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Com o tema “Juventude, democracia e globalização” a Revista Geração Z se propõe ser um canal 

de diálogo entre os jovens e suas problemáticas sociais. Atualmente é quase um consenso que os 

problemas locais são também problemas globais, o que justifica o uso do termo “glocal”. Nada é 

tão nosso que não seja dos outros. Em tempos atuais a globalização, a internet, a aviação, os 

smartphones etc. vêm anulando a distância que existia entre as pessoas e os lugares, as culturas, 

os países e as diferenças. Por outro lado tem potencializado as desigualdades. Ao mesmo tempo 



em que todo esse sistema de globalização se instala e torna mais próximos os mais distantes, 

também intensifica as diferenças. 

Por si só, e de modo geral, perceber-se diferente não é negativo. Pelo contrário, se perceber 

diferente do outro apenas aponta o caminho do respeito, da aceitação mútua, da tolerância e da 

convivência sadia. É a partir da diferença que o sujeito pode se afirmar enquanto pessoa. 

Precisamos do outro, portanto o diferente, para dizer e afirmar quem somos. No entanto, essa 

diferença não significa, em nenhuma hipótese, inferioridade ou superioridade. Perceber que o 

outro é diferente não o torna inferior ou superior a nós, apenas o torna único, singular e legítimo 

em sua especificidade. 

A globalização poderia ter apenas investido neste viés de percepção da diferença, mas ela foi 

além e estabeleceu padrões, modelos e processos comparativos depreciativos. A padronização 

em qualquer nível que seja produz comparações. A comparação hierarquiza, inferioriza, 

subalterniza. O problema da globalização não está (ou estava), simplesmente, na produção de 

sujeitos distintos, diferentes, singulares, mas, sobretudo, na hierarquização desigual desses 

sujeitos. 

A democracia, por tudo que esta expressão representa, poderia (e pode) ter sido uma saída para 

essa problemática, quando consideramos que o sujeito democrático é aquele que percebe as 

diferenças existentes em suas opiniões e nas dos outros, mas não encontra nesta diferença uma 

oportunidade para a inferiorização e/ou subalternização. Assim, em nosso entendimento, uma 

“globalização democrática” ou uma “democracia globalizada” seria aquela em que seus sujeitos, 

ao invés de construírem padrões, teriam a diferença como sua maior riqueza. 

Na era da globalização, um tempo de fragmentação e fluidez, de ruptura em todas as áreas da 

sociedade, inclusive política, vemos avançar tendências ultraconservadoras que ferem os 

princípios democráticos assentados na modernidade. Na sociedade brasileira, por exemplo, tem 

crescido setores que não aceitam a igualdade de direitos entre homens e mulheres, que 

reproduzem o racismo, que atacam abertamente homossexuais e cada vez menos têm se 

mostrado disponíveis para a construção de debates e diálogos democráticos. São mudanças que 

afetam diretamente a condição juvenil, já que devemos admitir que esses aspectos (etnia, 

orientação sexual, gênero e classe) são dimensões que atravessam a construção das identidades 

juvenis na contemporaneidade. Diante de um contexto de crise econômica, política e social, 

vemos emergir tendências de deterioração e precarização do mercado de trabalho, fenômeno 

que reflete inexoravelmente no número crescente de desempregados entre os setores juvenis da 

sociedade, como também na marginalização simbólica e objetiva desse grupo social.  

Os jovens, nessa dinâmica da globalização, tem sido, de uma forma ou de outra, alvo muito fácil 

do processo de subalternização. Numa sociedade globalizada, o jovem é sempre o vir a ser, numa 

ele é. Ele nunca está pronto, sempre está em construção, em processo, em aprendizagem. De 

modo geral, esta não é uma afirmativa de toda negativa ou errada, apenas ela não pode ser 

encarada de forma a atingir todos os jovens, de forma homogênea. O que devemos levar em 

consideração é que o jovem está num processo, mas não para se tornar o “adulto ideal” dessa 

sociedade globalizada que produziu padrões, mas para construir, ele mesmo, sua própria 

identidade, ou melhor, identidades. É, de fato, um processo, mas não um processo para se tornar 



algo pré-estabelecido. Este processo produz abertura, constrói 

infinitas possibilidades e promove a ruptura com os antigos 

paradigmas, resignificando-os.  

