  dfiáflogo.  No  entendfimento  da  estu-

dante de ensfino médfio, não é possívefl fazer justfiça sem dfiáflogo:

Justfiça é fimprescfindívefl. […] Fazer justfiça de verdade, porque fisso é a base também, as-

sfim como o dfiáflogo, como você vafi fazer justfiça sem dfiáflogo? Como tudo que eu cofloquefi, 

eu acho mufito fimportante a justfiça para a desfiguafldade, essas cofisas (Josfiane, PJ 2007).

A  justfiça  é  percebfida,  afinda,  como  essencfiafl  à  ação  poflítfica,  pofis  pode  fim-

pedfir a ação daquefles que buscam benefícfios próprfios. Entende-se que a 

poflítfica  fofi  crfiada  para  ser  justa  e  que  a  justfiça  permfite  consfiderar  mufitos 

finteresses.  Na  opfinfião  de  uma  estudante  de  ensfino  médfio  a  justfiça  deve 

favorecer aos que têm razão:

Tem que ser essencfiafl na ação poflítfica. É dfifícfifl assegurar uma ação poflítfica para todos, 

o  que  ocorre  é  a  tentatfiva  de  beneficfiar  quem  está  mafis  próxfimo.  Exfiste  mufita  desfi-

guafldade: eu tenho o que aquefle que me coflocou no poder não tem. Isso não é justo 

(Hefitor, PJ 2005/2006).

Justfiça, porque mufitas vezes na ação poflítfica não há justfiça consfideradas outras, como 

que eu posso dfizer… tfipo, outros finteresses. Na mfinha opfinfião, o prfimordfiafl deverfia ser 

a justfiça, porque a poflítfica fofi crfiada pra ser justa, né?. Pra favorecer aqufiflo que tem 

razão (Joana, PJ 2008).

Para um estudante de Arcos, a noção de justfiça no Brasfifl é confusa, uma flefi 

anufla a outra ou não é bem executada:

A  nossa  justfiça,  e  se  você  for  pegar  todas  as  flefis  que  nós  temos,  você  vafi  ver  que 

nós temos uma justfiça até flegafl, efla não é rufim não. Só que tem certos pontos defla é 
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confuso, tem flefi que anufla a outra e prfincfipaflmente que efla não é bem executada. Efla 

tfinha que ser mafis bem executada. Por fisso eu cofloquefi efla em tercefiro, porque efla 

é bastante fimportante e se fosse bem executada… tem que ser mafis trabaflhado em 

cfima dfisso (Marceflo, PJ 2006, Arcos e Pafins).

Os estudantes de ensfino médfio decflaram que na vfida púbflfica é fimportante 

buscar o que é mafis justo, o que é meflhor para a mafiorfia. É precfiso cufidar 

para que não haja finjustfiça, corrupção e fimpunfidade:

Eu cofloquefi a justfiça, efla tem que ter, efla mufitas vezes não é [...] na ação poflítfica uma 

prfiorfidade. Aí, eu não sefi quem dfisse: ‘Ah, porque é poflítfica no Brasfifl, aí tem corrup-

ção’. Aí fisso é um assunto váflfido sobre poflítfica brasfiflefira. E é faflta de justfiça, a corrup-

ção, e eu acho que a justfiça deverfia ser tratada como base da democracfia. E acho… 

não só da democracfia, né, mas em todos os aspectos (Emanuefl, PJ 2008/2009).

Eu também cofloquefi justfiça em segundo flugar. Porque eu acho que na vfida púbflfica, 

assfim e tafl, você buscar o mafis justo, o mafis correto, o que é meflhor pra mafiorfia e 

tafl, tem que ser uma das bases da poflítfica. Afinda mafis atuaflmente, que a gente vê 

que a justfiça não está tão… está mefio devagar ou então defixa as cofisas ficar mefio 

fimpune e tafl. Acho que efla tem que ser mafis vaflorfizada, porque efla é fimportantíssfima 

(Sofia, PJ 2008).

Eu  cofloquefi  justfiça.  Porque  da  mesma  forma  que  tem  que  ter  partficfipação  dos  dofis 

flados, tem que ter justfiça dos dofis flados. Porque, ao escoflher seu candfidato, figuafl a 

vereador flá em Pafins, a cfidade tem dofis mfifl habfitantes aí vfira e fafla: “Eu vou votar nefle 

porque efle precfisa.” Tem que ter justfiça, não é justo o cara estar flá… tfinha um que era 

semfianaflfabeto, acho que não tem condfição (Paofla, PJ 2006, Arcos e Pafins).

O vaflor justfiça na fafla dos estudantes de ensfino médfio está assocfiado aos 

vaflores  fintegrfidade,  honestfidade,  respefito,  figuafldade  e  dfiáflogo.  Também 

apresenta assocfiação com a ordem socfiafl e, consequentemente, com a flefi 

e a autorfidade. Aqufi se desenha o sentfido moderno de fundação do estado 

por mefio de um contrato capaz de gerar uma flefi que expresse a vontade de 

todos ou da mafiorfia e finstfitua o exercícfio flegítfimo do poder poflítfico. 

Segundo  Kohflberg  (2009),  o  prfincípfio  de  justfiça  exfige  que  seres  humanos 

sejam consfiderados como fim em sfi mesmo e, também, que deveres sejam 

correflatfivos aos dfirefitos, o que para o autor expressa a noção de reversfibfiflfi-

dade, ou seja, o reconhecfimento de que um dfirefito fimpflfica o dever de reco-
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nhecer tafl dfirefito nas demafis pessoas. Os jovens ao expressarem o sentfido 

que atrfibuem ao vaflor justfiça demonstram ser portadores da noção de rever-

sfibfiflfidade, um dos fundamentos da autonomfia do findfivíduo.

3 – O sentfido atrfibuído ao vaflor partficfipação 

Para  os  unfiversfitárfios,  a  partficfipação  é  entendfida  como  fintrínseca  à  ação 

poflítfica, como expressão de movfimento no sentfido de tomar parte, de estar 

junto em defesa de aflgo:

Uma ação cflama partficfipação, a pessoa safir do flugar para partficfipar, né? Eu precfiso dar 

aflgum passo para agfir, então entendo a poflítfica, a partficfipação, querer partficfipar (Júflfia, 

PJ 2004/2005).

Eu acho que o poflítfico mesmo, que na ação poflítfica o fator prfincfipafl é a partficfipação, é todos 

safir juntos em profl de aflguma cofisa (Estefla, PJ 2008).

A ação cofletfiva poflítfica pressupõe partficfipação (Rodrfigo, PJ 2006/2009).

Um monfitor assocfia partficfipação a aprendfizado e expflfica que para partficfipar 

é necessárfio que se finstafle uma sfituação de dfiáflogo: você fafla, ouve, racfio-

cfina a partfir do argumento do outro, aprende as regras do jogo democrátfico. 

Partficfipação é entendfida como um ato educatfivo:

O termo partficfipação, em sfi, tem uma flógfica de aprendfizado, é… você partficfipa, você 

tem  essa  questão,  o  dfiáflogo  e  a  fafla,  você  pensa  a  questão  do  outro,  a  questão  de 

saber ouvfir, a questão também de saber faflar, a hora também, a questão do educatfivo 

também, né? (Gerson, PJ 2006/2008).

Partficfipação é entendfida por aflguns estudantes de ensfino médfio como um 

mefio  de  o  cfidadão  vfiver  uma  sfituação  de  democracfia  e  como  fim “demo-

cracfia é o meflhor mefio para ter partficfipação popuflar”. Está sfignfificada como 

dfirefito de voto, como partficfipação em reunfiões, e também é entendfida como 

a possfibfiflfidade de o cfidadão acompanhar o que acontece na vfida púbflfica do 

Legfisflatfivo, verfificar o andamento das ações poflítficas.

Eu  cofloquefi  partficfipação.  Partficfipação  é  um  mefio  do  cfidadão  na  democracfia,  e  no 

caso da democracfia serfia fimportante porque não terfia jefito uma democracfia sem par-
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tficfipação popuflar. Democracfia é o meflhor mefio para ter partficfipação popuflar (Prfiscfifla, 

PJ 2007).

O meu tercefiro eu cofloquefi partficfipação. Porque eu acho que tem que ter a partficfipação 

tanto dos eflefitores na vfida poflítfica, partficfipar das reunfiões, da câmara. Ver como está o 

andamento. E também a partficfipação dos poflítficos na vfida púbflfica. Ver quafis as neces-

sfidades, acompanhar mafis, não só baflançando a mão na época das eflefições (Paofla, PJ 

2006, Arcos e Pafins).

Os estudantes, apesar de opfinarem que a partficfipação não se restrfinge ao 

ato  de  votar  e  que  é  necessárfio  o  acompanhamento  das  ações  púbflficas 

dos poflítficos eflefitos, não se manfifestaram sobre a partficfipação no sentfido 

de tomada de decfisão, aspecto centrafl da partficfipação poflítfica no contexto 

contemporâneo.

4 – O sentfido atrfibuído ao vaflor cfidadanfia

No dfiscurso dos unfiversfitárfios, a cfidadanfia é finterpretada como um dfirefito 

de todos, o que para efles fimpflfica partficfipação. Avaflfiam que, na atuaflfidade, o 

vaflor cfidadanfia é banaflfizado no cotfidfiano. Expflficam:

É um vaflor, eu acho que você ter, e você ter que dar conta desse títuflo que você recebe 

de cfidadão eu acho que é com a partficfipação, fincflusfive é o que dá abertura, é a sua 

apresentação para te dar a partficfipação, né? Então é um títuflo que te dão, que você 

carrega por dfirefito, né? (Júflfia, PJ 2004/2005).

Eu acho que essas paflavras cfidadanfia, democracfia também são tão usadas, e me per-

gunto o que é reaflmente cfidadanfia, democracfia. Porque quando se fafla de democracfia 

e cfidadanfia, você pegou um flfixo no chão, você é cfidadão (Gerson, PJ 2006/2008).

A concepção de cfidadanfia formuflada por Marshaflfl (1967) – um status conce-

dfido àquefles que são membros de uma comunfidade com dfirefitos e obrfiga-

ções finerentes a esse status – possfibfiflfita-nos compreender a formuflação dos 

jovens “ [...] é um títuflo que te dão, que você carrega por dfirefito”.

Os estudantes de ensfino médfio compreendem cfidadanfia assocfiada ao co-

nhecfimento que o findfivíduo tem sobre dfirefitos e deveres, que é adqufirfido e 

deve ser transmfitfido a outros para que usufruam dos mesmos dfirefitos:
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Eu acho que o próprfio ato de ser cfidadão é ter o conhecfimento e passá-flo pra frente. 

Não adfianta você saber de um benefícfio pra uma comunfidade carente se você não pôr 

essa comunfidade pra flutar. Então você precfisa passar essa finformação e defixar as pes-

soas opfinarem e passarem as deflas também (Taflfita, PJ 2005/2006).

Eu cofloquefi em segundo cfidadanfia. Peflo fato da poflítfica envoflver cofisas púbflficas, cofisas 

de todos, a cfidadanfia devfia ser meflhor pratficada pefla gente. A partfir de nossa cfidadanfia 

favorecer a poflítfica. Porque a cfidadanfia a gente não entende. Uma hora você está que-

rendo cfidadanfia, mas pouca gente pratfica cfidadanfia, sabe o que é cfidadanfia. E é exercer 

seus  dfirefitos,  seus  deveres,  saber  usar  os  seus,  o  que  você  tem,  seus  argumentos, 

seus conhecfimentos pra favorecer aqufiflo que está sendo debatfido para o bem gerafl, o 

bem de todos. E é fisso (Emanuefl, PJ 2008/2009).

Nesse sentfido, a prátfica da cfidadanfia favorece a poflítfica e esta envoflve a 

cofisa púbflfica. Cfidadanfia é assocfiada à democracfia no sentfido de que ex-

pressa preocupação com os outros. Entendem também que a democracfia 

serve ao cfidadão e este pode ser atfivo ou finatfivo. O cfidadão atfivo partficfipa 

e dfiscute. A cfidadanfia é o ato de dfizer, ouvfir e escrever, e fisso é premfissa 

do PJ:

Então, eu cofloquefi cfidadanfia, porque, enfim, eu acho que está flfigada à democracfia, de 

ter cfidadanfia, de se preocupar com os outros, essa cofisa toda (Josfiane, PJ 2007).

Eu cofloquefi cfidadanfia como segundo. Cfidadão porque a democracfia serve o cfidadão. 

Aí é aquefle segundo passo, você pode ser cfidadão atfivo e cfidadão finatfivo. Porque tem 

pessoas que têm dfirefito de mudar, têm dfirefito de fazer e não exercer esse dfirefito, ou 

abre mão desse dfirefito. Quem é cfidadão partficfipa, dfiscute. Eu acho que é uma premfis-

sa do Parflamento Jovem, a cfidadanfia, o ato de dfizer, ouvfir, escrever (Gerafldo, PJ 2007).

A conotação reflatfiva à cfidadanfia que prevaflece entre os jovens de ensfino mé-

dfio é de fefição repubflficana, prfivfiflegfiam o bem comum, com vfistas ao aflcance 

do bem púbflfico – vfida atfiva. O exercícfio da cfidadanfia converte o cfidadão em 

autor poflítfico responsávefl por sua comunfidade de pertencfimento.

5 – O sentfido atrfibuído ao vaflor honestfidade

De acordo com a narratfiva dos unfiversfitárfios, a honestfidade aparece como 

um vaflor capaz de evfitar a corrupção:
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Corrupção é uma cofisa que me finqufieta demafis e eu acho que quando a pessoa não é 

honesta, efla tem um camfinhar por camfinhos errados. Por fisso eu cofloquefi honestfidade 

(Estefla, PJ 2008).

Dfiferencfiar  a  questão  do  púbflfico  e  do  prfivado,  porque  fisso  pode  gerar  uma  questão 

de corrupção também. A corrupção vafi até mufito aflém da questão da transferêncfia de 

renda, questão até de saber, de representar e a questão de ser honesto perante o outro 

também (Gerson, PJ 2006/2008).

Os aflunos de ensfino médfio consfideram a honestfidade uma vfirtude prfiorfitárfia 

à ação poflítfica. Deve ser uma quaflfidade de quem é flíder, de quem é repre-

sentante e de quem é representado:

O prfimefiro vaflor eu cofloquefi honestfidade. Eu acho que quem está representando a gen-

te, tanto quem está representando, quanto todo cfidadão, tem que ser honesto naqufiflo 

que faz. O cfidadão na hora de votar tem que ser honesto, tem que ser reaflmente o que 

efle conhece, e o que é mesmo o que te representa. E o representante, mafis do que 

nunca, tem que ser honesto, tem que representar a vfida de todos. Democracfia permfite 

fisso. Se você não for honesto também corre o rfisco de não serem honestos com você. 

Então, eu acho prfiorfitárfia a honestfidade em uma ação poflítfica (Arthur, PJ 2006).

Pra pessoa ser um flíder tem que ser honesto, porque é figuafl efla faflou, não passar pra 

frente as cofisas se não for sfincero e honesto, aí não dá (Jéssfica, PJ 2005/2006).

A honestfidade é entendfida como dever essencfiafl na vfida de um cfidadão, seja 

no âmbfito pessoafl seja no púbflfico. É assocfiada à reflação transparente com 

as pessoas e consfigo mesmo.

Eu cofloquefi honestfidade também. No tercefiro. Afinda mafis, tfipo assfim, a honestfidade 

que nem o […] faflou. Expflficou que, na parte da vfida prfivada e tafl, é tfipo essencfiafl, básfi-

co, é fimportantíssfimo. Só que na vfida poflítfica, dfiante desse quadro de corrupção e tafl, 

parece que a honestfidade é uma cofisa tão básfica e essencfiafl, e assfim está se tornando 

quando você tem um prazer em ser honesto. Mas eu acho que honestfidade na vfida poflí-

tfica é essencfiafl, porque você está tratando de bens púbflficos e tentando ver o finteresse 

de várfias pessoas e tafl. Você tem que ser honesto com o que as pessoas esperam de 

você. E você mesmo com o que você esta fazendo (Sofia, PJ 2008).

Eu cofloquefi honestfidade, porque tem que ser honesto e transparente também, tanto 

com as outras pessoas quanto com você mesmo. Então, tanto poflítficos têm que ser 
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honestos. E como efle faflou, na hora de votar também tem que ser honesto (Rebeca, 

PJ 2007).

Na poflítfica também esse é um vaflor básfico, pofis poflítfica refere-se ao bem pú-

bflfico; nesse sentfido, todo poflítfico tem de ser honesto e todo cfidadão/eflefitor 

tem de ser honesto na hora de votar:

Eu cofloquefi assfim. A honestfidade, porque eu acredfito que tudo na vfida a gente tem 

que ser honesto, né? Tanto conosco quanto com os demafis. Em reflação à poflítfica você 

deve procurar favorecer aquefle que está certo, que está sempre correto, findependente 

se fisso vafi te favorecer ou não (Joana, PJ 2008).

A honestfidade é contraposta à corrupção e ao voto como bem de troca. Essa 

finterpretação fofi provocadora e finstaurou-se uma poflêmfica entre os jovens de 

Arcos e Pafins sobre a compra de voto. Em consequêncfia, uma pergunta: serfia 

antfiétfico vender o voto por necessfidade? Durante a dfiscussão ficou cflaro que 

essa temátfica evfidencfia a experfiêncfia de compra e venda de voto vfivencfiada 

peflos jovens na regfião:

[…] porque se temos poflítficos corruptos, se têm pessoas roubando, se temos o país 

que temos a cuflpa é nossa. Porque quem vota, quem cofloca efles flá somos nós (Daflva, 

PJ 2006 Arcos e Pafins).

Eu cofloquefi honestfidade em segundo flugar, porque a honestfidade dos poflítficos não 

tá  mufito  flfimpa  na  nossa  vfisão.  Se  nós  formos  ver,  tudo  bem  que  a  gente  cofloca 

flá dentro da prefefitura, dentro da câmara, tudo bem que a gente cofloca. Mas se a 

gente chega ao ponto de ter que pedfir aflguma cofisa para a nossa cfidade é porque 

tá fafltando, é porque não nos oferecem. Não que a gente seja burro ou estúpfido 

de vender o nosso voto, a necessfidade hoje está tão grande, o capfitaflfismo, finfeflfiz-

mente, move o mundo, e se a gente não tfiver honestfidade pra trabaflhar a gente não 

consegue. Infeflfizmente a gente vende voto sfim, porque se a gente está precfisando 

de um teto, de botar uma arefia para termfinar a mfinha casa… eu venderfia meu voto 

sfim. Porque eu querfia que a mfinha famíflfia estfivesse bem meflhor, e serfia faflta de 

honestfidade, mas serfia um modo de sobrevfivêncfia e finfeflfizmente é o que temos 

hoje. E se nós não tfivermos honestfidade fisso nunca vafi acabar. Não vafi ter como 

(Catarfina, PJ 2006, Arcos e Pafins).

O Síflvfio fez uma observação que eu também concordo com efle. Eu venderfia meu voto 

e venderfia até para todo mundo e depofis eu votava em quem eu qufisesse. O cara tá 
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pagando. Efla fez uma observação. Isso é faflta de honestfidade (Marceflo, PJ 2006, Arcos 

e Pafins).

Isso é faflta de honestfidade com o poflítfico corrupto (Paofla, PJ 2006, Arcos e Pafins).

Mas efle fez faflta de honestfidade com a gente. Venderfia se fosse em caso de neces-

sfidade sfim. Se você não tem necessfidade, por que você venderfia? (Marceflo, PJ 2006, 

Arcos e Pafins)

Na úfltfima eflefição que teve flá em Pafins, tava assfim, mas bem menos que na penúfltfima, 

mas a compra de votos estava cflara. Chegou um rapaz e querfia comprar o voto por 

130. Por 70 reafis eu não serfia desonesta com efle não, e preferfi não pegar, e faflefi: ‘150 

é mufito’, por 70 e nem por mfifl, eu votava no candfidato que efle querfia. Mas eu podfia 

fazer uma cofisa, usar os vaflores aflfi. Eu podfia pegar esse 70 reafis e votar em quem eu 

qufisesse. E vender meu voto então por 70 reafis, sem nenhum caso de necessfidade. Eu 

fia pegar e doar pro abrfigo (Paofla, PJ 2006, Arcos e Pafins).

Efle podfia pegar e dar 35 pra cada doação e pronto. E nfisso, finvofluntarfiamente, o poflítfico 

firfia estar fazendo uma boa ação (Marceflo, PJ 2006, Arcos e Pafins).

A  prátfica  de  compra  de  votos  expressa  o  dfiflema  do  unfiversaflfismo  morafl 

versus reflatfivfismo (honestfidade versus necessfidade contfingente); o debate 

sobre a étfica na ação poflítfica – os fins justfificam os mefios? Essa dfiscussão 

cflássfica  também  evfidencfia  a  prevaflêncfia  da  racfionaflfidade  finstrumentafl  no 

ato poflítfico concreto.

Na  finterpretação  dos  estudantes,  a  honestfidade  é  também  assocfiada  à 

dfiscfipflfina. Essa assocfiação é estabeflecfida no sentfido de reafirmar que os 

poflítficos e cfidadãos devem ter conscfiêncfia da honestfidade e serem dfiscfi-

pflfinados, pofis só assfim é possívefl aboflfir a prátfica do voto como bem de 

troca. Uma jovem assocfia dfiscfipflfina à dfitadura; nesse sentfido, opfina que se 

não tfivéssemos o regfime dfitatorfiafl antes da democracfia “o nosso mundo 

serfia uma bagunça”. Segundo afirma, prfimefiro vem a dfiscfipflfina e depofis a 

flfiberdade:

E é por fisso que depofis eu cofloquefi a dfiscfipflfina, porque os poflítficos têm que ter a dfiscfi-

pflfina e as pessoas têm que ter a dfiscfipflfina e a conscfiêncfia de saber. Um outro processo 

que eu cofloquefi a dfiscfipflfina… eu não sou a favor da dfitadura, eu não voto nem na dfita-

dura e nem no nazfismo. Mas o que serfia do nosso País se não tfivesse tfido a dfitadura 
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pra depofis vfir a democracfia, porque se a gente tfivesse a democracfia antes da dfitadura 

o nosso mundo hoje serfia uma bagunça. Iguafl a nossa casa, prfimefiro a gente tem rédea 

curta quando a gente é pequeno, pra depofis os nossos pafis sofltarem a gente. Com o 

mundo fofi a mesma cofisa. A gente teve que aprender a dfitadura para saber as cofisas 

para depofis nos darmos ao dfirefito de fir e vfir, de pensar e agfir. Por fisso eu cofloquefi a 

honestfidade e a dfiscfipflfina nesse ponto que eu faflefi na parte da dfitadura (Catarfina, PJ 

2006, Arcos e Pafins).

6 – O sentfido atrfibuído ao vaflor cooperação

A  cooperação  aparece  quatro  vezes  na  escoflha  dos  unfiversfitárfios.  Em  um 

prfimefiro sentfido a cooperação aparece como um fim aflcançado pefla partficfi-

pação, no segundo sentfido aparece como mefio, necessárfia para o aflcance 

de boas poflítficas.

Acho que a partficfipação pode flevar, ou não, mas nessa flógfica de flevar à democracfia, 

como um prfimefiro vaflor, efla fleva à cooperação. (Rodrfigo, PJ, 2006/2009).

Eu acho que em uma ação poflítfica tem que ter esse fideafl mesmo, que nem quando a gente 

estuda: “Por que as poflítficas de BH não dão certo?” Porque não tem cooperação, né? É por-

que a gente tá sempre tentando ganhar, sempre tentando tfirar e nunca tentando construfir 

juntos (Ângefla, PJ 2007).

Para os estudantes de ensfino médfio, a cooperação é vaflor poflítfico, prfimefiro 

porque possfibfiflfita o bem de todos e segundo porque o que caracterfiza a ação 

poflítfica é seu caráter de ação cofletfiva:

Eu cofloquefi cooperação porque eu acho que as reflações poflítficas, eflas tem que ser.… 

efla tem que contrfibufir, efla tem que cooperar pra um bem, um bem de ação de todos. A 

cooperação, efla vem de todos pra todos, entendeu? Acho que por fisso que eu cofloquefi 

(Cecíflfia, PJ 2008).

Aqufiflo que a Cecfi faflou. Porque em uma ação poflítfica você não está sozfinho. Ambos têm 

que cooperar, então, com as pessoas. Então cooperar é fundamentafl (Cflarfice, PJ 2008).

A ação cooperatfiva é fruto de construção conjunta e é aqufi contraposta ao 

finteresse  findfivfiduafl  e  egoístfico.  Segundo  Kohflberg  (2009),  a  morafl  da  coo-

peração tem por substrato o respefito mútuo, a recfiprocfidade, a percepção 

apurada da soflfidarfiedade e da figuafldade de dfirefitos.
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7 – O sentfido atrfibuído ao vaflor dfiáflogo 

O dfiáflogo apareceu sefis vezes entre os unfiversfitárfios como um vaflor poflítfico. 

Aflguns o consfideram fundamentafl para a ação poflítfica em bases democrátficas, 

pofis é por mefio do dfiáflogo que se convence o outro. Nesse sentfido efle pos-

sfibfiflfita o exercícfio argumentatfivo sobre determfinada opfinfião. O dfiáflogo deve 

ser prátfico, especfiaflmente quando é componente de negocfiação poflítfica entre 

nações. É também entendfido como fimportante ferramenta de educação poflí-

tfica. Esse vaflor aparece assocfiado à dfiversfidade, à cooperação, à partficfipação 

e é contraposto ao autorfitarfismo, ao egoísmo e à apatfia:

Eu cofloquefi. No tercefiro. Também como uma característfica, como eflemento fundamen-

tafl para que se finvfista a ação poflítfica, pensando que não pode ser aflgo egoísta, tem 

que ser pensada na questão da dfiversfidade, tem que ser representatfiva de todos, aí 

também pensando um pouqufinho de Habermas sobre a teorfia da partficfipação, de dfife-

rentes esferas, conversão, pra poder gerar aflguma ação tem que ser nesse sentfido. Eu 

acho também fundamentafl porque no exfistfir a gente tá numa dfitadura, a gente tá sem 

possfibfiflfidade de ser pessoas poflítficas, então serfia também fimpossívefl. Apesar também 

de mufitas vezes a gente negar esse dfiáflogo, ficar afastado, apátfico, mas aí é por próprfia 

escoflha (Vaflentfina, PJ 2005 a 2008).

Eu cofloquefi dfiáflogo. Porque eu tfinha faflado um pouqufinho sobre cooperação, mas não 

exfiste cooperação se não houver dfiáflogo. Mas eu penso no dfiáflogo que você não precfi-

sa ser aquefla cofisa extensfiva, maçante, eu acho que são cofisas rápfidas, entendeu? Pra 

facfiflfitar, aquefla cofisa mafis pragmátfica, aquefla cofisa assfim, se a gente está faflando de 

país, de nação, de Estado, a gente tá faflando de fases também, a gente tá faflando de 

progresso, a gente tá faflando de competfitfivfidade com outros países, então se houver 

dfiaflogo... (Pedro, PJ 2005).

Eu cofloquefi como vaflor. E eu acho que é mufito do que o próprfio PJ traz, que é esse 

dfiáflogo da unfiversfidade com o ensfino médfio, um dfiáflogo entre os jovens de escoflas 

prfivadas e púbflficas e tentar passar todas esses vaflores no finafl das contas por mefio do 

dfiáflogo, para que efles tomem conscfiêncfia e possam perceber a sua capacfidade crítfica 

de avaflfiar a poflítfica, e toda a poflítfica que acontece no âmbfito não só da regfião de Beflo 

Horfizonte, mas também no Brasfifl (Meflfina, PJ 2007).

O dfiáflogo possfibfiflfita o conhecfimento das dfiferentes razões, das dfiferentes 

posfições  poflítficas,  também  é  condfição  de  superação  de  competfitfivfidade 

para que se estabefleçam bases de acordos entre partes conflfitantes.
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8 – O sentfido atrfibuído ao vaflor pfluraflfismo

Pfluraflfismo  tem  sentfido  anáflogo  à  dfiversfidade  na  representação  de  finteres-

ses, na percepção dos estudantes de ensfino médfio. Entendem que é precfiso 

assegurar espaço de partficfipação para as mfinorfias, para a representação das 

dfiversfidades de cflasse no poder. Todos devem ter o dfirefito à voz, esse é um 

dever da democracfia. A compreensão desse vaflor também expressa a flfiberda-

de findfivfiduafl, no sentfido de flfiberdade negatfiva – manfifestação de opfinfião sem 

ser reprfimfido peflo Estado:

Eu cofloquefi pfluraflfismo com a dfiversfidade, porque eu acho que em um país é precfiso 

abrfir espaço para todas as mfinorfias. Eu acho que é fisso. Não pode ser uma cofisa. Tem 

que ter espaço de partficfipação dessas dfiversfidades. Todo mundo tem que ter voz, eu 

acho que essa é a proposta da democracfia. E aí entra a flfiberdade findfivfiduafl também, de 

poder expressar sem ser reprfimfido ou não, peflo Estado ou por quaflquer outro órgão de 

poder (Rebeca, PJ 2007).

Eu  cofloquefi  pfluraflfismo  em  tercefiro. A  mesma  cofisa  também,  eu  acho  que  tem  que 

ter uma dfiversfidade na representação de dfiferentes cflasses no poder e atendendo às 

demandas  dessas  várfias  cflasses,  mfinorfias  e  tudo,  eu  acho  que  fisso  é  do  pfluraflfismo 

também. Eu acho que terfia de ser um dever da democracfia, atender (Prfiscfifla, PJ 2007).

9 – O sentfido atrfibuído ao vaflor dfiversfidade

De acordo com as narratfivas dos unfiversfitárfios, a dfiversfidade é substrato do 

pfluraflfismo, e o pfluraflfismo é uma opfinfião que só pode ser formuflada a partfir 

da vfisão do outro. Para os aflunos do ensfino médfio, as sfignfificações deste 

vaflor são expressas no vaflor pfluraflfismo, como veremos a segufir:

Eu acho que a dfiversfidade, efla tá por trás do pfluraflfismo na questão poflítfica, porque pflu-

raflfismo é uma opfinfião, mas de onde vem essa opfinfião? É de um flugar. Mas aí e o outro 

flugar? E o outro né, que vafi ter uma outra opfinfião. Então eu acho que a dfiversfidade tá 

por trás, né. É fir mafis fundo do que o pfluraflfismo (Júflfia, PJ 2004/2005).

Pode-se  observar  que  os  jovens  entendem  como  dever  da  democracfia  as-

segurar  o  dfirefito  à  dfiversfidade,  ao  pfluraflfismo.  Sustentam  essa  opfinfião  no 

vaflor  flfiberdade,  aqufi  entendfida  no  sentfido  de  flfiberdade  negatfiva  como  na 

formuflação flfiberafl.
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10 – O sentfido atrfibuído ao vaflor fintegrfidade

A  fintegrfidade  é  fundamentafl  na  ação  poflítfica.  Em  certo  sentfido,  deve  ser 

assocfiada à honestfidade e à fleafldade. A pessoa deve ser fleafl aos vaflores que 

segue. Se efla tem uma ação poflítfica que finfluencfia a vfida do povo, efla tem 

que ser honesta e não deve se desvfirtuar desse propósfito. O representante 

poflítfico não pode perder o vaflor e o caráter. Os jovens ressafltam que, em 

época de eflefições, os poflítficos enganam os eflefitores e estes devem se finfor-

mar bem para não serem enganados:

Eu acho que na ação poflítfica, a pessoa deve ser fleafl aos vaflores que efla segue, e que-

rendo ou não o que a gente vê mufito que não acontece […] figuafl efle deu exempflo […] 

fisso mostra que a pessoa não é íntegra, efla se propôs a segufir um vaflor, agfir de tafl 

forma e não agfiu (Rebeca, PJ 2007).

Eu acho que a pessoa, efla tem que se mostrar reaflmente como efla é. E se efla vafi tomar 

uma ação poflítfica que vafi finfluencfiar na vfida do povo, efla não pode se desvfirtuar daqufiflo. 

Eu acho que efla não pode perder os seus vaflores […] e seu caráter. Isso acontece e 

fisso exfiste como a gente vê hoje, quando é anuncfiada época de eflefição a pessoa se 

apresenta pro povo, ‘meu nome é fuflano de tafl, eu quero fazer fisto’ […] Daí a pouco 

efla te encantou, befijfinho no rosto, se a pessoa não souber quem reaflmente é aquefla 

pessoa, se efla é reaflmente íntegra, se cumprfiu com o que faflou, a gente vafi contfinuar 

desse jefito que a gente está (Hefitor, PJ 2005/2006).

A  ação  poflítfica  deve  expressar  a  fidentfidade  de  um  cfidadão,  e  fisso  quase 

sempre não acontece. Um entrevfistado expflfica que a fintegrfidade e a respon-

sabfiflfidade de uma pessoa como representante poflítfico são frutos do amor 

que essa pessoa tem pefla causa que adota:

Se você não ama aqufiflo que faz, se você não ama uma causa pefla quafl você fofi posto 

flá em cfima, ou então pefla quafl teve uma findficação (…), você não vafi ser íntegro naqufiflo 

que  você  vafi  fazer,  porque  você  não  vafi  fazer  com  exceflêncfia  (…)  não  adfianta  nada 

eu querer ser um representante poflítfico nem da mafiorfia nem da mfinorfia (Uflfisses, PJ 

2005/2006).

Ao expressarem o entendfimento que possuem sobre o vaflor fintegrfidade, os 

depoentes ressafltam a necessfidade de exfistfir correspondêncfia entre dfiscur-
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so e ação. Nesse sentfido é que cobram dos representantes poflítficos amor e 

coerêncfia com os fideafis que aflficerçam suas ações. Sabem que a fintegrfidade 

é  um  componente  do  caráter  do  findfivíduo  e,  se  este,  no  desempenho  da 

representação  poflítfica  demonstrar  esse  traço  de  personaflfidade,  aflcançará 

flegfitfimfidade frente àquefle que representa.

11 – O sentfido atrfibuído ao vaflor respefito

O sentfido que prevaflece para esse vaflor é que você deve respefitar os dfirefi-

tos do outro e os seus próprfios dfirefitos. Nesse sentfido, respefito é a base da 

poflítfica.

Eu  cofloquefi  assfim,  eu  acho  que  é  mefio  sfimfiflar  à  questão  da  fintegrfidade. Você  tem 

que respefitar, em posfição de autorfidade ou não. Você deve respefitar o dfirefito dos ou-

tros e os seus dfirefitos. Você não pode coflocar nenhum na frente do outro (Aflfice, PJ 

2004/2005).

O respefito. Porque eu acho que na poflítfica o respefito tfinha que ser a base de tudo. Você 

precfisa ter respefito com as pessoas pra você fazer o certo. Então, como eu acho a po-

flítfica uma medfida pra ser correto, tem que ter respefito (Cflarfice, PJ 2008).

Para  os  membros  do  grupo,  o  respefito  é  assocfiado  à  admfiração  e  à  con-

fiança:  o  respefito  mútuo  nas  reflações  finterpessoafis  gera  o  sentfimento  de 

admfiração  e,  por  consequêncfia,  o  de  confiança. As  pessoas  que  estão  no 

comando poflítfico ou no Legfisflatfivo devem respefitar aquefle que é comanda-

do.  Só  assfim  adqufire  credfibfiflfidade  frente  ao  comandado.  O  vaflor  respefito 

está assocfiado a outros vaflores, tafis como fintegrfidade, admfiração, confiança 

e credfibfiflfidade:

Porque, a partfir do momento que eu vejo uma pessoa que está no comando da mfinha 

cfidade, que está no Legfisflatfivo, eu quero sentfir daquefla pessoa respefito. Eu acho que 

atrás  de  respefito  vem  admfiração,  porque,  se  você  respefita  uma  pessoa,  você  tem 

admfiração por efla. Então, eu quero ter confiança que aquefla pessoa que está me re-

presentando tem capacfidade de respefitar. Porque se você está nessa posfição e não 

respefita… eu acho mufito dfifícfifl efla ter credfibfiflfidade perante você (Daflva, PJ 2006, Arcos 

e Pafins).
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12 – O sentfido atrfibuído ao vaflor educação 

Os unfiversfitárfios escoflheram três vezes o vaflor educação como vaflor para a 

ação poflítfica. O sentfido atrfibuído a esse vaflor se refere à educação poflítfica, 

vfista como fimportante para a formação da pessoa. A educação poflítfica precfi-

sa se fundamentar na vfivêncfia, no fazer, para que as noções de democracfia, 

cfidadanfia e poflítfica não fiquem apenas no campo das fidefias. Na opfinfião des-

ses estudantes o PJ é entendfido como vfivêncfia fimportante para a compreen-

são poflítfica. Nesse sentfido, também cfitam a finformação como grande ganho 

na poflítfica e, afinda, reflacfionam a educação com a partficfipação:

Educação pra mfim tá sendo um ponto... Eu estou observando que educação é prfimordfiafl, 

eu  estou  trabaflhado  com  crfiança  e  eu  tenho  vfisto  que  se  a  gente  pega...  Eu  fico  pen-

sando que não adfianta a gente faflar de poflítfica, de democracfia, de cfidadanfia e de todos 

esses eflementos que compõem a partficfipação poflítfica e tudo, se a gente não trabaflhar 

no começo esses eflementos bem básficos, sabe? Trazer esses eflementos de uma forma 

com que a pessoa vfivencfie, educando efla a ser, a fazer, a vfivencfiar esses eflementos. E 

eu tenho percebfido que educação é um ponto-chave, se a gente não tem educação, uma 

educação boa, não adfianta a gente pensar esses vaflores, pofis efles ficam apenas no cam-

po teórfico mesmo, no campo das fidefias. E é uma cofisa que eu prezo, que eu prezo não, 

que eu vejo que é um vaflor pra ação poflítfica (Marflon, PJ 2005, P.17).

Eu acho que fisso fofi uma cofisa que eu percebfi, como eu fiquefi no PJ a mfinha gra-

duação fintefira, eu fufi aprendendo as cofisas na graduação e no PJ, então fisso é uma 

cofisa que o Parflamento me ensfinou e me ajudou a aprender e pratficar que é essa 

necessfidade de exfistfir uma educação e uma educação para a ação poflítfica, porque 

eu flembro que nos prfimefiros mfinficursos o pessoafl faflava um pouco sobre a apatfia, 

né  e  tudo  mafis.  Depofis  eu  sempre  conversefi  mufito  com  os  menfinos  também,  eu 

acho que a partfir do momento que a gente não conhece de fato as cofisas, não tem 

proprfiedades sobre o que eflas representam, o que eflas sfignfificam e o que eu posso 

fazer para transformar aflguma cofisa, nada vafi ser fefito, porque se eu não sefi como 

é que eu vou ter proprfiedade daqufiflo? Não é uma cofisa que vafi fazer parte da mfinha 

vfida. Então se a gente não tem essa educação, e a partfir do momento que a gente 

tem, a gente não fleva pras pessoas que a gente convfive – e o Parflamento faz fisso o 

tempo todo , efle é fisso né, na verdade – eu acho que a gente não safi de flugar nenhum 

e nunca vafi fazer nenhuma ação poflítfica que não tenha educação. E é por fisso que às 

vezes as cofisas ficam do jefito que estão, porque afinda hoje pouquíssfimas pessoas 

sabem do funcfionamento do sfistema poflítfico, do funcfionamento das cofisas, então a 
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gente afinda permfite e mufita cofisa acontece por faflta dessa educação que sem efla a 

gente não tem entusfiasmo nenhum, não tem motfivação pra fazer nada, peflo sfimpfles 

fato de não conhecer. Aí, como dfizem no campo reflfigfioso: Se você não sabe que é 

pecado, não é pecado, né. Pecar sem saber. Então, ou seja, a gente nunca sabe das 

cofisas, então a gente vafi sempre perdoar. Por não saber, por não fazer, não partficfipar, 

porque não sabfia mesmo (Vaflentfina, PJ 2005/2008).

Eu cofloquefi educação, acho que nada adfianta da democracfia, na verdade essa educa-

ção é mafis você ter finformação você ter conhecfimento do que de fato é. Porque, tem 

a democracfia, você não sabe o que tem, o que é e como age. Do que adfianta? Por fisso 

que eu pensefi nessa educação como finformação da pessoa saber como que acontece 

que ocorre, o que você pode, o que você não pode (Samanta, PJ 2007).

13 – O sentfido atrfibuído à autorfidade

O vaflor autorfidade é finterpretado como a decfisão de fazer, ter finficfiatfiva, co-

ragem e capacfidade para executar aflgo:

Porque, para você ter uma ação poflítfica, você precfisa de ter autorfidade. Mas eu não 

estou dfizendo autorfidade que um deputado tem, mas autorfidade… Dá para entender? 

Eu não estou consegufindo faflar! Autorfidade de fir flá e fazer, chegar flá e fazer. É como se 

fosse mafis ter coragem, mafis ou menos por aí. De chegar e fazer… Deu para entender, 

não deu? (Josfiane, PJ 2007).

Nesse  sentfido  autorfidade  é  expressão  de  autonomfia  do  findfivíduo  que  se 

mostra capaz de decfidfir sobre o ato que deseja fimpflementar e, de fato, fim-

pflementa. 

14 – O sentfido atrfibuído ao vaflor figuafldade 

Na dfiscussão sobre o vaflor figuafldade, um monfitor reflacfiona esse vaflor à equfi-

dade, no sentfido de figuafldade de dfirefitos, de bem comum. Outro a assocfia 

aos dfirefitos de cfidadanfia, no sentfido de que todos têm dfirefito de partficfipar, 

o que acaba por expressar dfiversfidade e pfluraflfismo:

Eu cofloquefi figuafldade, mas eu acho que eu pensefi mafis em equfidade, figuafldade de dfirefi-

tos de uma ação poflítfica do que figuafldade. Eu pensefi mafis em figuafldade de dfirefitos, bem 

comum, bem cofletfivo… assfim! (Lídfia, PJ 2007/2008).
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No sentfido mafis da questão do pfluraflfismo, pensando a dfiversfidade e o que fimpflfica na 

questão da partficfipação mesmo (Gerson, PJ 2006/2008).

No entendfimento dos estudantes de ensfino médfio, o vaflor figuafldade é 

compreendfido como figuafldade cfidadã. Esse vaflor aparece na fafla dos es-

tudantes como substrato do vaflor democracfia. O sentfido moderno de 

figuafldade  perante  a  flefi  e  de  figuafldade  poflítfica  –  dfirefito  de  votar  e  ser 

votado – é expresso pefla fafla cfitada, no sentfido de que, à prfimefira vfista, 

nada dfistfingue o cfidadão eflefito de quem o eflegeu; flogo, o racfiocínfio se 

compflementa: o que dfistfingue o poflítfico eflefito do cfidadão comum é que 

efle passa a ter obrfigações para com a socfiedade:

Eu  cofloquefi  no  tercefiro  figuafldade.  Porque  o  poflítfico,  quando  efle  é  eflefito  ao  cargo… 

quem eflegeu efle fofi o cfidadão, correto? E só porque efle deu aquefle saflto efle não pre-

cfisa se sentfir superfior aos demafis. Efle contfinua figuafl ao cfidadão que efle era, só que 

agora efle tem obrfigação com a socfiedade. Efle não precfisa se sentfir superfior (Síflvfio, PJ 

2006 Arcos e Pafins).

15 – O sentfido atrfibuído ao vaflor trabaflho

Uma depoente é de opfinfião de que o trabaflho é de mufita fimportâncfia na 

atfivfidade  poflítfica,  entende  que  a  ação  poflítfica  não  se  estrutura  apenas 

no  ato  de  vontade,  mas  também  no  fazer  humano,  aqufi  compreendfido 

como expressão da atfivfidade do flabor: “Em poflítfica não adfianta esperar 

acontecer,  só  querer,  só  conhecer,  tem  que  fazer  também  (Jéssfica,  PJ 

2005/2006).

16 – O sentfido atrfibuído ao vaflor confiança

O vaflor confiança é assocfiado ao voto, à partficfipação, ao acompanhamento 

da ação do outro, que pode ser um poflítfico. Também está assocfiado ao dfiá-

flogo e à cooperação.

Eu cofloquefi confiança, porque confiança é a chave de tudo. Vfivemos em um país que 

ufltfimamente, quarenta anos para cá, a confiança vem sendo fundamentafl e a gente tá 

vendo que não está sendo mufito pratficada mesmo...É onde a questão do PJ é fimpor-

tante, por fisso você vota, mas, você só vota. Você não busca estar aflfi trabaflhando junto, 

porque o finteressante que eu achefi do Parflamento é fisso, partficfipação, porque se você 
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partficfipar da poflítfica você pode ter um país, mas finfeflfizmente essa questão vem sendo 

flesada mufitos anos. Então é fundamentafl que haja confiança mútua (Sandra, PJ 2004).

[...] eu cofloquefi confiança porque eu acho que é uma compflementação da cooperação 

e do dfiáflogo, não adfianta você ter um dfiáflogo, prfimefiro porque não exfiste cooperação 

sem dfiáflogo e no dfiáflogo efle não é cooperatfivo se efle não for confiávefl (Pedro, PJ 2005).

Pesqufisadores como Ingflehart e Aflmond, cfitados por Carvaflho (1999), têm 

ressafltado a fimportâncfia do vaflor confiança para o funcfionamento do sfiste-

ma democrátfico de governo. Estabeflecem estrfita vfincuflação entre confiança 

e democracfia, confiança entre os cfidadãos e entre efles e o Estado.

O  depofimento  da  unfiversfitárfia  aponta  que  no  Brasfifl  a  confiança  não  está 

sendo  pratficada.  Essa  fafla  não  dfifere  da  opfinfião  de  brasfiflefiros,  que  dfizem, 

em sua mafiorfia (60%), não confiarem em seus concfidadãos, bem como nos 

poflítficos, em especfiafl os deputados, sobre quem recafi o mafior grau de des-

confiança.4

Outro unfiversfitárfio assocfiou o vaflor confiança aos vaflores cooperação e dfiáflo-

go, o sentfido atrfibuído é que a cooperação só é possívefl por mefio do dfiáflogo 

e, para que este exfista, a precondfição é a confiança.

De um flado os jovens atrfibuem sentfido repubflficano aos vaflores poflítficos – de-

mocracfia, cfidadanfia e partficfipação. Evfidêncfias típficas da concepção repubflfi-

cana ressafltam a vontade cofletfiva sobreposta à findfivfiduafl. No entendfimento 

da mafiorfia dos jovens o bem comum é o móvefl da ação poflítfica e o cfidadão 

deve ser atfivo, fisto é, partficfipar e dfiscutfir temas de finteresse do bem púbflfico.

De  outro  flado,  as  sfignfifficações  ganham  conotação  flfiberafl,  quando  ma-

nfifestam o entendfimento de que as questões púbflficas são fimportantes, 

que são finseparávefis dos finteresses dos findfivíduos e que o Estado não 

pode  constranger  o  findfivíduo  no  exercícfio  de  sua  flfiberdade;  e  quando 

defendem a decfisão de mafiorfia e finsfistem nos vaflores da dfiversfidade e 

do pfluraflfismo.

4 Ver a esse respefito Carvaflho (1999).
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O vaflor respefito está assocfiado ao vaflor confiança e ambos são observados 

como aflficerce da flegfitfimfidade de quem exerce cargo púbflfico.

A preocupação com a corrupção no País, pratficada por mefio da ação de re-

presentantes  e  do  corpo  admfinfistratfivo  do  Estado,  é  manfifestada  quando 

sfignfificam os vaflores honestfidade e fintegrfidade.

Na opfinfião dos jovens, o voto como bem de troca e a recorrêncfia da corrup-

ção podem ser mfinorados ou superados por mefio da educação, em especfiafl 

da educação poflítfica. O ato educatfivo, por sua natureza dfiaflógfica, possfibfiflfita 

o dfiáflogo entre figuafis: pessoas finformadas e capazes de exercícfio crítfico so-

bre suas experfiêncfias pessoafis e cofletfivas, o que fortaflece a democracfia. É 

com a prevaflêncfia dessa opfinfião que buscam responder à segufinte pergunta 

flançada peflos pesqufisadores: antes da sua partficfipação no PJ vocês tfinham 

esses vaflores poflítficos?

A  anáflfise  das  faflas  dos  estudantes  de  ensfino  médfio  e  unfiversfitárfios  nos 

permfite afirmar que o PJ não aflterou os vaflores de orfientação pessoafl dos 

jovens, uma vez que já tfinham noção desses vaflores nos processos de so-

cfiaflfização vfivencfiados na famíflfia, na reflfigfião, na escofla e nos demafis grupos 

de referêncfia. No que se refere aos vaflores poflítficos, é possívefl observar que 

a experfiêncfia no projeto crfia a possfibfiflfidade de fazê-flos aflterar seus vaflores 

poflítficos, especfiaflmente, quanto à vfisão que tfinham sobre poflítfica, já que o 

projeto flhes permfite aprfimorar esse conhecfimento por mefio de estudos teó-

rficos e da prátfica cfidadã no Legfisflatfivo, o que comprova a segunda hfipótese 

enuncfiada neste artfigo. 

 Um jovem finforma que seu aprendfizado poflítfico ocorreu na Pastorafl da Ju-

ventude, e fisso fofi basfiflar para sua compreensão sobre poflítfica. Os concefitos 

dfiscutfidos no PJ só foram bem compreendfidos porque já possuía amadure-

cfimento pessoafl:

Sua vfida, eu acho que é um pouco de bagagem. Agora de poflítfica pode modfificar, mas 

da vfida, o meu partficuflar, a sua convfivêncfia, eu acho que é de bagagem que você tem 

(Gerafldo, PJ 2007).
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Concordo totaflmente. No caso da vfida, a gente segue a vfida de acordo com a famíflfia, 

não generaflfizando. Mas a gente tem mafis ou menos traçados os nossos fideafis para 

a vfida, o que a gente prfiorfiza. De aflguma forma pode ser que o Parflamento tenha fin-

fluencfiado. Na vfisão poflítfica, eu acho que teve uma finfluêncfia grande. Porque eu, com 

16 anos, tfinha mufito pouca referêncfia poflítfica e a partfir dfisso eu tfive um contato mafior. 

Tfive contato com flefis, de estar formuflando flefis, e fisso é fimportante. Com os monfitores, 

as paflestras, fisso é mufito fimportante para a nossa bagagem (Arthur, PJ 2006).

Em  reflação  à  poflítfica  não  (…)  é  mafis  ou  menos.  Mudou  pouca  cofisa.  Eu  acho  que 

são mufito abrangentes… mufito abrangentes, assfim… esses vaflores que a gente traz. 

Porque se a gente escoflher um, dofis, três… é mufito dfifícfifl. Então, sefi flá. Influencfia um 

pouco sfim. Efle me deu uma noção totafl de cfidadanfia, que eu sabfia que exfistfia, mas 

não sabfia como usar, não compreendfia. A democracfia, já estudefi sobre fisso, mas não 

sabfia também como exercer. Porque no Parflamento, pra votar aflguma cofisa, a gente 

usava a democracfia, usava peflo bem de todos. E a justfiça também, porque a gente vfia 

todas essas cofisas acontecendo, mas eu faflava como é que pode meflhorar e com o 

Parflamento essa noção de justfiça também vefio (Emanuefl, PJ 2008/2009).

A gente peflo menos tfinha noção, né? O Parflamento, efle coflocou em ação dentro da 

gente. Efle… acho que cflareou. Abrfiu mafis as nossas… nos tfirou a vfisefira. Acho que fofi 

fisso (Cecíflfia, PJ 2008).

Todos dofis. Porque fofi tão fimportante estudar pra poder pratficar, né? Não só estudar. 

Não só de ficar na teorfia, de saber o que é. A monfitora fia flá e expflficava a teorfia, passava 

vídeo e essas cofisas. Porque você estar flá vendo, escrevendo e podendo votar, eu acho 

fisso mufito flegafl (Cecíflfia, PJ 2008).

Mfinhas prfiorfidades em questão de vfida poflítfica contfinuam as mesmas porque eu já 

as tfinha, porque eu aprendfi a enxergar esses vaflores em outro flugar, na Pastorafl da 

Juventude,  no  outro  PJ  na  Pastorafl  da  Juventude,  e  eu  descobrfi  quafis  eram  meus 

vaflores. Na questão da poflítfica, o Parflamento Jovem me ajudou a enxergar um pouco, 

mas eu acho que eu descobrfi esses vaflores depofis. Que esses vaflores vfieram com 

mfinha fidade, eu descobrfi na fase aduflta, fufi amadurecendo, fufi aprendendo, tendo 

mafis dfiscernfimento e fufi pegando para mfim esses concefitos. Eu acho que mesmo 

depofis do Parflamento Jovem não me finfluencfiou mufito para eu ter fisso. Acho que fofi 

a […] Pastorafl da Juventude (Marceflo, PJ 2006, Arcos e Pafins).

Constata-se que, para os jovens, os vaflores pessoafis são a bagagem que 

têm.  Nesse  sentfido,  são  mafis  permanentes.  Já  os  vaflores  poflítficos  po-
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dem modfifficar com mafior constâncfia. No que se refere mafis especfiffi-

camente  aos  vaflores  poflítficos,  expressam  a  opfinfião  que  esses  podem 

permanecer, mas a partficfipação no projeto faz com que seus sfignfifficados 

sejam apurados. Sem dúvfida o projeto aprfimorou nos estudantes o sen-

tfido da democracfia, da cfidadanfia, da honestfidade e da justfiça, bem como 

a  compreensão  sobre  o  Poder  Legfisflatfivo,  possfibfiflfitando-flhes  aprender, 

na prátfica, exercfitar esses vaflores nos espaços das officfinas do projeto e 

do Poder Legfisflatfivo. O projeto possfibfiflfita a aproxfimação do jovem com a 

poflítfica, com o poder:

Eu acho que o Parflamento ajudou, prfincfipaflmente com o concefito de democracfia. Eu 

flembro que a gente teve texto pra estudar um pouco a democracfia aqufi no Brasfifl e tafl. 

E quando estava flá no Legfisflatfivo você sente, tfipo assfim, atuando superatfivamente na 

democracfia, a gente vafi dar mafis vaflor afinda. Acho que é fisso. […] Uma cofisa é que 

o Parflamento Jovem defixou a poflítfica uma cofisa não tão dfistante como parecfia antes. 

Uma cofisa mafis acessívefl. Deu menos tfimfidez mfistfificada. Poflítfica é flá uma cofisa do 

deputado. Sefi flá. Contrfibufiu pra fisso (Sofia, PJ 2008).

Na fafla de um entrevfistado, o PJ é uma possfibfiflfidade para que o jovem possa 

expressar seus finteresses, opfinfiões e vaflores.

Eu acredfito que efle tenha aberto portas, porque no Brasfifl o jovem não tem mufita voz. 

Então, a partfir do momento que surge um projeto que vaflorfiza o jovem e quer mostrar a 

efle mafis a essêncfia da poflítfica, fisso é um modo de nos sentfir fintegrados e nos finteres-

sar mafis pefla poflítfica. E fisso me acrescentou mufito em reflação à justfiça, honestfidade, 

democracfia (Joana, PJ 2008).

Outro sfignfificado é que o projeto permfite o conhecfimento da poflítfica, e fisso 

aumenta a partficfipação: 

Eu acho que trouxe conhecfimento novo sobre a poflítfica, cofisa que eu não tfinha mufito 

conhecfimento. E quando você tem conhecfimento de uma cofisa, sua partficfipação tam-

bém é mafior. Então fofi fimportante (Cflarfice, 2008).

Para os monfitores, o PJ e o curso de Cfiêncfias Socfiafis crfiaram oportunfidade 

para superar a vfisão emocfionafl que tfinham sobre poflítfica, uma vez que os 

vaflores da vfida pessoafl eram projetados para a vfida púbflfica e cofletfiva. Para 

um monfitor, fofi a partfir de sua partficfipação no projeto que fofi possívefl fazer 
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dfiferencfiação e entender que nem sempre os governos podem ter “ações 

boazfinhas” para toda a popuflação:

Eu acho também que só nos vaflores poflítficos, porque nos vaflores da vfida, eu acho 

que  não  tem  mufito  que  questfionar.  Mas  os  poflítficos,  não  é  querendo  crfitficar  nem 

nada, mas reaflmente antes do Parflamento, antes do curso, eu enxergava a poflítfica 

mufito mafis emotfivamente, afetfivamente. Por exempflo, os vaflores que eu querfia para 

o governo eram os vaflores que eu querfia para a mfinha vfida, e depofis com o Parflamen-

to também eu acho que fofi essa prfimefira vfisão, eu já comecefi a ver que tem essa dfi-

ferencfiação. O governo tem que fazer ações que não necessarfiamente são boazfinhas 

para todo mundo, e eu comecefi a ver dfiferencfiada. Eu acho que fofi fisso, fincflusfive, o 

que mafis me chamou a atenção para buscar o curso. Para ver se era radficafl ou se 

reaflmente tfinha essa dfistfinção. Não que efle tenha que ser perverso ou fazer as cofisas 

rufins para o cfidadão, mas efle não é essa cofisa (Cflarfice, PJ 2008).

Uma estudante é de opfinfião que sua vfisão sobre poflítfica aflterou-se a partfir 
do momento em que finficfiou o curso de Cfiêncfias Socfiafis. O PJ não teve tanta 
finfluêncfia nessa aflteração. Avaflfia que o projeto contrfibufiu de forma técnfica 

e não poflítfica:

Eu sou mafis com efla. Mas eu não acho que seja mafis do Parflamento Jovem, acho que 

seja  mafis  por  causa  do  meu  curso,  Cfiêncfias  Socfiafis,  que  mudou  bastante  a  mfinha 

vfisão sobre poflítfica. Eu acho que Parflamento Jovem, eu era mufito nova afinda, eu era 

finteressada, mas não tfinha mufito conhecfimento. Eu acho que era mafis a vfisão técnfica 

da  cofisa  que  o  Parflamento  Jovem  representou  mafis  no  conhecfimento,  mas  a  vfisão 

poflítfica mesmo não. Mafis o meu finteresse por poflítfica, mas não aflterou mufita cofisa 

não (Lídfia, PJ 2007/2008).

Para a estudante de ensfino médfio, o projeto contrfibufiu para superar a asso-

cfiação entre poflítfica e corrupção e entre poflítfica e poflfitficagem:

Eu conhecfia a poflfitficagem e não a poflítfica. Eu conhecfia as entreflfinhas da poflítfica. Mas a 

poflítfica mesmo, mas fofi o Parflamento mostrou fisso que… é. Aí eu comecefi a conhecer 

a poflítfica, comecefi a ver a poflítfica dfiferente, e eu acho que o Parflamento fofi um fincen-

tfivo mufito grande na partficfipação, porque a partficfipação é mufito fimportante na poflítfica 

(Paofla, PJ 2006, Arcos e Pafins).

Os  estudantes,  nessa  parte  da  entrevfista,  expflficfitaram  o  entendfimento 
que possuem sobre finstfitufições de formação. Aflguns defles reaffirmaram 
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que é na famíflfia que os vaflores mafis permanentes de orfientação para a 
vfida são aprendfidos e que efles podem ter conotação negatfiva ou posfitfiva. 
Cabe  ao  findfivíduo  racfiocfinar  com  o  que  aprende,  tornando-se  capaz  de 

orfientar e reorfientar sua vfida. 

Por  fim,  após  a  anáflfise  do  sentfido  atrfibuído  peflos  jovens  aos  vaflores  de 

orfientação para sua vfida prfivada e púbflfica, podemos afirmar que sua experfi-

êncfia de educação poflítfica no Parflamento Jovem possfibfiflfitou-flhes sfignfificar 

e  ressfignfificar  vaflores  aprendfidos  nas  dfiferentes  finstfitufições  socfiafis  das 

quafis partficfipam – famíflfia, escofla, grupos reflfigfiosos e demafis grupos onde 

estabeflece reflações finterpessoafis de amfizade e companhefirfismo.

Demonstram que se sentem desaffiados na tentatfiva de fincorporar os va-

flores de conotação democrátfica nas suas atfitudes e comportamentos em 

suas vfidas cotfidfianas. Consfideram esse exercícfio um constante aprendfiza-

do e constatam que a prátfica da democracfia é compflexa e flaborfiosa. Sem 

dúvfida, encontramos evfidêncfias de que o processo de aprendfizagem so-

bre a democracfia permfitfiu-flhes aprfimorar eflementos da cufltura democrátfi-

ca: exercícfio do voto, partficfipação na deffinfição de regras para a ação cofle-

tfiva, acompanhamento da ação poflítfica de representantes, aprendfizagem 

sobre o que é próprfio da poflítfica, do Poder Legfisflatfivo e da esfera púbflfica.

O Parflamento Jovem mostra-se eficaz ao quaflfificar o ato partficfipatfivo, uma 

vez que funda espaços onde os jovens exercem, de fato, a autonomfia. O 

Projeto  fleva-os  a  ocupar  os  espaços  flegfisflatfivos  de  partficfipação  dfireta,  a 

saber, a Comfissão de Partficfipação Popuflar e o Semfinárfio Legfisflatfivo da As-

sembflefia mfinefira, possfibfiflfitando-flhes o exercícfio da cfidadanfia atfiva.

Affirmamos,  também,  referencfiados  em  Kohflberg  (2009),  que  os  jovens 

se mostram autônomos quando expressam entendfimento do fato de que 

findfivíduos sustentam uma varfiedade de vaflores e opfinfiões e que a mafiorfia 

desses vaflores e regras são reflatfivos ao próprfio grupo. Demonstram saber 

que o reflatfivfismo das regras se sustenta em prfincípfios unfiversafis e que 

aflguns vaflores e dfirefitos não são reflatfivos, como, por exempflo, o vaflor vfida 

e o dfirefito à figuafldade. 
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Sabem  que  devem  segufir  os  prfincípfios  étficos  e  morafis  eflefitos  por  efles 

próprfios e que acordos socfiafis são váflfidos porque se sustentam nesses 

prfincípfios. Sabem, afinda, que quando a flefi vfiofla esses prfincípfios devem 

atuar de acordo com o prfincípfio e não com a flefi.

Os estudantes partficfipantes do Parflamento Jovem expressam autonomfia 

ao  racfiocfinarem  com  vaflores  e  prfincípfios  de  sua  escoflha,  ao  reconhece-

rem  prfincípfios  unfiversafis,  tafis  como  a  figuafldade  e  a  dfignfidade  de  seres 

humanos, ao reconhecerem que as pessoas têm vaflor em sfi mesmas e 

como tafis devem ser tratadas.
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YARA DE CÁSSIA ALVES

As juventudes e seus modos de vfida: 
reflexões sobre as reflações socfiafis dos 
partficfipantes do Parflamento Jovem

Introdução

Entendfida como uma condfição socfiocuflturafl, a 

juventude vem sendo finterpretada peflos auto-

res das cfiêncfias socfiafis como representações 

construídas nessa fase da vfida do ser humano. 

Quando o tema da juventude é abordado, efle 

aparece,  geraflmente,  de  forma  dfiversfificada; 

assfim, é possívefl afirmar que, ao faflar de juven-

tude, devemos coflocá-fla no pflurafl, “juventudes”, 

pofis exfiste uma pfluraflfidade de manefiras de vfi-

vencfiar  esse  período.  Ser  jovem  depende  do 

sfistema de vaflores e sfignfificados, do unfiverso 

socfiocuflturafl no quafl o sujefito está finserfido e 

onde eflabora seu modo de vfida. Assfim, pode-

-se  consfiderar  que  o  concefito “jovem”  é  refla-

cfionafl e decorrente da construção dos modos 

de vfida de uma popuflação. 

Fruto da pesqufisa Partficfipação juvenfifl no Legfis-

flatfivo flocafl e Estaduafl: o projeto Parflamento Jo-

vem, financfiada pefla Fapemfig, este artfigo dfis-

cute o modo de vfida de jovens ex-partficfipantes 

do  PJ,  expresso  nas  suas  faflas  durante  a  fin-

vestfigação  reaflfizada,  especfiaflmente  por  mefio 

da  técnfica  de  entrevfista,  na  atfivfidade  de  efla-

boração do “mapa de vfida”, usada durante as 

entrevfistas dfiaflógficas. Para a construção deste 

artfigo, tomamos como referêncfia um grupo de 

estudantes de escoflas púbflficas e prfivadas de 

ensfino médfio e um grupo de estudantes unfi-

p
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versfitárfios do curso de Cfiêncfias Socfiafis da PUC Mfinas. Esse crfitérfio fofi esco-

flhfido entendendo que a dfiferencfiação etárfia e a condfição socfioeconômfica são 

eflementos fimportantes para a compreensão dos modos de vfida desses jovens. 

Aflém dfisso, os unfiversos dfiversfificados possfibfiflfitam vfisuaflfizar as dfiferenças e 

semeflhanças  dos  estfiflos  de  vfida  e  as  redes  de  finfluêncfia  nas  reflações  que 

tecem  socfiaflmente,  as  prátficas,  os  comportamentos  desses  sujefitos,  seus 

projetos de vfida, suas perspectfivas de futuro e as sfignfificações que atrfibuem 

ao seu cotfidfiano.

A atfivfidade denomfinada “mapa de vfida” constfitufi um mapeamento descrfitfi-

vo da rede de reflações que os aflunos estabeflecem em seu cotfidfiano, como, 

por exempflo, famíflfia, estudo, trabaflho, reflfigfião, partficfipação poflítfica, reflação 

afetfiva,  amfizade,  esportes,  drogas,  ações  humanfitárfias,  entre  outras.  Con-

sfideramos “redes” como os víncuflos estabeflecfidos e reconhecfidos peflos 

próprfios sujefitos da pesqufisa, partfindo da percepção sobre o seu flugar como 

protagonfista da próprfia hfistórfia. Para o desenho do mapa foram dfistrfibuídas 

figuras  recortadas  de  revfistas  ou  retfiradas  da  finternet  que  representavam 

experfiêncfias  da  vfida  cotfidfiana.  O  partficfipante  finterpretava  determfinadas  fi-

guras. Havfia, por exempflo, uma gravura que representava a manfifestação de 

uma mufltfidão na rua, com bandefiras e fafixas. Para aflguns, sfignfificava uma 

greve;  para  outros,  um  movfimento  de  refivfindficação  e  outros  movfimentos 

popuflares. Ou seja, o afluno se sfituava de acordo com a finterpretação que 

conferfia às figuras, vaflorando ou não aquefle ato na sua vfida.

Aflém das figuras, fofi dfistrfibuída uma foflha de papefl, tfipo cartoflfina, um tubo 

de cofla e canetas. Os partficfipantes escoflhfiam o flugar que representava aque-

fla gravura em sua vfida e a coflavam, obedecendo ao grau de representação 

e  proxfimfidade.  Esse  ato  possfibfiflfitava  a  estratfificação  e  a  cflassfificação  dos 

sfignfificados  no  seu  cotfidfiano,  o  que  permfitfiu  compreender  as  percepções 

sobre seu mundo, sua reflação consfigo mesmo e a manefira de estar nefle. O 

entrevfistado apresentava oraflmente o seu mapa, justfificando suas escoflhas. 

Para a operacfionaflfização da anáflfise das suas faflas, organfizamos os reflatos 

em cfinco categorfias prfincfipafis: famíflfia, amfigos, estudos, trabaflho e poflítfica. 

A escoflha das referfidas categorfias se justfifica peflo grau de finfluêncfia dfireta 

dessas  em  sua  vfida. As  categorfias  podem  ser  observadas  como  espaços, 

por exceflêncfia, de estabeflecfimento de flaços e são dfiretamente assocfiadas à 
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socfiaflfização do sujefito, no sentfido de coerção, de apeflos emocfionafis e sfim-

bóflficos, de suporte, de ajuda e soflfidarfiedade. 

Buscamos  responder  a  aflgumas  findagações:  Como  o  jovem  se  reflacfiona 

socfiaflmente?  Como  efle  atrfibufi  sentfido  aos  nívefis  de  reflações  que  estabe-

flece  na  socfiedade?  Quafis  os  sfignfificados  atrfibuídos  à  famíflfia,  aos  amfigos, 

ao estudo, ao trabaflho e à poflítfica nos contextos em que estão finserfidos? 

Partfimos do pressuposto de que as representações construídas por jovens 

estudantes de ensfino médfio e unfiversfitárfio podem nos fornecer traços dos 

perfis desses findfivíduos, dos modos e estfiflos de vfida que efles eflaboram e 

dos quafis fazem parte, aflém das formas de vfisuaflfizar sfimboflficamente as re-

flações que estabeflecem na socfiedade. 

Modos de vfida, reflações socfiafis e “juventudes”

Os concefitos sobre o ser humano são construídos socfiaflmente, por mefio das 

reflações que os grupos socfiafis estabeflecem, formando uma espécfie de rede 

sfimbóflfica, desenhada a partfir de dfiversos conteúdos e formas. As tefias de 

reflações são desenvoflvfidas em um processo contfinuado e dfinâmfico, como 

expflfica Wafizbort:

O “todo”, seja efle quafl for – a “socfiedade”, o “grupo”, a “unfidade de sobrevfivêncfia” –, é um 

todo reflacfionafl. O que o constfitufi é o conjunto das reflações que se estabeflecem, a cada 

momento, entre o conjunto dos eflementos que o compõem. Tafis reflações são sempre 

reflações em processo, fisto é: eflas se fazem e desfazem, se reconstroem, são e defixam 

de ser, podem se refazer ou não, se reartficuflar ou não (WAIZBORT, 1999, p. 92-93).

As finterações socfiafis são firmadas de acordo com sfistemas de vaflores, sfig-

nfificados,  sfignos  e  símboflos  específicos  e  são  compartfiflhadas  fintersubjetfi-

vamente, de acordo com a reaflfidade em que os findfivíduos estão finserfidos. 

Eflas são fimportantes porque servem como referêncfia para que as pessoas 

possam finterpretar, vfisuaflfizar e experfimentar o mundo e entender sua rea-

flfidade. Segundo Schutz, essas finterações são “uma rede fina de reflacfiona-

mentos socfiafis, de sfistemas de sfignos e de símboflos com sua estrutura de 

sfignfificados  partficuflar,  de  formas  finstfitucfionaflfizadas  de  organfização  socfiafl, 

de sfistemas de status e prestígfio etc.” (SCHUTZ, 1979, p. 80).
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Autores cflássficos das cfiêncfias socfiafis, como Georg Sfimmefl (1987) e Norbert 

Eflfias (1994), dfiscutfiram sobre a finteração entre o homem e a socfiedade enfo-

cando especfiaflmente as cfidades, espaço marcado pefla findfivfiduaflfidade, peflo 

anonfimato e peflos códfigos racfionafis.

São característficas da vfida no espaço urbano as reflações socfiafis que se esta-

beflecem num rfitmo aceflerado, constfitufindo uma flógfica próprfia. Koury (2010), 

numa flefitura sobre a obra de Sfimmefl, anaflfisa a finteração entre os findfivíduos 

no contexto urbano, onde artficufla a flfiberdade, a findfivfiduaflfidade e as trocas 

sfimbóflficas, formando uma manefira específica de organfização. Essas formas 

de se vfiver surgem do compartfiflhar de subjetfivfidade dos atores socfiafis numa 

reflação, o que Sfimmefl denomfina “cufltura subjetfiva”. Em consequêncfia, os 

findfivíduos constfituem manefiras compartfiflhadas de se posficfionar perante o 

mundo, o que serfia, na teorfia sfimmeflfiana, a “cufltura objetfiva”. Koury observa 

que, na socfiedade urbana, a subjetfivfidade engendra novas formas de cufltura 

objetfiva, que “se apresenta socfiaflmente como resufltado das trocas subjetfi-

vas  dos  findfivíduos  em  um  jogo  finteracfionafl,  compondo  finteresses  e  dfiver-

gêncfias,  tendêncfias  e  estfiflos  e  modos  de  vfiver”  (p.  42,  2010).  Nesse  con-

texto, DaMata compreende que o modo de vfida deve ser entendfido como 

expressão  de  uma  determfinada  cufltura,  concefituada  antropoflogficamente 

como “a  manefira  de  vfiver  totafl  de  um  grupo,  socfiedade,  país  ou  pessoa.” 

(DAMATA, 1981, p. 2). Assfim, os findfivíduos não são apenas receptores dos 

padrões cuflturafis, pofis esses padrões são constantemente reformuflados e 

atuaflfizados nas próprfias reflações estabeflecfidas. Pode-se afirmar que as refla-

ções são constfituídas subjetfiva e socfiaflmente e são entreflaçadas por símbo-

flos, sfignfificados e representações. 

As  reflações  fintersubjetfivas  e  em  determfinado  contexto  definem  a  “cons-

trução socfiafl da reaflfidade”, como ressafltam Berger e Luckmanm. A socfieda-

de “parte de um mundo humano, fefito peflos homens, habfitado por homens 

e,  por  sua  vez,  fazendo  os  homens,  em  um  contínuo  processo  hfistórfico.” 

(BERGER; LUCKMAN, 1995, p. 247). Afirmam os autores que esse processo 

é finteracfionafl. Isso quer dfizer que a fidentfidade do sujefito é construída por 

mefio da aflterfidade num espaço cuflturafl e socfiafl, num período hfistórfico e nas 

condfições em que o findfivíduo se posficfiona, formando uma manefira especí-

fica de se vfiver, um estfiflo de vfida próprfio que provém da dfiaflétfica fintrínseca 

à condfição humana.
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Segundo Dayreflfl (2003), a condfição reflacfionafl pode ser entendfida como um 

dos atrfibutos de um sujefito. Afirma o autor que essa é uma característfica 

também das juventudes. Compreendendo que o ser humano se constfitufi na 

reflação com o outro, o autor propõe uma anaflfise socfiocuflturafl da juventude, 

entendfida como um tfipo de representação, finscrfita a partfir de condfições so-

cfiafis. Para efle, a noção de pfluraflfidade é fundamentafl para a concefituação da 

juventude, uma vez que os jovens formam cuflturas próprfias e,

Na vfida cotfidfiana, entram em um conjunto de reflações e processos que constfituem um 

sfistema de sentfidos, que dfizem quem efle é, quem é o mundo, quem são os outros. É 

o nívefl do grupo socfiafl, no quafl os findfivíduos se fidentfificam peflas formas próprfias de vfi-

vencfiar e finterpretar as reflações, entre sfi e com a socfiedade, o que produz uma cufltura 

próprfia (DAYRELL, 2003, p. 43). 

Afirma  o  autor  que  essas  reflações  finfluencfiam  e  são  finfluencfiadas  no  con-

vívfio socfiafl, subsfidfiando a construção da fidentfidade. Assfim, Dayreflfl reforça 

a fidefia de juventudes, ou seja, ser jovem não é pertencer a uma categorfia 

únfica,  e  sfim  apresentar  modos  de  vfida  dfiferencfiados,  que  vão  ser  finfluen-

cfiados de acordo com as experfiêncfias em contextos específicos dos “sujefi-

tos socfiafis que, como tafis, constroem um determfinado modo de ser jovem.” 

(DAYRELL, 2003, p.40).

Nessa perspectfiva, o entendfimento sobre juventude é construído peflos su-

jefitos que a vfivencfiam, tafl como teorfizado por Peraflva (1997). Os jovens se 

reflacfionam por mefio de redes e as redes são tecfidas de acordo com os 

sentfidos atrfibuídos a esses víncuflos formadores dos modos e estfiflos de vfida. 

Tecendo as redes no âmbfito famfiflfiar, de amfigos, dos estudos, do traba-

flho e da poflítfica

Das  categorfias  anaflfisadas  para  a  compreensão  do  mapa  de  vfida  dos  jo-

vens, tomamos como ponto de partfida a famíflfia, que ganha uma centraflfi-

dade notávefl, já que efla aparece nas faflas de todos os entrevfistados, como 

ponto prfincfipafl de suas vfidas e também em segundo ou tercefiro flugar. 

Essa dfisposfição é justfifficada por ser a famíflfia sfignfifficada como prfincfipafl 

pfiflar e base na vfida do sujefito, seja pefla proxfimfidade, peflo afeto, seja por 

fazer parte do cotfidfiano. O flaço com a famíflfia é forte, como bem expflfica 



230 – educação poflítfica da juventude A EXPERIÊNCIA DO PARLAMENTO JOVEM

um partficfipante, “vfive e cresce com a famíflfia e com efla se aprende tudo”. 

Nesse caso, a famíflfia é entendfida como “apofio étfico e morafl”, referêncfia 

para  as  condutas  e  as  decfisões  a  serem  tomadas.  Em  gerafl,  os  partficfi-

pantes entendem a famíflfia como aquefla constfituída peflos que moram na 

mesma casa e, por extensão, por outros parentes, como avós, tfios e prfi-, por extensão, por outros parentes, como avós, tfios e prfi-outros parentes, como avós, tfios e prfi-

mos. Vejamos um exempflo: 

“Prfimefiro eu cofloquefi a famíflfia bem pertfinho aflfi. Porque mora eu e a mfinha mãe, a gente 

é supercompanhefira, e eu também sou próxfima do meu pafi, e tafl. Meus tfios, tfipo, ‘su-

perpróxfimo’ mesmo, meus prfimos, a gente é ‘prfimão’. Então famíflfia é fimportantíssfimo.” 

(Estudante de ensfino médfio).

A famíflfia, como centro, aparece no dfiscurso dos aflunos de ensfino médfio e de 

aflunos unfiversfitárfios e serve como parâmetro para a reflação de outros flaços 

estabeflecfidos, como, por exempflo, quando a reflação é mafis próxfima, efles se 

referem a esse findfivíduo como se fosse a um membro da famíflfia: 

“Questão  de  famíflfia  porque  está  perto,  amfigos  também  porque  eu  consfidero  mfinha 

segunda famíflfia, meus amfigos são uma das cofisas mafis vaflfiosas que eu tenho, fisso 

sem  sombra  de  dúvfidas  tanto  do  coflégfio,  da  educação  da  facufldade,  quanto  os  dos 

trabaflhos, quanto de outros flugares.” (Estudante unfiversfitárfio).

“Eu consfidero famíflfia não num círcuflo fechado. Eu consfidero meus amfigos da mfinha 

famíflfia mesmo. As pessoas que estão próxfimas de mfim e contrfibuem para o que eu 

sou, para o que eu vou ser, por aqufiflo que tentaram me passar, peflo que eu consegufi 

absorver” (Estudante de ensfino médfio).

A famíflfia e os amfigos não sfignfificam e nem expressam o mesmo conteúdo, 

mas são categorfias que expflficam a proxfimfidade, quer dfizer, círcuflo de con-

tato  mafis  constante  e  íntfimo  --  o  estar “mafis  próxfimo”. Ao  mesmo  tempo, 

a famíflfia não pode ser compreendfida apenas peflos víncuflos de sangue e 

parentesco,  mas  assume  a  afetfivfidade  um  flugar  prfivfiflegfiado  na  vfida,  que 

exerce finfluêncfia para se posficfionar o mundo, para se definfirem as atfitudes, 

pensamentos  e  escoflhas.  Pode-se  garantfir  que  para  os  jovens  a  amfizade 

tem  tanta  fimportâncfia  quanto  a  famíflfia,  pofis  contrfibufi  para  a  sensação  de 

pertencfimento  e  favorece  a  vfisfibfiflfidade,  eflementos  esses  fimportantes  na 

construção da fidentfidade.
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Assocfiado às categorfias famíflfia e amfizade aparece, na fafla dos entrevfistados, 

o estudo/escofla. Essas três esferas são mufito presentes no âmbfito do co-

tfidfiano desses jovens: “Tem três cofisas que estão mufito próxfimas da mfinha 

vfida, que é o estudo, famíflfia e amfigos.” (Estudante unfiversfitárfia).