Os dilemas das juventudes vão para além de concluir o ensino médio 

e entrar numa universidade, ou de conseguir o primeiro emprego em 

um mercado de trabalho tão competitivo, ou ainda, de constituir 

família. Os dilemas dos jovens são plurais e, numa medida ou outra, 

se assemelham por toda parte do planeta apresentando suas 

especificidades e tornando-os face a face com a diferença, com a 

riqueza que é a diferença. No Brasil, por exemplo, num país com 

dimensão continental, os problemas dos jovens nas mais distintas 

regiões do país não são os mesmos, mas são essas diferenças nas 

diferenças que torna a juventude igual, sem perder sua 

particularidade. 

Nesta edição, que é publicada em meio a uma grande discussão do 

que vem a ser democracia, de forma mais específica no Brasil, 

queremos convocar, não só os jovens em idade estatutária – aqueles 

entre 15 e 29 anos de idade – mas todas as pessoas que, de uma 

forma ou de outra, se sentem ou se consideram jovens para, de forma 

bem plural, mas conscientes que fazemos parte de um único planeta, 

começar a derrubar, desfazer, desconstruir, colocar em desuso os 

padrões construídos e sustentados pelo processo capitalista da 

globalização. É preciso construir sujeitos jovens plurais, diferentes, 

singulares, mas que estejam interconectados de uma necessidade em 

comum, o respeito pelo outro.  

Carinhosamente, 

>José Aniervson S. Santos/ 

  O Editor 
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Juventude, democracia 
e globalização 

 

 

A organização social sofreu 

alterações de modo significativo em sua 

estrutura política, econômica e cultural, 

com o advento da globalização. Esse 

famoso processo dinâmico de 

reorganização das relações humanas, 

responsável pela dissolução dos blocos 

econômicos, deu um novo significado e 

dimensão, principalmente mercado 

internacional. 

No século passado, a globalização 

colaborou para que a comunidade 

mundial compreendesse a 

interdependência entre os povos, tanto 

para a manutenção das relações de 

mercado, como para a conservação da 

paz. Com isso, ações individuais, ganham 

peso, quando, dentro de um sistema de 

colaboração mútua, interferindo direta ou 

indiretamente na coletividade. 
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Desta forma, as relações 

interpessoais passaram a ser investigadas, 

tendo o indivíduo se tornado centro das 

discussões, bem como seus direitos e 

garantias ganhado reconhecimento. Fruto 

disso, o alcance dos direitos humanos se 

estendeu, ganhando força e 

fundamentando o princípio da dignidade, 

como parâmetro para uma série de outros 

desdobramentos fundamentais. Diante 

disso, ao ser humano, agora credor de 

direitos, se vê reconhecido suas 

peculiaridades outrora negligenciadas. 

São levados em consideração diversos 

elementos, dentre eles a idade, como 

meio de agrupamento dos iguais em razão 

dos seus interesses. 

Numa análise histórica, temos o 

Código de Menores (sancionado em 

1927, o chamado “Código Mello 

Mattos”, em homenagem ao autor do 

projeto). Um diploma legal, em vigor até 

o início dos anos 90, que relegava as 

crianças e adolescentes a objetos do 

acervo patrimonial da família. Pois que, o 

patriarca da família tinha direitos sobre os 

filhos, inclusive podendo dispor da sua 

vida e integridade física. Em seguida, 

num avanço mínimo e relutante, este 

público foi ganhando espaço nos debates 

internacionais. Principalmente em 1986, 

quando organizações não governamentais 

começaram a discutir a temática, 

influenciando na introdução do conteúdo 

da Convenção dos Direitos da Criança e 

Adolescente da ONU, na Constituição 

Federal de 1988. Resultando num 

reconhecimento tardio de sua existência e 

das prioridades destas pessoas, enquanto 

sujeito em condição especial de 

desenvolvimento. 