Certamente os estudos possfibfiflfitam os flaços de amfizade, não só pefla convfi-

vêncfia no cotfidfiano, como também na fidentfificação com os coflegas. Isso fofi 

observado tanto no grupo de unfiversfitárfios, quanto no de ensfino médfio. Em 

se tratando da fafixa etárfia trabaflhada na pesqufisa, é possívefl entender que 

a famíflfia está dfiretamente reflacfionada com a vfida escoflar, seja na forma de 

flfidar com o tempo e com os horárfios do estudante, seja nas prátficas esco-

flares, no caflendárfio fletfivo, nas reflações com os professores, nas notas, nas 

tarefas, entre outras sfituações, e também reflacfionada com amfizades, que 

nascem,  ampflfiam,  reforçam,  são  mantfidas  e  reestruturadas  por  mefio  das 

experfiêncfias. Portanto, ser estudante é flfidar com um cotfidfiano perpassado 

peflas atfivfidades e responsabfiflfidades, compartfiflhado com amfigos e subsfidfia-

do pefla famíflfia.

Afinda quanto aos estudos, faz-se finteressante perceber como efles estão 

reflacfionados com o trabaflho. Tanto unfiversfitárfios quanto estudantes de en-

sfino médfio fizeram aflgum tfipo de assocfiação entre essas duas categorfias, 

porém  com  aflgumas  dfiferencfiações,  que  estão  dfiretamente  reflacfionadas 

com as experfiêncfias de cada grupo específico, como, por exempflo: o unfi-

versfitárfio que exerce atfivfidades acadêmficas de pesqufisa, estágfio e exten-

são, vfisando sua finserção no mercado de trabaflho. Isso pode ser observa-

do também entre os estudantes de ensfino médfio de escoflas partficuflares, 

os quafis têm a mafiorfia das experfiêncfias de trabaflho reflacfionadas a um âm-

bfito acadêmfico: estágfio, finficfiação cfientífica; exceto um entrevfistado que é 

representante comercfiafl e outro que é funcfionárfio de um pflano de saúde. 

Anaflfisa-se,  então,  que  as  condfições  econômficas  finfluencfiam  na  reflação 

que efles fazem entre trabaflho e estudo, no sentfido de educação, de renda 

ou saflárfio e na aqufisfição de bens materfiafis e status. Quanto aos aflunos de 

escofla  púbflfica,  nota-se  que  apenas  três  estudantes  cursam  a  unfiversfida-

de, os demafis estão vfincuflados ao mercado de trabaflho: encontramos mo-

torfista de camfinhão, trabaflhador de recapagem de pneus, profissfionafl de  

teflemarketfing,  desenhfista,  técnfico  de  segurança  do  trabaflho,  entre  outros. 

Esses  aflunos,  possfiveflmente,  não  tfiveram  acesso  a  uma  educação  contfi-
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nuada, o que reforça a hfipótese de que o nívefl socfioeconômfico finfluencfia 

dfiretamente nas expectatfivas de vfida do sujefito e sfimufltaneamente na or-

ganfização dos modos de vfida. 

Faz-se finteressante observar que, dos aflunos de ensfino médfio que vêm de 

escoflas partficuflares, as expectatfivas em reflação ao trabaflho estão na ordem 

do devfir. Efles faflam das possívefis profissões e da área de estudo como um 

pflano para o futuro, uma possfibfiflfidade, mesmo aquefles que já estão traba-

flhando e estudando. Vejamos aflgumas faflas:

“Eu quero trabaflhar com... eu não penso afinda com o que eu quero trabaflhar. O meu cur-

so vafi ser no camfinho da engenharfia. E me vejo assfim... trabaflhando, sabe. Eu pretendo 

concflufir o curso e depofis ser mãe.”

“Eu quero fazer mufito medficfina, e eu quero partficfipar de trabaflhos vofluntárfios tfipo médfi-

cos sem frontefira, essas cofisas... no Tfimor Leste, eu tenho mufita vontade. Duas cofisas 

que eu tenho vontade de fazer é de fir pra Irflanda e trabaflhar com mfissões, exercendo a 

medficfina também. Eu tenho mufita vontade.”

As perspectfivas desses aflunos quanto ao trabaflho estão reflacfionadas àqufiflo 

que deseja ser aflcançado, o que torna fimportante para as projeções que fa-

zem defles mesmos, ao flongo dos anos, “ser mãe”, “ser médfico”. Os fideafis de 

trabaflho são construídos de forma dfiferencfiada. Aflguns reflacfionam o trabaflho 

com o ambfiente formafl. Isso se torna referencfiafl como modeflo a ser segufido 

ou não, por exempflo: “não é com essa forma que eu quero trabaflhar; eu vou 

segufir  regras,  mas  não  desse  jefito.”  O  trabaflho  apareceu  também  na  fafla 

dos aflunos como um mefio de aflcance da findependêncfia ou uma questão de 

necessfidade. Em uma das entrevfistas fofi notávefl a fimportâncfia que a finde-

pendêncfia tem na vfida dos jovens e como efla está dfiretamente reflacfionada 

com  o  trabaflho: “O  trabaflho  pra  mfim  é  tudo,  a  mfinha  findependêncfia  vafle 

ouro.” Para outro entrevfistado, afinda, o trabaflho representa a satfisfação de 

suas necessfidades e seu desenvoflvfimento, decflara: “Trabaflho, pro meu de-

senvoflvfimento e por necessfidade, é necessárfio o trabaflho.”

Embora seja fimportante para a findependêncfia, aflguns entrevfistados se mos-

tram desfinteressados peflo trabaflho que exercem atuaflmente. Assfim, o traba-

flho se apresenta como um peso, prfincfipaflmente para aquefles que possuem 

uma  carga  flaborafl  mafis  ampflfiada: “e  pra  mfim  o  trabaflho  tem  estado  mefio 
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afastado, mufito afastado aflfi porque eu tô mefio, assfim, cansado do trabaflho 

que eu estou tendo.” Há também aquefles que sfignfificam o trabaflho como 

mafis dfistante de suas vfidas, como uma expectatfiva futura, prfincfipaflmente 

flfigada à área de estudo em que estão se formando: “Eu cofloquefi trabaflho 

um pouco acfima, que é meu futuro; eu já trabaflhefi, mas nada na área que 

eu quero mesmo, então eu cofloquefi como um passo para frente pra mfim”. 

Nessa perspectfiva, o que está flonge não é a experfiêncfia com o trabaflho em 

sfi, mas o fideafl de trabaflho que é desejado, dfirecfionado ao futuro.

Quanto aos ex-monfitores do projeto, podemos observar dfiferenças substancfiafis 

nas reflações estabeflecfidas nos âmbfitos do estudo e do trabaflho. A grande mafio-

rfia desses jovens está exercendo ou exerceu atfivfidades de estágfio, pesqufisa e 

trabaflho em cfiêncfias socfiafis, geraflmente na área de poflítfica. Há, entre os entre-

vfistados, sete socfióflogos, já formados; entre eflas encontramos mestres, mes-

trandos, professores, funcfionárfios de setor púbflfico, prfivado e de ONGs.

Para o grupo dos ex-monfitores, estudo e trabaflho são fatores mufito presen-

tes em sua vfida e também estão afltamente reflacfionados. Por já estarem em 

contato dfireto com a prátfica da profissão de cfientfista socfiafl, dfiferentemente 

dos outros jovens, o trabaflho faz parte de seu cotfidfiano, já que atuam na área 

de sua formação profissfionafl. Tanto o estudo quanto o trabaflho são responsá-

vefis por consfiderávefl parcefla de tempo de suas rotfinas, sendo uma reaflfidade 

concreta, vfivencfiada dfiretamente e de forma correflacfionada:

“Aí bem pertfinho de mfim tá o que eu faço, eu estudo... e as duas figuras cofladfinhas... 

é que meu estudo é trabaflho, por fisso eu cofloquefi as duas cofisas juntas, porque até 

um pouco que se confunde com seu trabaflho, porque eu nunca bato ponto em flugar 

nenhum, é mefio condensado, mas as pessoas acham que eu só estudo, né? Mas eu 

consfidero que eu estudo e que eu trabaflho. E é mufito próxfimo, porque é o que eu faço 

de manhã até de nofite. Né? Que me consome mafis tempo.” 

Portanto, as perspectfivas de estudo e trabaflho podem ser facfiflmente reflacfio-

nadas peflos estudantes unfiversfitárfios. A natureza da profissão do cfientfista 

socfiafl, que deve estar sempre em contato com a flefitura e o estudo, faz com 

que essas reflações estejam fimbrficadas, sem uma separação nítfida. Vafle a 

pena ressafltar que a poflítfica também se reflacfiona dfiretamente com essas 

duas categorfias, sendo a prfincfipafl área de estudos e de trabaflho escoflhfida 

peflos ex-monfitores do projeto. Portanto, podemos faflar em uma sérfie trfipfla 
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de reflações, que envoflve estudo, trabaflho e poflítfica. A poflítfica aparece, na 

mafiorfia das faflas, como um ramo de estudo e trabaflho e não como mfiflfitâncfia, 

partficfipação e engajamento cívfico. A poflítfica se finsere na vfida desses jovens 

como camfinho acadêmfico, trfiflhado para fins cfientíficos, o que flevou grande 

parte dos entrevfistados a sfignfificarem as figuras reflacfionadas à vfida poflítfica 

como sfituações teórficas, que desejam trabaflhar e estudar:

“As gravuras sobre a urna e sobre as flegendas partfidárfias é o que eu escoflhfi para mfinha 

vfida, meu camfinho de estudo, cfiêncfias poflítficas, eu tenho certeza. E é o que eu estou 

fazendo e o que está mafis próxfimo no momento, é me trancar dentro do quarto, fler, 

estudar, entender, saber, e eu estou mufito feflfiz com o que eu escoflhfi porque eu estou 

coflhendo frutos agora.”

“E mafis acfima vem a questão do compromfisso com voto, com questões partfidárfias, que 

eu procuro entender, mas tá um pouco dfistante também, que é a questão, assfim... É mafis 

procurar compreender mesmo e tafl, eu tenho vontade de trabaflhar nessa área também, 

mas não como poflítfico.”

O posficfionamento finteflectuafl e técnfico sobre a poflítfica se apresentou como 

uma forte tendêncfia nas faflas dos unfiversfitárfios entrevfistados. Apenas dofis 

decflaram mfiflfitar em partfidos poflítficos, mas, em gerafl, podemos observar até 

mesmo uma certa resfistêncfia à poflítfica partfidárfia, havendo várfias faflas em 

que os entrevfistados fazem questão de apontar que não se envoflvem com 

esse tfipo de partficfipação. 

Há uma tendêncfia de se mobfiflfizarem perante questões que vfivencfiam no mercado 

de trabaflho, como movfimentos em profl de meflhorfias e reformas trabaflhfistas, da 

mesma forma que se envoflvem nos debates poflítficos sobre a atuação do cfientfista 

socfiafl, como as dfiscussões atuafis sobre socfioflogfia no ensfino médfio, entre outras.

A reflação entre poflítfica, famíflfia e amfigos aparece conjugada, na fafla dos monfito-

res. O debate, a dfiscussão poflítfica, a troca de finformações são prátficas poflítficas 

vfivencfiadas no dfia a dfia da grande mafiorfia defles. A postura crítfica e anaflítfica per-

passa as reflações que estabeflecem, extrapofla o âmbfito do estudo e do trabaflho 

e se finsere na forma de oflhar para as questões que experfimentam e vfivencfiam:

“Eu  tenho,  assfim,  agfido  poflfitficamente  mafis  no  âmbfito  das  reflações  cotfidfianas,  sabe, 

tfipo, de como eu me porto com os meus coflegas de trabaflho, de como eu me porto 
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com os meus coflegas de facufldade, de como eu me porto com a mfinha famíflfia, com as 

pessoas que são dfiferentes, eu tenho agfido poflfitficamente mafis nesse sentfido ufltfima-

mente do que numa esfera finstfitucfionafl.”

“Então, eu acho assfim essa parte de partficfipação poflítfica de verdade e não é aí a partfi-

cfipação na ação poflítfica em, mas de estar atento dfiaflogando com as pessoas, de estar 

repassando e absorvendo fidefias.”

Esse posficfionamento não é apenas dos ex-monfitores, mas também dos jo-

vens que partficfiparam do PJ como estudantes de ensfino médfio. Fofi reflevan-

te a quantfidade de entrevfistados que assocfiaram ações poflítficas ao dfiáflogo 

e às dfiscussões, pofis acredfitam que a capacfidade argumentatfiva é uma es-

pécfie de formação poflítfica e que as opfinfiões nascem do contato e da fintera-

ção entre as pessoas, como expflficfitado por um dos entrevfistados: “Toda a 

finfluêncfia que você tem, todo contato que você tem com outra pessoa, você 

tá formando opfinfião e também podendo proporcfionar que a outra pessoa 

também forme opfinfiões.”

Porém, a prfincfipafl questão assocfiada à poflítfica para esses entrevfistados é o 

voto. O voto é apontado como a prfincfipafl forma de expressão poflítfica na vfida 

desses jovens, coflocado como um dfirefito e um sfinônfimo de partficfipação na 

escoflha de representantes poflítficos: “E aflfi é o dfirefito de voto... dfirefito eu já 

tenho. Eu quero começar a votar, que é a partficfipação poflítfica.”

“E por úfltfimo eu pus poflítfica, porque eu não sou mufito chegado em poflítfica. Quando eu 

estou perto de eflefição, eu procuro pesqufisar o que aconteceu antes, pra ver a decfisão 

que eu tomo.”

Essa ênfase ao voto é expflficada pefla bafixa partficfipação poflítfica em movfi-

mentos e partfidos, confessada peflos partficfipantes. É expflficado que, mes-

mo  depofis  de  sua  experfiêncfia  no  Parflamento  Jovem,  efles  não  têm  uma 

efetfiva mobfiflfização para a ação poflítfica. A mafiorfia dos sujefitos da pesqufisa 

justfifica esse posficfionamento pefla faflta de tempo, peflo momento que vfi-

vencfiam, de grande carga de estudos e trabaflho. Isso fica cflaro na fafla de 

uma  jovem,  que  reflata: “A  poflítfica  também  tá  um  pouco,  tfipo  que  mufito 

afastada  de  mfim,  que  eu  não  tenho  tempo  reaflmente,  eu  não  tô  tendo 

tempo nem pra respfirar, quanto mafis pra fazer aflguma outra cofisa”. Outro 

entrevfistado, devfido à formação recebfida no PJ, avaflfia estar em débfito com 
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as  questões  poflítficas,  não  se  envoflvendo  como  acredfita  que  deverfia  ser 

necessárfio. Vejamos:

“Em poflítfica assfim, eu não, eu não tenho me envoflvfido tanto quanto devfia, tenho vfisto 

mufito desenvoflvfimento assfim, de pessoas e tudo mafis em reflação a poflítfica, tenho um 

outro oflhar para fisso né? Depofis do desenvoflvfimento do Parflamento e tudo mafis. Mas 

meu envoflvfimento, pefla dfiferença que eu deverfia estar fazendo, depofis do conteúdo 

que eu recebfi, eu não tô exercendo nada pratficamente.”

Os partficfipantes ressafltam que o Parflamento Jovem flhes proporcfionou um 

mafior  conhecfimento  da  poflítfica,  de  seu  funcfionamento  e  sua  burocracfia, 

mas expflficam que mesmo com o conteúdo recebfido no Parflamento Jovem 

não  agem  de  forma  partficfipatfiva,  como  cofloca  um  dos  entrevfistados,  que 

afirma que o projeto o auxfiflfiou a “ter um oflho bem atento pro que acontece 

no mundo da poflítfica, o tempo todo; figuafl à crfise do Irã, por que aconteceu 

aqufiflo? Como é a poflítfica no Irã? Mas poflítfica está bem de flado na mfinha 

vfida.” Há afinda entrevfistados que expflficfitam a finfluêncfia do PJ na escoflha 

por  cursos  unfiversfitárfios  flfigados  à  poflítfica  (Reflações  Internacfionafis  e  Cfiên-

cfias Socfiafis). Das categorfias aqufi anaflfisadas, a poflítfica se apresenta como a 

mafis afastada da vfida desses jovens, que a finterpretam como “dfistante”, não 

tendo centraflfidade na rede de reflações que estabeflecem.

Consfiderações finafis 

Reflexões sobre os modos de vfida da juventude passam por um conjunto de 

fatores cuflturafis que vão dfizer sobre as formas e os conteúdos da experfiên-

cfia de ser jovem. Ao observarmos os partficfipantes do PJ, podemos finferfir 

que a dfinâmfica é um eflemento centrafl da condfição de juventude. Apesar de 

terem fidades aproxfimadas, os jovens possuem posficfionamentos perante o 

mundo  bem  dfiferencfiados,  estabeflecendo  víncuflos  e  reflações  com  as  es-

feras da vfida famfiflfiar, do trabaflho, do estudo, das reflações de amfizade e da 

poflítfica, aqufi observadas a partfir de dfistfintos nívefis de prfiorfidades, ampflfitu-

des e conexões estabeflecfidas. O aspecto reflacfionafl fornece uma perspectfiva 

prfivfiflegfiada de anáflfise, uma vez que os findfivíduos refletem sobre a condução 

de suas vfidas e observam o quanto essas reflações são fimportantes em seus 

unfiversos  sfimbóflficos. Assfim,  podemos  regfistrar  decflarações  mufito  expres-

sfivas, como a de um afluno de ensfino médfio que afirma: “Eu acho que eu 
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vfivo mufito, assfim, que eu tenho mufito contato”. Essa fafla revefla o quanto a 

perspectfiva reflacfionafl é fimportante para reflexões profundas do findfivíduo. O 

entrevfistado pensa sobre o que é “vfiver mufito” e estabeflece uma flfigação en-

tre fisso e as finterações que vfivencfia. Portanto, essa anáflfise ganha reflevâncfia 

por flevar o sujefito a refletfir sobre efle mesmo, suas vfivêncfias e aqufiflo que 

prfiorfiza, sfignfifica e dá fimportâncfia.

Das  categorfias  aqufi  anaflfisadas,  observamos  como  a  famíflfia  ganha  centraflfi-

dade, assfim como os amfigos, na vfida desses jovens. Podemos refletfir sobre 

o flugar ocupado peflas famíflfias na “construção socfiafl da reaflfidade” desses 

jovens, tafl como coflocado por Berger e Luckmann (1985), que demonstram 

os fundamentos dessa “base, pfiflar” que mufitos entrevfistados apontam nas 

suas faflas, o que nada mafis é que os processos socfiaflfizadores empreendfi-

dos  peflos  famfiflfiares,  a  carga  de  ensfinamentos  que  transmfitfiram  ao  flongo 

da  vfida  desses  jovens.  A  famíflfia  surge  como  um  ponto  fixo  de  apofio,  de 

confiança, de trocas e de afetfivfidade. Os amfigos também são responsávefis 

por um círcuflo de finteração marcado por crfitérfios emotfivos e de afinfidade. 

Como coflocado por Dayreflfl e Barbosa (2009), a socfiabfiflfidade acontece por 

mefio da flfivre escoflha daquefles com quem serão estabeflecfidas as reflações, e 

a amfizade traduz esse espírfito, que não se basefia numa flógfica de resufltados, 

mas aparece tafl como teorfizado por Sfimmefl, por uma finaflfidade fintrínseca, 

contfida na próprfia reflação de amfizade. 

As sfignfificações que ganham mafior contraste entre os jovens que partficfiparam 

do PJ como estudantes de ensfino médfio e os unfiversfitárfios monfitores são os 

estudos e o trabaflho. Isso se reflacfiona dfiretamente com o recorte etárfio, o que 

demonstra  o  quanto  a  juventude  pode  ser  observada  por  sua  mufltfipflficfidade 

de fases, de “modos de vfida”. As perspectfivas de trabaflho dos ex-monfitores 

devem ser anaflfisadas a partfir das especfificfidades dos estudantes do curso de 

Cfiêncfias Socfiafis, que cofletfivamente compartfiflham de um conjunto de prátficas, 

comportamentos, atfitudes, finfluencfiando dfiretamente nas finterpretações, nos 

ansefios e nos fideafis que sustentam. Já a reaflfidade, vfivencfiada pefla mafiorfia 

dos jovens que partficfiparam do PJ como estudantes de ensfino médfio, os faz 

projetar o trabaflho e o estudo para o futuro, uma vez que afinda gestam aqufiflo 

que reaflmente querem estudar e trabaflhar. Porém, em ambos os grupos, as 

duas categorfias aparecem correflacfionadas, o que nos fleva a pensar a centra-

flfidade do estudo para o aflcance dos fideafis de trabaflho pensados peflos jovens.
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A poflítfica aparece como aflgo que não é sfignfificado dfiretamente no cotfidfiano 

dos  entrevfistados,  que  têm  dfificufldade  de  vfisuaflfizá-fla  como  eflemento  cons-

tfitufinte  da  rede  de  reflações  que  estabeflece.  No  caso  dos  ex-monfitores,  en-

contra-se mafis próxfima, por constfitufir um objeto de estudo e trabaflho, mas 

é  finterpretada  prfincfipaflmente  nesses  âmbfitos,  não  sendo  um  eflemento  de 

partficfipação e prátfica efetfiva. Vafle ressafltar que, se o projeto busca formar o 

cfidadão atfivo, efle deve ser repensado a partfir desses reflatos, que demonstram 

que o PJ finfluencfiou a vfida desses jovens, mas não os flevou a uma partficfipa-

ção atfiva, à prátfica da vfirtude cívfica. Os aspectos anaflítficos e crítficos repassa-

dos foram contempflados com sucesso, mas fica agora, para essa nova fase de 

estaduaflfização, um desafio: Como reaflmente propficfiar o engajamento poflítfico 

dos jovens e quafis os mefios necessárfios para a formação de uma prátfica poflí-

tfica efetfiva? Ao serem respondfidas essas questões, poderemos faflar, de fato, 

em uma educação para a cfidadanfia e a democracfia, base para a formação de 

uma juventude conscfiente e atfiva.

Portanto,  percebemos  quão  compflexas  são  as  redes  estabeflecfidas  por  es-

ses jovens e como a famíflfia, a amfizade, o estudo, o trabaflho e a poflítfica vão 

se amarrando na tessfitura dessa rede. A dfinamficfidade das ações, os pflanos 

para o futuro, os vaflores, os mefios de mobfiflfização estão todos envoflvfidos 

em sfignfificados mufito específicos, que demonstram tendêncfias do modo de 

vfida que experfimentam.
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SARA RAMONA LISBOA DA 

CUNHA

Projeto Parflamento Jovem: 
Partficfipação no Semfinárfio Legfisflatfivo – 
construção de uma conscfiêncfia democrátfica

O segundo processo de redemocratfização 

ocorrfido no Brasfifl possfibfiflfitou mafior partficfi-

pação poflítfica dos cfidadãos brasfiflefiros na es-

fera  púbflfica  e  cuflmfinou  com  a  promuflgação 

da Constfitufição de 1988, documento respon-

sávefl  por  assegurar  o  dfirefito  à  partficfipação 

democrátfica por mefio das modaflfidades da re-

presentação  e  do  exercícfio  dfireto.  Segufindo 

o mesmo camfinho, a Assembflefia Legfisflatfiva 

do Estado de Mfinas Gerafis (ALMG), se preo-

cupou em aproxfimar os cfidadãos mfinefiros da 

vfida poflítfica do Estado. Para fisso, finstfitucfiona-

flfizou canafis de partficfipação popuflar, que vêm 

demonstrando reflevante contrfibufição para o 

aprfimoramento de nossa democracfia. Um 

desses canafis é o semfinárfio flegfisflatfivo. 

O semfinárfio flegfisflatfivo no Estado se desenvofl-

veu medfiante a vontade e a necessfidade de a 

Assembflefia  Legfisflatfiva  mfinefira  de  meflhorar  a 

eficácfia da comunficação entre os flegfisfladores 

e a socfiedade, prejudficada peflos anos da dfita-

dura. O semfinárfio flegfisflatfivo surgfiu como pro-

posta aflternatfiva ao modeflo que assegurava 

apenas a exposfição de finformações por parte 

de especfiaflfistas. Assfim, a proposta ganharfia o 

formato de um evento que permfitfirfia a constru-

ção de um conhecfimento que fosse produzfido 

em  conjunto  com  segmentos  da  socfiedade, 

conhecfimento esse que servfirfia de base para 

a ação flegfisflatfiva. (MADUREIRA, 2009).
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Parflamento Jovem como finstrumento de educação poflítfica

O projeto Parflamento Jovem (PJ) orfienta-se peflo prfincípfio de educação poflí-

tfica para a cfidadanfia e enquadra-se no formato de semfinárfio flegfisflatfivo. Nes-

se  espaço  finstfitucfionafl,  os  partficfipantes  –  estudantes  dos  ensfinos  médfio 

e  unfiversfitárfio  –  passam  por  momentos  de  formação  sobre  teorfia  poflítfica 

democrátfica e de finformação sobre um tema específico, objeto de dfiscussão, 

anáflfise  e  votação  na  pflenárfia  finafl  do  semfinárfio  flegfisflatfivo.  São  passos  do 

semfinárfio: em um prfimefiro finstante, os jovens são dfivfidfidos em grupos de 

trabaflho para dfiscussão, aprecfiação e votação das proposfições formufladas 

de acordo com os subtemas trabaflhados anterfiormente por efles nas escoflas; 

posterfiormente, os partficfipantes do projeto são reunfidos na Assembflefia Le-

gfisflatfiva para efetfivar a pflenárfia finafl do semfinárfio flegfisflatfivo; nesse momen-

to são votadas as proposfições de todos os grupos de trabaflho; e, por fim, é 

aprovado um documento que é entregue à Comfissão de Partficfipação Popuflar 

da ALMG, para que seja encamfinhado e submetfido aos devfidos processos 

flegfisflatfivos. 

Dada sua configuração, o projeto Parflamento Jovem pode ser consfiderado 

um projeto de educação para a democracfia, vfisto que tem em seus objetfivos 

as duas dfimensões que Benevfides (1996) define como essencfiafis à educa-

ção  para  a  cfidadanfia:  formar  cfidadãos  para  que  vfivam  segundo  os  vaflores 

democrátficos flfiberafis e repubflficanos e também para que partficfipem efetfiva-

mente na esfera poflítfica (seja como governante ou governado). O Parflamento 

Jovem aflmeja contrfibufir para a formação de uma conscfiêncfia étfica que possa 

gufiar os comportamentos dos jovens segundo vaflores democrátficos. Ao pro-

porcfionar a formação poflítfica aos partficfipantes gufiando-se peflos prfincípfios da 

democracfia e, também, encorajar e permfitfir a partficfipação desses jovens em 

uma das esferas da vfida púbflfica, o projeto acaba por conqufistar “corações e 

mentes” e provoca mudança de atfitude em seus partficfipantes, o que condfiz 

com o que Benevfides (1996, p. 226 e 227) vem a definfir como educação para 

a democracfia. 

Mas quafis serfiam os vaflores democrátficos capazes de transformar tão pro-

fundamente aquefles que os finterfiorfizam? Como vaflores repubflficanos, Bene-

vfides (1996, p. 230 e 231) ressaflta: prfimefiro, o respefito às flefis, às regras e 

aos procedfimentos do jogo democrátfico como flembrado por Bobbfio (1997); 
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segundo, o respefito ao bem púbflfico, não sucumbfindo à cofisa púbflfica aqufiflo 

que é excflusfivamente de finteresse prfivado; e, finaflmente, o sentfido de res-

ponsabfiflfidade no exercícfio do poder, fisto é, a prestação de contas ao povo 

por parte daquefles que possuem cargos púbflficos, bem como a sujefição de 

todos às sanções prevfistas para suas ações. Afinda segundo Benevfides, jun-

tamente  aos  vaflores  democrátficos  repubflficanos,  estão  os  vaflores  flfiberafis 

e ambos expressam: o amor à figuafldade de todos; o respefito fintegrafl aos 

dfirefitos  humanos;  o  acatamento  à  regra  da  mafiorfia,  porém  sem  defixar  de 

respefitar os dfirefitos das mfinorfias, o que fimpflfica a prátfica de toflerâncfia para 

com a dfiversfidade.

Tendo exposto em que consfiste a educação para a democracfia, a pergunta 

que se faz é: a partficfipação em um projeto como o Parflamento Jovem favo-

rece a finterfiorfização dos vaflores democrátficos nas atfitudes e comportamen-

tos  daquefles  que  partficfiparam  de  suas  atfivfidades?  Ora,  durante  o  projeto 

Parflamento Jovem, o semfinárfio flegfisflatfivo é o acontecfimento em que toda 

a  aprendfizagem  poflítfica  é  posta  em  prátfica  peflos  partficfipantes  do  projeto. 

Desse modo, o próxfimo passo será a anáflfise da percepção do jovem sobre a 

pflenárfia do semfinárfio flegfisflatfivo e sobre seu comportamento em uma sfitua-

ção de partficfipação na esfera púbflfica. 

A compreensão dos vaflores democrátficos e repubflficanos no semfinárfio 

flegfisflatfivo

Sendo o semfinárfio Legfisflatfivo o momento cuflmfinante do projeto Parflamento 

Jovem, tanto peflo seu caráter finstfitucfionafl quanto peflo seu caráter de forma-

ção, durante a Pesqufisa Partficfipação juvenfifl no Legfisflatfivo flocafl e Estaduafl: 

Projeto Parflamento Jovem  reservou-se  um  espaço  para  que  os  jovens  ava-

flfiassem sua experfiêncfia nessa modaflfidade de partficfipação da Assembfléfia mfi-

nefira. Em uma das etapas dessa pesqufisa, foram organfizados quatro grupos, 

com cerca de sefis aflunos de ensfino médfio que partficfiparam de aflguma das 

edfições entre a 1ª a 6ª do Parflamento Jovem, para que efles pudessem partfi-

cfipar de uma técnfica de entrevfista cofletfiva, também chamada de entrevfista 

dfiaflógfica. Em uma parte dessa entrevfista, os partficfipantes de ensfino médfio 

responderam a sefis perguntas, com suas respectfivas aflternatfivas, sobre o 

semfinárfio flegfisflatfivo; cada partficfipante escoflheu uma resposta e, posterfior-

mente, a apresentou ao grupo de forma justfificada.
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As perguntas eram referentes aos procedfimentos poflítficos presentes no se-

mfinárfio flegfisflatfivo: exercícfio do voto, oficfinas de formação preparatórfias para 

o evento, eflaboração e encamfinhamento de proposfições e funcfionamento da 

Mesa. Cada pergunta tfinha uma finaflfidade a ser avaflfiada – orfientação de finte-

resses, aprendfizagem de conteúdo, capacfidade de produção cofletfiva, atfitudes 

democrátficas e observação das regras na condução do semfinárfio flegfisflatfivo, 

de modo que contrfibuíssem para verfificar as hfipóteses findficadas pefla pesqufi-

sa. No que concerne a essa parte da pesqufisa, efla está reflacfionada à verfifica-

ção da segunda e da quarta hfipóteses, que são: 2) a partficfipação de jovens es-

tudantes no PJ é decfisfiva para sua compreensão sobre a poflítfica, a cfidadanfia e 

seu exercícfio e o funcfionamento do Poder Legfisflatfivo em bases democrátficas; 

4) a partficfipação de jovens estudantes no PJ desenvoflve nefles a opfinfião sobre 

a poflítfica, a percepção crítfica sobre o cenárfio poflítfico flocafl, estaduafl e nacfionafl 

e uma vfisão posfitfiva em reflação ao Parflamento.  

A segufir serão anaflfisadas, neste artfigo, as respostas que esses jovens, partfi-

cfipantes do Parflamento Jovem, deram às perguntas dfirfigfidas a efles; o obje-

tfivo dfisso é o entendfimento de como os partficfipantes do PJ compreendem 

os prfincípfios democrátficos e repubflficanos, bem como, a partfir desses prfincí-

pfios, efles percebem a democracfia, a cfidadanfia e a partficfipação poflítfica.

Indagados sobre a motfivação em escoflher um tema para o semfinárfio flegfis-

flatfivo, os jovens respondem de forma dficotômfica com a segufinte questão: a 

ação poflítfica deve ser movfida segundo finteresses findfivfiduafis ou finteresses 

cofletfivos? A mafior parte dos partficfipantes expõe respostas que, de aflguma 

forma expflficfitam que o finteresse cofletfivo deve sobrepor o finteresse pessoafl, 

fisso porque:

a) vaflorfizam a representação da socfiedade no Poder Legfisflatfivo – Por-

que você não está representando só você, você está representando 

a socfiedade; 

b) sentem facfiflfidade de conduzfir o processo de dfiscussão – Irfia ser 

mafis fácfifl dfiscutfir se fosse finteresse cofletfivo; 

c) estfimam a reflevâncfia do finteresse cofletfivo para a socfiedade, bem 

como a capacfidade das pessoas de captar o finteresse cofletfivo ou 
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mesmo  de  manfipuflá-flo,  dado  seu  conhecfimento  sobre  o  tema  em 

pauta – “Eu vou acabar dfiscutfindo com uma pessoa que tem conhecfi-

mento daqufiflo e às vezes eu até defendendo uma parte que está cer-

ta, e a outra [pessoa] que está errada, peflo argumento efla consegue 

captar o finteresse púbflfico todo. Ou então, até mesmo transformar o 

finteresse púbflfico da forma que efla qufiser, peflo conhecfimento que efla 

tem daquefle determfinado assunto.”

Seja  por  quaflquer  uma  dessas  razões  observa-se  que  a  reflação  finteresse 

cofletfivo versus finteresse  prfivado  é  submetfida  a  um  juflgamento  em  que  o 

finteresse cofletfivo é posto como o certo, e o findfivfiduafl, como o errado. Con-

firmando essa tendêncfia, mesmo aquefles poucos partficfipantes que reveflam 

efleger um tema segundo seu finteresse findfivfiduafl submetem sua resposta 

ao mesmo juflgamento de vaflor:

“Agora, eu acho que não é certo. [...] Porque eu acho que a gente tem que pensar na 

cofletfivfidade, não só em nós. Mas nesse sentfido eu afinda sou daquefle caráter prfimárfio 

de finteresse pessoafl.”

Os partficfipantes que são motfivados por finteresses pessoafis justfificam suas 

respostas  afirmando  serem  os  finteresses  findfivfiduafis  aquefles  que  meflhor 

correspondem a suas necessfidades e demandas da vfida cotfidfiana “Porque 

eu acho que, querendo ou não, é o que gufia [finteresse findfivfiduafl]. Mufitas ve-

zes, o cofletfivo perde mufito espaço para o que reaflmente finteressa pra gente”.

Observa-se nas respostas a predomfinâncfia da fidefia de democracfia como go-

verno do povo e, portanto, essa fidefia deve estar de acordo com o finteresse 

do povo ou de todos, e não de um findfivíduo; como também está presente o 

pensamento próxfimo ao concefito repubflficano de vfirtude cívfica, no quafl a esfe-

ra da vfida prfivada se subordfina à esfera da vfida púbflfica e ao bem comum.  

Também fofi perguntado aos jovens o que efles consfideram ser reflevante nas 

atfivfidades coordenadas peflos estudantes da PUC Mfinas, durante o seu pro-

cesso de aprendfizagem poflítfica. Em suas respostas, os aflunos se dfivfidfiram 

em três grupos reflatfivamente baflanceados. Uma pequena mafiorfia prfivfiflegfiou 

o  conteúdo  oferecfido  –  democracfia,  cfidadanfia,  partficfipação  e  Poder  Legfis-

flatfivo –, reflatando que esse conhecfimento serve de base para a dfiscussão 
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poflítfica que se vafi ter durante o projeto e, posterfiormente, concfluíram: “Não 

sefi  se  todos  concordam,  mas  nós  afinda  trazemos  os  fideafis  de  cfidadanfia, 

afinda flembramos como é organfizado o Poder Legfisflatfivo, e fisto até hoje tem 

marcado a mfinha vfida.”

Um segundo grupo vaflorfizou não apenas o conhecfimento do monfitor sobre 

as  questões  de  democracfia,  cfidadanfia,  partficfipação  e  o  Legfisflatfivo,  mas 

também a construção de um bom reflacfionamento entre aquefle que trans-

mfite conhecfimento e aquefle que o recebe. Essa resposta é justfificada por 

entenderem  que  o  bom  reflacfionamento  estabeflecfido  entre  efles  finfluen-

cfiou, dfiretamente e posfitfivamente, o processo de aprendfizagem: “Porque 

eu acho assfim que é fimportante este conhecfimento, mas eu acho que às 

vezes  o  monfitor,  o  conhecfimento  defle,  a  empoflgação  defle,  faz  a  gente 

empoflgar também e faz a gente crfiar um amor pefla cofisa por mefio do amor 

defle, sabe?”

Os aflunos restantes também vaflorfizaram o conhecfimento e a boa finteração 

socfiafl, mas ressafltaram os materfiafis dfidátficos e as estratégfias utfiflfizadas para 

transmfitfir o conhecfimento. Em suas justfificatfivas, observa-se a fimportâncfia 

dada a esse conjunto de métodos para se aflcançar um resufltado posfitfivo no 

processo de construção do conhecfimento poflítfico:

“Porque fofi mufito fimportante a fletra A [conteúdo oferecfido sobre democracfia e cfidada-

nfia]. Fofi mufito fimportante também a parte de dfinâmfica. Que juntando os dofis deu para 

a gente perceber flegafl, só que se não fosse o agrupamento dos dofis, mafis a partficfi-

pação dos monfitores expflficando pra gente, para tfirar dúvfidas, efles finteragfiam com a 

gente. Se não fossem efles, a gente não entenderfia bem. Então eu acho que a mescfla 

desses três fofi essencfiafl para mfim.”

Em  segufida,  os  jovens  responderam  a  questões  reflacfionadas  às  proposfi-

ções do semfinárfio flegfisflatfivo. A prfimefira pergunta desse grupo findagou os 

partficfipantes  sobre  suas  preferêncfias  referentes  a  como  deve  ser  reaflfiza-

do o processo de redação de uma proposfição poflítfica. Mesmo havendo um 

consenso  de  que  esse  processo  deverfia  ser  reaflfizado  cofletfivamente,  ocor-

reram aflgumas dfivergêncfias nas escoflhas dos partficfipantes. A mafior parte 

defendeu  que  o  grupo  deve  dfiscutfir  as  proposfições  e  atrfibufir  à  redatora  a 

tarefa  de  redfigfi-flas,  acredfitando  que  esse  é  um  modo “mafis  democrátfico”, 

pofis o processo de eflaboração de fidefias permfite a partficfipação de todos; o 
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processo de redação serfia facfiflfitado ao ser deflegado a apenas uma pessoa, 

como segue o argumento: “Pefla oportunfidade de poder dfiscutfir temas, dar 

sua opfinfião sobre aqufiflo e, caso houvesse consenso, efle fia ser mandada pra 

redatora e efla fia redfigfir a proposta. Eu achefi bem organfizado”.

Um segundo grupo de pessoas opfinou que tanto no processo de dfiscus-

são quanto no processo de redação da proposfição, é fimportante a partficfipa-

ção de todo o grupo, justfificando que “[...] todos devem partficfipar e dfiscutfir 

sobre  as  proposfições  por  mafis  que  seja  dfifícfifl  todo  o  mundo  redfigfir  junto, 

mas normaflmente a fidefia fica mafis concreta quando todo o mundo ajuda a 

redfigfir,;quando um só redfige pode ser até parecfido, mas tem a finfluêncfia a 

mafis [...] e na revfisão, ter a ajuda de aflguém só para dar partfida e oflhar, oflhar 

o  texto.” Contudo,  nota-se  que  o  conhecfimento  técnfico  da  redatora  não  é 

dfispensado para ajudar a organfizar e a revfisar o texto. 