Por conseguinte, foi promulgado o 

Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990), substituindo os resquícios insanos 

do Código de Menores e inovando, 

quando garante condições sociais, 

culturais e legais, para o pleno 

desenvolvimento desses indivíduos. 

Ocorre que, como bem se sabe, nem 

mesmo o acertado ECA, é suficiente, 

embora inovador na matéria. Uma vez 

que, a norma supracitada trata das 

questões e interesses de pessoas com 

faixa etária exclusiva, não prioriza a 

existência do jovem nem resguarda seus 

interesses. 

Tendo como base a juventude 

brasileira, num primeiro momento, há 

negação de existência e a invisibilidade, 

que consequentemente exclui essas 

pessoas do processo de emancipação dos 

direitos e exercício de fato e de direito da 

cidadania.  

Oportunamente, a exclusão dos 

jovens objetifica sua condição, o 

retirando do protagonismo das relações 

sociais, políticas e econômicas. A questão 

central, passa necessariamente pela 

criminalização de nossa juventude e a 

desumaniza.  Tal situação ultrapassa as 

diferenças delineadas pela condição 

econômica das pessoas e perdura por 

quase todos os períodos históricos.  

Trata-se, antes de tudo da 

ilegítima crença na incapacidade de 

autogestão dos interesses por um jovem. 

Inevitável que, a tutela inconveniente dos 

direitos dos jovens, por parte da 

sociedade adulta, alcança seu fim, quando 

emudece a juventude e a retira dos 

espaços de construção de políticas 

públicas que os atenda. 

A participação dos jovens na 

sociedade, sempre encarada como um 

período de transição entre a adolescência 

e a fase adulta, em que o indivíduo se 

dedica aos afazeres individuais como 

escola, profissionalização e trabalho, 
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suprimi seu tempo. Logo, inviabiliza que 

ele se perceba, sentindo a necessidade de 

se colocar na linha de frente, em busca 

dos interesses que atendam seus 

semelhantes. Muito disso se deve a nossa 

cultura capitalista, que individualiza e 

responsabiliza a pessoa pelo seu sucesso 

ou insucesso, registre-se que, as próprias 

medidas de prosperidade e realização 

pessoal, também é fruto da lógica de 

disputa pela aquisição e posse de bens e 

valores, relevantes para a sociedade. 

Noutra vertente, grupos de 

juventude, embora fragmentados, 

sobretudo por conta do seu âmbito de 

atuação, se mantiveram a postos, 

levantando a bandeira e alimentando a 

participação do jovem na transformação 

de sua realidade. Destacando-se a 

Pastoral da Juventude, movimento social 

nascido dentro da Igreja Católica, de 

fundamental importância no 

fortalecimento do indivíduo ante sua 

comunidade. A PJ transcende os muros 

da igreja, organizando os territórios de 

atuação, realizando trabalho de base, 

fomentando a valorização do ser humano 

no ambiente em que estar inserido. 

Semelhantemente, o movimento 

estudantil, que conta com organização 

tanto nas escolas secundaristas através 

dos grêmios e associações estaduais 

ligados à UBES (União Brasileira dos 

Estudantes Secundaristas). Como também 

nas universidades, os centros acadêmicos 

e diretórios estaduais aparados pela UNE 

(União Nacional dos Estudantes). 

Funcionam como um chamamento para 

que os jovens exercitem seu papel 

político junto à escola e academia. 

Contudo, os jovens que atuam na PJ, não 

representam toda a juventude. Menos 

ainda as pessoas que funcionam no 

movimento estudantil, pois, a existência 

dos grêmio não é unanimidade nas 

escolas. Quanto às universidades, apenas 

os jovens de classe média, em sua 

maioria branca, que frequentavam os 

cursos de ensino superior, figuravam nas 

lutas pela visibilidade dos direitos da 

juventude. 

Com a entrada de pessoas jovens, 

com outro perfil socioeconômico nas 

universidades, principalmente nos 

últimos anos, alargou o alcance das 

discussões, haja vista a participação de 

atores que vivenciam outras realidades. 

Diante disso, temos neste momento o 

surgimento de uma infinidade de pautas 

surgidas a partir dos interesses por esses 

novos agentes representados. 