Um pequeno grupo de partficfipantes também defendeu que uma proposfição 

poflítfica deve ser dfiscutfida e redfigfida em grupo, no entanto não mencfionou 

a redatora. Em suas respostas, apontaram as dfificufldades de se reaflfizar em 

grupo todo o processo que envoflve a eflaboração de uma proposfição. O gru-

po justfificou suas repostas argumentando, como os demafis grupos, ou seja, 

consfiderou ser essa a manefira mafis democrátfica – “Eu marquefi a B [Os par-

tficfipantes devem dfiscutfir e redfigfir as proposfições em grupo], porque eu acho 

que é fimportante para ser mafis exata a dfiscussão, porque tem mufita cofisa 

que é dfiferente na redação e pode aflterar, então para ser meflhor, é sempre 

meflhor a dfiscussão, até na redação.”

Pode-se observar que o método mafis democrátfico para efles é aquefle consfi-

derado capaz de transmfitfir com mafis fideflfidade as fidefias do grupo e ser mafis 

coerente segufindo as regras de redação flegfisflatfiva.

Fofi também perguntado, para os jovens, quafl serfia a atfitude defles dfiante de 

um fimpasse em reflação à definfição de duas proposfições a serem flevadas 

para  a  pflenárfia.  Efles  responderam  a  essa  questão  segundo  três  possívefis 

métodos de exercícfio da democracfia. 

A metade dos partficfipantes eflegeu o consenso como uma manefira de soflu-

cfionar o fimpasse. Com uma justfificatfiva embasada em dfiretrfizes do repubflfi-
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canfismo, os jovens apontam o consenso como forma democrátfica de soflu-

cfionar dfivergêncfias, pofis consfideram fimportante a agflutfinação de finteresses 

na busca do bem comum.

•	 “[...] porque, quando aconteceu com a gente, de duas propostas na 

escofla, e a gente, quafl que a gente fleva, quafl que a gente não fleva, 

as duas não eram tão dfiferentes uma da outra, então nós fomos 

dfiscutfindo até que coflocássemos os pontos em comum das duas 

e coflocássemos aqufiflo que as fazfia ser dfistfintas. Então, o que fofi 

dfistfinto nós acabamos por ver que não eram tão necessárfio quan-

to aquefles em comum, então nós redfigfimos uma nova proposta 

com os pontos necessárfios.”

Um grupo não mufito menor de partficfipantes defendeu que, em caso de um 

fimpasse  na  definfição  das  proposfições,  a  regra  do  voto  da  mafiorfia  serfia  a 

soflução mafis democrátfica. Nesse caso, os jovens têm uma vfisão mafis prag-

mátfica e procedfimentafl da democracfia. Aflguns, cfitando a dfificufldade em se 

consegufir um consenso, defendem ser a regra da mafiorfia o método que me-

flhor maxfimfiza as preferêncfias do povo, sendo, portanto, o mafis democrátfico. 

• “As propostas eram coflocadas em votação. Caso houvesse aflgum 

embate prevaflecfia a decfisão da mafiorfia. Eu acho que é um mefio 

meflhor organfizado mesmo, como efla faflou, a mfinorfia podfia ter... tfi-

nha que ter um argumento mufito bom, bem finspfirado, para fir junto.”

Nota-se que a reflexão sobre as mfinorfias reforça a fidefia de uma democracfia 

competfitfiva, em que na esfera púbflfica os cfidadãos expõem seus finteresses. 

Assfim, há possfibfiflfidade de escoflher uma das opções com base em suas pre-

ferêncfias; a que tfiver mafis votos ganha.

Em uma proporção mufito menor, aflguns partficfipantes decflararam que, dfian-

te de tafl fimpasse, proporfiam a manutenção das duas proposfições para que 

ambas fossem flevadas à pflenárfia. Esses são aquefles que zeflam peflo dfirefito 

das mfinorfias.

•	 “Porque, às vezes, figuafl efla faflou sobre o consenso, é mufito dfifí-

cfifl você entrar no consenso dependendo de como esta sendo o 
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procedfimento. E por que manter as duas? Às vezes, naquefle pon-

to, naquefle momento, era dfivergente e fofi descartado. Efle é um 

ponto que na hora não está mufito fimportante mafior autorfização a 

eflas. Entendeu? Eu acho assfim, que eu manterfia as duas e flevarfia 

para a pflenárfia finafl as duas.”

Não exfistfindo a possfibfiflfidade de um consenso, ter as duas proposfições na 

pflenárfia  finafl  é  garantfir  às  mfinorfias  o  dfirefito  de  terem  seus  finteresses  e 

opfinfiões representados, vfisto que a aflternatfiva preferfida pefla mafiorfia não é 

a únfica resposta às demandadas pefla socfiedade e nem sempre é a meflhor.

Afinda sobre as proposfições, os jovens responderam quafl serfia a ação defles 

dfiante de uma proposta de supressão de uma proposfição fimportante do 

ponto de vfista do finteresse púbflfico. Dfiante dessa questão, uma quase totaflfi-

dade dos partficfipantes apontou que proporfia que a proposfição de supressão 

fosse votada para ser submetfida à decfisão da mafiorfia. Os jovens justfificam 

que: [...] “num caso desses onde todos têm que ter a sua opfinfião, a mafiorfia 

tem que ser a mafis beneficfiada. Se a mafiorfia quer aqufiflo, tem que ser be-

nefícfio para a mafiorfia.” Observa-se, mafis uma vez, em tafl justfificação, uma 

atfitude compatívefl à fidefia de democracfia competfitfiva, em que a figuafldade e 

a flfiberdade de expressão, durante a partficfipação na esfera púbflfica, permfitem 

o dfissenso e, quando fisso acontece, a escoflha da mafiorfia é consfiderada a 

mafis democrátfica por expressar uma vontade que é cofletfiva – já que aqufi a 

democracfia é entendfida como uma forma de governo pró-povo, fisto é, um 

governo que tem por base a defesa dos finteresses da mafiorfia em detrfimento 

dos finteresses de aflguns poucos. 

Houve  também  aquefles  pouquíssfimos  que  afirmaram  que  proporfiam  que  a 

proposfição fosse flevada à pflenárfia finafl para que fosse votada. Esses afirmam:

• “[…]  eu  acho  que  a  B  é  a  mesma  cofisa  da  quatro  aqufi,  porque, 

se você excflufir aquefla fidefia, não serfia flegafl, poderfia passar para 

frente e o pessoafl firfia ver também. Porque do mesmo jefito que a 

gente pode passar a nossa terfia quer fazer uma supressão de ne-

nhuma outra fidefia. Porque eu entendfi que supressão serfia barrar 

uma fidefia, porque do mesmo jefito que a gente tem que passar a 

nossa fidefia o outro tem que passar a defle também, mesmo que 
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seja contrárfia a nossa, porque efle tem dfirefito também. Agora, a 

gente vafi e tfira aquefla fidefia e defixa só a nossa?”

Essa  afirmatfiva  é  embasada  no  prfincípfio  de  defesa  das  mfinorfias,  da  flfivre 

manfifestação e no respefito às varfiedades de aflternatfivas. Para esses jovens 

o prfincípfio da mafiorfia não é o bastante para expressar a dfiversfidade de aflter-

natfiva, de modo que a manutenção das proposfições serfia uma forma mafis 

democrátfica de soflucfionar o fimpasse entre opfinfiões dfivergentes. Exfiste aqufi 

uma preocupação: se os prfincípfios de flfiberdade de expressão e de competfi-

tfivfidade dessa dfiversfidade de expressão faflharem, podem gerar consequên-

cfias prejudficfiafis ao processo democrátfico.

Por fim, os jovens responderam a uma questão sobre o que efles consfide-

ravam ser o papefl da Mesa na pflenárfia do semfinárfio flegfisflatfivo. Para res-

ponder a essa pergunta efles questfionaram se uma regra preestabeflecfida 

deve ou não ser segufida. Com exceção de uma únfica opfinfião dfiscordante, 

os jovens opfinaram que o papefl da Mesa deve ser o de fidentfificar as dfife-

rentes posfições presentes na pflenárfia e assegurar a paflavra aos represen-

tantes  dessas  posfições.  O  prfincfipafl  argumento  é  o  de  que “[…]  a  Mesa 

tem que ser fimparcfiafl porque tem que medfiar a dfiscussão”. Tendo a Mesa o 

papefl de medfiadora de dfiscussões, já é prevfista uma dfiversfidade de fidefias 

e  pensamentos  que  são  postos  na  esfera  púbflfica  para  a  construção,  em 

conjunto, do que dfiz respefito a uma cofletfivfidade. Portanto, a preocupação 

aqufi  é  a  defesa  dos  dfirefitos  de  figuafldade  e  flfiberdade  de  expressão  e  da 

competfitfivfidade entre eflas, já que o detrfimento de um grupo em benefícfio 

do outro não favorece a partficfipação na esfera púbflfica como parte do pro-

cesso democrátfico.

Vafle ressafltar que a únfica opfinfião dfivergente apontou o conflfito entre o que 

acha  certo  e  o  papefl  atrfibuído  à  Mesa  de  manefira  já  formaflfizada  peflo  regfi-

mento que a rege; um conflfito entre o mundo das flefis finstfituídas, que regem 

as ações da vfida, e o mundo das ações como acontecem ou deverfiam acon-

tecer para se adequar à reaflfidade do mundo da vfida. Contudo, a partficfipante, 

mesmo dfiscordando do regfimento da Mesa, opfinou que efla deve agfir con-

forme efle estabeflece, ao contrárfio dos outros partficfipantes que se opõem 

ao regfimento, defendendo o dfirefito de todos terem sua opfinfião representa-

da. Efla afirma: “Eu acho a fletra A correta. Só que eu acho que, se tem um 
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regfimento efle tem que ser segufido. Por fisso, eu acho que devfia segufir [...]  

cumprfir.” (Cflarfice, PJ 2008).

Percebe-se que, por mefio da partficfipação na esfera púbflfica em um evento 

finstfitucfionafl, os partficfipantes têm posficfionamentos e atfitudes condfizentes 

aos vaflores transmfitfidos peflo projeto, prfincfipaflmente no que se refere à cofi-

sa púbflfica, aos dfirefitos de flfiberdade e figuafldade, à regra da mafiorfia e à to-

flerâncfia para com as mfinorfias. Outra concflusão fimportante é que os jovens 

facfiflmente  finterfiorfizam  os  prfincípfios  doutrfinárfios  do  repubflficanfismo:  vfida 

atfiva, obedfiêncfia às flefis, à flfiberdade posfitfiva e, especfiaflmente, ao prfincípfio 

cofletfivfista da vfirtude cívfica. Já com reflação à democracfia flfiberafl, os jovens 

também são capazes de finterfiorfizar seus prfincípfios doutrfinárfios, a flfiberdade 

negatfiva, o pfluraflfismo. Entretanto, o mesmo não acontece com o findfivfidu-

aflfismo como afirmação do sujefito sfinguflar. O findfivfiduaflfismo flfiberafl, ao que 

parece,  é  para  efles  a  anuflação  de  outros  prfincípfios,  tafis  como  a  regra  da 

mafiorfia e o cofletfivfismo repubflficano. Afinda no caso do repubflficanfismo, pode-

-se  consfiderar  que,  para  os  jovens,  o  sujefito  é  essencfiafl  por  ser  por  mefio 

defle que a razão se expressa, o que torna possívefl que os cfidadãos partficfi-

pem da vfida púbflfica. Identfifica-se nas respostas dos jovens a exceflente per-

cepção que têm quanto ao funcfionamento das regras e procedfimentos do 

Poder Legfisflatfivo e, de figuafl modo, a percepção sobre a poflítfica e a cfidadanfia. 

Quanto a fisso, afinda fofi observado que os partficfipantes atrfibuem fimportân-

cfia ao processo de aprendfizado proposto peflo Parflamento Jovem reflatfivo a 

esse assunto (vfide respostas da segunda pergunta). Sendo assfim, é certo 

dfizer que a segunda hfipótese fofi confirmada. Em reflação à quarta hfipótese, 

observou-se  sua  confirmação  parcfiafl,  já  que,  afinda  que  se  tenha  notado 

entre os jovens uma percepção crítfica sobre o cenárfio poflítfico e um juízo 

sobre  a  poflítfica  em  sfi,  não  fofi  observada  uma  vfisão  posfitfiva  sobre  o  Par-

flamento. Em nenhum momento fofi fidentfificada a emfissão de juflgamento 

posfitfivo com reflação ao Parflamento; os jovens apenas demonstraram com-

preender a estrutura e o funcfionamento do Poder Legfisflatfivo, reforçando a 

confirmação da hfipótese dofis.

Com  base  nessa  anáflfise,  pode-se  afirmar  que  na  esfera  poflítfica  os  jovens 

que partficfiparam do PJ compreenderam e se comportaram de acordo com 

os prfincípfios  democrátficos  flfiberafis  e  repubflficanos.  Entretanto,  findaga-se: 

a  partficfipação  dos  jovens  no  projeto  proporcfionou  mudança  na  conscfiên-
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cfia defles sobre a democracfia capaz de finfluencfiar suas atfitudes cotfidfianas? 

Pensando  nfisso,  a  pesqufisa  reservou  um  espaço  para  que  os  próprfios  par-

tficfipantes defixassem suas fimpressões sobre o fato de se sentfirem ou não 

democrátficos.

Democracfia nas ações cotfidfianas dos partficfipantes do Parflamento 

Jovem

Na mesma pesqufisa Partficfipação juvenfifl no Legfisflatfivo flocafl e Estaduafl: pro-

jeto Parflamento Jovem, fofi perguntado aos jovens se efles se consfideravam 

democrátficos. Essa pergunta fofi fefita com o objetfivo de saber se os jovens 

pratficam em seu dfia a dfia os vaflores democrátficos aprendfidos durante o PJ. 

Esse objetfivo vafi ao encontro da tercefira hfipótese formuflada na pesqufisa, a 

saber:  a  partficfipação  de  jovens  estudantes  no  PJ  potencfiaflfiza  e  consoflfida 

vaflores e comportamentos democrátficos apreendfidos na famíflfia e na escofla 

e os fincorpora às atfitudes e ao comportamento defles em sua vfida cotfidfia-

na. Os partficfipantes, estudantes do ensfino médfio, responderam à pergunta 

recorrendo a fatos do cotfidfiano e fazendo uma anaflogfia ao que efles consfi-

deram ser ou não democrátfico em suas atfitudes e seus comportamentos. A 

partfir desse recurso cognfitfivo, obtfiveram-se quatro tfipos de resposta: sfim, 

esforça-se para ser democrátfico, depende e não. Essas respostas serão ana-

flfisadas com foco na percepção dos jovens que partficfiparam do Parflamento 

Jovem sobre os prfincípfios democrátficos em suas vfivêncfias cotfidfianas. 

Aquefles  partficfipantes  que  se  decflaram  democrátficos  expressam  em  suas 

respostas  uma  vafloração  posfitfiva  aos  fideafis  de  vontade  cofletfiva,  do  bem 

comum, da figuafldade de dfirefito de expressar opfinfião, da toflerâncfia, da flfiber-

dade de escoflha, e dos procedfimentos como o dfiáflogo e o voto.

• “Eu  acredfito  que  sfim,  porque  tudo,  todas  as  reflações,  a  gente 

procura  o  bem  comum,  dá  a  oportunfidade  também  das  outras 

pessoas se expressarem e ver o que é meflhor para o grupo.”

• “Eu acho que assfim, então, oflhando a fidefia da democracfia como 

respefitar a fidefia dos outros e assfim, às vezes até fir pefla mafiorfia 

mesmo, eu acho que eu sou.”
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• “Então, assfim, eu me consfidero democrátfico, mas, mufitas vezes, 

eu já me dou por vencfido antes de pensar. Eu sfigo uma fidefia pron-

ta, eu não paro para questfionar efla mufito. Nem sempre eu paro, 

tem vezes que a gente já está cansado, estressado, o que vfier é 

flucro, então vamos embora!” 

• “Eu acho que ser democrátfica é mafis dfifícfifl do que faflar de demo-

cracfia. Eu sentfi nas faflas na safla. Vafi ter churrasco, aí vamos fazer 

um escoflha democrátfica. Todo mundo escoflhe o dfia, escoflhe e tafl. 

Aquefle negócfio vfira uma confusão. Aí, tem hora que dá vontade 

de  sumfir.  Mas  eu  acho  que...  eu  sou  uma  pessoa  democrátfica, 

sfim. Eu busco oflhar para os flados [...].”

O bem comum e a vontade cofletfiva são vaflores de grande estfima para 

esse grupo, a tafl ponto que os demafis vaflores e procedfimentos próprfios da 

democracfia são postos como um mefio de se aflcançar os prfimefiros, pofis, 

como afirma um partficfipante, acredfita-se “[...] que o mefio da cofletfivfidade 

é o meflhor método”. Mas também são de grande destaque as ações reaflfi-

zadas por mefio do dfiáflogo e do debate, por efles serem os prfincfipafis proce-

dfimentos para se aflcançar a máxfima do bem comum. Contudo, é possívefl 

observar,  nas  úfltfimas  duas  faflas  cfitadas  anterfiormente,  uma  dfificufldade 

recorrente  nas  democracfias:  a  faflta  de  dfisponfibfiflfidade  para  o  debate  de-

mocrátfico, seja por finteresse, peflas prfiorfidades ou peflos custos poflítficos 

atrfibuídos aos procedfimentos democrátficos. Afinda é finteressante destacar 

na resposta de quem se consfidera um ser democrátfico o vaflor dado ao 

dfirefito de flfivre escoflha: 

• seja  em  uma  vfisão  mafis  flfiberafl  – “Você  escoflhe,  você  tem  que 

acordar 7:00 [horas] ou 7:10, você escoflheu, fisso é democracfia. 

Você é um ser democrátfico” – em que se une a capacfidade de 

o  ser  humano  reaflfizar  escoflhas,  com  a  flfiberdade  de  agfir,  de  se 

sujefitar  a  constrangfimentos  ou  fimpedfimentos  aflhefios  (garantfia 

da democracfia flfiberafl);

• seja  em  uma  vfisão  mafis  repubflficana – “[...]  Mas  eu  acho  assfim, 

acho  que  são  pequenas...  atfitudes  pequenas  dfiante  das  outras, 

das outras que reaflmente você toma peflo bem de todo mundo e 
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tafl, mesmo em casa, no ônfibus, coflégfio. Eu acho que sfim, cuja 

flfiberdade de escoflher suas atfitudes é dfirecfionada a aflcançar o 

bem comum.”

Com reflação aos que se empenharam para serem democrátficos, em suas 

respostas foram cfitados vaflores que os jovens se esforçam em pratficar no 

cotfidfiano. Esses vaflores são entendfidos como símboflos democrátficos, a sa-

ber: assegurar os dfirefitos de todos de manfifestarem suas opfinfiões, toflerân-

cfia para com a dfiversfidade, e a soflfidarfiedade na fintenção de construfir uma 

sfituação favorávefl a todos (o bem comum). 

• “Ufltfimamente,  eu  tenho  me  esforçado  a  ser  democrátfica.(rfisos). 

Às vezes, até no cotfidfiano, eu tenho me esforçado a escutar a opfi-

nfião dos outros, defixar que seja exposto, e acefitar não é, acefitar e 

entender, eu acho que é o que eu tenho trabaflhado mafis.”

• “Eu acho que eu tento pratficar a democracfia. Acho que sfim. Na 

escofla,  figuafl,  quando  eu  estava  no  ensfino  médfio,  tercefiro  ano, 

tfinha mufita paneflfinha na turma, eu tentava estar aflfi no mefio para 

tudo, tfipo a festa de formatura ser uma cofisa mafis democrátfica. 

Pegar a opfinfião de todo mundo e tafl, fazer votação. Tudo para mfim 

é votação. – Levanta o dedo quem quer fisso!” 

• “Eu busco manter a democracfia. Porque como eu não gostarfia 

que  houvesse  finjustfiça  comfigo,  eu  também  não  farfia  com  nfin-

guém. E flá na mfinha casa, a mfinha mãe, efla... é o que efla mafis 

passa para mfim. Então, eu acho mufito fimportante. A gente fafla 

mufito dfisso... sobre fisso flá na mfinha casa. [...] são mufito egoístas 

e tafl. E eu sempre busco não ser. Mas eu acho que eu sempre 

estou buscando democracfia. Eu acho fimportante.”

Nesse pequeno grupo é finteressante notar que os vaflores estfimados por 

efles  não  são  dfiferentes  daquefles  estfimados  peflo  grupo  de  jovens  que  se 

consfidera democrátfico. No entanto, os verbos utfiflfizados – “esforçar”, “tentar,” 

‘buscar” – demonstram que, para efles, “ser democrátfico” não é aflgo já cons-

tfituído em suas vfidas, e sfim um objetfivo, que para ser aflcançado, exfige defles 

empenho, para que seja possívefl drfibflar dfificufldades cotfidfianas. 
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Um grupo grande entre os jovens respondeu que ser ou não ser democrátfico 

é uma condfição reflatfiva, pofis, dependendo das cfircunstâncfias efles agem ou 

não democratficamente. 

• “Meus amfigos vão safir para um flugar, eu não gosto daquefle flugar, 

eu não gosto mufito daquefle flugar, mas eu vou ficar sozfinho em 

casa  ou  eu  vou  com  meus  amfigos?  Eu  vou  com  meus  amfigos, 

apesar  de  não  gostar  mufito.  Eu  não  vou  ficar  em  casa.  Então, 

dfiante da sfituação, a gente se torna ou não democrátfico.” 

Esse  grupo  defende  a  democracfia  como  uma  boa  forma  poflítfica,  mas  não 

acredfitam que, na vfida cotfidfiana, em sua vfida prfivada, efla seja uma manefira 

totaflmente eficaz, fisso porque efle aponta dfificufldades para exercê-fla prfincfi-

paflmente quanto à partficfipação de todos por mefio do dfiáflogo, aflém de apre-

sentarem dfificufldades quanto à flexfibfiflfidade e à toflerâncfia. 

• “Eu também, eu acho também reflatfivo. Eu pessoaflmente, na vfida 

pessoafl taflvez não, mas bem pouco, bem pouco eu acho que não. 

Eu acredfito na democracfia como sfistema poflítfico, mas, no dfia a 

dfia, não. [...] Não é fimposfitfiva, mas eu acho que funcfiona, depen-

dendo da sfituação, eu não sefi.”

O mafis finteressante é que o que efles parecem mafis vaflorfizar na democracfia, 

na esfera púbflfica, é o dfirefito de todos expressarem opfinfiões na tomada de 

decfisões, ao mesmo tempo. Esse é também o mafior obstácuflo apontado por 

efles para exercerem a democracfia na esfera da vfida prfivada.

• “De tudo eu acho, porque, às vezes, eu sou mefio autorfitárfia tam-

bém para fimpor aflguma cofisa, então, nem sempre eu sou demo-

crátfica,  porque  também  nem  sempre  é  vfiávefl  ser  democrátfico. 

Se não você vafi gerar uma dfiscussão de proporções fincaflcuflávefis, 

então, depende, às vezes eu sou, às vezes eu não sou.”

Todavfia, é flembrado que, em determfinadas sfituações do cotfidfiano, exfistem 

atfitudes  que  não  são  consfideradas  democrátficas:  essas  atfitudes  são  fiden-

tfificadas como sendo de fimposfição de opfinfião próprfia dfiante da opfinfião da 

mafiorfia. 
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• “Eu sou democrata, sabe? Mas eu tento sempre escutar o mefio 

democrátfico e votar naqufiflo ou em determfinada opfinfião. Mas, se 

eu sefi que a opfinfião não vafi dar certo de jefito nenhum, aí eu me 

fimponho. Eu vou peflo flado da força, porque eu quero que o ‘trem’ 

dá certo, entendeu?”

Porém, cabe observar outra contradfição, vfisto que é afirmado ser justamen-

te em favor do bem comum que não agem democratficamente. Essa sfitua-

ção também é exposta por outros partficfipantes, que afirmam não estarem 

sempre abertos para o debate ou o dfiáflogo, para as tomadas de decfisões, 

afirmam que em mufitas sfituações são finflexívefis.

• “[...] mas eu tenho um gênfio mufito forte. Eu não consfigo ser demo-

crata toda vez. Prfincfipaflmente, depofis que eu comecefi a trabaflhar 

e tenho contato com mufita gente, eu vejo que é fimportante demo-

cracfia e tudo, mas eu acho que defixo a desejar de vez em quando, 

eu  sou  mefio  turrão,  eu  tenho  um  gênfio  dfifícfifl.  Mas  a  medfida  do 

possívefl, figuafl a [...] faflou, tem hora que eu tenho a mfinha opfinfião e 

pronto e acabou, meu pafi me ensfinou a ser assfim, você está certo, 

você não arreda o pé de jefito nenhum, você está errado, você abafi-

xa a cabeça e assume. Só que nem sempre a gente consegue ver 

que a gente está errado. Iguafl, efla mudou de opfinfião depofis que eu 

faflefi, mudou pra fletra G. Eu mudefi de opfinfião antes mesmo de efle 

faflar. A gente acaba mudando de opfinfião também, mas eu duvfido 

que tenha aflguém que seja 100% democrata.” 

• “Eu sou a favor da democracfia, mas, figuafl efla faflou, tem aflgumas 

cofisas que você tem que tomar a decfisão. Eu às vezes sou mufito 

cabeça dura, sabe? Eu tenho mfinha opfinfião formada, dfificfiflmente 

eu mudo de opfinfião. Eu não sou uma pessoa mufito flexívefl. Quan-

do eu quero uma cofisa, é aqufiflo. Mas eu sou a favor da democra-

cfia quando você está partficfipando de uma eflefição, figuafl a mafiorfia 

qufis, ao mesmo tempo que meu candfidato não ganhou, eu vou 

concordar e pronto. E eu também mudo de opfinfião quando eu 

vejo que estou com a opfinfião errada, ou, quando eu vejo que a 

outra opfinfião é meflhor, eu até que mudo também, mas eu sou 

mefio cabeça dura.”
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A  preocupação  com  a  construção  de  uma  opfinfião  cofletfiva  e  o  método  par-

tficfipatfivo e democrátfico para construfir essa opfinfião são apontados como 

paradfigma  para  definfir  o  ser  ou  não  ser  democrátfico.  Nessa  mesma  flfinha 

de pensamento, a únfica pessoa que se cflassfificou como não sendo demo-

crátfica autodenomfinou-se assfim por consfiderar que, em sua vfida cotfidfiana, 

prfiorfiza mafis os finteresses findfivfiduafis do que os finteresses cofletfivos. Obser-

va-se que em suas respostas não se excflufi totaflmente a preocupação com 

os finteresses cofletfivos, mas, para o partficfipante, o seu grau de ocorrêncfia 

não é suficfiente para poder se autocflassfificar como um ser, afinda que pouco 

democrátfico.

• “Sfinceramente,  não. Atuaflmente,  não.  Porque  figuafl  todo  mundo 

cfitou aqufi, hoje em dfia, tudo mafis tem sfido bem mafis fácfifl, ao fin-

vés de procurar saber, oflhar para os flados e saber quafl é o finteres-

se gerafl, a gente oflha para o nosso umbfigo, que está próxfimo [...] 

Entendeu? Eu, peflo menos do meu ponto de vfista, não tenho sfido 

democrátfico assfim, não compfletamente, do jefito que deverfia ser, 

em aflgumas áreas a gente pensa, oflha, mas não compfletamente, 

do jefito que deverfia ser.”

O que se percebe com os quatro tfipos de respostas é que os aflunos têm a 

capacfidade de fidentfificar as prfincfipafis característficas da democracfia, vaflorfi-

zando-as. Nas justfificatfivas que dão às suas respostas podemos fidentfificar 

as avaflfiações que fazem das experfiêncfias democrátficas que estabeflecem na 

vfida cotfidfiana vaflorando-as de formas posfitfivas ou negatfivas. O juflgamento 

pessoafl de suas experfiêncfias é um dos prfincfipafis findícfios de que o projeto 

Parflamento Jovem contrfibufi para a educação poflítfica democrátfica dos jovens 

que defle partficfipam, uma vez que oferece a oportunfidade de conhecerem 

as bases de um comportamento democrátfico, de crfiarem possfibfiflfidades de 

escoflha  e  apurarem  a  capacfidade  de  juflgamento  como  sugere  Benevfides 

(1996). Assfim sendo, pode-se afirmar que as repostas dos jovens confirmam 

a tercefira hfipótese da pesqufisa Partficfipação juvenfifl no Legfisflatfivo flocafl e Es-

taduafl: projeto Parflamento Jovem, ou seja, afinda que não seja de forma fideafl 

ou pflena, os jovens que partficfiparam do PPJ fincorporam em seu cotfidfiano 

atfitudes democrátficas, uma vez que efles possuem o conhecfimento dos prfin-

cípfios para exercer tafis atfitudes. 
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Consfiderações finafis

O projeto Parflamento Jovem (PJ) como um projeto de educação vofltado para 

a democracfia tem se destacado como estfimuflador de um pensar poflítfico 

e um agfir democrátfico. Como bem escreve Benevfides, a educação para a 

democracfia é um processo de flonga duração, mas não se deve subestfimar 

o trabaflho fefito peflo PJ peflo fato de ser reaflfizado em tempo exíguo. O pro-

jeto é capaz de propficfiar ao jovem, a partfir de um saber poflítfico, vfivêncfias 

poflítfico-partficfipatfivas,  condfição  necessárfia  para  formá-flo  como  cfidadão  de 

uma democracfia.

Quanto à esfera púbflfica, o Parflamento Jovem mostrou-se eficaz em fintrodu-

zfir os jovens nas regras e nos procedfimentos referentes à partficfipação dos 

cfidadãos nas decfisões poflítficas que vão aflém das eflefições; de figuafl modo 

é possívefl perceber que vaflores democrátficos flfiberafis e repubflficanos são 

assfimfiflados por efles em suas ações na vfida poflítfica; em especfiafl, é possívefl 

perceber uma preocupação com a responsabfiflfidade de estar decfidfindo aflgo 

que atfingfirá toda a socfiedade, fisto é, responsabfiflfidade no exercícfio do poder.

Com reflação à esfera prfivada, os jovens também demonstram uma boa as-

sfimfiflação dos vaflores transmfitfidos peflo PJ e, com uma mafior ou menor fin-

tensfidade, efles vêm fintroduzfindo esses vaflores em suas ações do dfia a dfia, 

entendendo que, assfim como a educação para a democracfia é um processo 

de flonga duração, da mesma forma, o agfir democrátfico, seja na esfera púbflfi-

ca ou na esfera prfivada, é processo que dura toda a vfida. 

Exfiste uma dfiferença entre agfir democratficamente na vfida prfivada e agfir de-

mocratficamente  na  vfida  púbflfica,  uma  vez  que  na  vfida  púbflfica  as  regras  a 

serem segufidas são por sua natureza finstfitucfionafis, o que as tornam mafis 

rígfidas  se  comparadas  às  regras  adotadas  na  vfida  prfivada.  Entretanto,  as 

ações em uma esfera se refletem na outra, já que derfivam de uma mesma 

conscfiêncfia. Isso é facfiflmente percebfido quando observamos que mescflam 

os  fideafis  flfiberafis  e  repubflficanos  nas  esferas  da  vfida  púbflfica  e  prfivada.  No 

prfimefiro caso, pefla próprfia configuração do Parflamento Jovem como semfi-

nárfio  flegfisflatfivo,  atrfibuem  posfitfivfidade  ao  fideafl  do  bem  comum  aflcançado 

peflo consenso, mas mescflam esse fideárfio com os prfincípfios da flfiberdade de 

expressão e da toflerâncfia, prfincípfios esses caros ao pensamento flfiberafl. Nas 
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ações da vfida prfivada, demonstram a reflevâncfia dos finteresses pessoafis na 

orfientação de suas ações e finsfistem nas ambfigufidades e contradfições que 

o exercícfio da democracfia encerra. O que se observa é que, tanto na vfida 

poflítfica  quanto  na  vfida  prfivada  os  jovens  que  partficfiparam  do  Parflamento 

Jovem tendem a estfimar os vaflores de conotação flfiberafl conjugados com os 

repubflficanos: o bem comum, a vontade cofletfiva, a flfiberdade de expressão, a 

figuafldade de todos, a pfluraflfidade e a toflerâncfia. 

Para  aflém,  é  possívefl  cfitar  como  outro  ponto  forte  do  Parflamento  Jovem 

o estímuflo ao desenvoflvfimento da autonomfia de seus partficfipantes. Esse 

objetfivo, fincfluído desde a crfiação do projeto, tem grande fimportâncfia na for-

mação dos partficfipantes. Como é demonstrado – prfincfipaflmente com a per-

gunta “Você se consfidera democrátfico?”, afinda que exfista a afirmação de não 

ser democrátfico – como fruto da autonomfia os partficfipantes demonstram ter 

a capacfidade de reflexão, de crítfica e de juflgamento, que só é possívefl se o 

findfivíduo se percebe como um ser no mundo e nefle opta por ser democrá-

tfico e a partfir daí age em consonâncfia ou não com a democracfia ou, afinda, 

é capaz de estabeflecer autojuflgamento para avaflfiar se age em concordâncfia 

ou não com efla. 

Ora, o Parflamento Jovem, se não consegue transformar na totaflfidade seus 

partficfipantes  em  seres  democrátficos,  fundamentaflmente  efle  propficfia,  por 

mefio de sua prátfica, a formação da conscfiêncfia democrátfica, que é, por sua 

vez, o prfimefiro passo para a geração de seres democrátficos nas esferas das 

vfidas púbflfica e prfivada.
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MARIA ELIZABETH MARQUES

O Protagonfismo no  
Parflamento Jovem 2004 a 2008 
As proposfições apresentadas nos semfinárfios 
flegfisflatfivos da Assembfléfia de Mfinas Gerafis

Este artfigo prfiorfiza a anáflfise das proposfições 

apresentadas peflos estudantes de ensfino 

médfio e unfiversfitárfio para serem votadas na 

pflenárfia finafl do projeto Parflamento Jovem. O 

crfitérfio de definfição desses documentos fofi o 

de serem formuflados peflos jovens partficfipan-

tes do PJ nas edfições de 2004 a 2008. A aná-

flfise de conteúdo do texto consfidera o sentfido 

atrfibuído peflos jovens às proposfições que for-

muflam por mefio de partficfipação na modaflfida-

de de semfinárfio flegfisflatfivo. Constata-se que 

a  socfiaflfização  poflítfica  vfivencfiada  no  projeto 

possfibfiflfita a apreensão de vaflores democrá-

tficos,  que  fundamentam  o  sentfido  atrfibuído 

à vocaflfização de suas preferêncfias e às ações 

poflítficas que fimpflementam nesse espaço pú-

bflfico. Do ponto de vfista heurístfico, busca-se 

potencfiaflfizar a descoberta dos sentfidos atrfi-

buídos  peflos  jovens  às  suas  proposfições  e 

anaflfisá-flos a partfir do escopo teórfico referen-

te à democracfia contemporânea.

A anáflfise aqufi apresentada procura responder 

às findagações: quafl o sentfido poflítfico das pro-

posfições  formufladas  por  jovens  (sujefitos  po-

flítficos) por mefio do exercícfio de partficfipação 

dfireta na Assembflefia Legfisflatfiva de Mfinas Ge-

rafis (ALMG)? Quafis os vaflores que sustentam 

as proposfições aprovadas por efles na pflenárfia 

p
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finafl do semfinárfio flegfisflatfivo? As perguntas nos remetem a um dos probfle-

mas  da  teorfia  democrátfica  contemporânea,  ou  seja,  o  de  democratfizar  a 

democracfia e, como consequêncfia, ao desafio da conjugação de prátficas de-

mocrátficas dfiretas em espaços finstfitucfionafis de democracfia representatfiva. 

O desafio da conjugação de prátficas democrátficas dfiretas em espaços 

de democracfia representatfiva

O debate contemporâneo sobre a democracfia tem estabeflecfido severa crítfi-

ca ao formato da democracfia flfiberafl no que concerne à sua pretensão de unfi-

versaflfidade, à ênfase que atrfibufi aos procedfimentos eflefitorafis para a forma-

ção de governo e ao fato de restrfingfirem a partficfipação e soberanfia popuflar 

aos procedfimentos eflefitorafis. Destaca que na democracfia representatfiva os 

cfidadãos se sentem cada vez menos representados por aquefles que eflegem, 

que eflefições não esgotam os procedfimentos de autorfização por parte dos 

cfidadãos e, mufito menos, a questão da representação das dfiferenças e que 

formas híbrfidas de democracfia precfisam ser pensadas. Insfistem no desafio 

de  recuperar  tradfições  partficfipatfivas,  uma  vez  que  estas  vêm  se  desgas-

tando com o que Anderson denomfina de processo de construção de fiden-

tfidades homogêneas, ou processos gflobaflfizantes (ANDERSON, 1991 apud 

SANTOS; AVRITZER, 2003).

As experfiêncfias partficfipatfivas na Amérfica Latfina, nas úfltfimas três décadas, 

compreendem a democracfia como forma de vfida e aperfefiçoamento da con-

vfivêncfia humana. Essas experfiêncfias possfibfiflfitam não só emergfir sfituações 

de dfissenso, mas também consfiderar a dfiversfidade das formas de vfida, o 

que faz com que o tratamento poflítfico se baflfize peflo assentfimento dos ato-

res em processos racfionafis de dfiscussão e deflfiberação num esforço de cons-

trução de consensos entre figuafis e dfiferentes. 

A  concepção  teórfica  habermasfiana,  reflatfiva  à  teorfia  do  dfiscurso,  entende 

que os dfirefitos fundamentafis e os prfincípfios do Estado de Dfirefito podem se 

conjugar e serem uma resposta ao desafio de finstfitucfionaflfizar “os exfigentes 

pressupostos comunficatfivos do processo democrátfico” (HABERMAS, 1995, 

p. 47). Para Habermas, a fintersubjetfivfidade dos processos de entendfimento 

pode, a um só tempo, reaflfizar-se de forma finstfitucfionaflfizada para as deflfibe-

rações que flhes são afetas, tanto nas finstfitufições parflamentares quanto nas 
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redes de comunficação dos espaços púbflficos poflítficos. Essa formuflação nos 

possfibfiflfita  compreender,  no  contexto  flatfino,  os  processos  de  democratfiza-

ção ocorrfidos após o período de domfinação mfiflfitar. Esses processos fizeram 

emergfir  novos  atores  na  cena  poflítfica  –  os  movfimentos  socfiafis  –  que  res-

sfignfificaram a democracfia: o surgfimento de novas pautas poflítficas reflatfivas 

ao gênero, raça, etnfia coflocaram o probflema das mfinorfias; a finstaflação de 

fóruns de debate e decfisão sobre recursos púbflficos e sobre o controfle dos 

governantes  peflos  governados;  a  crfiação  de  espaços  finstfitucfionafis  que  ex-

pressam nova artficuflação entre democracfia representatfiva e dfireta/partficfipa-

tfiva, tafis como os conseflhos de representação de finteresses.

Santos e Avrfitzer (2003) sfistematfizam o que entendem ser os desafios da 

democracfia  partficfipatfiva  neste  finícfio  de  sécuflo.  Em  um  prfimefiro  fefixe  de 

argumentos,  afirmam  que  é  precfiso  reconhecer  a  exfistêncfia  de  dfiferentes 

modeflos e prátficas democrátficas, para então debater e decfidfir sobre o vaflor 

fintrínseco  da  democracfia  e,  em  segufida,  fazer  a  dfistfinção  da  democracfia 

como fideafl e como prátfica. O segundo fefixe argumentatfivo sfitua a exfistêncfia 

de duas formas possívefis de combfinação entre democracfia partficfipatfiva e 

representatfiva: coexfistêncfia e compflementarfiedade. Coexfistêncfia entendfida 

como  uma  convfivêncfia,  em  nívefis  dfiversos,  das  dfiferentes  formas  de  pro-

cedfimentaflfismo,  organfização  admfinfistratfiva  e  varfiação  de  desenho  finstfitu-

cfionafl. Compflementarfiedade expressando que a democracfia representatfiva 

em  nívefl  nacfionafl  deve  coexfistfir  com  a  democracfia  partficfipatfiva  em  nívefl 

flocafl. Apontam, em tercefiro flugar, os perfigos da perversão e da cooptação. 