A transformação do cenário de 

militância juvenil reformulou as 

prioridades e consequentemente acirrou a 

disputa pela visibilidade social deste 

público. Sobretudo no tocante a 

humanização destas pessoas, enquanto 

protagonistas, credores e legitimados dos 

seus interesses e direitos fundamentais. 

Neste prisma, cabe perfeitamente 

a pergunta: Qual o lugar da juventude? 

Atualmente, pode-se afirmar que, 

enquanto protagonistas do processo de 

emancipação dos interesses e cidadania, o 

jovem tem cada vez mais se reconhecido 

como parte da construção política e social 

dos espaços e das pautas que os atendem. 

Não se trata de um fenômeno 

anômalo a sociedade. Longe disso. 

Estamos diante da conjugação perfeita de 

elementos que empoderam nossa 

juventude.  Tivemos um maior número de 

jovens com acesso ao ensino superior, ao 

mercado de trabalho, aos espaços da 

política, nos últimos anos. Inegável que 

os jovens votantes com acesso a 

informações e formação política, formam 

uma opinião bem distante do senso 
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comum, tornando-se pessoas 

independentes e ideologicamente 

politizadas. 

Em parte, podemos assim 

justificar o protagonismo da juventude, 

somado a tais fatos, podemos acrescentar 

os esforços tanto do poder público, 

quanto da sociedade civil em construir 

espaços como Secretarias, Conselhos, 

Conferencias em todos os âmbitos da 

estrutura pública. De sorte que, as 

políticas para a juventude surjam e se 

fortaleçam de forma participativa. 

Registre-se que a abertura de 

debates tanto na sociedade civil, quanto 

na administração publica, em todas as 

esferas, aqui, inclusive, cabe um adendo, 

tendo em vista a grande relevância o 

Estatuto da Juventude, para reafirmar as 

garantias já trazidas pela Constituição 

Federal de 1988, ressaltando que agora se 

destina exclusivamente para as pessoas 

com idade entre 15 a 29 anos. Mais que 

isso, coloca o jovem como centro da 

discussão de seus interesses e sujeito 

legitimado a intervir, com mecanismos 

efetivos para alcançar êxito quando 

demanda junto à sociedade à garantia de 

seus direitos fundamentais.  

O conhecimento da existência de 

meios para executar as garantias, direitos 

básicos e interesses coletivos da 

juventude inaugura um período promissor 

de pessoas, cada vez mais cedo, atuando, 

de forma responsável e benéfica, 

identificando as necessidades de acordo 

com a realidade de sua comunidade. Por 

conseguinte, aproxima as práticas da real 

carência, sendo que os próprios 

beneficiários são os atores principais de 

cada conquista, por uma luta fortalecida e 

organizada deste público para atuar nos 

espaços de poder. 

Importante ressaltar que garantir 

espaços não massifica. Portanto, diante 

de uma infinidade de juventudes, todas 

com suas peculiaridades, alterando de 

modo relevante os interesses. Assim, a 

comunidade, deve também estar 

preparada para desconstruir o sujeito 

moral conservador e ultrapassado que 

nega a existência das diversidades.   

 

>Jamile dos Santos Calado 

23 anos, bacharel em direito, residente 

em Cafarnaum, interior baiano. Membro 

do Grupo de Trabalho de Juventude e 

Mulheres do Território de identidade de 

Irece. Militante da Juventude do Partido 

dos Trabalhadores e do Coletivo 

Kizomba. 

Email: kizombacafarnaum@gmail.com 
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O sonho 
possível 
 

 

 

No século 21 temos 

experimentado um fenômeno com 

contornos desesperadores para ampla 

parcela da população mundial: a força 

avassaladora das grandes corporações, 

que controlam a democracia 

representativa como um manipulador 

move as cordas de um fantoche.  “O que 

já foram deformações fragmentadas, 

penetrações pontuais através de lobbies, 

de corrupção e de “portas-giratórias” 

entre o setor privado e o setor público se 

avolumaram, e por osmose estão se 

transformando em poder político 

articulado em que o interesse público é 

que aflora apenas por momentos e 

segundo esforços prodigiosos de 

manifestações populares, de frágeis 

artigos na mídia alternativa, de um ou 

outro político independente”, atesta 

Ladislau Dowbor, professor de economia 

nas pós-graduações em economia e em 

administração da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP) e 

consultor de várias agências das Nações 

Unidas. 

No Brasil, a conservadora 

bancada BBB (Boi, Bíblia e Bala) é um 

exemplo claro dessa nova arquitetura de 
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poder. O resultado desse cenário é um 

sistema excludente, predatório, que 

marginaliza parte considerável da 

população, resultando em 

empobrecimento, desemprego em massa, 

miséria. Com parlamentares 

subservientes e comprometidos com os 

interesses dos seus financiadores de 

campanha, o jogo democrático é jogado 

com as regras e leis das grandes 

corporações, de costas viradas aos 

verdadeiros interesses e anseios da maior 

parte da população.  

Outro triste exemplo é o processo 

de gentrificação, que tem afetado várias 

capitais brasileiras. Na Copa de 2014, nas 

Olimpíadas de 2016, ou mesmo sem 

desculpas aparentes, comunidades 

inteiras foram ou têm sido expulsas de 

suas moradias para atender os interesses 

das grandes construtoras, num conluio 

brutal e sem precedentes entre poder 

estatal e especulação imobiliária. 

Para tornar esse e outros absurdos 

toleráveis, os gigantes da mídia, unidos 

para desinformar, impor a cultura 

consumista das elites e convencer, 

servem o seu prato do dia, cujo 

ingrediente principal é uma completa e 

complexa estratégia de manipulação 

midiática. “A vida desejada tende a ser a 

vida ‘vista na TV’. A vida na telinha 

diminui e tira o charme da vida vivida: é 

a vida vivida que parece irreal, e 

continuará a parecer irreal enquanto não 

for remodelada na forma de imagens que 

possam aparecer na tela”, enfatiza o 

sociólogo polonês Zygmunt Bauman, no 

livro Modernidade Liquida. 

Mas a guerra não está perdida. 

Uma das trincheiras mais importantes de 

resistência são os meios de informação 

alternativos assentados na internet, 

produzidos de forma cada vez mais 

inteligente e engajada por uma juventude 

arrojada, colaborativa e comprometida 

com a construção de um mundo melhor e 

mais justo.  

No livro “Sociedade com Custo 

Marginal Zero”, o futurólogo americano 

Jeremy Rifkin prevê a substituição do 

capitalismo pela economia do 

compartilhamento e fornece mais 

combustível para a nave dos que lutam 

contra o conformismo e o 

conservadorismo atual: “Mercados estão 

começando a dar lugar a redes, a posse 

está se tornando menos importante do que 

o acesso, a busca do interesse próprio está 

sendo moderada pela pressão de 

interesses colaborativos e o tradicional 

sonho de enriquecimento financeiro está 

sendo suplantado pelo sonho de uma 

qualidade de vida sustentável. Os jovens 

colaborativistas estão tomando 

emprestadas as virtudes do capitalismo e 

do socialismo e eliminando a natureza 

centralizadora, tanto do livre mercado 

quanto do estado burocrático”.  

Portanto, a todos aqueles que, 

como a galera da Revista Geração Z, 

afrontam o sistema e batalham por um 

mundo menos excludente, fica o convite: 

sonhemos, pois, o sonho é possível. 

 

>Dário Álvares  

Jornalista, escritor, blogueiro e 

especialista em Assessoria de 

Comunicação. 

Email: motimdasletras@gmail.com  
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A verdade não é sua 
 

Por Bruna Heloísa Ribeiro de Paula

 
Para os que não pensam,  

O conhecimento é perigoso. 

Para os que não sentem,  

O amor é algo duvidoso. 

Para os que não dormem,  

O sonho é mentiroso.  

Para os que não correm, 

Andar poupa mais fôlego. 

Para os que não voam, 

Preferem o fogo. 

Para os que não lêem,  

Ouvir é o suficiente. 

Para o que não trabalha,  

Parado é eficiente. 