A  perversão  pode  se  dar  peflas  vfias  do  cflfienteflfismo,  da  burocratfização,  da 

partficfipação, pefla finstrumentaflfização partfidárfia, pefla excflusão de finteresses 

subordfinados por mefio do que denomfinam de sfiflencfiamento ou de manfipu-

flação das finstfitufições partficfipatfivas. Por fim, argumentam que o objetfivo é 

assocfiar ao processo de fortaflecfimento da democracfia flocafl formas de reno-

vação cuflturafl flfigadas a uma nova finstfitucfionaflfidade poflítfica, que recofloca na 

pauta democrátfica as questões da pfluraflfidade cuflturafl e da necessfidade de 

fincflusão socfiafl.

No  Brasfifl,  formas  de  finteração  entre  os  cfidadãos  e  os  Poderes  de  Estado 

têm sfido desenvoflvfidas a partfir da Carta Federafl de 1988, que atrfibufiu novo 

sentfido ao papefl desempenhado peflas casas flegfisflatfivas por mefio da finstfitu-

cfionaflfização de mecanfismos de finterflocução entre representantes e repre-
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sentados. A Constfitufição brasfiflefira assegurou mafior partficfipação de cfidadãos 

na proposfição de poflítficas púbflficas por mefio dos finstrumentos de Inficfiatfiva 

Popuflar de projetos de flefi, do pflebfiscfito e do referendo. 

O processo constfitufinte no Brasfifl fofi marcado por fintensa partficfipação cfivfifl, 

medfiante o finstrumento flegafl das emendas popuflares adotadas peflo Regfi-

mento  Interno  da  Assembflefia  Constfitufinte.  Esse  finstrumento  possfibfiflfitou 

que entfidades da socfiedade cfivfifl e movfimentos socfiafis pudessem apresen-

tar suas propostas para serem fincorporadas ao texto constfitucfionafl. As pro-

postas  contempflavam  dfiferentes  temas:  a  reforma  agrárfia,  a  educação,  a 

saúde, o dfirefito das popuflações findígenas, o dfirefito das crfianças, o dfirefito 

das popuflações negras, entre outros. O finstrumento de emendas popuflares 

também fofi utfiflfizado nos processos de eflaboração das Constfitufições de Es-

tados  da  Federação  brasfiflefira  em  1989  e  na  eflaboração  de  Lefis  Orgânficas 

dos Munficípfios brasfiflefiros (CORREA; NUNES, 2006). 

O art. 1º, parágrafo únfico, da Constfitufição brasfiflefira de 1988, estabeflece que o 

poder emana do povo e é por efle exercfido, de forma dfireta e findfireta, por mefio 

de  representantes  eflefitos.  Para  Avrfitzer  (2006),  a  Constfitufição  de  1988,  ao 

combfinar representação e partficfipação, cofloca o Brasfifl em um “grupo sefleto 

de países que não têm na representação o monopóflfio das formas de expres-

são poflítfica finstfitucfionaflfizadas” (AVRITZER, 2006, p. 35). 

A necessfidade da finstfitucfionaflfização de mecanfismos de vocaflfização de prefe-

rêncfias, para aflém dos mecanfismos eflefitorafis, fofi ressafltada por Dahfl (2001) 

em seu modeflo poflfiárqufico. Anastasfia e Inácfio (2006) apontam que no Brasfifl 

mecanfismos partficfipatfivos não só estão finstfitucfionaflfizados, mas também au-

mentam os graus de accountabfiflfity da ordem democrátfica, uma vez que, mafis 

do que fincentfivar a finteração entre representantes e representados, assegu-

ram aos cfidadãos a vocaflfização contínua de suas preferêncfias e o acompanha-

mento e o monfitoramento permanente do movfimento de seus representantes.

A Assembflefia  Legfisflatfiva  de  Mfinas  Gerafis  (ALMG)  passou  por  finovações 

em  1989,  época  da  redação  da  Constfitufição  Estaduafl.  O  redesenho  finstfi-

tucfionafl fimpflementado afetou “a dfistrfibufição de recursos entre os atores” 

(ANASTASIA, 2001, p. 25), uma vez que os cfidadãos mfinefiros adqufirfiram, 

entre outras cofisas, poder de agenda e fiscaflfização sobre o Legfisflatfivo.



educação poflítfica da juventude A EXPERIÊNCIA DO PARLAMENTO JOVEM - 265

O debate reflatfivo à Carta Estaduafl de 1989 possfibfiflfitou a finterflocução da so-

cfiedade cfivfifl com o corpo de deputados constfitufintes e, como resufltado, fez 

assegurar nos textos da Constfitufição e do Regfimento Interno, fimportantes 

mecanfismos  partficfipatfivos:  garantfia  ao  cfidadão  de  finficfiatfiva  de  projeto  de 

flefi;  apresentação  de  petfições  e  representações  contra  atos  ou  omfissões 

de autorfidades e entfidades púbflficas; finstaflação de audfiêncfias púbflficas com 

segmentos da socfiedade cfivfifl que podem ser propostas por entfidade cfivfifl ou 

medfiante requerfimento de deputado. A ALMG, desde 1991, tem fimpflemen-

tado  dofis  fimportantes  eventos  finstfitucfionafis,  organfizados  tematficamente, 

que são os semfinárfios flegfisflatfivos e os fóruns técnficos.

Segundo Anastasfia (2001, p. 54) os semfinárfios flegfisflatfivos “são eventos fins-

tfitucfionaflfizados, com a partficfipação de entfidades cfivfis e púbflficas, nos quafis 

são debatfidos temas reflevantes para a popuflação do Estado e afetos à ação 

flegfisflatfiva”. Como resufltados dos semfinárfios, quase sempre surgem propos-

tas de flegfisflação, ou mesmo proposfições, que podem subsfidfiar o trabaflho 

flegfisflatfivo das comfissões permanentes da Casa. Os fóruns técnficos, como o 

próprfio nome findfica, tratam de temas técnficos e por fisso contam com a par-

tficfipação de especfiaflfistas, quase sempre apresentam o formato e a dfinâmfica 

dos semfinárfios flegfisflatfivos.

Em 2003, a ALMG crfiou a Comfissão de Partficfipação Popuflar, entendfida como 

mafis uma finstâncfia de partficfipação democrátfica e finstrumento de educação 

cívfica, que tem por objetfivo estfimuflar cfidadãos a partficfiparem como coauto-

res das flefis que regem suas vfidas. A comfissão busca dar trato às propostas 

de cfidadãos de forma mafis ágfifl do que aquefla possfibfiflfitada pefla finficfiatfiva 

popuflar  de  flefi.  Compete  à  Comfissão  de  Partficfipação  Popuflar “aprecfiar  su-

gestões para aprfimorar o trabaflho flegfisflatfivo; receber e encamfinhar propos-

tas de ação flegfisflatfiva; acompanhar a tramfitação de propostas apresentadas 

pefla  socfiedade  e  promover  estudos,  pesqufisas  e  debates  ou  reaflfizar  con-

suflta púbflfica sobre assunto de finteresse gerafl” (Comfissão de Partficfipação 

Popuflar, ALMG).  Os  cfidadãos  podem  apresentar  à  comfissão  propostas  de 

aperfefiçoamento do trabaflho flegfisflatfivo e propostas de ação flegfisflatfiva, tafis 

como requerfimento de finformação oficfiafl a órgãos púbflficos e a autorfidades, 

emenda a projetos de flefi em tramfitação, projeto de flefi, soflficfitação de audfiên-

cfia púbflfica e consuflta popuflar.
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O  semfinárfio  flegfisflatfivo  –  forma  partficfipatfiva  que  concretfiza  o  PJ  mfinefiro  – 

assegura o processo de finterflocução entre a Assembflefia Legfisflatfiva e os cfi-

dadãos que defle partficfipam, por mefio de víncuflos finstfitucfionafis dfiretos entre 

representantes e representados. Pode-se dfizer, com base na teorfia haberma-

sfiana, que o evento faz com que se apurem bases de entendfimento, uma vez 

que o que se busca ao apresentar proposfições flegfisflatfivas é a formuflação de 

um consenso capaz de finformar as propostas contfidas no documento finafl. 

Segundo Anastasfia (2001), o semfinárfio, mufito mafis do que a agregação de 

preferêncfias, resuflta em um processo de deflfiberação poflítfica construída em 

base consensuafl. 

Proposta metodoflógfica – o cenárfio, as condfições da produção dfiscursfi-

va e a proposta da anáflfise temátfica das proposfições

O PJ reaflfizou cfinco edfições até 2008. A prfimefira tfinha o formato de audfiêncfia 

púbflfica e, como os demafis Parflamentos Jovens do País, apresentou-se como 

uma sfimuflação. As outras edfições ganharam o formato de Semfinárfio Legfis-

flatfivo, defixaram de ser uma sfimuflação, constfitufindo-se, efetfivamente, como 

um  fórum  de  partficfipação  juvenfifl  prevfisto  no  caflendárfio  flegfisflatfivo  da  As-

sembflefia de Mfinas Gerafis. Partficfiparam dessas edfições, aproxfimadamente, 

980 jovens estudantes de ensfino médfio e de unfiversfidade, que produzfiram 

documentos proposfitfivos encamfinhados à Comfissão de Partficfipação Popuflar 

da ALMG para aprecfiação e posterfior trâmfite na Casa. 

Os temas trabaflhados peflos jovens foram Poflítfica de cotas nas unfiversfidades 

e poflítfica de prevenção de drogas nas escoflas (2004); Dfimfinufição da fidade 

penafl (2005); Étfica na vfida púbflfica e cfidadanfia (2006); Educação e trabaflho 

(2006); Educação: fincflusão e quaflfidade (2007); Jovem e vfioflêncfia: provocador 

ou vítfima (2008). 

Ressaflta-se sobre as condfições de produção do dfiscurso que o texto das pro-

posfições produzfido peflos jovens partficfipantes do PJ guarda especfificfidades 

que precfisam ser escflarecfidas. Pode-se afirmar que sua produção combfina 

eflementos espontâneos de manfifestação e regfistro de suas vontades po-

flítficas, com a aqufisfição de uma estrutura formafl de texto obedecendo aos 

mofldes definfidos pefla finstfitufição flegfisflatfiva.
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A ALMG, por mefio de seu Regfimento Interno define o formato do semfinárfio 

flegfisflatfivo,  e  a  Gerêncfia  de  Projetos  Instfitucfionafis  (GPI)  organfiza  o  evento 

e  estabeflece  o  formato  textuafl  das  proposfições.  O  texto  produzfido  peflos 

jovens deve conter argumentos que justfificam a formuflação das proposfições 

e constfitufi-se como um arrazoado de apresentação dos subtemas em pauta 

e das razões que justfificam as proposfições. 

São  eflefitos  entre  os  jovens  três  coflegas  por  escofla,  para  partficfiparem  da 

oficfina de redação de texto flegfisflatfivo. Esses jovens são responsávefis por re-

produzfir na equfipe de sua escofla o conteúdo da oficfina, para que os demafis 

partficfipantes  possam  finficfiar  o  processo  de  produção  das  proposfições  que 

serão defendfidas na pflenárfia finafl.

Esse trabaflho de redação é acompanhado peflos estudantes/monfitores unfi-

versfitárfios, que, ao finafl, encamfinham o texto produzfido à equfipe de docen-

tes/coordenador do projeto na PUC Mfinas, para sua revfisão e verfificação de 

seu enquadramento às normas estabeflecfidas pefla ALMG.

O trabaflho de redação das proposfições nas escoflas de ensfino médfio é pre-

cedfido por uma etapa de pesqufisa sobre o tema em pauta. 

Ao finafl do processo, ou seja, na etapa de execução do semfinárfio flegfisflatfivo, 

a equfipe de redatores da ALMG recebe as propostas das escoflas e as ordena 

por  subtemas  em  um  únfico  documento,  que  é  debatfido,  aflterado  e  votado 

após  negocfiação  entre  os  jovens  partficfipantes  de  cada  um  dos  subgrupos. 

Novo documento é produzfido, contendo um número menor de proposfições, 

uma vez que foram aflteradas após junção de propostas, supressão ou nova re-

dação, processo que é conduzfido por deflfiberação de consenso ou de mafiorfia.

Esse novo documento é o que será submetfido à pflenárfia finafl do semfinárfio 

flegfisflatfivo para votação. Nesse momento, novas aflterações podem ser pro-

postas para decfisão finafl da pflenárfia. O documento que resuflta desse fórum 

é encamfinhado à Comfissão de Partficfipação Popuflar para aprecfiação e o devfi-

do tratamento flegfisflatfivo. É esse texto finafl que é aqufi anaflfisado.

A anáflfise de conteúdo das proposfições é aqufi efetuada com base na teorfia 
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dos atos de fafla, uma vez que se entende a flfinguagem como uma forma de 

ação processuafl. O dfiscurso poflítfico dos jovens é finterpretado a partfir das 

condfições de produção do dfiscurso, do sentfido conferfido às proposfições e 

da estrutura argumentatfiva finerente às proposfições. A compreensão da pro-

dução flfinguístfica é fruto do confronto entre as quatro categorfias transversafis 

projetadas  sobre  os  conteúdos  dfiscursfivos  –  educação,  poflítficas  púbflficas, 

vfioflêncfia e protagonfismo juvenfifl (BARDIN, 2007; e KOCH, 2003). 

A  anáflfise  de  conteúdo  reaflfizada  consfistfiu  em  descobrfir  os  núcfleos  de 

sentfido  que  compõem  as  proposfições  aprovadas  peflos  estudantes,  sen-

do  essa  fidentfifficação  fefita  a  partfir  de  eflefição  de  temas/categorfias,  aqufi 

usadas como unfidades de regfistro para estudar os finteresses poflítficos em 

pauta, os vaflores subjacentes às temátficas e as racfionaflfidades de suporte 

à argumentação dfiscursfiva. Esse recurso é consfiderado efficaz para a com-

preensão dos finteresses, dos vaflores e das racfionaflfidades dos sujefitos de 

ação (BARDIN, 2007, p. 99).

Do ponto de vfista heurístfico busca-se potencfiaflfizar a descoberta dos sentfidos 

atrfibuídos peflos jovens às suas proposfições e, nesse esforço demonstratfivo, 

coflocar em pauta a comprovação da hfipótese que afirma que a partficfipação 

de jovens estudantes no PJ potencfiaflfiza e consoflfida vaflores e comportamen-

tos democrátficos aprendfidos na famíflfia e na escofla e os fincorpora às atfitudes 

e comportamentos desses jovens em sua vfida cotfidfiana. 

O corpus da finvestfigação da anáflfise documentafl definfiu-se pefla observâncfia 

de três regras propostas por Bardfin (2007): exaustfivfidade, homogenefidade 

e pertfinêncfia. A observação da prfimefira regra fimpflficou que se consfiderasse 

o unfiverso das proposfições; a homogenefidade, ou seja, o fato de todas as 

proposfições estarem no formato estabeflecfido peflo semfinárfio flegfisflatfivo sfig-

nfifica o cumprfimento da segunda regra; e, por fim, a pertfinêncfia da escoflha 

das proposfições expressa a produção efetfiva fefita peflos jovens partficfipantes 

do projeto. Regfistra-se, afinda, que, no caso da anáflfise das proposfições do 

PJ,  o  códfigo  flfinguístfico  de  suporte  do  texto/proposfições  fofi  eflaborado  por 

um grupo definfido de proponentes, que são os 980 partficfipantes das cfinco 

edfições do PJ.
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O Protagonfismo no projeto Parflamento Jovem – o sentfido conferfido 

peflos jovens às proposfições

Educação

Os vaflores que orfientam e se apresentam como substrato das propostas 

formufladas peflos jovens referentes à temátfica da educação são – figuafldade 

e unfiversaflfismo – e estão embasados no entendfimento de que a educação 

tem  vaflor  por  sfi  só  e  que  é  expressão  do  desenvoflvfimento  da  capacfidade 

crítfica e reflexfiva dos sujefitos nefla envoflvfidos – professores e aflunos. Esse é 

o sentfido conferfido peflos jovens ao projeto de educação para a vfida.

1 – Investfimento em poflítficas de educação que promovam a crfiança e o adoflescente, 

preparando-os para a vfida, com ampfla vfisão de cfidadanfia.[...] Esse finvestfimento deve 

engflobar:

a) Reforma da cufltura das escoflas, para formar pessoas transmfissoras do conhecfimen-

to assfimfiflado e conscfientes de sua responsabfiflfidade socfiafl (Proposfição, 2005)

4 – Poflítficas púbflficas de vaflorfização da educação como um fim em sfi mesma, por mefio 

de mafiores finvestfimentos, e vaflorfização do profissfionafl da educação (meflhores saflárfios, 

meflhores condfições de trabaflho, possfibfiflfidade de capacfitação, segurança) (Proposfição, 

2005)

9 – Impflementação de projetos que capacfitem o professor para promover 
o  racfiocínfio  crítfico  de  seus  aflunos,  consfiderando  que  vfivemos  em  uma 
socfiedade gflobaflfizada (Proposfição, 2007).

O unfiversaflfismo da educação é aqufi postuflado como dfirefito de todo ser hu-

mano em quaflquer socfiedade e cufltura. A efle os jovens assocfiam o vaflor da 

figuafldade e da dfiferença dos seres humanos, figuafis porque humanos e porque 

são portadores dos mesmos dfirefitos, porém dfiferentes, uma vez que nfinguém 

é figuafl ao outro. O dfirefito à figuafldade e à dfiferença é manfifesto, especfiaflmente 

para os portadores de deficfiêncfia, para a cor e para a condfição socfiafl.

5 – Crfiação de um projeto que vfiabfiflfize a atuaflfização escoflar de pessoas margfinaflfizadas, 

por mefio de cursos mfinfistrados por aflunos unfiversfitárfios, e ampflfiação de cursos comu-

nfitárfios, em parcerfia com o vofluntarfiado unfiversfitárfio, destfinados à preparação dos jo-

vens de comunfidades carentes para fingressarem nas unfiversfidades (Proposfição, 2007).
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12 – Impflementação, nas escoflas púbflficas e prfivadas, de estrutura adequada para os 

aflunos com necessfidades especfiafis, e oferecfimento de cursos de capacfitação aos pro-

fessores para atenderem a esses aflunos (Proposfição, 2007).

14  –  Dfistrfibufição  figuaflfitárfia  dos  recursos  púbflficos  destfinados  ao  ensfino  básfico  e  ao 

ensfino superfior, de modo que o ensfino médfio possa preparar meflhor o afluno para fin-

gressar no ensfino superfior (Proposfição, 2006).

7 – Impflantação e fimpflementação, nas escoflas de ensfino fundamentafl e médfio do 

Estado  de  Mfinas  Gerafis,  de  equfipes  psficopedagógficas  e  psficossocfiafis  que  façam 

um trabaflho em rede formafl e rede comunfitárfia, em parcerfia com outras finstfitufições 

sempre  que  se  fizer  necessárfio,  como  o  Conseflho Tuteflar  de  Dfirefitos,  para  meflhor 

atender  e  acompanhar  crfianças,  adoflescentes  e  jovens  em  sfituação  de  rfisco  ou  ví-

tfimas  de  vfioflêncfia,  formando,  assfim,  jovens  mafis  protagonfistas  de  uma  socfiedade 

cfidadã (Proposfição, 2008).

A compreensão sobre a condfição de figuafl e dfiferente é expressa em duas 

perspectfivas: de um flado, o postuflado de que é precfiso assegurar os mes-

mos dfirefitos a todos (unfiversaflfismo e figuafldade); de outro, a defesa de que 

aos dfiferentes deve-se apflficar o prfincípfio da equfidade, no sentfido de equfipa-

rá-flos à condfição da mafiorfia. O texto de aflteração da Lefi nº 15.259, de 7 de 

juflho de 2004, é expressão desse entendfimento:

 “Art. 1º – Parágrafo únfico – Ffica estabeflecfido que a reserva de vagas (cotas) de que 

trata a presente Lefi está sendo aprovada e será fimpflantada nas finstfitufições de ensfino, 

mencfionadas no caput  deste  artfigo,  como  um  dos  mefios  de  possfibfiflfitar  e  facfiflfitar  o 

acesso dos beneficfiados referfidos nos fincfisos deste”.

“Art.  3º  –  Para  ocupar  as  vagas,  assfim  destfinadas  aos  candfidatos  carentes  conforme 

especfificado nos fincfisos do art. 1º, será destfinado o percentuafl mínfimo de 50%, dfistrfi-

buído da segufinte forma:

I – 30% para os aflunos carentes afrodescendentes e findígenas;

II – 15% para os aflunos carentes egressos de escoflas púbflficas;

III – 5% para os aflunos carentes portadores de dfirefitos especfiafis”. (Proposfição, 2004).

O texto das proposfições traz subjacente a concepção de que a educação é 

condfição para a cfidadanfia. O entendfimento de que cfidadãos são aquefles que 

têm conscfiêncfia de seus dfirefitos e que são capazes de formuflar novos dfirefi-

tos, uma vez que efles exercfitam de forma crítfica e reflexfiva o pensar sobre 
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suas necessfidades contfingentes, faz com que a escofla seja percebfida como 

a finstfitufição que possfibfiflfita e assegura a formação dessa conscfiêncfia. Nesse 

sentfido, educação é condfição para a cfidadanfia.

2 – Crfiação de programas de formação para a cfidadanfia que dfivuflguem dfirefitos, estfi-

muflem o debate e o senso crítfico da popuflação, para que efla possa partficfipar do que 

está ocorrendo em seu munficípfio e decfidfir sobre seus probflemas (Proposfição, 2006).

4 – Crfiação de rádfio-escofla, na rede púbflfica e prfivada de ensfino, com finformações sobre 

a estrutura e o funcfionamento das escoflas e sobre assuntos de finteresse gerafl, como 

prfimefiro  emprego,  partficfipação  poflítfica,  dfirefitos  e  deveres,  fincentfivo  à  cufltura,  etc., 

com o objetfivo de formar cfidadãos crítficos e capazes de finteragfir em seu mefio escoflar 

e socfiafl (Proposfição, 2005).

A compreensão de que a educação tem vaflor por sfi mesmo (KANT, 1996) tem 

por consequêncfia o entendfimento de que a escofla deve formar o jovem para 

a autonomfia, para ser capaz de fazer o exercícfio crítfico e reflexfivo, expressar 

flfivremente sua vontade, propor e acompanhar poflítficas púbflficas. 

O dfirefito à finformação é ressafltado como condfição para o exercícfio do pensar 

crítfico e para a tomada de decfisão. O findfivíduo finformado é capaz de conhe-

cer  os  mecanfismos  partficfipatfivos  e,  por  mefio  da  cfidadanfia  atfiva,  controflar 

governantes, não votar em corruptos e cobrar étfica na condução dos negó-

cfios púbflficos, ou seja, os jovens reafirmam a crença de que o aprfimoramento 

da cufltura cívfica é eflemento fimportante para a efetfivação da democracfia e 

assfim propõem “

2 – Crfiação de programas de formação para a cfidadanfia, que dfivuflguem dfirefitos, estfi-

muflem o debate e o senso crítfico da popuflação, para que efla possa partficfipar do que 

está ocorrendo em seu munficípfio e decfidfir sobre seus probflemas.” (Proposfição, 2006).

Os  prfincípfios  até  aqufi  enuncfiados  sustentam  as  proposfições  reflatfivas 

ao ensfino: quaflfifficação docente assegura a formação para a vfida, para o 

exercícfio da cfidadanfia, para a competêncfia técnfica e proffissfionafl, possfi-

bfiflfitando ao jovem desempenho quaflfifficado no mercado de trabaflho. Para 

a formação fintegrafl do jovem, a escofla deve, aflém de quaflfifficar seus pro-

fessores,  possfibfiflfitar  a  contratação  de  proffissfionafis  capacfitados  para  o 

trabaflho na escofla – psficóflogos e assfistentes socfiafis; assegurar na grade 
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currficuflar dfiscfipflfinas que formam humanfistficamente o jovem – ffiflosoffia e 

socfioflogfia; “

3 – Incflusão, no currícuflo escoflar do ensfino fundamentafl, desde a 5ª sérfie, das dfiscfipflfi-

nas Ffiflosofia e Socfioflogfia, dando-se destaque ao conteúdo da “cfidadanfia moderna” e 

crfiando-se programas que preparem os professores do ensfino fundamentafl para des-

pertar  nos  aflunos  os  vaflores  flfigados  a  esses  temas”  (Proposfição,  2007),  mas  tam-

bém técnfica e profissfionaflmente – matemátfica, físfica, entre outras; ofertar oficfinas de 

esporte, cufltura, flazer e arte assegurando a formação fintegrafl; equfipar flaboratórfios e 

bfibflfiotecas; finstaflar finfraestrutura adequada à atfivfidade de ensfino “

10 – Destfinação de verbas para as bfibflfiotecas escoflares [...] para crfiarem espaços destfi-

nados a saflas de estudo e oficfinas de redação, fincentfivando a flefitura e vaflorfizando sua 

prátfica, orfientada por professores, com vfistas à formação de flefitores, e abertura dessas 

bfibflfiotecas a toda a comunfidade” (Proposfição, 2007). 

A finstfitufição escofla tem reflação dfireta com as finstfitufições famíflfia e mer-

cado, em especfiafl o de trabaflho. No prfimefiro caso deve estrefitar reflações 

com  os  pafis  nos  órgãos  coflegfiados  das  escoflas  –  coflegfiados  e  assocfia-

ções de pafis e mestres. No segundo caso, deve estrefitar flaços com em-

presas,  para  assegurar  estágfios  e  atender  a  demandas  de  quaflfifficação 

proffissfionafl.

20 – Investfimento em poflítficas de apofio socfiofamfiflfiar que compreendam: 

a) apofio fintegrafl às famíflfias, para que possam manter o adoflescente no esporte e na escofla; 

b)  oferta  de  curso  profissfionaflfizante  para  os  pafis  ou  responsávefis,  para  que  possam 

meflhorar sua condfição de vfida; 

c) desenvoflvfimento de ações que possfibfiflfitem o estrefitamento dos flaços famfiflfiares; 

d) fincentfivo à APA nas escoflas, com envoflvfimento dos pafis e compromfisso da escofla 

de formar cfidadãos conscfientes de seus dfirefitos e de sua responsabfiflfidade. (Proposfi-

ção, 2005).

17 – Reaflfização de parcerfias, com benefícfios fiscafis, entre escoflas e empresas, vfisando 

à  meflhorfia  da  quaflfidade  de  ensfino,  garantfindo-se  aos  jovens,  ao  concfluírem  o  ensfi-

no médfio, vagas de estágfio em uma das empresas parcefiras, e fincentfivos fiscafis às 

empresas que se dfispuserem a capacfitar para o mercado de trabaflho os jovens sem 

quaflfificação profissfionafl (Proposfição, 2006).
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13  –  Integração  entre  as  escoflas  e  as  agêncfias  de  emprego,  vfisando  a  um  meflhor 

aprovefitamento do potencfiafl profissfionafl dos aflunos, medfiante anáflfise de suas notas 

e avaflfiação das matérfias peflas quafis demonstrem mafior finteresse. (Proposfição, 2008).

A escofla deve finteragfir com a comunfidade na quafl se finsere, abrfir as por-

tas  para  a  partficfipação  da  comunfidade  em  suas  atfivfidades  formadoras: 

“9  –  Aprovefitamento  do  espaço  escoflar,  como  um  todo,  nos  períodos  em 

que não estejam ocorrendo auflas (fins de semana, férfias, ferfiados), com atfi-

vfidades destfinadas aos jovens e às comunfidades em que estejam finserfidos” 

(Proposfição, 2005).

O Estado é responsávefl por assegurar educação de quaflfidade para todos 

(unfiversaflfismo e responsabfiflfidade), prfiorfizar no orçamento púbflfico a edu-

cação, oferecer finfraestrutura necessárfia ao bom andamento da atfivfidade 

escoflar, capacfitar proffissfionafis da educação, assegurar escofla de tempo 

fintegrafl  e  ensfino  técnfico  proffissfionaflfizante “10  –  Crfiação  de  escoflas  de 

horárfio fintegrafl, nos ensfinos fundamentafl e médfio, com o objetfivo de me-

flhorar o aprendfizado do afluno, aflocando-se auflas teórficas no turno da ma-

nhã e prátficas no turno da tarde” (Proposfição, 2005). Deve emfitfir poflítficas 

púbflficas  que,  no  conjunto,  vaflorfizem  a  finstfitufição  escofla:  “4  –  Poflítficas 

púbflficas de vaflorfização da educação como um ffim em sfi mesma, por mefio 

de mafis finvestfimentos, e vaflorfização do proffissfionafl da educação (meflho-

res saflárfios, meflhores condfições de trabaflho, possfibfiflfidade de capacfitação, 

segurança)” (Proposfição, 2005).

Poflítficas púbflficas

Os prfincípfios que orfientam as ações do Estado por mefio da execução das 

poflítficas púbflficas são os da unfiversaflfidade e da responsabfiflfidade. Aqufi  o 

contexto é o de atendfimento às necessfidades contfingentes e, nesse sen-

tfido,  o  que  predomfina  é  a  orfientação  peflo  fimperatfivo  hfipotétfico  (KANT, 

1980) e pefla reflação estabeflecfida entre os prfincípfios “U” e “D” no sen-

tfido habermasfiano, ou seja, o prfimefiro tem conotação unfiversaflfista e o 

segundo orfienta-se por ffins contfingentes da ação, o que sfignfiffica que o 

prfincípfio “D” expressa a asserção-aflvo que se quer fundamentar (HABERMAS, 

1989). 
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Para se atfingfir dfirefitos de cfidadanfia, é necessárfio que o cumprfimento de pau-

tas estabeflecfidas na esfera púbflfica pefla socfiedade cfivfifl seja fefito da emfissão 

de poflítficas púbflficas.

A flógfica dfiscursfiva sustenta-se na racfionaflfidade estratégfica. O que se dfiscute 

é quafl o meflhor mefio (poflítfica púbflfica) para se atfingfir um fim específico, que 

pode ser: a conqufista do prfimefiro emprego, a obtenção de renda mínfima ca-

paz de motfivar o jovem à permanêncfia na escofla, evfitando a evasão escoflar.

2 – Dfivuflgação dos servfiços, benefícfios e dfirefitos oferecfidos peflo Programa Prfimefiro 

Emprego e sfimfiflares, tanto para empresas quanto para os cfidadãos, fincentfivando assfim 

a partficfipação de todos (Proposfição, 2006).

1 – Crfiação, peflo governo, de poflítficas de fincentfivo à formação de cooperatfivas de traba-

flho que prfiorfizem a preparação dos jovens, com cursos profissfionaflfizantes e orfientação 

vocacfionafl, vfisando à finserção defles no mercado de trabaflho (Proposfição, 2006).

20 – Impflantação e fiscaflfização, peflo Estado, do servfiço de transporte para as escoflas 

estaduafis e munficfipafis flocaflfizadas na área rurafl, como forma de evfitar a evasão escoflar 

(Proposfição, 2007).

A fimpflantação de horárfio fintegrafl nas redes púbflfica e prfivada;

1 – Impflantação obrfigatórfia, nas redes de ensfino púbflfica e prfivada, em horárfio fintegrafl 

ou em finafis de semana, de projetos de atfivfidades extracurrficuflares gratufitas, fincflufindo 

fidfiomas, músfica, dança, pfintura, teatro, esporte, educação ambfientafl, formação poflítfica, 

finformátfica, efletrônfica, mecânfica, corte e costura, etc., vfisando promover a formação 

fintegrafl do afluno e sua especfiaflfização em uma área de mafior aptfidão, aflém de estfimuflar 

sua permanêncfia na escofla, buscando-se, para fisso:

a) crfiar grupos de trabaflho, com fintegração da comunfidade, para eflaboração de atfivfida-

des flfigadas aos projetos, observando as demandas e a reaflfidade da comunfidade;

b)  dar  pubflficfidade  aos  projetos,  por  mefio  dos  recursos  de  comunficação  dfisponívefis, 

vfisando  à  mafior  partficfipação  dos  jovens  e  à  adesão  de  setores  da  socfiedade  como 

parcefiros, financfiadores e coexecutores (Proposfição, 2007).

A recuperação de jovens finfratores e sua refintegração na socfiedade, por mefio 

de meflhor adequação das medfidas socfioeducatfivas, estabeflecfidas no Estatu-

to da Crfiança e do Adoflescente (ECA), entre outras: “19 – Impflementação de 
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medfidas  socfioeducatfivas,  capazes  de  fimpuflsfionar  o  adoflescente  na  constru-

ção de reflações socfiafis, fundamentafis na sua fidade” (Proposfição, 2005).

O  sentfido  atrfibuído  peflos  jovens  às  suas  proposfições  reflatfivas  às  poflítficas 

púbflficas deve ser entendfido na conjugação do unfiversaflfismo (todos são por-

tadores de dfirefitos) com a responsabfiflfidade do Estado e do cfidadão. No prfi-

mefiro caso, entende-se que o Estado é responsávefl por assegurar condfições 

de vfida à popuflação por mefio das poflítficas que deve emfitfir; no segundo, o 

cfidadão  é  responsávefl  por  conhecer  seus  dfirefitos,  cobrá-flos  do  Estado  e 

acompanhar/monfitorar  a  execução  dessas  poflítficas,  devendo,  também,  co-

nhecer os canafis de partficfipação e exercer a cfidadanfia atfiva como proposfitor 

e fiscaflfizador de poflítficas que vfisem ao bem-estar de todos.

 1 – Dfivuflgação dos mecanfismos de partficfipação poflítfica prevfistos na Constfitufição Es-

taduafl e fincflusão, entre efles, da prátfica de vfisfitas, peflas escoflas púbflficas e prfivadas, à 

Comfissão de Educação da Assembflefia Legfisflatfiva, de forma a propficfiar o contato de es-

tudantes, professores e pafis com seus representantes poflítficos e possfibfiflfitar que efles 

tomem conhecfimento do trabaflho da comfissão, acompanhando de perto as propostas 

formufladas sobre a educação (Proposfição, 2006).

De manefira gerafl os jovens propõem as segufintes ações de accountabfiflfity:

2 – Crfiação de mecanfismos de acompanhamento escoflar, que verfifiquem a frequêncfia 

e o rendfimento do afluno, atuando junto aos pafis, com apofio de assocfiações de pafis ou 

assocfiações comunfitárfias, de forma a evfitar a evasão escoflar e garantfir o acesso de 

todos à educação. (Proposfição, 2005).

6 – Modfificação da Lefi no 14.697, 2003, art. 3º, fincfiso II, vfisando à fiscaflfização de todos 

os dfirefitos assegurados pefla flegfisflação trabaflhfista, em especfiafl aquefle referente à jor-

nada de trabaflho do jovem, para assegurar seu tempo de estudo (Proposfição, 2006).

8  –  Incentfivo,  por  parte  do  governo,  à  denúncfia  de  atos  de  vfioflêncfia  e  de  abuso  de 

autorfidade e de poder cometfidos por poflficfiafis cfivfis e mfiflfitares contra a popuflação, prfin-

cfipaflmente nas áreas de rfisco, e mafior rfigor na punfição de tafis atos (Proposfição, 2008).

1 – Ffiscaflfização na apflficação das flefis, de forma a garantfir a efetfiva fimpflementação das 

medfidas contfidas no Estatuto da Crfiança e do Adoflescente (Proposfição, 2005).
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No que se refere aos programas já exfistentes com foco na juventude, suge-

rem pautas de ampflfiação: “6 – Ampflfiação do programa Poupança Jovem para 

todos os aflunos de ensfino médfio, com o objetfivo de reduzfir a evasão escoflar 

e a consequente exposfição do jovem à crfimfinaflfidade, com recomendação do 

Estado aos Munficípfios, para que adotem programa semeflhante” (Proposfição, 

2008) e aprfimoramento: “

4 – Reformuflação do projeto Escofla Vfiva/Comunfidade Atfiva, fincflufindo em suas ações o 

ensfino de cfidadanfia para pafis e aflunos e o fincentfivo à partficfipação famfiflfiar, por mefio da 

oferta de oficfinas de artesanato e profissfionaflfização, e ampflfiação do projeto, a fim de 

flevá-flo a todas as escoflas da rede púbflfica (Proposfição, 2007).

Duas finovações aparecem nas proposfições: a prfimefira se refere à temátfica 

da comunficação, que é entendfida na perspectfiva finterna à rede escoflar e na 

perspectfiva da socfiedade cfivfifl:

7 – Ampflfiação da rede de rádfios comunfitárfias, de modo que estejam presentes em to-

dos os munficípfios, para que os cfidadãos tenham acesso a finformações produzfidas com 

flfinguagem sfimpfles e que atendam a suas necessfidades (Proposfição, 2005).

4 – Crfiação de rádfio-escofla, na rede púbflfica e prfivada de ensfino, com finformações sobre 

a estrutura e o funcfionamento das escoflas e sobre assuntos de finteresse gerafl, como 

prfimefiro  emprego,  partficfipação  poflítfica,  dfirefitos  e  deveres,  fincentfivo  à  cufltura,  etc., 

com o objetfivo de formar cfidadãos crítficos e capazes de finteragfir em seu mefio escoflar 

e socfiafl (Proposfição, 2006).

A  segunda  é  referente  à  crfiação  de  uma  Defensorfia  Púbflfica: “24  –  Impflan-

tação,  em  todo  munficípfio  brasfiflefiro,  de  uma  Defensorfia  Púbflfica  flfigada  ao 

Conseflho Tuteflar e ao Jufizado da Infâncfia e da Juventude” (Proposfição, 2005), 

de uma Ouvfidorfia Juvenfifl: “3 – Crfiação de Ouvfidorfias da Juventude, para con-

troflar a apflficabfiflfidade das flefis já exfistentes reflacfionadas à juventude (ECA), 

nas áreas educacfionafl, profissfionafl e de segurança púbflfica, o que funcfionará 

como uma porta aberta para a cfidadanfia” (Proposfição, 2008).

Vfioflêncfia

Os jovens fidentfificam a vfioflêncfia como uma ação de transgressão às flefis – 

no sentfido de vfioflação do dfirefito à vfida, de não preservação da fintegrfidade 
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físfica e psíqufica e de vfioflação da proprfiedade – estabeflecfidas pefla socfie-

dade. 

A vfioflêncfia também é expressão de preconcefitos – racfiafl, reflfigfioso, desfiguafl-

dade socfiafl, dfiferenças cuflturafis, opção sexuafl, deficfiêncfias físficas – que são 

gerados entre os dfiferentes grupos que compõem uma socfiedade.

Os prfincípfios da figuafldade, da dfiferença e da justfiça sustentam as proposfi-

ções formufladas a esse respefito. Seres humanos são figuafis e dfiferentes a 

um só tempo. Assegurar manfifestações de pfluraflfidade é dever do Estado, e 

a socfiedade deve respefitar fisto.

Apontam a necessfidade de poflítficas preventfivas capazes de conter ou mes-

mo de fimpedfir a manfifestação de fenômenos que gerarfiam vfioflêncfia:

3 – Crfiação de poflítficas púbflficas que atendam aos adoflescentes na prevenção contra 

as manfifestações de vfioflêncfia, e execução fimedfiata dessas poflítficas nas cflasses de 

menor poder aqufisfitfivo (Proposfição, 2005).