Para quem não duvida,  

A mentira é o bastante. 

Para quem inventa,  

A verdade é insignificante. 
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Contemplo 

Por Bruna Heloisa Ribeiro de Paula 

 

Cubo mágico, 

Mágico cubista. 

Tempo parado, 

Relógio modernista. 

O queijo e a noite, 

Rato equilibrista. 

O papel e a saudade, 

Caneta ilusionista. 

O passo e a distância, 

Você é meu artista. 

O brinquedo e o tapete, 

Criança hiperativa.  

 

 

O choro e o hidrante,  

Alagam a pista. 

O rosto e o olho,  

Olhar de golpista. 

Frieza e mágoa,  

Lembrança maldita. 

Pudim e colher, 

Sensação bendita. 

A faca e o peito,  

Introdução sentida. 

Desapego e vontade,  

Viver de verdades. 
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O Navegante e o Mar 
 

Por Bruna Heloisa Ribeiro de Paula 

 

Há algum tempo atrás 

Uma história que não se desfaz, 

Entre o navegante e o mar. 

Um mergulho a mais,  

Não irá doer rapaz,  

Por mais que não se ache capaz.  

Eu devo lhe dizer,  

Que aí você irá me prender,  

Prefiro olhar você dançar daqui. 

Mas veja só,  

Você passeia por mim a tanto 

tempo,  

Já se envolveu nesse nó. 

Mas você sabe o que diz,  

E me engana dizendo que aí serei 

feliz  

Sem se comprometer. 

Mas tudo que faço,  

E pra te envolver em algo imenso, 

Não seja de aço. 

Meu remo é meu traço,  

Meu álibi é o laço,  

 

Que me faz sempre seguir.  

Mas veja homem,  

Da vida as coisas boas somem,  

E em mim basta mergulhar. 

Mas sinta mar,  

Tudo que você diz não dá para 

provar,  

Sinto que na tua ânsia irei me 

afogar. 

Vejo que é terrestre,  

E só vê beleza em voar,  

Saiba que aqui há muito o que 

explorar. 

Nessa tua solidão ,  

Encontro-me comigo mesmo,  

Mergulho em meu coração. 

Então que sejamos solitários 

juntos,  

Quando me acalmar,  

Ainda terás aqui um falso lar. 
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Reaver 

Aumentam o castelo do rei,  

Diminuem o espaço da rainha, 

Pessoas normais sabem esconder suas mentiras,  

Os loucos vivem dentro do que realmente acham ser a vida. 

Aumentam o espaço do melhor discurso,  

Diminuem do rio o curso,  

Pessoas normais destroem querendo melhorar, 

Os loucos aceitam a natureza como está. 

Aumentam a desilusão dentro de mim,  

Diminuem a nação. 

Os loucos percebem isso,  

As pessoas normais não. 

 

 

Por Bruna Heloísa Ribeiro de Paula 
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Disseram 

Por Bruna Heloísa Ribeiro De Paula 

Um dia disseram, 

Que pensavam,  

Que voavam, 

Que sorriam,  

Que liam,  

Que acreditavam,  

Que glorificavam,  

Que dançavam, 

Que alegravam. 

Certo dia disseram,  

Que fingiam,  

Que fugiam,  

Que mentiam,  

Que sofriam,  

Que se engoliam,  

Presos ao que lhe disseram,  

Sobre a verdade.  
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>Bruna Heloísa Ribeiro de Paula tem 

18 anos e é natural de Anápolis/GO. É 

aluna do curso de Ciências Biológicas 

pela UEG/Anápolis. 

Email: brunadipaula@outlook.com
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Conversando Sem Vergonha: Uma 

proposta de diálogo com as 

juventudes de Surubim 
 

 

“(...) O meu protagonismo somado com o seu 

e um outro mundo que é possível... Aconteceu! 

Sujeito de direito, sou assim como você. 

Quero minha singularidade, você vai ver. 

Não julgue, não critique, deixe eu me mostrar. 

E com muita surpresa você vai se encantar.’’ 