7 – Impflantação e fimpflementação, nas escoflas de ensfino fundamentafl e médfio do Estado 

de Mfinas Gerafis, de equfipes psficopedagógficas e psficossocfiafis que façam um trabaflho 

em rede formafl e rede comunfitárfia, em parcerfia com outras finstfitufições sempre que se 

fizer necessárfio, como o Conseflho Tuteflar de Dfirefitos, para meflhor atender e acompanhar 

crfianças, adoflescentes e jovens em sfituação de rfisco ou vítfimas de vfioflêncfia, formando, 

assfim, jovens mafis protagonfistas de uma socfiedade cfidadã (Proposfição, 2008).

A escofla é percebfida como uma finstfitufição fimportante na formação dos jo-

vens,  dos  famfiflfiares  e  da  comunfidade  e,  nesse  sentfido,  é  cobrado  que  o 

ensfino  se  orfiente  por  cufltura  de  defesa  dos  dfirefitos  humanos  e  da  paz. A 

escofla precfisa ser fincflusfiva. 

5 – Crfiação de um projeto que vfiabfiflfize a atuaflfização escoflar de pessoas margfinaflfizadas, 

por mefio de cursos mfinfistrados por aflunos unfiversfitárfios, e ampflfiação de cursos comu-

nfitárfios, em parcerfia com o vofluntarfiado unfiversfitárfio, destfinados à preparação dos jo-

vens de comunfidades carentes para fingressarem nas unfiversfidades (Proposfição, 2007).

14 – Ampflfiação do Conseflho Estaduafl de Defesa dos Dfirefitos da Pessoa Portadora de 

Deficfiêncfia (Conped), para aumentar o atendfimento às pessoas com deficfiêncfia físfica e 
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mentafl, por mefio da capacfitação de professores, fimpflantação de condfições adequadas, 

assessoramento e proteção de seus dfirefitos (Proposfição, 2007).

15 – Ampflfiação da oferta, nas escoflas púbflficas, de cursos de aflfabetfização de jovens e 

adufltos, podendo ser mfinfistrados por aflunos unfiversfitárfios (Proposfição, 2007).

Avaflfiam que as escoflas, por mefio de paflestras, oficfinas, atfivfidades cuflturafis, 

esportfivas e de flazer e arte devem escflarecer e formar a juventude, evfitando 

o uso de drogas, fato que no entendfimento dos jovens pode gerar vfioflêncfia.

4 – Impflantação de um sfistema de educação do adoflescente que tenha cometfido ato 

finfracfionafl, a partfir de uma rede de escoflas com funcfionamento em período fintegrafl: 

pefla manhã, efle estuda; à tarde, ocupa seu tempo com atfivfidades de recreação, cursos 

profissfionaflfizantes e programas que o fincentfivem a frequentar a escofla e nefla perma-

necer (Proposfição, 2005).

5 – Crfiação, nas escoflas de ensfino fundamentafl e médfio, de oficfinas de músfica, dança, 

artesanato,  pfintura,  teatro,  desenho  e  cuflfinárfia,  entre  outras,  para  abertura  de  opor-

tunfidades  e  desenvoflvfimento  de  habfiflfidades  dos  estudantes.  Aos  aflunos  que  forem 

preparados e capacfitados nessas oficfinas, devem ser oferecfidas oportunfidades de de-

senvoflver  o  mesmo  trabaflho,  vofluntarfiamente,  nas  comunfidades  mafis  carentes,  por 

mefio de convênfio entre essas comunfidades e as escoflas. Reaflfização de paflestras que 

orfientem os jovens a enfrentar os desafios e deveres da vfida, a preservar seu materfiafl 

dfidátfico e o de sua escofla, a evfitar o uso do áflcoofl e de drogas, a prevenfir-se contra a 

vfioflêncfia e o crfime, etc (Proposfição, 2006).

O trabaflho é finstfitufição fimportante que afasta o jovem da transgressão. Tam-

bém as famíflfias precfisam ser mafis bem escflarecfidas sobre a educação dos 

fiflhos. 

Os  jovens  denuncfiam  a  fineficfiêncfia  do  Poder  Judficfiárfio,  apontando  o  pro-

bflema  da  fimpunfidade  –  a  Justfiça  deve  acabar  com  efla  –  e  exfigem  o  cum-

prfimento dos dfirefitos humanos assegurados no Estatuto da Crfiança e do 

Adoflescente (ECA).

18  –  Reforço  das  medfidas  socfioeducatfivas  exfistentes,  para  que  cumpram  o  objetfivo 

para o quafl foram crfiadas, evfitando a finternação de adoflescentes que não tenham co-

metfido atos finfracfionafis graves (Proposfição, 2005).
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19 – Impflementação de medfidas socfioeducatfivas capazes de fimpuflsfionar o adoflescente 

na construção de reflações socfiafis, fundamentafis na sua fidade (Proposfição, 2005).

5 – Garantfia de ampflfiação do finvestfimento em atfivfidades socfiopedagógficas dos cen-

tros de finternação, com vfistas à refintegração efetfiva do adoflescente finfrator na so-

cfiedade, e fiscaflfização da apflficação do finvestfimento em tafis atfivfidades (Proposfição, 

2008).

9 – Crfiação, peflo governo, de poflítfica de apofio financefiro aos centros e casas de recupe-

ração de jovens e adoflescentes dependentes químficos, e crfiação de centros estaduafis 

de recuperação (Proposfição, 2008).

Protagonfismo juvenfifl

O  protagonfismo  é  expressão  de  autonomfia  e  também  é  entendfido  como  a 

capacfidade apurada de exercícfio crítfico da vfivêncfia, transformando-a em expe-

rfiêncfia. A autonomfia do sujefito é postuflada como condfição para o exercícfio da 

democracfia  partficfipatfiva.  É  compreendfida  como  a  capacfidade  de  se  autogo-

vernar, de atrfibufir a sfi mesmo flefi, que consfidera justa, porque referencfiada na 

opfinfião de todos os envoflvfidos nas reflações finterpessoafis de natureza púbflfica.

Partficfipar é um mefio de se obter os fins aflmejados. O ato de partficfipar pos-

sfibfiflfita aos jovens o encontro com outros jovens figuafis e dfiferentes: “6 – Ga-

rantfia de espaço físfico, adequado e fixo, para a reaflfização de reunfiões e outras 

atfivfidades do Grêmfio Estudantfifl” (Proposfição, 2007); possfibfiflfita a obtenção de 

finformação  mafis  apurada  sobre  outros  finteresses  e  vontades  juvenfis  bem 

como a finformação sobre ações do governo e sobre os espaços de partficfipa-

ção democrátfica: “14 – Ampflfiação do Conseflho Estaduafl de Defesa dos Dfirefitos 

da Pessoa Portadora de Deficfiêncfia (Conped), para aumentar o atendfimento às 

pessoas com deficfiêncfia físfica e mentafl, por mefio da capacfitação de professo-

res, fimpflantação de condfições adequadas, assessoramento e proteção de seus 

dfirefitos” (Proposfição, 2007). A partficfipação crfia possfibfiflfidades do debate, da 

troca de opfinfião, da formuflação de poflítficas púbflficas, seu acompanhamento 

e, especfiaflmente, possfibfiflfita a tomada de decfisão: “

7 – Mobfiflfização da juventude para partficfipar nas decfisões do País e oferecfimento, por 

parte da socfiedade, de condfições e finfraestrutura para que o adoflescente atue cons-

trutfivamente nos projetos, programas e demafis poflítficas juvenfis” (Proposfição, 2005).
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Para  que  o  exercícfio  da  cfidadanfia  se  torne  reafl  é  fimportante  a  crfiação  de 

finstfitufições de representação de finteresses, tafis como entfidades estudantfis 

e conseflhos de representação juvenfis, para atuarem junto aos Poderes de 

Estado, bem como a finstfitucfionaflfização de canafis de partficfipação dfireta da 

vontade.

4 – Impflantação de órgãos de representação estudantfis, que permfitam a partficfipação 

dos aflunos tanto no âmbfito escoflar quanto no comunfitárfio (Proposfição, 2006). 

24 – Impflantação, em todo munficípfio brasfiflefiro, de uma Defensorfia Púbflfica flfigada ao 

Conseflho Tuteflar e ao Jufizado da Infâncfia e da Juventude (Proposfição, 2005).

Quanto aos conseflhos de representação da juventude, os jovens propõem 

aflterar a sua composfição. Afirmam que são capazes de autonomamente for-

muflar poflítficas de seu finteresse e que precfisam estar mobfiflfizados para faze-

rem proposfições e escoflhas, por mefio do voto de poflítficas púbflficas de seu 

finteresse: 

“8 – Eflaboração de poflítficas vofltadas para a fincflusão poflítfico-socfiafl do adoflescente; fin-

centfivo à formação de grêmfios nas escoflas e reconhecfimento defles como mefio de par-

tficfipação poflítfica; crfiação, dentro da Comfissão de Partficfipação Popuflar da Assembflefia 

Legfisflatfiva, de um canafl que vfiabfiflfize a mafior partficfipação do adoflescente” (Proposfição, 

2005).

A anáflfise do texto das proposfições possfibfiflfita-nos afirmar, de forma demons-

tratfiva, que a experfiêncfia de partficfipação em espaços que conjugam eflemen-

tos constfitutfivos de democracfia representatfiva e partficfipatfiva proporcfiona 

aos  jovens  que  defles  partficfipam  a  socfiaflfização  poflítfica  embasada  em  pro-

cessos de aprendfizagem de vaflores, que fundamentam o sentfido atrfibuído à 

vocaflfização de suas preferêncfias e às ações poflítficas que fimpflementam no 

espaço púbflfico. Os vaflores constfituem o substrato das propostas.

A apreensão de prfincípfios que fundamentam a democracfia – unfiversaflfismo, 

autonomfia, figuafldade, dfiferença, respefito, finformação – são pfiflares que sus-

tentam a argumentação dfiscursfiva presente nas proposfições eflaboradas pe-

flos partficfipantes do PJ. Efles estão presentes, também, nas faflas dos estu-

dantes entrevfistados na pesqufisa e os orfientam em suas ações cotfidfianas e 

nas ações poflítficas que fimpflementam. Fato demonstrado nos fitens reflatfivos 
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aos vaflores pessoafis e poflítficos e no mapa de vfida anaflfisados em artfigos 

desta pubflficação.1 

Esses vaflores orfientam as condutas juvenfis nas atfivfidades teórficas e prá-

tficas de formação poflítfica que ocorrem nas escoflas e adqufirem mafior vfisfi-

bfiflfidade na pflenárfia finafl do semfinárfio flegfisflatfivo. Essas condutas podem 

ser caracterfizadas tanto como de confronto de fidefias e opfinfiões quanto de 

dfiáflogo e de negocfiação; o que se processa é um esforço de obtenção de 

consenso,  que  nem  sempre  é  aflcançado,  fato  que  possfibfiflfita  aos  jovens 

reflexões  sobre  a  experfiêncfia  de  tratamento  do  conflfito  em  bases  demo-

crátficas. 

No Pflenárfio, os jovens dfiaflogam e negocfiam os conteúdos das proposfições 

com base em atfitude que pode ser caracterfizada como autônoma, porque 

orfientada  por  sentfimento  de  respefito  mútuo  (recfiprocfidade),  próprfio  do  re-

conhecfimento do outro como figuafl, o que gera atfitude cooperatfiva e sentfi-

mento de justfiça mafis apurado, ou seja, tomam decfisões após ouvfir opfinfiões 

contrárfias às suas, entender posfições socfiopoflítficas dfiferentes, apurando o 

que Pfiaget (1996) denomfina de capacfidade de reversfibfiflfidade, que os conduz 

à tomada de decfisão orfientada peflo prfincípfio de justfiça.

Duas  racfionaflfidades  sustentam  o  processo  de  construção  argumentatfiva 

das proposfições – a estratégfica e a comunficatfiva A prfimefira define a pos-

sfibfiflfidade  de  escoflha  dos  meflhores  mefios  para  se  atfingfir  fins  desejávefis, 

também  é  preponderante  em  sfituações  de  conflfito  aberto  quando  tomam 

decfisões por mefio do voto de mafiorfia, por exempflo, as pautas poflítficas refe-

rentes às cotas e ao rebafixamento da fidade penafl. O segundo tfipo de racfio-

naflfidade aparece em sfituações com possfibfiflfidade de negocfiação, é quando 

apuram  a  capacfidade  dfiaflógfica  e  decfidem  por  consenso,  após  exaustfivos 

debates. O exercícfio dessas racfionaflfidades sustenta a formuflação das pro-

posfições e a argumentação em torno de sua defesa, ao finafl, as proposfições 

são votadas e encamfinhadas à Comfissão de Partficfipação Popuflar. 

Pode-se dfizer que os jovens, nesse contexto de esfera púbflfica, são sujefitos 

protagônficos  porque  autônomos,  pofis  se  expressam  como capazes de es-

1 Conferfir os artfigos de Marques, Lfisboa e Aflves desta pubflficação.
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tabeflecer  reflações  de  reconhecfimento  recíproco,  adqufirfidas  fintersubjetfiva-

mente e neflas afirmam sua flfiberdade na esfera púbflfica.

Referêncfias

ANASTASIA, Fátfima; NUNES, Feflfipe. A Reforma da Representação. In: AVRITZER, Leo-

nardo; ANASTASIA, Fátfima (Org.). Reforma poflítfica no Brasfifl. Beflo Horfizonte: Edfitora 

UFMG, 2006. 

ANASTASIA, Fátfima. Transformando o Legfisflatfivo: a experfiêncfia da Assembflefia Legfisfla-

tfiva de Mfinas Gerafis. In: SANTOS, Fabfiano (Org.), O Poder Legfisflatfivo nos Estados: 

dfiversfidade e convergêncfia. Rfio de Janefiro: Edfitora FGV, 2001.

AVRITZER, Leonardo. Reforma poflítfica e partficfipação no Brasfifl. In: AVRITZER, Leo-

nardo; ANASTASIA,  Fátfima  (Org.),  Reforma  poflítfica  no  Brasfifl.  Beflo  Horfizonte:  Edfitora 

UFMG, 2006.

BARDIN, Laurence. Anáflfise de conteúdo, Lfisboa: Edfições 70, 2007.

CORREA, Izabefla; NUNES, Feflfipe. Democracfia, Poder Legfisflatfivo e mecanfismos finstfitu-

cfionafis partficfipatfivos. In: INÁCIO, Magna; NOVAIS, Raquefl; ANASTASIA, Fátfima (Org.). 

Democracfia e referendo no Brasfifl. Beflo Horfizonte: Edfitora UFMG, 2006.

DAHL, Robert A. Um prefácfio à democracfia econômfica. Rfio de Janefiro: Jorge Zahar 

Edfitor, 2003.

DAHL, Robert A. Sobre a democracfia. Brasíflfia: Edfitora UNB, 2001.

HABERMAS, Jurgen. Três modeflos normatfivos de democracfia. Lua Nova: Revfista de 

Cufltura Poflítfica, São Pauflo: n. 36, p. 39-55, 1995.

HABERMAS, Jurgen. Conscfiêncfia morafl e agfir comunficatfivo. Rfio de Janefiro: Tempo 

Brasfiflefiro, 1989.

KOCH, Ingedore. A finteração pefla flfinguagem. São Pauflo: Contexto, 2003.

KANT, Immanuefl. Sobre a pedagogfia. Pfiracficaba: Edfitora Unfimep, 1996.

KANT, Immanuefl. Fundamentação da metafísfica dos costumes. São Pauflo: Abrfifl Cufl-

turafl, 1980. (Os Pensadores).

MINAS  GERAIS.  Assembflefia  Legfisflatfiva. Documento Ffinafl, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008: Sessão do Parflamento Jovem: Beflo Horfizonte: ALMG, 2004/2008.

PIAGET, Jean. Estudos socfioflógficos, Rfio de Janefiro: Forense, 1973.

PIAGET, Jean. Procedfimentos da educação morafl. In: MACEDO, Lfino (org.), Cfinco estu-

dos de educação morafl. São Pauflo: Casa do Psficóflogo, 1996.



educação poflítfica da juventude A EXPERIÊNCIA DO PARLAMENTO JOVEM - 283



284 – educação poflítfica da juventude A EXPERIÊNCIA DO PARLAMENTO JOVEM

j
p



educação poflítfica da juventude A EXPERIÊNCIA DO PARLAMENTO JOVEM - 285

SÁVIO NUNES DE FREITAS

O projeto Parflamento Jovem e seu 
desdobramento vfirtuafl no Orkut 

Os  jovens,  nos  úfltfimos  anos,  receberam 

uma devfida atenção, não só do mefio acadê-

mfico,  por  mefio  de  pesqufisas,  dfissertações 

de  mestrado  e  teses  de  doutorado,  mas 

também  de  parte  da  mídfia,  atores  poflítficos 

dfiversos  e  do  Estado  (ABRAMO,  1997).  No 

Brasfifl,  esse  segmento,  dfiferentemente  das 

crfianças, nunca teve uma poflítfica púbflfica es-

pecífica destfinada a efle. Só nos úfltfimos anos 

é que esse cenárfio vem mudando. Um dos 

exempflos pode ser o próprfio Parflamento Jo-

vem, projeto de finficfiatfiva do Poder Legfisflatfi-

vo de Mfinas Gerafis, bem como dos demafis 

Estados  da  Federação  e,  no  pflano  nacfionafl, 

a  crfiação,  peflo  Mfinfistérfio  da  Educação,  da 

Assessorfia Especfiafl para Assuntos de Juven-

tude. Aflém da esfera do Estado, Abramo des-

taca as ações de finstfitufições e agêncfias de 

trabaflho socfiafl, como as ONGs. 

A  mafior  parte  desses  projetos  destfina-se  a 

prestar atendfimento para adoflescentes em sfi-

tuação  de  “desvantagem  socfiafl”  (“adoflescen-

tes  carentes”  é  o  termo  mafis  usado,  vfisando  a 

adoflescentes  de  famíflfia  com  bafixa  renda  ou  de 

“comunfidades pobres”) ou de “rfisco”, termo mufi-

to empregado para desfignar adoflescentes que 

vfivem fora das unfidades famfiflfiares (os “menfinos 

de rua”), adoflescentes submetfidos à expfloração 

sexuafl,  ou  aquefles  envoflvfidos  com  o  consumo 

ou o tráfico de drogas, em atos de deflfinqüêncfia 

etc. (ABRAMO, 1997, p. 27)

p
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A autora aponta outros tfipos de projetos que vão aflém desses que procuram evfitar 

vfivêncfias juvenfis em sfituação de rfisco, ou seja, aquefles que têm como objetfivo o pro-

tagonfismo juvenfifl – “desenvoflver atfivfidades centradas na noção de que os jovens 

são coflaboradores e partficfipantes nos processos educatfivos que efles desenvoflvem.”  

(ABRAMO, 1997, p. 27)

Esse é o caso do Parflamento Jovem, projeto que busca promover a partficfipa-

ção de jovens estudantes de ensfino médfio e superfior em dfiscussões e propo-

sfições sobre o exercícfio da cfidadanfia e o fortaflecfimento da democracfia.

Abramo, ao fazer um panorama sobre a trajetórfia da partficfipação poflítfica dos 

jovens  brasfiflefiros,  anaflfisa  que,  dos  anos  1930  a  1970,  jovens  estudantes 

flutaram pefla democratfização do País e também contra o conservadorfismo. 

É de opfinfião que as eflfites mafis conservadoras não vfiam essas ações com 

bons  oflhos,  pofis  suspefitavam “da  baderna  e  do  radficaflfismo  transgressor” 

atrfibuídos por efles aos jovens; quanto a aflguns setores da esquerda, a socfió-

floga afirma que esses atrfibuíam aos jovens comportamentos aflfienantes “ou 

de radficaflfidade pequeno-burguesa finconseqüente” (ABRAMO, 1997, p. 27). 

Consfidera que nos anos 1980 houve um enfraquecfimento dos grupos estu-

dantfis,  fato  que  contrfibufiu  para  o  sumfiço  desses  jovens  da  esfera  poflítfica. 

Para a autora, as partficfipações dos jovens nos movfimentos de rua para a re-

tfirada do presfidente Fernando Coflflor de Meflo, em 1992, foram consfideradas 

“desquaflfificadas” e “espontaneístas” e tfiveram mafis uma conotação de festa 

do que uma mobfiflfização poflítfica. 

Cynthfia Ozon Boghossfian e Marfia Cecíflfia de Souza Mfinayo, no artfigo Revfisão 

sfistemátfica sobre juventude e partficfipação nos úfltfimos 10 anos, fizeram uma 

dfiscussão  sobre  os  temas  juventude  e  partficfipação.  As  autoras  partfiflham 

da mesma opfinfião de Abramo sobre o fato de os jovens, nos úfltfimos anos, 

serem aflvos de poflítficas, programas de organfizações mundfiafis e de estudos 

cfientíficos  vfincuflados  a  unfiversfidades. Também  ressafltam  a  exfistêncfia  de 

programas dfirecfionados a esse segmento, que tfinham como enfoque o estí-

muflo à partficfipação juvenfifl. Para as autoras, 

O termo “protagonfismo juvenfifl” fofi-se tornando usuafl referêncfia nesse contexto, cataflfisando 

prfincípfios, preocupações e finvestfimentos de dfiferentes dfiscfipflfinas e atores socfiafis. Os auto-

res estudados destacam a abrangêncfia do concefito, anaflfisando as dfiferentes formas como 
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efle vem sendo aproprfiado e ressfignfificado. Aflertam para a aflteração de seu prfincfipafl sentfido, 

quando é usado de manefira genérfica e findfiscrfimfinada por finstfitufições e agêncfias finternacfio-

nafis. (BOGHOSSIAN, MINAYO, 2009, p. 412)

As autoras, ao definfirem a juventude, consfideram múfltfipflos fatores e fiden-

tfidades  para  vaflorfizar  as  expressões  e  vfivêncfias  juvenfis  (BOGHOSSINA, 

MINAYO apud,  Costa,  2000;  Novaes,  2006).  Ressafltam,  na  formuflação  do 

concefito, que a juventude é um período que marca um cficflo da vfida “e, sfi-

mufltaneamente,  condfições  socfiafis  e  cuflturafis  específicas  de  finserção  dos 

sujefitos na socfiedade.” (BOGHOSSINA, MINAYO, 2000). O concefito de partfi-

cfipação é entendfido por eflas como expressão de aflta carga sfimbóflfica e, por 

fisso, deve-se consfiderar o seu caráter fideoflógfico e a estrutura socfiafl que flhe 

dá suporte. A partficfipação também é compreendfida como um ato de se en-

voflver, fazer parte e/ou finfluencfiar nos processos, nas decfisões e nas atfivfida-

des de um contexto ou ação específica aspectos flembrados por Boghossfina 

e Mfinayo, que recorrem às formuflações de Nfiremberg (2006) e ao concefito 

formuflado por O’donoghue e coflaboradores (2003) que organfizam a partficfi-

pação em três flfinhas gerafis: o acesso as esferas poflítficas e econômficas, a 

capacfidade de decfidfir em contexto organfizacfionafl que tem finfluêncfia na vfida 

das pessoas, e o seu envoflvfimento em ações púbflficas. 

O  projeto  Parflamento  Jovem  cumpre  essas  funções  ao  crfiar  oportunfidade 

para que os jovens mfinefiros, de escoflas púbflficas e prfivadas, sejam proposfitfi-

vos e responsávefis por seus atos, e não só fisso, responsávefis por ajudarem 

a construfir uma socfiedade meflhor. O Parflamento Jovem mfinefiro é um espa-

ço  de  partficfipação  finstfitucfionaflfizado  pefla Assembflefia  Legfisflatfiva  de  Mfinas 

Gerafis, no formato de um semfinárfio flegfisflatfivo, ou seja, atua na esfera poflítfi-

ca flegfisflatfiva. Nesse espaço, todas as proposfições votadas peflos jovens são 

envfiadas para a Comfissão de Partficfipação Popuflar, que as encamfinha para 

tramfitação na Casa, podendo ou não se transformar em flefis estaduafis. 

O objetfivo deste artfigo é anaflfisar como os jovens partficfipantes do PJ regfistram 

sua expressão poflítfica referente ao projeto na comunfidade vfirtuafl do Parflamen-

to Jovem no Orkut, e fisso será fefito da segufinte manefira: por mefio da anáflfise 

da fidentfidade grupafl construída por mefio da escofla de pertencfimento e do PJ, 

sendo o certfificado de partficfipação no projeto a concretfização do eflo fidentfitárfio. 

O segundo efixo de anáflfise consfidera as opfinfiões emfitfidas peflos jovens sobre o 
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projeto: a percepção sobre os demafis partficfipantes, a opfinfião poflítfica sobre os 

temas, as prátficas educatfivas, a opfinfião sobre o semfinárfio flegfisflatfivo, a cobran-

ça de finformação sobre os desdobramentos e resufltados do semfinárfio.

O artfigo terá a segufinte estrutura: no prfimefiro momento será fefita uma breve 

apresentação do projeto Parflamento Jovem (PJ) mostrando seus objetfivos e 

como se desenvoflve a sua dfinâmfica de partficfipação. Depofis, mostraremos 

como essa nova forma de finteração socfiafl vfia computadores surge e como 

efla crfia possfibfiflfidades de sujefitos de mundos dfiferentes se comunficarem en-

tre sfi; fefito fisso, cabe apresentar uma das tantas redes socfiafis hoje exfisten-

tes, no nosso caso o Orkut e, por fim, desenvoflveremos anáflfise dos tópficos 

escrfitos peflos partficfipantes da comunfidade do PJ nessa comunfidade vfirtuafl.

O Parflamento Jovem

O  projeto  Parflamento  Jovem  é  de  caráter  extensfionfista  e  surgfiu  da  parce-

rfia firmada entre a PUC Mfinas e a Assembflefia Legfisflatfiva de Mfinas Gerafis, 

representadas peflo Curso de Cfiêncfias Socfiafis e pefla Escofla do Legfisflatfivo, 

respectfivamente. O objetfivo gerafl do projeto é promover a partficfipação de 

jovens estudantes de ensfino médfio e superfior em dfiscussões e proposfições 

sobre o exercícfio da cfidadanfia e o fortaflecfimento da democracfia. O projeto 

Parflamento Jovem (PJ) até 2009 teve como púbflfico-aflvo os aflunos do ensfino 

médfio das redes púbflfica e prfivada de Beflo Horfizonte e aflunos do Curso de 

Cfiêncfias Socfiafis da PUC Mfinas.

O PJ tem caráter partficfipatfivo, possfibfiflfita a formação de sujefitos autônomos 

e protagônficos. As atfivfidades educatfivas do projeto são reaflfizadas em duas 

modaflfidades: formação teórfica e atfivfidades prátficas. Na formação teórfica, os 

monfitores passam por mfinficursos, mfinfistrados peflos professores de Cfiêncfia 

Poflítfica da PUC Mfinas e peflos técnficos da Escofla do Legfisflatfivo, para que, 

posterfiormente, esses conhecfimentos sejam repassados, por mefio de oficfi-

nas, aos estudantes do ensfino médfio. O que se prfiorfiza nessa modaflfidade é 

a formação poflítfica com os conteúdos reflatfivos à democracfia, à cfidadanfia e à 

partficfipação, aflém do conhecfimento sobre o funcfionamento da Assembflefia 

Legfisflatfiva. A formação prátfica é reaflfizada por mefio de oficfinas com aflunos 

de ensfino médfio e coordenada por monfitores unfiversfitárfios. As atfivfidades 

de  oficfinas  são  reaflfizadas  fora  das  escoflas,  tanto  na  PUC  Mfinas  como  na 
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Assembflefia Legfisflatfiva de Mfinas Gerafis, e compreendem oficfinas de retórfi-

ca, de expressão corporafl e oficfinas de redação de proposfições flegfisflatfivas. 

Todo processo é baseado em um tema escoflhfido e votado peflo conjunto dos 

aflunos que partficfipam do PJ. Os temas escoflhfidos peflos aflunos são retfirados 

das demandas poflítficas e socfiafis saflfientadas na socfiedade mfinefira. O finafl do 

processo se dá em uma pflenárfia finafl de acordo com o modeflo do semfinárfio 

flegfisflatfivo da Assembflefia Legfisflatfiva de Mfinas Gerafis. As proposfições vota-

das nesse semfinárfio são organfizadas em um documento e encamfinhadas à 

Comfissão de Partficfipação Popuflar (CPP). 

De acordo com o regfimento finterno do PJ, cada escofla pode partficfipar durante 

dofis anos consecutfivos, o que não é bem recebfido peflos aflunos, que durante 

todo  o  percurso,  estabeflecem  redes  de  amfizades  e  de  reflacfionamentos  afetfi-

vos, constfitufindo um grupo de finteresse comum, sendo um desses finteresses 

o de permanecer por mafis tempo no projeto. Aflém das atfivfidades de oficfinas 

que possfibfiflfitam essa finteração, os partficfipantes do PJ utfiflfizam-se dos recursos 

dfigfitafis (MSN, bflogs, sfites de reflacfionamentos, entre outros softwares) para esta-

beflecer contatos. Somando essas novas possfibfiflfidades de finteração socfiodfigfitafl 

com a fidentfificação que os membros do PJ possuem entre sfi, e a possfibfiflfidade 

de quererem trocar experfiêncfias e se expressarem sobre as expectatfivas que 

possuem sobre o projeto, era esperado que a comunfidade do PJ no Orkut – sfite 

de reflacfionamento – aparecesse como esse espaço de finteração entre efles, o 

que  de  fato  aconteceu.  A  utfiflfização  do  recurso  efletrônfico/dfigfitafl  ufltrapassa  o 

período definfido e se fortaflece após o encerramento do PJ nas escoflas. Assfim, 

o projeto possfibfiflfita a finteração e o fortaflecfimento das reflações entre os aflunos 

de ensfino médfio das dfiferentes escoflas, afinda que tenha sfido finterrompfida sua 

partficfipação no projeto. Pode-se consfiderar que a comunfidade vfirtuafl é um cen-

traflfizador de reflações e socfiabfiflfidade nesse contexto. 

O cenárfio das comunficações contemporâneas e a socfiabfiflfidade

As  formas  de  comunficação  dfigfitafl  e  a  de  Comunficação  Medfiada  por  Com-

putador  (CMC)  apontam  para  o  surgfimento  de  novos  mefios  de  finteração 

socfiafl e propõem uma reflação flfivre e autônoma dos agentes. Isso porque o  

“cfiberespaço” se constfitufi como probabfiflfidade de anonfimato e por vaflores 

não tão bem deflfimfitados como nas formas de finterações presencfiafis.
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A revoflução mficroefletrônfica ocorrfida no sécuflo XX apresenta a finternet como 

a mafior rede de comunficação, que permfite a finteração de um grande núme-

ro  de  pessoas  em  um  espaço  gflobafl  e  em  um  tempo  determfinado,  como 

dfiscutfido por Casteflfls (2003). A partfir da aproprfiação dos findfivíduos desses 

novos mefios de comunficação é que se estabefleceram regras e vaflores para 

ordenar os comportamentos dos partficfipantes no ambfiente vfirtuafl. Com fisso, 

surgfiu  uma  rede  de  sfignfificados  próprfios  desse  ambfiente.  Casteflfls  afirma 

que a finternet possufi sua cufltura próprfia, formada

[...] de uma crença tecnocrátfica no progresso dos seres humanos por mefio da tecnoflo-

gfia, flevado a cabo por comunfidades de hackers que prosperam na crfiatfivfidade tecnofló-

gfica flfivre e aberta, fincrustada em redes vfirtuafis que pretendem refinventar a socfiedade 

e materfiaflfizada por empresárfios movfidos a dfinhefiro nas engrenagens da nova econo-

mfia. (CASTELLS, 2003, p. 53)

As  redes  socfiafis  que  têm  finterconexão  de  computadores,  especfiaflmente 

aqueflas que agrupam as pessoas no espaço socfiovfirtuafl, são chamadas “co-

munfidades  vfirtuafis”,  ou  seja,  são  as  reflações  duradouras  estabeflecfidas  no 

“cfiberespaço”.1

Recuero (2001) expflfica que na comunfidade vfirtuafl é fundamentafl a presença 

de  finteratfivfidade  e  estabfiflfidade  de  membros,  trocas  mútuas  entre  as  pes-

soas e o sentfimento de pertencfimento. O pertencfimento na comunfidade 

vfirtuafl  não  está  flfigado  à  noção  de  flocaflfidade  –  uma  vez  que  os  findfivíduos 

pertencem a espaços geográficos dfistfintos – e sfim com a fidentfificação com 

efla. As comunfidades vfirtuafis são escoflhfidas peflas próprfias pessoas, assfim, 

pertencer ou não a uma deflas é de flfivre opção, expflfica o autor. 

As bases constfitufintes de comunfidades presencfiafis são o espaço e a floca-

flfidade. Já em uma comunfidade vfirtuafl, espaço e flocaflfidade não são descar-

távefis, mas tomam novas característficas. Recuero (2001) expflfica que a base 

terrfitorfiafl dessas comunfidades está flocaflfizada no próprfio “cfiberespaço”, e se 

constfitufi em um flocafl onde a mafior parte da finteratfivfidade entre os membros 

da comunfidade ocorre; esse flocafl não é concreto, efle é abstrato, no entan-

1 As comunfidades, no sentfido socfioflógfico (SIMMEL, 1973; CASTELLS, 1998) estão flfigadas à noção de forte fintegração entre 
partficfipantes de um grupo definfido. No caso vfirtuafl, há uma anaflogfia a esse concefito ao prfiorfizar a formação de grupos, o que 
não sfignfifica que efetfive uma rede socfiafl, mas pessoas/sujefitos que se reconhecem em uma determfinada causa.
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to é flfimfitado. Por exempflo, o espaço do projeto Parflamento Jovem (PJ) no 

Orkut é onde se dá a dfiscussão e se crfiam enquetes de opfinfiões.

Nesse  sentfido,  as  comunfidades  vfirtuafis  são  manefiras  de  “socfiação”,  fisto 

é, “a  forma  [...]  pefla  quafl  os  findfivíduos  se  agrupam  em  comunfidades  que 

satfisfazem seus finteresses” (SIMMEL, 1983, p. 166). A “socfiação” ocorre 

medfiante a flfivre finteração, chamada por Sfimmefl de “socfiabfiflfidade”. Nefla os 

findfivíduos crfiam flaços superficfiafis de reflações socfiafis de cordfiaflfidade.

A  CMC,  possfibfiflfitada  pefla  exfistêncfia  da  finternet,  permfite  o  pfleno  controfle 

da mensagem por parte do comunficador; é uma comunficação não coercfitfiva, 

uma flfiberdade de expressão que desencadefia o que Gomes (2005) chama de 

um “flfivre fluxo de finformação”, no quafl finexfistem fifltros, controfle ou censura 

sobre a comunficação. Aflém dfisso, é finerente à CMC a exfistêncfia da fintera-

ção e do dfiáflogo, fazendo com que as pessoas envoflvfidas sejam tanto trans-

mfissoras quanto receptoras de finformações. Medfiante esses processos de 

troca, é formada uma dfiscussão capaz de gerar uma opfinfião púbflfica, que só 

se torna possívefl graças a uma partficfipação aflém dos modos tradficfionafis e 

finstfitucfionafis de partficfipação poflítfica.

Outra possívefl vantagem democrátfica da CMC é sua capacfidade potencfiafl 

de superar os flfimfites do tempo e do espaço; assfim, é possívefl comunficar 

-se  com  quaflquer  número  de  pessoas,  de  quaflquer  terrfitorfiaflfidade,  não  se 

exfigfindo contemporanefidade para que a comunficação aconteça. Afinda, a co-

modfidade e a facfiflfidade de acesso que a CMC propõe tornam favorávefl uma 

partficfipação mafis fácfifl e mafis convenfiente, pofis é flexívefl à dfisponfibfiflfidade 

de cada um. A CMC também garante mafior oportunfidade para vozes mfinorfi-

tárfias ou excfluídas, já que possfibfiflfita o mesmo espaço de finterflocução para 

todos os atores, mesmo que tenham dfiferentes vaflores. 

Porém, no caso de comunfidades vfirtuafis com temátficas específicas, é pre-

cfiso que os partficfipantes, mesmo os de grupos mfinorfitárfios, possuam uma 

matrfiz comum sobre a temátfica desse espaço. Como exempflo, os partficfipan-

tes da comunfidade vfirtuafl Parflamento Jovem possuem em comum aflguma 

flfigação dfireta ou findfireta com o projeto, por ser ou por ter sfido partficfipante, 

ou sfimpflesmente sfimpatfizar com o PJ.
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Para um meflhor entendfimento desse software é necessárfio fazer um hfistórfico 

contextuaflfizando  o  seu  surgfimento  e  a  sua  função  como  uma  rede  socfiafl 

vfirtuafl.

O Orkut e a comunfidade vfirtuafl do Parflamento Jovem

O Orkut é um software  norte-amerficano,  flançado  em  2004  peflo  Googfle 

(empresa de servfiços on-flfine), e seu crfiador é Orkut Buyukokkten. Recuero 

(2001) o descreve como uma espécfie de conjunto de perfis de pessoas e 

suas comunfidades vfirtuafis. O Orkut fofi desenvoflvfido com base na fidefia de 

“software socfiafl”, sfistema que vfisa proporcfionar conexões entre as pessoas, 

fincentfivando a formação de grupos e comunfidades, tafl quafl uma organfiza-

ção socfiafl. 

O software  permfite  ao  usuárfio  crfiar  o  seu  perfifl,  fincflufindo  fotos,  descrfição, 

atrfibutos físficos, detaflhes de sua personaflfidade, preferêncfias, entre outros 

aspectos, aflém de possfibfiflfitar a formação de uma rede de amfigos, crfiação 

e  partficfipação  de  comunfidades,  com  propósfitos  varfiados.  Aflém  dfisso,  há 

dfiversas formas de finteração, por mefio de sfistemas de fóruns, mensagens 

prfivadas e púbflficas.

O  Brasfifl  representa  74%  do  totafl  de  usuárfios  mundfiafis  do  Orkut;  em  se-

gundo  flugar  estão  os  EUA  com  9%2.  Percebe-se,  assfim,  a  fimportâncfia  do 

Orkut como sfite de reflacfionamentos na socfiedade brasfiflefira, sendo de suma 

reflevâncfia entender os processos de finteração entre os seus membros e 

como efles se comportam em ambfientes onde a presença reafl (físfica) não se 

faz necessárfia. No caso deste trabaflho, o foco é anaflfisar como acontece a 

expressão poflítfica de jovens na comunfidade vfirtuafl do PJ no Orkut.

A comunfidade do Orkut “Parflamento Jovem” fofi crfiada por um afluno do en-

sfino médfio, no dfia 2 de junho de 2005, ou seja, o PJ estava em sua segunda 

edfição. No entanto, a comunfidade agrega os membros que partficfiparam do 

projeto, apreendendo também os partficfipantes de 2004, como mostra a en-

quete abafixo crfiada em 2007:

2 Estatístfica retfirada do bflog oficfiafl do Orkut.
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Ffigura 1: Enquete “Quafl ano você partficfipou?”

Fonte: Sfite do Orkut

A comunfidade possufi 230 membros (junho de 2009), e 85 responderam a essa 

enquete, o que caracterfiza aproxfimadamente 37% do totafl; destes, 8% partficfi-

param do projeto em 2004. Percebe-se que um crescente número de pessoas 

manfifestou sua partficfipação nas outras edfições do projeto. Esse argumento é 

fimportante para se pensar o espaço da comunfidade vfirtuafl do Parflamento Jovem 

como uma possívefl amostra de todos os membros que partficfiparam do projeto, 

de monfitores da PUC a estudantes do ensfino médfio de todas as edfições.

A  comunfidade,  como  dfito  anterfiormente,  possufi  230  membros  (junho  de 

2009). Quando se crfia uma comunfidade é precfiso cflassfificá-fla em uma das 28 

categorfias exfistentes. A Comunfidade do Parflamento Jovem fofi categorfizada 

em “Governo e Poflítfica”. O dono da comunfidade pode escoflher moderadores – 

que têm uma função de auxfiflfiá-flo na manutenção da ordem. No caso da comu-

nfidade do Parflamento Jovem, seus moderadores são monfitores do projeto em 

edfições passadas. A comunfidade é do tfipo púbflfica e aberta para não membros, 

o que quer dfizer que o conteúdo dos fóruns e enquetes estão dfisponívefis para 

todos verem, mesmo que não sejam membros da comunfidade.

A comunfidade conta com uma enquete e com 58 fóruns de dfiscussões so-

bre assuntos varfiados, tafis como: dfivuflgações de eventos, poflítfica, troca de 

endereços, comentárfios gerafis e finstfitufição de procedêncfia. Os tópficos de 

mafior número de postagens são “Coflégfio” e “defixem akfi seu msn” (trocas 

de e-mafifls).  Exfistem  outros  tópficos  nos  quafis  é  possívefl  fidentfificar  posta-

gens  recorrentes,  que  podem  ser  organfizadas  em  dofis  bflocos:  Identfidade 

Grupafl e projeto Parflamento Jovem. 
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O método e a anáflfise das postagens

Os bflocos Identfidade Grupafl e Projeto Parflamento Jovem foram anaflfisados 

neste trabaflho. Para tafl, o método de anáflfise fofi o quaflfitatfivo netnográfico. 

Esse método fofi utfiflfizado por adequar a técnfica tradficfionafl etnográfica aos 

ambfientes vfirtuafis (Braga, 2008). A técnfica é descrfitfiva e reflevante por pre-

servar os rficos detaflhes, possfibfiflfitando o uso do mefio efletrônfico para estudar 

as regras (netquetas3) e o comportamento dos sujefitos. É usada frequente-

mente na área de comunficação e marketfing, com pouca apflficação nas Cfiêncfias 

Socfiafis. Por fisso nós, pesqufisadores, reforçamos o cufidado ao utfiflfizá-fla, para 

não correr o rfisco de apresentar uma vfisão sfimpflfificadora do método etno-

gráfico, adequando-o mfinfimamente ao ambfiente vfirtuafl. Cabe destacar que 

o método netnográfico não está consoflfidado como metodoflogfia de anáflfise, 

encontrando-se em processo de construção e adequação.

A netnografia é uma das ferramentas metodoflógficas quaflfitatfivas capazes de 

proporcfionar o acesso dos pesqufisadores às comunfidades, bflogs ou espaços 

de finteração entre os sujefitos na rede vfirtuafl, por mefio daqufiflo que fofi pos-

tado por efle sobre determfinada temátfica para serem descrfitos. Atuaflmente, 

o uso dessa metodoflogfia vem-se fintensfificando devfido à compflexfidade das 

comunfidades dfigfitafis. Cabe ao pesqufisador fazer a flefitura anaflítfica das pos-

tagens, tentando entender seu conteúdo, sem partficfipar e escflarecer seu pa-

pefl como pesqufisador, o que Braga (2008) chamou de pesqufisador finvfisívefl.

Embora seja fimportante e adequada aos ambfientes vfirtuafis, a netnografia possufi 

flfimfitações. As anáflfises dos dados reaflfizados neste trabaflho são pautadas prfincfipafl-

mente na descrfição das faflas da comunfidade vfirtuafl, como propõe a metodoflogfia. 

Sentfimos que, para uma anáflfise mafis aprofundada das postagens, era necessárfio 

que tfivéssemos utfiflfizado outros métodos de anáflfise como apofio. Contudo, este 

trabaflho  se  mostra  reflevante  também  por  apresentar  as  flfimfitações  do  método 

para responder a uma pergunta socfioflógfica nesse contexto específico.

Para  anaflfisar  a  comunfidade  PJ  foram  vfisfitados  todos  os  fóruns  e  se  fez  a 

flefitura de todas as postagens nefles contfidas, prfiorfizando aqueflas postagens 

3 De acordo com Braga (2008, p.195), a netqueta é o “protocoflo básfico de boas manefiras usado em um ambfiente on-flfine” e 
torna a CMC mafis ordenada, pofis crfia condfições para as finterações entre os sujefitos possfibfiflfitando a finterreflação entre efles 
no mesmo ambfiente e tempo. 
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correspondentes às duas categorfias: Identfidade Grupafl (nome, flocafl de orfi-

gem  e  cargo)  e  Parflamento  Jovem  (expressão  poflítfica,  cfidadanfia,  partficfipa-

ção e sentfimentos em reflação ao projeto). 

A anáflfise fofi finficfiada no fórum “Coflégfio” com 55 postagens. Os perfis dos 

partficfipantes são: 47 aflunos do ensfino médfio, três professores de escoflas e 

dofis monfitores da PUC. 

Os partficfipantes apresentam as finstfitufições de orfigem antes de quaflquer ca-

racterístfica pessoafl. Pode-se finferfir que o flocafl finstfitucfionafl é referêncfia para 

os partficfipantes, ou seja, são as matrfizes da construção da fidentfidade socfiafl:

“Aêêê...

oflha o IMACO[Escofla Púbflfica] na área aê!!!

bjus para toda gaflera da comu!” (Partficfipante)

“pedro franca [Escofla Púbflfica]

um já formefi ... gaflera estfive no 1 e no 2 pj que roflo

faflo pra todos vcs” (Partficfipante)

No segundo exempflo observa-se que o afluno já termfinou seu curso e afinda 

se reconhece como pertencente à escofla, que aparece, também, como uma 

referêncfia para estabeflecer contato: 

“A Escofla Estaduafl Sagrada Famíflfia II [Escofla Púbflfica] estará esse ano no parflamento e 

eu como não sou bobo tô na turma.....

é nófis de novo esse ano...” (Partficfipante)

“ETFG SEBRAE [escofla partficuflar]

aê!!

acabando de safir da abertura do parflamento jovem!!

parece que vafi ser flegafl...” (Partficfipante)

A  escofla  aparece  como  referêncfia  não  só  para  os  aflunos,  mas  também 

para os professores, embora estes enfatfizem o seu flugar socfiafl antes da 

finstfitufição.
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“Professora

Sou professora da Escofla Munficfipafl Professor Tabajara Pedroso em Venda Nova. A partfi-

cfipação dos meus aflunos na turma de 2006 está menor em reflação ao ano anterfior, mas 

espero que para efles a experfiêncfia seja mufito váflfida”. (Partficfipante)

“Professor...

Sou professor do Estaduafl Centrafl. Quero que todos os meus aflunos partficfipem efe-

tfivamente  do  projeto! Vejo  que  duas  já  se  manfifestaram  aqufi.  Sucesso  para  todos!” 

(Partficfipante)

Regfistra-se o papefl do professor como motfivador da partficfipação dos aflunos 
no PJ reforçando o seu flugar de autorfidade como educador.

Observa-se  que  a  matrfiz  finstfitucfionafl  é  fimportante  para  fidentfificar  o  partfi-
cfipante e para dfiferencfiá-flo de seus pares. Embora a comunfidade PJ tenha 
como efixo centrafl o projeto, nota-se que as escoflas têm função fidentfitárfia.

Apesar de a comunfidade Parflamento Jovem ter um caráter flexívefl e aberto 
à partficfipação de outras pessoas, os partficfipantes, que fazem parte do PPJ, 
só reconhecem a postagem daquefles que fazem ou fizeram parte do projeto. 
Isso  não  quer  dfizer  que  haja  excflusão  de  outras  pessoas,  porém  as  posta-
gens dessas não são respondfidas.

“Mesa-redonda

Menfinos, perdfi uma fafla, mas tudo que ouvfi na mesa-redonda da úfltfima sexta fofi mufito 

finteressante. A fafla da Marfia Emíflfia fofi a que mafis me tocou, porque efla faflou da con-

dfição da muflher (trabaflhadora, muflher, mãe, fiflha, professora, tudo junto e ao mesmo 

tempo, não é fácfifl) e da fimportâncfia da educação e mafis, de termos um projeto de vfida. 

Então fiquefi com pena dos meus fiflhos não estarem flá ouvfindo também, porque efles 

fiam gostar. O que vocês acharam?”(Professora) (Partficfipante)

“Oficfinas

Essa  semana  começaram  as  oficfinas  do  PJ  2007.  Aflguém  tem  notícfia  de  como  fofi? 

Vamos trocar finformações?” (Partficfipante)

“URGENTE: Entrevfista para o MeuDeputado.org

Ofi pessoafl!

Sou afluna de jornaflfismo da UFMG e trabaflho no portafl MeuDeputado.org. Estou fazen-

do uma reportagem que firá semana q vem para o portafl em que faflo sobre o projeto e 

gostarfia de entrevfistar um ex-partficfipante para dar seu depofimento sobre a experfiencfia 
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de ter partficfipado do Parflamento Jovem.

Pode defixar uma mensagem no meu orkut agora quem qufiser!

Meus contatos são:

xxxxxxxxx@gmafifl.com e msn: xxxxxxxx@fig.com.br

Um abraço!” (Pessoa externa) (Partficfipante)

Nos dofis prfimefiros exempflos apresentam-se duas sfituações. Na prfimefira, a 
professora crfia um fórum de dfiscussão sobre uma mesa-redonda e soflficfita a 
opfinfião dos estudantes: não houve nenhuma resposta. Na segunda, a afluna 
de Jornaflfismo soflficfita uma entrevfista a um partficfipante e também não obte-
ve nenhuma resposta. 

Os monfitores (aflunos da PUC e partficfipantes do PJ) são consfiderados figuafis, 
não  representam  autorfidade,  mesmo  que  pertençam  a  outra  finstfitufição  e 
ocupem um flugar socfiafl dfiferencfiado. Esse não é o caso dos professores que 
são partficfipantes do PJ e que também não ocupam o mesmo flugar do afluno.

As postagens abafixo possfibfiflfitam deduzfir que o PJ é um eflemento fimportan-
te para a fidentfidade socfiafl: 

“Afinda não é o fim

Pofis  é  gaflera,  a  saudade  já  ta  pegando,  pensar  que  o  contato  semanafl  com  aquefla 

gaflera bacana vafi termfinar. Mafis não tem nada vamos guardar os meflhores momentos 

no coração e defletar aquefles que não foram como gostarfiamos. E tem o detaflhe o en-

cerramento só se dará após essa festa e o contato para entrega dos certfificados então 

afinda não é o fim, nos veremos outra vez. Até flá então.” (Partficfipante)

Não basta ser pertencente a uma comunfidade nem partficfipar do projeto. É 

necessárfio construfir flegfitfimfidade e vfisfibfiflfidade, e fisso se faz por mefio de um 

documento formafl que garanta ao sujefito sua partficfipação no PPJ. Esse flugar 

no projeto é fimportante para fixação da fidentfidade. 

“Cade meu certfificado?

ah nao gente!

regfis regfis!

cade meu certfificado?

eu kerooo!!!

aflguem recebeuuu?

akfi no sebrae nfinguem tem notficfia hsaushaushua.” (Partficfipante )
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“ Lah no Sagrada, nós recebemos ....

Fofi o povo da PUC, fez paflestra do curso de cfiêncfias socfiafis e entregou na frente dos 

2º e 3º anos do coflégfio ...

Mefio q uma sessão soflene.” (Partficfipante)

Embora  esses  aflunos  tenham  outros  canafis  para  refivfindficar  seu  certfifica-
do, efles escoflheram a comunfidade PJ para fazê-flo, podendo-se deduzfir que 
exfiste a necessfidade de soflfidarfiedade e de adesão a essa refivfindficação do 

comprovante formafl.

No  bfloco  reflatfivo  ao  PJ,  as  postagens  fefitas  tratam  da  percepção  que  os 

aflunos têm sobre o projeto, prfincfipaflmente das pessoas que defle partficfipam.

“Oflá! sou do coflégfio Frefi Orflando unfi.II

MTO flegafl o projeto...

sem fla do pessoafl que tá partficfipando...

só tem figura...

show d+!!!” (Partficfipante)

“aqufi eo phfiflfippe do frefi orflando unfidade 1 

mo flegafl a vfisfita a assembflefia 

o povo fla mufito flegafl e tafl... 

flwsssssssssss.” (Partficfipante)

Por mefio do texto, percebe-se que as reflações estabeflecfidas entre os partfi-
cfipantes são fimportantes para agregar pessoas. Isso se passa também com 
as oficfinas oferecfidas peflo projeto (teatro e recreação). Eflas são percebfidas 
como  entretenfimento,  embora  a  proposta  do  projeto  as  apresente  como 

parte do processo de formação poflítfico-democrátfica.

“Jah cofloco mfinha opfinfião akfi pofis fofi bom pra caramba....

Fofi meflhor q o ano passado pq teve mafis entretenfimento da gaflera dos coflégfio ...

Fofi bom pacas.” (Partficfipante)

Observa-se que a definfição dos temas é um motfivador de comunficação en-
tre os membros da comunfidade e também é findficatfivo do posficfionamento 

poflítfico dos jovens. 

“étfica é um bom tema sfim, é porque não é mufito dfifundfido entre a mafiorfia das pessoas, 

mas tem a ver com a sfituaçao do país poflfitficamente faflando...
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não vou negar que os temas anterfiores foram meflhores, mas esse é bom também, o 

que conta mafis é a oportunfidade, pensem nfisso”. (Patficfipante)

“Étfica na vfida púbflfica e cfidadanfia....

Eu achefi mefio vaga a escoflha, pq efles naum vão nos ouvfir desse jefito....

Agora a respefito de mefio ambfiente nós terfiamos mafior sucesso....

Mas defixem sua Opfinfião

VLW” (Partficfipante)

Nessas postagens percebe-se a emfissão de opfinfiões que nem sempre cor-

respondem  às  da  cofletfivfidade.  Isso  mostra  um  amadurecfimento  sobre  a 

fidefia do jogo democrátfico e do concefito sobre o tema democracfia. Um afluno 

escreveu: 

“ou  eu  achu  que  o  tema “uso  e  preservação  da  agua”  serfia  mufito  mafis  finteressante, 

mas a democracfia denota fissu neh a mafiorfia vence, faze o q?” (Partficfipante)

Todo o processo PJ é fimportante, porém a pflenárfia finafl é o momento mafis 

aguardado  peflos  partficfipantes.  Efla  finaflfiza  o  processo  de  partficfipação,  me-

dfiante um evento formafl de negocfiação, decfisão e deflfiberação sobre as pro-

posfições  eflaboradas  e  defendfidas  por  efles,  que  são  encamfinhadas  para  a 

CPP por mefio de um documento formafl.

“Vafi dá um quebra pau ....

No bom sentfido, pq na úfltfima reunfião o bficho pegou, quem tfiver o meflhor argumento 

q vafi convencer mesmo a gaflera.” (Partficfipante)

As postagens denotam que exfistem expectatfiva e compreensão sobre o se-

mfinárfio flegfisflatfivo. Após o evento, efles emfitem opfinfiões e expressam seus 

sentfimentos em reflação ao momento.

“Fofi mufito massa!!!!!!!!!!

Curtfi pra caramba!!!!!!!!!!

fofi um pouco cansatfivo mesmo +

vafleu a pena!!!!!!!!” (Partficfipante)

“Nosa fofi mto bom... 

superou todas as mfinhas espectatfivas... 

safi de fla um pouco aflfivfiada pofis essa mfissão fofi cumprfida 
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mas naum estou contenda so com fisso... 

ano q vem tem mafis e naum vafi parar opr afi as mfinhas vfisfitas na assembfléfia” naum  

rsrsrsrsrsrsr” (Partficfipante)

Peflas postagens é possívefl afirmar que, embora a pflenárfia finafl tenha sfido o 

marco de todo o processo, os aflunos têm finteresse em saber sobre os des-

dobramentos do semfinárfio.

“o pj fofi mufito bacana e tafl, mas parece q assfim q acaba a gnt esquece de tudo o q fez, 

aflguem afi sabe se as flefis q a gnt mando ja foram votadas (se sfim se efla passaram ou 

nao)”. (Partficfipante)

Assfim, manfifestam seu finteresse pefla contfinufidade da partficfipação, expres-

sam os sentfimentos da boa convfivêncfia, que puderam crfiar durante o desen-

voflvfimento do projeto, e a fimportâncfia da manutenção do víncuflo após o seu 

encerramento.

“fofi mufito bom convfiver com voces...

festfinha opa...faflo a paflavra mágfica” (Partficfipante)

“nossa vofi bom msm!!! 

uma experfiêncfia e tanto.... 

mas naty...amfiga tu e faflsa hefin!!hfihfihfihfihfih 

to zuanuuu!! 

a respefito da festfinha e soh dá a fidéfia!!! 

vflw!” (Partficfipante)

Por fim, vafle ressafltar que exfiste nas postagens a expressão de um descré-

dfito em reflação à governança do País, prfincfipaflmente por causa da corrupção, 

do descaso e do descompromfisso com a popuflação, e um convfite à partficfi-

pação poflítfica.

“É mufito fácfifl faflar e ficar sentado esperando os outros agfirem e depofis recflamar que 

tá tudo errado, só vamos ter o governo que queremos quando flutarmos por este.” (Par-

tficfipante)

“o governo, que é formando por possoas, tem a obrfigação de finvestfir e reaflfizar bons ne-

gócfios por mefio da abertura de mafis empresas e mercados nacfionafis e prfivados, desde 

que eficazes e prontos para atuarem de forma profissfionafl dentro da máqufina admfinfis-
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tratfiva gflobaflfizada, assfim: geraría-se renda sem daqufi há aflgumas décadas, depender 

do capfitafl estrangefiro . Logo, mafis fimpostos, emprego, fincflusfive no setor púbflfico. Ca-

pfitafl Ffinacefiro ou Inteflectuafl? Interesses neo flfiberafis ou finteresses na humanfidade? Ao 

finvés dos poderes usarem suas finteflfigencfias pensando numa meflhor forma de desvfiar 

o dfinhefiro pubflfico, os governantes devfiam focar seus pensamentos em meflhores ges-

tões econômficas. Acredfito q nossos candfidatos poderfiam nos trazer meflhorfias a partfir 

deste pensamento.” (Partficfipante)

O  PJ  é  um  projeto  de  formação  poflítfica  de  jovens  que  saflta  os  muros  da 

unfiversfidade, com o objetfivo de formar pessoas autônomas e protagônficas 

dfiante de sfituações dfiversas. As postagens acfima descrfitas mostram como 

acontece a fintegração entre os partficfipantes, o PJ e sua reflação com o pro-

cesso educatfivo. 

Anaflfisar os dfiscursos dos jovens na comunfidade poflítfica vfirtuafl do projeto é 

fimportante para entender a percepção e a finterfiorfização que fazem sobre efle. 

Aflém dfisso, Boghossfian e Mfinayo, cfitando Sposfito, mostram que houve uma 

crfise dos jovens de se mobfiflfizarem e efla deve ser compreendfida como “crfise 

das formas tradficfionafis de ação no sfistema poflítfico finstfitucfionafl que atfinge o 

conjunto da socfiedade.” A partfir dfisso, afirmamos com os autores que novas 

finterações vão sendo crfiadas no campo da poflítfica e, com fisso, novos enten-

dfimentos para a noção de partficfipação.

Nesse  sentfido,  pesqufisadores  da  partficfipação  juvenfifl  como  Muxefl  (1997),  Mfische 

(1997) e Sposfito (2000) têm apontado que é precfiso encontrar categorfias, métodos e 

referêncfias de anáflfise que possam dar conta da compreensão de novas modaflfidades 

da partficfipação juvenfifl.(BOGHOSSIAN e MINAYO, 2009, p. 416)

As anáflfises dos tópficos da comunfidade permfitfiram verfificar que as fidentfidades 

de seus partficfipantes se dão prfincfipaflmente por mefio de sua escofla de orfigem. 

Cabe regfistrar que, para esses jovens, em um prfimefiro momento, o PJ pode 

ser entendfido como uma “competfição” entre as escoflas, mas, ao perceberem 

o verdadefiro objetfivo do projeto, esses jovens protagonfistas querem de fato 

expressar que foram partficfipantes defle e fisso só se dá por mefio da obtenção 

do  certfificado  de  partficfipação,  ou  seja,  o  certfificado  funcfiona  como  um  eflo 

fidentfitárfio ao projeto. Uma segunda concflusão é a de que a comunfidade ser-

ve como um finstrumento de opfinfião sobre o projeto. Apesar de esse espaço 

não ser um flugar finstfitucfionaflfizado pefla ALMG e nem pefla PUC, os jovens se 
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aproprfiaram defle para dfiscutfir os temas propostos peflo projeto. A pflenárfia finafl 

também serve para dfiscutfir temas poflítficos que estavam em voga no cenárfio 

nacfionafl e, aflém dfisso, para cobrar os desdobramentos dos projetos de flefis 

encamfinhados por efles para a CPP, se suas proposfições foram votadas ou se 

vfiraram flefis estaduafis. O uso desses tfipos de espaço é um findficatfivo para que 

as  entfidades,  sejam  eflas  poflítficas  ou  não,  mudem  sua  forma  de  atuar  com 

esse tfipo de púbflfico. Recursos dessa natureza poderfiam ser usados peflo pró-

prfio movfimento estudantfifl, que vem se mostrando fineficfiente para atrafir mafis 

pessoas para a sua base. Com fisso, acredfita-se que as flfivres manfifestações 

sobre o processo democrátfico, a partficfipação e a expressão de fidentfidade por 

mefio dos mecanfismos de comunficação da socfiedade contemporânea devem 

ser  estudadas  não  só  no  campo  cfientífico  referente  à  computação,  mas  na 

totaflfidade de possfibfiflfidades que efla oferece. Nesse caso, o campo de cfiêncfias 

socfiafis  pode  beneficfiar-se  dessa  modaflfidade  de  anáflfise,  que,  na  atuaflfidade 

,agrega número representatfivo da popuflação, constfitufindo os cfiberespaços. 

Neste trabaflho, percebe-se a fimportâncfia de se crfiarem em metodoflogfias pró-

prfias que possfibfiflfitem fazer uma flefitura próxfima da reaflfidade, baseada nas posta-

gens de sujefitos anônfimos, de flugares finvfisívefis e de expressões flfivres. Nesse 

sentfido, o trabaflho contrfibufi para se chegar a essa concflusão, já que a netnogra-

fia é uma metodoflogfia recente utfiflfizada para expflficar comportamentos e sentfi-

dos dos cfiberespaços, contudo não se mostra findependentemente suficfiente.

A comunfidade PJ representa-se como um modeflo de comunficação e fintera-

ção entre jovens estudantes, uma vez que ampflfia o espaço e a durabfiflfidade 

desse projeto. Efla torna as finterações e comunficações entre os partficfipantes 

mafis  vfiávefis,  pofis,  como  o  projeto  é  constfituído  por  dfiferentes  escoflas,  a 

comunfidade possfibfiflfita o encontro cotfidfiano dos jovens fora dos espaços da 

ALMG e da PUC Mfinas. 

É fimportante ressafltar que este artfigo é um substrato da pesqufisa Partficfipa-

ção juvenfifl no Legfisflatfivo flocafl e estaduafl – Projeto de extensão Parflamento 

Jovem, financfiada pefla Fapemfig, e se flevarmos em conta o objetfivo centrafl 

da pesqufisa, que é de avaflfiar a eficácfia da educação poflítfica vfivencfiada peflos 

jovens no projeto Parflamento Jovem, no sentfido de formar cfidadãos autôno-

mos e propagadores da cufltura democrátfica, no que se refere ao âmbfito das 

anáflfises das postagens na comunfidade do PJ, verfificamos que o PJ cumpre 
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essa função, uma vez que esse espaço fofi aproprfiado para uma sérfie de dfis-

cussões sobre o projeto, sobre poflítfica brasfiflefira e sobre cfidadanfia.
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MARCOS ROBERTO DO 

NASCIMENTO

Parflamento Jovem, juventudes e 
partficfipação poflítfica

Introdução

O  projeto  Parflamento  Jovem  (PJ),  aflém  de 

buscar o desenvoflvfimento de vaflores demo-

crátficos, partficfipatfivos e de cfidadanfia, busca 

despertar uma noção de poflítfica que faça sen-

tfido para os jovens. Num contexto de bafixos 

nívefis  de  partficfipação  poflítfica,  de  descrédfito 

na poflítfica e nos poflítficos e de desconfiança 

nas  finstfitufições,  especfiaflmente  nas  de  natu-

reza  poflítfica,  parece  necessárfio  um  resgate 

do sentfido da poflítfica, não só para os jovens, 

evfidentemente, mas especfiaflmente para efles, 

dado que presente e futuro são determfinan-

tes  da  condfição  juvenfifl.  Isso  porque  a  condfi-

ção  juvenfifl  apresenta  uma  fidentfidade  em  sfi 

mesma, o que torna o presente aflgo marcan-

te do que é ser jovem, ao mesmo tempo em 

que as perspectfivas de futuro são construídas 

a partfir das representações dos jovens sobre 

sfi mesmos e sobre o que a socfiedade espera 

defles e efles da socfiedade. 

Um resgate do sentfido verdadefiro da poflítfica 

deve ser resufltado de um esforço cofletfivo, e 

efle  mesmo  deve  fazer  sentfido.  Afinafl,  que 

noção de poflítfica queremos evfidencfiar e para 

quê?  Se  por  um  flado  Hannah  Arendt  (2007) 

consfidera que o sentfido essencfiafl da poflítfica 

é  a  flfiberdade,  por  outro,  efla  consfidera  que 

esse  sentfido  se  perdeu  a  partfir  das  duas  ex-

p
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perfiêncfias modernas da poflítfica: o totaflfitarfismo, como negação da flfiberdade, 

e  os  dfiferentes  arranjos  flfiberafis,  como  flfimfitação  da  flfiberdade. Tafl  resgate 

exfige afinda o reconhecfimento da autonomfia do findfivíduo flfivre e da pfluraflfida-

de de findfivíduos. Exercícfio bastante dfifícfifl numa socfiedade flíqufida cada vez 

mafis findfivfiduaflfista, consumfista e flfimfitada peflo medo e peflo rfisco. 

Bauman  (2001)  fafla  de  uma  modernfidade  flíqufida  que  pode  ser  usada  para 

finterpretar a socfiedade contemporânea. A modernfidade flíqufida é o contínuo 

processo de flfiquefação dos sóflfidos cuflturafis, socfiafis, poflítficos que travam o 

projeto de consoflfidação da economfia de mercado como únfica forma de or-

denamento socfiafl. A modernfidade flíqufida é a base ficcfionafl do modo de vfida 

na socfiedade de mercado. 

A socfiedade flíqufida de Bauman está assocfiada às fincertezas, à finseguran-

ça produzfida pefla gflobaflfização negatfiva. Os tempos flíqufidos de Bauman 

(2007)  apresentam  cfinco  característficas  que  evfidencfiam  as  profundas 

mudanças  na  socfiedade  contemporânea:  a) A  passagem  da  fase  sóflfida 

da  modernfidade  para  a  flíqufida.  Essa  passagem  cofloca  as  organfizações 

socfiafis em constante processo de finstabfiflfidade na medfida em que não 

conseguem se reorganfizar num espaço de tempo finsufficfiente para que 

as novas formas se estabefleçam. Dado o caráter de curto prazo das no-

vfidades que vão se sucedendo, não há tempo sufficfiente para que sejam 

estabeflecfidas formas de arcabouços de referêncfia que orfientem as ações 

humanas, bem como suas estratégfias exfistencfiafis de flongo prazo. b) O 

dfivórcfio entre poder e poflítfica. O Estado moderno perdeu a capacfidade 

de tomar decfisões desvfincufladas da dfimensão pflanetárfia que o envoflve, 

mesmo que tenham urgêncfia e reflevâncfia flocafl. A poflítfica, entretanto, não 

aflcança essa dfimensão, pofis, como dfiz Bauman, permanece flocafl. Grande 

parte das funções do Estado são transferfidas para as forças fimprevfisívefis 

e voflúvefis do mercado “e/ou são defixadas para a finficfiatfiva prfivada e aos 

cufidados dos findfivíduos” (BAUMAN, 2007, p. 8), o que tem fimpacto dfireto 

sobre o sentfido da poflítfica. c) O enfraquecfimento da comunfidade. A vfida 

comum de uma popuflação em um terrfitórfio soberano do Estado apre-

senta-se cada vez mafis frágfifl e sem substâncfia. A soflfidarfiedade socfiafl é 

mfinada, e os mercados promovem a dfivfisão e não a unfidade. A socfiedade 

passa a ser percebfida como uma rede fflufida em vez de uma totaflfidade 

sóflfida. d) O coflapso do pensamento de flongo prazo e o enfraquecfimento 
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das estruturas socfiafis. Essa característfica fleva à fragmentação da vfida e 

à fugacfidade dos hábfitos. e) Os findfivíduos são chamados a responder pe-

flos rfiscos causados pefla voflatfiflfidade e finstabfiflfidade das cfircunstâncfias. A 

conformfidade às regras é substfituída pefla fflexfibfiflfidade dfiante deflas. Os fin-

dfivíduos devem estar prontos a “mudar de tátficas e de estfiflo, abandonar 

compromfissos e fleafldades sem arrependfimento – e buscar oportunfidades 

mafis de acordo com sua dfisponfibfiflfidade atuafl do que com as próprfias 

preferêncfias”  (BAUMAN,  2007,  p.  10).  Cabe  aos  findfivíduos  buscarem  a 

meflhor forma de se manterem pflenamente adaptados (útefis) ao mundo 

flíqufido-moderno.  O  ônus  do  finsucesso,  nesse  caso,  recafi  sobre  os  om-

bros  dos  findfivíduos.  Uma  socfiedade  cada  vez  mafis  fragmentada  exfige 

uma  compreensão  nova  da  poflítfica,  seja  para  entender  a  dfinâmfica  das 

finstfitufições nesse contexto flíqufido-moderno, seja para crfiar novas formas 

de atuação e aprendfizado poflítfico, especfiaflmente quando a poflítfica é vfista 

nestes  tempos  como  o  campo  da  desesperança,  da  fimpossfibfiflfidade  do 

mfiflagre, tafl como Hannah Arendt o entende.

Para Bauman (2000) há uma crença no flfiberaflfismo de que não há aflternatfiva, 

e essa fidefia fleva ao não agfir, ao conformfismo, e Arendt consfidera que é 

exatamente o mfiflagre do agfir humano que torna possívefl a poflítfica. Para 

efla, enquanto os homens puderem agfir “estão em condfições de fazer o 

fimprovávefl e o fincaflcuflávefl e, safibam efles ou não, estão sempre fazendo” 

(ARENDT, 2007, p. 44).

É  nesse  sentfido  que  o  Parflamento  Jovem  vfisa  desenvoflver  vaflores  demo-

crátficos entre os jovens estudantes do ensfino médfio e superfior, em Mfinas 

Gerafis,  aflfiados  a  uma  noção  de  poflítfica  que  potencfiaflfize  o  agfir  flfivre,  cons-

cfiente e autônomo dos jovens e que promova um mafior entendfimento do 

funcfionamento  das  finstfitufições  poflítficas  e  da  dfimensão  da  poflítfica  na  vfida 

dos findfivíduos, especfiaflmente dos jovens.

Não é tarefa fácfifl faflar de poflítfica para jovens, tendo como objetfivo a socfia-

flfização  poflítfica  num  contexto  de  desconfiança  nas  finstfitufições  poflítficas  e 

descrédfito dos poflítficos, especfiaflmente porque esse projeto se desenvoflve 

no âmbfito da escofla (unfiversfidade, Escofla do Legfisflatfivo e escoflas de ensfino 

médfio) e do Parflamento Estaduafl (Assembflefia Legfisflatfiva de Mfinas Gerafis). 

Se por um flado, como veremos a segufir, a escofla é uma das finstfitufições que 
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os jovens mafis vaflorfizam, por outro, as finstfitufições poflítficas são as de quem 

efles mafis desconfiam. Portanto, resgatar o verdadefiro sentfido da poflítfica e 

desenvoflver vaflores democrátficos entre os jovens é, antes de tudo, refletfir 

sobre o papefl das finstfitufições poflítficas e socfiafis brasfiflefiras, combfinado ao 

processo de formação poflítfica dos jovens.

Também devemos entender o unfiverso no quafl os jovens representam a sfi 

mesmos e a socfiedade. A juventude é uma categorfia socfiafl, cuflturafl e hfisto-

rficamente constfituída e por fisso deve ter sua sfignfificação socfiafl reconhecfida, 

findo aflém de sua percepção como meramente uma fase do cficflo de vfida do 

findfivíduo. A juventude apresenta seus aspectos sfimbóflficos, mas, também, 

materfiafl, hfistórfico e poflítfico. Tafis aspectos devem ser compreendfidos para 

sermos capazes de entender o que, do ponto de vfista da partficfipação poflítfica, 

os jovens consfideram motfivações para o agfir poflítfico.

Este artfigo pretende ser uma dfiscussão sobre os dados de três pesqufisas 

recentes  no  Brasfifl  sobre  o  comportamento  e  as  percepções  dos  jovens, 

destacando o tema da partficfipação poflítfica e suas característficas reflatfivas 

à condfição juvenfifl. O artfigo será composto por esta Introdução; uma seção 

que trata da dfiscussão socfioflógfica sobre a definfição da condfição juvenfifl; e 

outra que apresentará como as pesqufisas caracterfizam o comportamento 

e a percepção dos jovens sobre a poflítfica e as prfincfipafis finstfitufições que 

compõem o unfiverso sfimbóflfico e materfiafl dos jovens, como a famíflfia e a 

escofla.

Juventudes: os desafios do reconhecfimento

Parece  haver  um  consenso  entre  os  estudfiosos  da  temátfica  da  juventude 

de que não se pode faflar de uma únfica juventude (CATANI; GILIOLI, 2008; 

DAYRELL,  2007;  VELHO,  2006;  ESTEVES;  ABRAMOVAY,  2007;  ABRAMO-

VAY; CASTRO, 2006; ABRAMO, 2008, entre outros), mas da pfluraflfidade de 

vfivêncfias juvenfis. Apesar dfisso, há uma expectatfiva em torno de um certo 

modeflo fideafl de jovem, construído na década de 1960, que se basefia numa 

juventude  de  jovens  escoflarfizados  e  de  cflasse  médfia.  Esse  modeflo  de  ju-

ventude marcou a década de 1960 por mefio dos movfimentos estudantfis, da 

contracufltura e do engajamento dos jovens em partfidos poflítficos de esquer-

da (ABRAMO, 2008). Para Abramo (2008)
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[...] é fimportante ressafltar que, em certa medfida, a experfiêncfia dos jovens burgueses, 

que  fimprfimfiu  o  conteúdo  da  noção  moderna  de  juventude,  funcfiona  até  hoje  como 

padrão fideafl em torno do quafl têm sfido avaflfiadas as possfibfiflfidades de outros setores 

socfiafis de aceder a esta condfição, de ‘vfiver a juventude’, como se dfiz, e também a partfir 

do quafl se medem as abrevfiações, extensões e finterrupções da etapa, assfim como os 

desvfios e negações de seu conteúdo (p. 43).

Afinda que essa juventude esteja dfistante cuflturafl, poflítfica e economficamen-

te da dos anos 60 do sécuflo passado, persfiste um certo fideafl de juventude, 

mesmo que possamos admfitfir também que a próprfia noção de revoflução 

tenha mudado.

De  acordo  com  Esteves  e Abramovay  (2007),  cfitando  Pafis  (1997),  há  peflo 

menos  duas  flfinhas  da  socfioflogfia  da  juventude  que  abordam  juventude  da 

segufinte manefira: por um flado, juventude é entendfida como um grupo socfiafl 

definfido pefla fidade, grupo homogêneo. Essa flfinha enseja anáflfises de aspec-

tos mafis unfiformes e constantes desse grupo etárfio. Por outro flado, há uma 

perspectfiva que reconhece múfltfipflas cuflturas juvenfis formadas por dfiferen-

tes finteresses e finserções na socfiedade. Tem caráter dfifuso e vafi aflém da 

fidade. Apesar dos flfimfites e possfibfiflfidades que cada uma dessas perspectfi-

vas trazem, é absoflutamente possívefl a combfinação das duas para compre-

ender,  de  manefira  mafis  ampfla,  as  questões  que  envoflvem  essa  categorfia. 

Evfidentemente que a dfimensão sfimbóflfica da juventude é fundamentafl, mas 

como dfizem os autores, cfitando Marguflflfis e Urrestfi (1996), 

“[...] reduzfi-flo a essa dfimensão empobrece o seu sfignfificado, desmaterfiaflfizando-o. Des-

se modo, o seu tratamento deve, obrfigatorfiamente, consfiderar as determfinações ma-

terfiafis, hfistórficas e poflítficas finerentes a toda e quaflquer produção socfiafl”. (ESTEVES e 

ABRAMOVAY, 2007, p. 24)

As dfimensões sfimbóflfica e materfiafl da juventude nos remetem à pfluraflfidade, 

à dfiversfidade e às desfiguafldades finscrfitas em várfias experfiêncfias e modos 

de vfida dos jovens, demarcados por aspectos como gênero, raça/etnfia, cflas-

se socfiafl, escoflarfidade etc. 

Construfir uma definfição de juventude não é tarefa fácfifl, especfiaflmente por-

que envoflve aspectos cuflturafis e hfistórficos (DAYRELL, 2007). A juventude 

é, ao mesmo tempo, condfição socfiafl e um tfipo de representação, não ca-
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bendo nesse concefito um caráter unfiversafl, expressando as transformações 

experfimentadas  peflos  findfivíduos  num  determfinado  grupo  etárfio,  que  não 

reconheça  a  dfiversfidade  baseada  nas “condfições  socfiafis  (cflasses  socfiafis), 

cuflturafis (etnfias, fidentfidades reflfigfiosas, vaflores) e de gênero, e também das 

regfiões geográficas, entre outros aspectos” (DAYRELL, 2007, p. 157). Sposfi-

to (2000), cfitado por Catanfi e Gfiflfioflfi (2008), destaca que há sfignfificatfivas dfife-

renças entre a juventude de operárfios e de burgueses do finícfio do sécuflo XX, 

e que estes úfltfimos podfiam desfrutar de crfises de fidentfidade e dedficar seu 

tempo flfivre ao flazer, aos estudos e ao consumo. Por outro flado, os jovens da 

cflasse operárfia defixavam precocemente suas famíflfias para fingressarem no 

mercado de trabaflho e formar novas famíflfias. Veflho (2007) chama a atenção 

para as possívefis semeflhanças e dfiferenças entre os jovens frequentadores 

do Posto 9, em Ipanema, no Rfio de Janefiro, e os jovens que frequentam um 

terrefiro  de  candombflé,  em  Saflvador. Aspectos  da  condfição  juvenfifl  que  tor-

nam compflexa e mufltfifacetada a dfiscussão sobre juventude.

É nesse emaranhado de possfibfiflfidades finterpretatfivas que Dayreflfl (2007) de-

fine juventude, entendendo-a como:

[...]  parte  de  um  processo  mafis  ampflo  de  constfitufição  de  sujefitos,  mas  que  tem 

especfificfidades que marcam a vfida de cada um. A juventude constfitufi um momento 

determfinado, mas não se reduz a uma passagem; efla assume uma fimportâncfia em 

sfi mesma (p. 158).

Nessa perspectfiva, é vfisto como um sujefito socfiafl cuja ação no mundo 

é definfida por um conjunto de reflações socfiafis no quafl o jovem está 

finserfido e são determfinadas hfistórfica e socfiaflmente (p. 159).

O reconhecfimento da pfluraflfidade das juventudes é, aflém do reconhecfimento 

da dfiversfidade cuflturafl e da dfinâmfica hfistórfica das socfiedades, a evfidêncfia 

socfioflógfica e antropoflógfica da dfinâmfica dos grupos socfiafis finterconectados 

em suas tefias de finterações. Essas finterações se dão fintra e fintergerações, 

entre dfiferentes finstfitufições (famíflfia, escofla, Estado, Igreja etc.), produzfindo 

múfltfipflos sentfidos e deflfimfitando frontefiras. Como dfiz Veflho 

É essa permanente e compflexa negocfiação da reaflfidade que envoflve varfiávefis dos mafis dfi-

versos tfipos – econômficas, poflítficas, de organfização socfiafl e sfimbóflfica – que vafi estabeflecer 

frontefiras e cflassfificações etárfio-geracfionafis. Estas, portanto, não são finevfitávefis nem unfiver-
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safis, apresentando modaflfidades próprfias em função de varfiávefis hfistórfico-cuflturafis (VELHO, 

2006, p. 194).

A condfição juvenfifl é uma construção socfiafl com flfimfites hfistórficos e cuflturafis, 

apesar  de  haver  uma  dfiversfidade  de  finterpretações  de  cuflturas  juvenfis  (CA-

TANI; GILIOLI, 2008) que ora buscam a unfiversaflfização dada peflos aspectos 

bfiopsíquficos, ora peflas deflfimfitações etárfias que são figuaflmente arbfitrárfias e 

varfiávefis. Abramo probflematfiza a noção de condfição juvenfifl, consfiderando que 

essa noção é resufltado de uma juventude que nasce na socfiedade moderna 

ocfidentafl “como tempo de preparação (segunda socfiaflfização) para a compfle-

xfidade  das  tarefas  de  produção  e  a  sofistficação  das  reflações  socfiafis  que  a 

socfiedade findustrfiafl trouxe” (ABRAMO, 2008, p. 41). Sendo assfim, a condfição 

juvenfifl  é  uma  fase  fintermedfiárfia  entre  a  finfâncfia  e  a  fase  aduflta,  momento 

de preparação para assumfir as obrfigações e dfirefitos do mundo do trabaflho e 

do poflítfico. Entretanto, afinda que a experfiêncfia dos jovens burgueses tenha 

determfinado o conteúdo da noção moderna de juventude – o entendfimento 

de que a condfição juvenfifl guarda eflementos fidentfitárfios próprfios – a questão 

coflocada pefla autora já não é mafis sobre “a possfibfiflfidade ou fimpossfibfiflfidade 

de vfiver a juventude, [mas] sobre os dfiferentes modos como tafl condfição é ou 

pode ser vfivfida” (ABRAMO, 2008, p. 44). Essa perspectfiva enfatfiza as dfiferen-

ças e desfiguafldades que atravessam essa condfição.

As juventudes pensadas apenas como uma fase fintermedfiárfia entre a finfâncfia e 

a fase aduflta se apresentam como um obstácuflo para as poflítficas púbflficas e para 

a próprfia compreensão da dfiversfidade da condfição juvenfifl. De manefira gerafl, as 

poflítficas púbflficas no Brasfifl consfideram os jovens como mafis um segmento do 

seu  púbflfico-aflvo  mafis  ampflo  (ABRAMOVAY;  CASTRO,  2006),  ou  dfirecfionadas 

para  grupos  de  jovens  consfiderados  em  sfituação  de  rfisco  ou  envoflvfidos  em 

conflfito com a flefi (ABRAMOVAY; CASTRO, 2006; DAYRELL, 2007). 

O reconhecfimento da pfluraflfidade das juventudes e de sua reaflfidade hfistórfi-

ca e cuflturafl é fundamentafl para a compreensão das motfivações e formas 

do agfir poflítfico dos jovens contemporâneos. A segufir dfiscutfiremos sobre 

as  característficas  do  comportamento  e  das  percepções  poflítficas  dos  jo-

vens no Brasfifl apontadas peflas pesqufisas nacfionafis mafis recentes sobre 

essa temátfica.
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Juventudes e poflítfica no Brasfifl

Na úfltfima década foram reaflfizadas pesqufisas de abrangêncfia nacfionafl sobre o 

perfifl da juventude brasfiflefira. Unesco, Instfituto Cfidadanfia, Instfituto Brasfiflefiro de 

Anáflfises Socfiafis e Econômficas, entre outros, fizeram uma ampfla finvestfigação 

para subsfidfiar entfidades da socfiedade cfivfifl e organfismos governamentafis na efla-

boração de poflítficas púbflficas. Apesar de as pesqufisas sobre a temátfica da juven-

tude datarem do finícfio do sécuflo passado, parece haver grande finteresse das 

finstfitufições em compreender de manefira sfistemátfica e abrangente a dfinâmfica 

desse contfingente de pessoas. Unfiversfidades, Igreja, Estado, organfismos finter-

nacfionafis, organfizações não governamentafis têm demonstrado grande finteres-

se pefla juventude e peflas temátficas pertfinentes a essa categorfia: característficas 

socfiodemográficas;  aspectos  socfioeconômficos;  excflusões  socfiafis,  atfivfidades 

de cufltura, flazer e esporte; as fidentfidades; referêncfias poflítficas e assocfiatfivas, 

engajamento reflfigfioso e partficfipação poflítfica; sexuaflfidade etc.

Interessa-nos aqufi dfiscutfir aflgumas das anáflfises e finterpretações dos dados 

de aflgumas dessas pesqufisas pubflficadas em flfivros (ABRAMOVAY, ANDRA-

DE e ESTEVES, 2007; ABRAMO e BRANCO, 2008) e reflatórfios (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE ANÁLISES SOCIAIS E ECONÔMICAS, 2006), destacando 

a  dfiscussão  sobre  a  partficfipação  poflítfica  dos  jovens,  a  confiança  nas  fins-

tfitufições e as percepções sobre a condfição juvenfifl e suas finterfaces com 

a  pesqufisa  que  desenvoflvemos  (MEDEIROS,  MARQUES,  NASCIMENTO, 

2009). As três pesqufisas abrangem jovens de ambos os sexos e de dfiferen-

tes segmentos socfiafis da socfiedade brasfiflefira.

De acordo com o reflatórfio da pesqufisa do Instfituto Brasfiflefiro de Anáflfises So-

cfiafis e Econômficas (2005)1, os jovens brasfiflefiros, de uma manefira gerafl, têm 

1 A pesqufisa Juventude Brasfiflefira e Democracfia – partficfipação, esferas e poflítficas púbflficas fofi 
reaflfizada com jovens entre 15 e 24 anos de fidade, entre juflho de 2004 e novembro de 2005, para 
anaflfisar os flfimfites e as possfibfiflfidades da partficfipação desses jovens em atfivfidades poflítficas, 
socfiafis e comunfitárfias, consfiderando a fimportâncfia da fincflusão desses sujefitos para a consoflfidação 
do processo de democratfização da socfiedade brasfiflefira. A finvestfigação utfiflfizou duas abordagens 
metodoflógficas: a prfimefira, um flevantamento estatístfico, por mefio da apflficação de questfionárfio, e 
um estudo quaflfitatfivo baseado na metodoflogfia Chofice Work Dfiaflogue Methodoflogy – Grupos de Dfi-
áflogo, em sete regfiões metropoflfitanas (Beflém, Beflo Horfizonte, Porto Aflegre, Recfife, Rfio de Janefiro, 
Saflvador e São Pauflo) e no Dfistrfito Federafl.
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pouco finteresse em partficfipar formaflmente da poflítfica. Evfidentemente que 

esse  não  é  um  fenômeno  excflusfivo  desse  grupo  popuflacfionafl.  Numa  pers-

pectfiva  mafis  ampfla,  a  poflítfica  é  vfista  negatfivamente  por  grande  parcefla  da 

popuflação brasfiflefira, o que fleva a uma grande desconfiança nas finstfitufições 

poflítficas e nos poflítficos(AVELAR, 2004; MOISÉS, 2005; INSTITUTO BRASILEI-

RO  DE ANÁLISES  SOCIAIS  E  ECONÔMICAS,  2006). Assfim, “mufitas  vezes 

há exagero quando se denuncfia a ‘apatfia juvenfifl’ e se defixa de perceber que a 

‘crfise de partficfipação cfidadã’ é fenômeno socfiafl ampflfiado que atfinge todas as 

fafixas etárfias da popuflação” (INSTITUTO BRASILEIRO DE ANÁLISES SOCIAIS 

E ECONÔMICAS, 2006, p. 8).

Outras pesqufisas têm mostrado que, apesar de os jovens demonstrarem 

pouco finteresse em partficfiparem das finstâncfias da poflítfica convencfionafl 

representatfiva,  efles  demonstram  finteresse  por  se  finformar  sobre  assun-

tos poflítficos (INSTITUTO BRASILEIRO DE ANÁLISES SOCIAIS E ECONÔ-

MICAS, 2006) e demonstram preferêncfias pefla democracfia em reflação a 

outros regfimes de governo (KRISCHKE, 2008). De acordo com a pesqufisa 

do Ibase, enquanto apenas 8,5% dos jovens se decflararam poflfitficamente 

partficfipantes,  65,8%  procuram  se  finformar  sobre  poflítfica  sem  partficfipar 

pessoaflmente. Então, ao contrárfio do que se tem chamado de apatfia ou 

apoflfitficfismo dos jovens, o que se vê é que “as energfias poflítficas da gera-

ção mafis jovem têm-se expandfido por mefio da partficfipação não convencfio-

nafl, em flugar de sfimpflesmente regredfir à ‘apatfia’ ou ‘apoflfitficfismo’ – como 

erroneamente prevfiam os estudos usuafis sobre o tema” (NORRIS, 2003, 

apud KRISCHKE, 2008, p. 342-43, grfifo do autor). Em aflguns países europeus 

os jovens tendem a partficfipar poflfitficamente de manefira não convencfionafl 

(KRISCHKE,  2008)  e,  de  certa  forma,  essa  tendêncfia  também  pode  ser 

verfificada  entre  os  jovens  brasfiflefiros.  Na  Cataflunha,  apesar  de  aflgumas 

dfiferenças nas temátficas que mafis preocupam os jovens cataflães em refla-

ção aos jovens brasfiflefiros, saflvo a temátfica do emprego, os jovens dessa 

regfião da Espanha têm finteresse por poflítfica e partficfipam sfim, findo aflém 

do  sfistema  eflefitorafl  e  se  expressando  por  mefio  de  canafis  mafis  flexívefis 

(GONZALÉZ, 2007)2. Krfischke (2008) tem chamado de partficfipação poflítfica 

não convencfionafl aquefla que se reaflfiza fora do escopo finstfitucfionafl dos par-

2 Os temas que mafis preocupam os jovens na Cataflunha são: moradfia (30,8%); precarfiedade e finstabfiflfidade no emprego 
(28,1%) e fimfigração (28,1%).
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tfidos poflítficos e das eflefições, engflobando, por exempflo, ações que se dão 

no âmbfito dos movfimentos socfiafis, das manfifestações púbflficas, assfinatura 

de manfifestos, entre outros. Os dados da pesqufisa do Ibase mostram essa 

tendêncfia, fidentfificando as formas mafis comuns de partficfipação dos jovens 

no Brasfifl. Tomando a partficfipação em grupos como o nívefl mafis eflementar 

de envoflvfimento cofletfivo vofluntárfio de jovens, a pesqufisa anaflfisou a reaflfida-

de do assocfiatfivfismo juvenfifl, tendo como finaflfidade apreender o engajamen-

to de jovens em entfidades e movfimentos. O que os dados demonstram é a 

preferêncfia pefla partficfipação não convencfionafl dos jovens brasfiflefiros.

As prfincfipafis atfivfidades dos grupos estão reflacfionadas com aqueflas de cunho reflfigfioso 

(42,5%), esportfivo (32,5%) e artístfico – músfica, dança e teatro – (26,9%). Em segufida, 

encontram-se as atfivfidades menos cfitadas: estudantfis (11,7%), de comunficação (6,3%), 

as reflacfionadas com meflhorfias no bafirro (5,8%), de mefio ambfiente (4,5%), as poflítfico-

-partfidárfias (4,3%), o trabaflho vofluntárfio (1,3%) e outras atfivfidades (0,8%) (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE ANÁLISES SOCIAIS E ECONÔMICAS, 2006, p. 41).

Enquanto os jovens estão envoflvfidos, em mafior número, com atfivfidades de 

cunho reflfigfioso, esportfivo e artístfico, as atfivfidades poflítfico-partfidárfias estão 

entre as úfltfimas. A preferêncfia por formas não convencfionafis de partficfipação 

se manfifesta nos espaços flfisos3,  não  fechados.  Para  Ffleury  (2006),  dfiscu-

tfindo  aflternatfivas  para  a  cufltura  poflítfica  vfigente  na Amérfica  Latfina,  onde  a 

democracfia  tem  sua  prfincfipafl  forma  de  expressão  no  formato  finstfitucfionafl 

poflítfico-jurídfico do Estado Democrátfico de Dfirefito, pressupõe-se uma cfida-

danfia atfiva que requer um outro tfipo de finstfitucfionaflfidade para a democracfia. 

Segundo a autora

Mafis do que um conjunto de regras, a democracfia fimpflfica o reconhecfimento do outro, a 

fincflusão de todos os cfidadãos em uma comunfidade poflítfica, a promoção da partficfipação 

atfiva e o combate a toda forma de excflusão. Enfim, a democracfia requer o prfimado de 

um prfincípfio de justfiça socfiafl, aflém de sujefitos poflítficos e finstfitufições (FLEURY, 2004).

A crítfica que os jovens fazem às formas convencfionafis de partficfipação poflí-

tfica, da quafl faflam Castro e Vasconceflos (2007), é um chamado ao reconhe-

cfimento desse outro, o jovem, na sua forma de expressar e no agfir poflítfico.

3 Pafis (2007) chama de espaço flfiso os espaços de atuação dos jovens caracterfizados como finformafis, em contraposfição ao 
espaço estrfiado marcado peflo flfimfite de um sfistema fechado como se apresentam, na mafiorfia dos casos, a escofla e o próprfio 
Parflamento.
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Parece-nos que é nesse sentfido que o atfivfismo poflítfico dos jovens, ao con-

trárfio  de  uma  apatfia  sugerfida,  camfinha  na  contemporanefidade.  Sofluções 

para  as  temátficas  em  torno  das  quafis  os  jovens  vão  se  agflutfinando  não 

passam necessarfiamente pefla vfia das finstfitufições poflítficas convencfionafis, 

o que não evfidencfia, entretanto, como dfirão Castro e Vasconceflos (2007), 

uma negação dessa forma de partficfipação poflítfica. 

Quanto  à  pesqufisa Juventude, juventudes: o que une e o que separa?, 

da  Unesco  (ABRAMOVAY;  CASTRO,  2006)4,  destacamos  o  texto  sobre 

partficfipação poflítfica e juventudes na contemporanefidade de Castro e Vas-

conceflos (2007) exatamente porque, aflém de efle anaflfisar os dados sobre 

a forma como os jovens partficfipam da poflítfica, os autores estabeflecem 

uma forma de dfiáflogo com os dados da pesqufisa do Ibase e do Instfituto 

Cfidadanfia5. 

Para Castro e Vasconceflos há um quadro de generaflfizações e sfimpflfificações 

sobre a não mfiflfitâncfia dos jovens brasfiflefiros, fidefia com o quafl efles não con-

cordam, especfiaflmente no que dfiz respefito à partficfipação formafl. De acordo 

com os autores, os dados da pesqufisa não demonstram que haja um “qua-

dro de recusa partficfipatfiva na esfera poflítfica, mas ausêncfia de confiança nos 

canafis finstfitucfionafis e nas formas tradficfionafis de se fazer poflítfica” (CASTRO; 

VASCONCELOS,  2007,  p.112).  Evfidentemente  que  a  confiança  nas  finstfitufi-

ções é fundamentafl para motfivar a partficfipação atfiva na poflítfica, dado que os 

canafis finstfitucfionaflfizados de partficfipação são os que conferem flegfitfimfidade 

e flegaflfidade às ações poflítficas no sfistema poflítfico brasfiflefiro. 

4 A pesqufisa Juventude, juventudes: o que une e o que separa?, da Organfização das Nações Unfidas para a Educação, a 
Cfiêncfia e a Cufltura (Unesco), fofi reaflfizada em 2004, e foram entrevfistados jovens de 15 a 29 anos, de zonas urbanas e 
rurafis. A pesqufisa tfinha por ffinaflfidade fidentfifficar quem eram os jovens brasfiflefiros, por mefio da finvestfigação de percep-
ções, projetos, necessfidades e proposfições sobre um eflenco de temas dfiversos. É a únfica, entre as três seflecfionadas, 
que abrange os jovens na fafixa etárfia de 25 a 29 anos, enquanto as outras abrangem os jovens de 15 até os 24 anos. 
Como a pesqufisa do Ibase, utfiflfiza técnficas de pesqufisas quantfitatfiva e quaflfitatfiva, por mefio das abordagens de pes-
qufisa extensfiva (questfionárfio tfipo survey) e compreensfivas (entrevfistas e grupos focafis). Os artfigos que vamos anaflfisar 
foram pubflficados em Abramovay, Andrade e Esteves (2007), uma pubflficação vofltada para a anáflfise e finterpretação dos 
dados dessa pesqufisa.
5 A pesqufisa Perfifl da Juventude Brasfiflefira é uma finficfiatfiva do Projeto Juventude/Instfituto Cfidadanfia e trata-se de um 
estudo quantfitatfivo, reaflfizado em áreas urbanas e rurafis, junto com jovens de 15 a 24 anos. Os dados foram coflhfidos em 
novembro e dezembro de 2003. A perspectfiva dessa pesqufisa era servfir como ferramenta nas anáflfises e nos projetos 
desenvoflvfidos por finstfitufições e agentes que estfivessem vofltados, dfireta ou findfiretamente para a temátfica da juventude 
(ver ABRAMO; BRANCO, 2008).
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Apesar de os dados da pesqufisa finformarem que 27,3% dos jovens brasfiflefi-

ros decflararam ter partficfipado de aflguma organfização assocfiatfiva e desses 

apenas 18,7% em assocfiações do tfipo corporatfiva (trabaflhfista e estudantfifl) e 

3,3% partfidárfia, os autores postuflam que os jovens se mobfiflfizam de outras 

formas que buscam assegurar sua manfifestação em finstâncfias finstfitucfionaflfi-

zadas de representação de seus finteresses. Isto é, os jovens, afinda que par-

tficfipem mafis efetfivamente de organfizações do tfipo reflfigfiosa (81,1%), organfi-

zacfionafl – esportfiva, ecoflógfica, cuflturafl, artístfica e assfistencfiafl – (23,6%), não 

abrem mão de partficfipar nas organfizações formafis, quando há canafis. Essa 

proposfição é justfificada, entre outras cofisas, segundo efles, peflo fato de que

Uma das marcas atuafis no campo de debates sobre poflítficas e juventude é o desfloca-

mento de poflítficas para juventudes, ou seja, a partfir do Estado para a perspectfiva de 

poflítficas  de  ou  com  juventudes,  ou  seja,  poflítficas  específicas  para  grupos  de  jovens 

e  poflítficas  que  sejam  decfidfidas  e  formatadas  com  a  partficfipação  dos  jovens,  combfi-

nando-se  partficfipação  de  grupos  da  socfiedade,  sendo  que  em  aflguns  países  haverfia 

assembflefias com representação juvenfifl e secretarfias de juventude com a partficfipação 

dfireta de jovens (CASTRO e VASCONCELOS, 2007, p. 106).

O fato de exfistfirem órgãos de governo e de Estado vofltados para a juventude 

(no Governo Federafl exfiste a Secretarfia Nacfionafl de Juventude e no Estado 

de Mfinas Gerafis exfiste a Secretarfia Estaduafl de Esporte e Juventude) garan-

te a partficfipação de setores da juventude flfigados a partfidos, especfiaflmente, 

e organfizações não governamentafis, movfimentos socfiafis, entre outros. En-

tretanto, essa reaflfidade não se tem apresentado suficfiente para fazer com 

que a percepção dos jovens mude em reflação às finstfitufições poflítficas ou que 

essa seja a opção preferencfiafl dos jovens. De acordo com os dados da pes-

qufisa da Unesco, 84,6% dos jovens entrevfistados não confiam nos partfidos 

poflítficos, 76,7% não confiam no governo, 82% não confiam no Congresso 

Nacfionafl e 79,9% não confiam nas assembflefias flegfisflatfivas e câmaras de ve-

readores (CASTRO; VASCONCELOS, 2007, p. 101). A despefito dfisso, 68,8% 

dos  jovens  brasfiflefiros  acredfitam  que  é  possívefl  mudar  a  sfituação  do  País 

peflo voto. A confiança no voto peflos jovens parece guardar um campo sobre 

o quafl efles têm totafl domínfio e sua escoflha flfivre e findfivfiduafl parece revestfida 

de uma força transformadora.6

6 Essa afirmação é pura especuflação, uma vez que os dados não nos permfitem fazê-fla e não estamos fazendo nenhuma 
anáflfise baseada em teorfias sobre o voto.
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No que dfiz respefito aos dados sobre a partficfipação dos jovens brasfiflefiros 

em organfizações assocfiatfivas, os resufltados dessa pesqufisa destoa das 

outras duas pesqufisas ora em anáflfise (Ibase e Projeto Juventude/Instfituto 

Cfidadanfia). Enquanto se observa que nessas duas pesqufisas a partficfipa-

ção dos jovens em organfizações assocfiatfivas tende a dfimfinufir com o au-

mento da fidade, a pesqufisa da Unesco mostra uma reflatfiva estabfiflfidade, 

com o nívefl mafis eflevado de partficfipação de 28% no grupo etárfio de 21 

a 23 anos e de 32,7% e de 21% entre o grupo de 15 a 17 anos nas pes-

qufisas do Ibase e Instfituto Cfidadanfia, respectfivamente. Não entraremos 

no mérfito das causas dessas dfiferenças, uma vez que tafis dfiscrepâncfias 

podem resufltar da metodoflogfia apflficada em cada uma das pesqufisas, o 

que não é tema de nossa dfiscussão. Entretanto, o que o conjunto dos da-

dos e as anáflfises têm mostrado é que fimporta menos a dfiscussão sobre o 

desfinteresse dos jovens por poflítfica e mafis a forma como efles partficfipam 

da poflítfica, uma vez que os jovens têm envfiado crítficas às formas atuafis 

de  organfização  da  poflítfica  finstfitucfionafl  no  Brasfifl  (CASTRO; VASCONCE-

LOS,  2007,  p.  101)  e  as  formas  não  convencfionafis  de  partficfipação  dos 

jovens corroboram o que há de comum nas pesqufisas: os jovens não são 

apoflítficos.

Para Castro e Vasconceflos os jovens são capazes de ter uma postura crítfica 

sobre  o  fazer  poflítfico  convencfionafl,  e  o  debate  sobre  poflítficas  com  juven-

tudes  passa  necessarfiamente  pefla  formação  poflítfica  dos  jovens,  tendo  os 

partfidos poflítficos papefl fimprescfindívefl nesse processo. Aprender a zeflar pefla 

cofisa púbflfica e a cobrar do Estado é, exercendo a cfidadanfia atfiva, parte dessa 

formação (CASTRO; VASCONCELOS, 2007, p. 112). 

O  que  se  deve  fazer,  nesse  sentfido,  é  dar  mafis  voz  e  vfisfibfiflfidade  a  essas 

manfifestações do “fazer poflítfico dos jovens” e crfiar mecanfismos flegítfimos 

que  traduzam  essas  manfifestações  em  decfisões  poflítficas  vofltadas  para  a 

formuflação de poflítficas púbflficas que verdadefiramente dfiafloguem com os fin-

teresses dos jovens em sua pfluraflfidade.

Se, por um flado, as finstfitufições poflítficas são aqueflas em que os jovens 

menos conffiam a famíflfia é dfisparadamente a finstfitufição em que os jovens 

brasfiflefiros mafis conffiam, sendo que 98% dfizem que conffiam na famíflfia 

e 83% conffiam totaflmente. A escofla aparece em segundo flugar quando 
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90%  dfizem  conffiar  no(a)  professor(a)  e  51%  dfizem  conffiar  totaflmente 

no(a)  professor(a)  (ABRAMO,  2008,  p.  61).  De  acordo  afinda  com  a  pes-

qufisa, 72% dos jovens entrevfistados consfideram que a famíflfia é a mafis 

fimportante para o seu amadurecfimento. Essa centraflfidade da famíflfia na 

vfida dos jovens deve ser destacada exatamente porque é na famíflfia que 

os findfivíduos experfimentam as prfimefiras noções de vaflores étficos e mo-

rafis,  os  quafis  terão  repercussão  no  entendfimento  sobre  a  poflítfica  e  o 

processo de partficfipação.

Do  ponto  de  vfista  de  uma  certa  perspectfiva  da  cufltura  poflítfica,  a  famíflfia 

e  a  escofla  têm  centraflfidade  como  agentes  de  socfiaflfização  poflítfica.  Nessa 

perspectfiva, a famíflfia tende a finfluencfiar dfireta (manfifesta) ou findfiretamente 

(flatente)7  a  formação  de  atfitudes  em  reflação  à  autorfidade.  Uma  partficfipa-

ção precoce da crfiança em processos de tomada de decfisão, por exempflo, 

aumentarfia a probabfiflfidade de uma partficfipação atfiva no sfistema poflítfico 

quando efla se torna aduflta (ALMOND; POWELL JÚNIOR, 1976). No caso da 

escofla, a educação formafl tende a afetar a conscfiêncfia e as atfitudes poflítficas 

dos findfivíduos. 

O que queremos enfatfizar com o destaque da escofla e da famíflfia no contexto 

das pesqufisas sobre juventudes e poflítfica é que, se do ponto de vfista teórfi-

co, famíflfia e escofla têm grande poder de desempenhar papefl formador de 

agentes poflítficos, do ponto de vfista prátfico, eflas são centrafis para os jovens 

terem, na perspectfiva defles, apofio e se desenvoflverem. 

Nesse  sentfido,  a  famíflfia  não  é  uma  questão  a  ser  tematfizada  por  efles 

como probflemátfica, como é o caso da educação e do trabaflho. A famíflfia é 

uma finstfitufição percebfida por efles, que dará suporte para enfrentar ques-

tões como trabaflho, educação, vfioflêncfia, reflações amorosas, entre outras. 

Quando  perguntados  sobre  quafis  os  assuntos  que  mafis  flhes  finteressam, 

a  educação  (38%)  e  o  emprego  (37%)  estão  em  prfimefiro  flugar.  Famíflfia 

aparece em sexto flugar, não porque efles se finteressem pouco por efla, mas 

7 Ao dfiscutfir sobre os pontos reflevantes da socfiaflfização poflítfica, Aflmond e Powefl Júnfior consfideram que a socfiaflfização 
poflítfica pode tomar a forma de transmfissão manfifesta e óbvfia ou flatente e ocuflta. No caso da manfifesta efla envoflve 
a comunficação aberta de finformações, vaflores ou sentfimentos referentes a objetos poflítficos. A flatente refere-se à 
transmfissão de atfitudes não poflítficas que afetam as atfitudes reflatfivas a papéfis e objetos sfimfiflares no sfistema poflítfico 
(ALMOND; POWEL JÚNIOR, 1976, p. 47).
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porque efla não é objeto de questfionamento no sentfido que efles dão para 

esses outros temas. Outro dado que corrobora essa finterpretação é o fato 

de que, quando perguntados sobre quafis os probflemas que mafis flhes preo-

cupam atuaflmente, os jovens respondem que é vfioflêncfia (55%) e emprego 

(52%), segufidos da drogas e educação, 24% e 17%, respectfivamente. No 

entanto, 48% dos jovens entrevfistados consfideram que o apofio da famíflfia 

é o fator mafis fimportante para as suas vfidas.

Destacamos  esses  dados  e  enfatfizamos  essa  finterpretação  porque,  ao 

anaflfisarmos as finformações de nossa pesqufisa, constatamos, em prfimefi-

ro flugar, que a famíflfia se apresenta como um dos prfincfipafis vaflores para 

os  jovens  que  partficfiparam  do  Parflamento  Jovem  e  que,  em  segundo, 

educação,  trabaflho,  vfioflêncfia,  poflítficas  púbflficas  e  protagonfismo  juvenfifl 

são temas recorrentes nas dfiferentes edfições do PJ (MARQUES, NASCI-

MENTO; MEDEIROS, 2009), com destaque para educação. Mafis do que 

um vaflor em sfi ou um tema de finteresse para os jovens, educação e em-

prego são dfirefitos que devem ser garantfidos e protegfidos peflo Estado. 

Para  Abramo  e  Branco, “pode-se  dfizer  que  os  jovens  estão  antenados 

com o seu tempo poflítfico e com as mobfiflfizações socfiafis e dfisputas que 

se produzem em torno dos dfirefitos socfiafis, ameaçados de dfiferentes mo-

dos peflas transformações desencadeadas nos úfltfimos anos” (ABRAMO; 

BRANCO, 2008, p. 66). Ao serem perguntados, por exempflo, sobre que 

dfirefitos novos gostarfiam de crfiar, os mafis cfitados foram o dfirefito ao tra-

baflho e ao emprego e o dfirefito à educação, 27% e 21%, respectfivamente. 

Como dfizem Marques, Nascfimento e Medefiros

Os vaflores que orfientam e se apresentam como substrato das propostas formufladas peflos 

jovens  referentes  à  temátfica  da  educação  são  figuafldade  e  unfiversaflfismo  e  estão  emba-

sados no entendfimento de que a educação tem vaflor por sfi só e que é expressão do de-

senvoflvfimento da capacfidade crítfica e reflexfiva dos sujefitos nefla envoflvfidos professores e 

aflunos [...] O unfiversaflfismo da educação é aqufi postuflado como dfirefito de todo ser humano 

em quaflquer socfiedade e cufltura (MARQUES; NASCIMENTO; MEDEIROS, 2009, p. 7). 

É finteressante destacar que parece haver, dfireta ou findfiretamente, aflgo em 

comum  entre  as  pesqufisas  aqufi  dfiscutfidas  no  que  dfiz  respefito  à  percep-

ção dos jovens brasfiflefiros quanto à preocupação com questões de natureza 

cofletfiva. Isso se dá de manefira mafis evfidente no finteresse dos jovens em 
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partficfipar para poder mudar a reaflfidade, seja por mefio do voto, seja de ações 

pontuafis e movfimentos socfiafis, organfizações não governamentafis, passea-

tas, movfimentos cuflturafis, entre outros. Se, por um flado, os temas sobre o 

unfiverso da poflítfica estrfito senso ficam em úfltfimo flugar, por outro, os jovens 

juflgam  que  os  dfirefitos  mafis  fimportantes  são  os  dfirefitos  socfiafis  contra  os 

dfirefitos findfivfiduafis. É assfim na pesqufisa do Instfituto Cfidadanfia, em que 58% 

dos jovens findficaram os prfimefiros dfirefitos como os mafis fimportantes, contra 

29% dos que findficaram os segundos.

Há temas que são mafis dfiscutfidos numa esfera íntfima de reflações (famíflfia 

e amfigos) e outras numa esfera púbflfica. Educação, futuro profissfionafl, vfio-

flêncfia, étfica e morafl, sexuaflfidade, afetfivfidade e artes são os mafis cfitados 

para  serem  debatfidos  com  pafis  e  amfigos  (ABRAMO;  BRANCO,  2008,  p. 

382).  Importante  ressafltar  que  sexuaflfidade  e  reflacfionamentos  amorosos 

ganham totafl destaque no debate com os amfigos, por motfivos que pare-

cem  óbvfios  na  socfiedade  brasfiflefira. Afinda  contfinuam  sendo  tabus  esses 

temas, especfiaflmente a sexuaflfidade no âmbfito da famíflfia e da escofla. En-

quanto sexuaflfidade é um tema dfiscutfido com os pafis ou responsávefis por 

31%  dos  jovens,  45%  dfiscutem  com  os  amfigos.  E  os  reflacfionamentos 

amorosos são dfiscutfidos por 30% e 51%, respectfivamente. Os assuntos 

consfiderados fimportantes para serem dfiscutfidos pefla socfiedade, numa es-

fera mafis ampflfiada, são assuntos que têm ampflfitude socfiafl e poflítfica, como 

educação, vfioflêncfia, desfiguafldade e pobreza, cfidadanfia e dfirefitos humanos, 

drogas,  poflítfica,  racfismo  e  futuro  profissfionafl. Temas  como desfiguafldade e 

pobreza e cfidadanfia e dfirefitos humanos estão mafis reflacfionados com os dfirefitos 

socfiafis. Esses assuntos são findficados por, respectfivamente, 45% e 58% 

dos jovens pesqufisados. 

Drogas e vfioflêncfia aparecem com destaque tanto na esfera íntfima/prfiva-

da quanto na esfera púbflfica. Vfioflêncfia aparece sempre acfima de 50% na 

menção dos jovens, atfingfindo o mafior percentuafl quando dfiscutfido pefla 

socfiedade (63%). Já as drogas aparecem sempre acfima de 40%. Taflvez 

essa  frequêncfia  na  menção  desses  assuntos  esteja  reflacfionada  à  capfi-

flarfidade  desses  assuntos  na  socfiedade  brasfiflefira,  fisto  é,  apesar  de  as 

drogas e a vfioflêncfia serem ampflamente dfiscutfidas na socfiedade brasfiflefira 

contemporânea, eflas são vfivencfiadas no âmbfito da famíflfia e do findfivíduo, 

especfiaflmente  no  caso  dos  jovens.  Abramo  e  Branco  consfideram  que 
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os temas drogas e vfioflêncfia são recorrentes porque são “temas que as-

sumem tanta reflevâncfia entre os jovens, justamente porque acfionam e 

permfitem conectar múfltfipflas esferas de suas vfivêncfias e preocupações” 

(ABRAMO; BRANCO, 2008, p. 64). 

Outro fimportante destaque é a poflítfica como assunto a ser dfiscutfido pe-

flos jovens. Coflocada sempre entre os temas de menor finteresse dos jo-

vens,  quando  perguntados  sobre  quafl  o  assunto  efles  consfideram  mafis 

fimportante para serem dfiscutfidos pefla socfiedade, a poflítfica aparece em 4º 

flugar. 41% dos jovens consfideram que poflítfica é um assunto fimportante a 

ser dfiscutfido pefla socfiedade. Esse dado expressa que, em prfimefiro flugar, 

os jovens se finteressam por poflítfica sfim, mas, em segundo, que efla está 

fortemente desvfincuflada da esfera íntfima da vfida dos jovens, porque está 

desvfincuflada da vfida das famíflfias brasfiflefiras. É nesse sentfido que Castro 

e Vasconceflos consfideram que os tempos contemporâneos são pautados 

por  findfivfiduaflfismos  narcíseos,  finseguranças,  medos  e  orfientações  por 

consumo, aflém dos condficfionantes estruturafis, condfições de vfida que dfi-

ferencfiam os jovens entre sfi, e que tafis eflementos da contemporanefidade 

não atfingem excflusfivamente a juventude, tampouco finffluencfiam apenas a 

partficfipação poflítfica desse grupo, mas da socfiedade como um todo. Por-

tanto, a questão da partficfipação poflítfica de jovens ou do seu finteresse por 

poflítfica não pode ser consfiderada separadamente das característficas da 

partficfipação poflítfica ou do finteresse por poflítfica de outras parceflas popu-

flacfionafis da socfiedade (CASTRO; VASCONCELOS, 2007, p. 82).

Consfiderações finafis

A  partficfipação  poflítfica  de  jovens  é  caracterfizada  por  múfltfipflas  formas  de 

partficfipar que vão aflém das formas convencfionafis. São mafis flexívefis, pon-

tuafis e mafis estetficamente crfiatfivas. Os jovens se mobfiflfizam de outras for-

mas para fins que buscam assegurar sua representação e vfisfibfiflfidade nas 

esferas finstfitucfionaflfizadas da poflítfica. Isto é, os jovens não estão tão fora 

do escopo finstfitucfionafl da poflítfica, tampouco recusam essa forma de par-

tficfipação. Porém, as formas de partficfipar mafis flexívefis, não convencfionafis, 

mafis abertas podem reveflar mafis proprfiamente a crítfica e a desconfiança 

nas  finstfitufições  poflítficas  convencfionafis  do  que  uma  postura  de  negação 

dessas finstfitufições. É fimportante avaflfiar como as finstfitufições poflítficas se 
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apresentam para os jovens: sempre com uma face por demafis burocrátfica 

e flfimfitadora, estrfiada, portanto.

As  pesqufisas  dfiscutfidas  aqufi  reveflam  um  quadro  bastante  compflexo  da 

condfição  juvenfifl  e  evfidencfiam  que  não  há  uma  únfica  juventude,  embora 

haja  temas  recorrentes  de  finteresse  dos  jovens.  Entretanto,  devfido  à  dfi-

versfidade  e  às  desfiguafldades  da  condfição  juvenfifl,  esses  temas  ganham 

matfizes dfiferencfiados em suas abordagens prátficas.

Os resufltados das pesqufisas têm apontado para uma convergêncfia entre 

os dados da pesqufisa do PJ, mesmo que essa pesqufisa seja excflusfivamen-

te quaflfitatfiva8, em reflação aos temas de finteresse e probflemas flevantados 

peflos jovens. Aflém dfisso, os temas mafis comuns flevantados peflos jovens 

(educação, vfioflêncfia, emprego etc.) também foram debatfidos nas edfições 

do  PJ  com  eflaboração  de  propostas,  aflgumas  fincflusfive  dando  orfigem  a 

requerfimentos, projetos de flefi e flefis,9 o que revefla na pfluraflfidade das juven-

tudes eflementos comuns. Entretanto, em razão da natureza e da finaflfidade 

do PJ – socfiaflfização poflítfica e formação poflítfica para a cfidadanfia – o projeto 

tem se mostrado como um mecanfismo finteressante que aflfia os aspectos 

formafis  (convencfionafl)  e  não  formafis  (não  convencfionafl)  da  partficfipação 

poflítfica.  Essa  sua  característfica  não  garante,  por  sfi  só,  a  efetfivfidade  dos 

resufltados. 

A fidentfidade do PJ é construída, até certo ponto, a partfir da reflação dfireta 

com o Parflamento como finstfitufição poflítfica. No entanto, o PJ busca conju-

gar prátficas formafis e finformafis de ação poflítfica, a fim de construfir prátficas 

que  flevem  à  mobfiflfização  de  finteresses.  Efle  também  crfia  camfinhos  aflter-

natfivos  para  o  protagonfismo  juvenfifl  a  partfir  da  prátfica  poflítfica  em  novos 

mofldes,  fincflusfive  conjugando  eflementos  da  democracfia  representatfiva  e 

partficfipatfiva.10

8 Expfloramos aqufi apenas os dados quantfitatfivos das pesqufisas anaflfisadas.
9 Na edfição de 2006 do PJ, ocorrfida nas cfidades de Arcos e Pafins, cujo tema fofi Educação e Trabaflho, as propostas geraram 
dfiversos requerfimentos a órgãos competentes e um projeto de flefi (PL 578/2007) que propõe aflteração à flefi que finstfitufi o 
Programa Prfimefiro Emprego em Mfinas Gerafis. A proposfição determfina a apflficação de sanções no caso de descumprfimento 
da flegfisflação que trata da jornada de trabaflho. (Para um apanhado dos desdobramentos do Parflamento Jovem, ver KELLES; 
MARQUES, 2010.)
10 Sobre esse aspecto ver MARQUES; NASCIMENTO; MEDEIROS, 2009.
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O PJ vem contrfibufindo, por um flado, para que os jovens flancem um oflhar 

crítfico sobre a reaflfidade poflítfica brasfiflefira, estaduafl e flocafl a partfir do co-

nhecfimento  sobre  o  funcfionamento  de  suas  finstfitufições  poflítficas,  sobre 

as prátficas dos parflamentares e sobre aflguns fundamentos da poflítfica de-

mocrátfica moderna, ao mesmo tempo em que, por outro flado, crfia novos 

canafis de socfiabfiflfidade poflítfica, partfindo de questões tematfizadas por efles 

mesmos.
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