(Música: A juventude quer viver) 



Em um período de grande avanço 

tecnológico onde as massas têm a 

facilidade de obter o que precisam em 

mãos, nessa era da globalização onde a 

informação é veiculada rapidamente e 

com fácil acesso, uma parcela da 

juventude se encontra alienada e 

devidamente ocupada pela geração dos 

aplicativos. É neste cenário de isolamento 

em que surge um convite promissor a 

moda antiga: deixar a acomodação de sua 

casa e a lógica virtual para se juntar a 

outros jovens e discutir os problemas que 

assolam as juventudes. 

 Recorrentes em uma sala decorada 

pelos próprios frequentadores da Casa 

das Juventudes, município de Surubim-

PE, o ambiente em si só fala a linguagem 

dos que chegam e vão – e a maioria gosta 

de ficar. Encontram, por vezes, no 

cenário um amparo, e nas propostas a 

serem discutidas o tema em que não se 

sentem a vontade para falar em outros 

lugares.  

 O nome já instiga o público, a 

partir do momento que são convidados a 

participar de uma roda de conversa “Sem 

Vergonha” com assuntos variados, dentre 

eles sexualidade, depressão, religião, 

política, cidadania e tribos urbanas como 

exemplo, a curiosidade parece despertar 

com o toque de humor inerente. Esse 

projeto do IPJ, responde a uma constante 

necessidade de quebras de tabus. É 

preciso insistir na discussão de temas 

ditos polêmicos, mas que a nossa ver, são 

emergentes e urgentes. 

 As propostas são escolhidas 

normalmente pelos próprios jovens que 

levam a ideia e votam pela internet. As 

divulgações também são feitas pelas 

redes sociais promovendo os encontros 

nas tardes, geralmente, em uma data que 

caia no final de semana. A mediação 

também é feita de/com/para/pela 

juventude que participa. Há uma troca 
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constante de material humano, o afeto, o 

cuidado, o respeito e o rigor com que 

cada tema é discutido. 

 A oportunidade que estes jovens 

encontram ao deixar suas casas e se 

encontrarem com outros com as mesmas 

dúvidas e propostas que eles fazem do 

projeto um verdadeiro sucesso, afinal, o 

que todo jovem quer é que não calem sua 

voz e que ele possa ser ouvido, 

independente se são militantes ou não. 

 As consequências não poderiam 

ser melhores, uma juventude mais ativa e 

participante que se envolve 

com projetos relacionados 

às políticas das juventudes 

e, principalmente, a sua 

interseção na sociedade. 

Essa busca constante pela 

cidadania torna apta a luta 

pelos seus sonhos, ideias e 

pela própria voz que muitas 

vezes se mantém perdida. 

 A experiência é 

válida não apenas para socializar e 

promover a interatividade, além, claro, da 

fuga da alienação virtual em que vivemos 

atualmente, mas também para trazer essa 

vontade dos jovens de se manterem ativos 

e de se encontrar na sociedade em que 

vivem, o que talvez seja uma das maiores 

dificuldades que esta faixa etária enfrenta 

durante sua fase, aquele famoso 

paradigma: Qual é o meu lugar no 

mundo? 

   

 
 

>Danielle de Abreu Fernandes da Silva 

Licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de Salvador e graduanda 

em Física pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Professora do Curso Pré-

Vestibular Passaporte e Diretora de Projetos do IPJ. 
 

Email: bio.dany@yahoo.com.br 
 

Crédito das Fotos: Instituto de Protagonismo Juvenil - IPJ    
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IPJ: 6 anos 

promovendo o 

protagonismo 

juvenil 
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Eu poderia começar esse texto a 

respeito do IPJ, como muitos outros, 

dizendo qual natureza jurídico-

institucional o IPJ está enquadrado, mas 

como todo esse histórico é possível 

encontrar, tanto nesta revista, quanto no 

site da instituição, gostaria de falar do 

IPJ, a partir de minha experiência pessoal 

e coletiva, claro. 

 Quando iniciamos os estudos de 

políticas de juventude em Surubim que 

resultou na fundação do IPJ em maio de 

2010 eu já era militante apaixonado pelas 

causas juvenis. Com o passar do tempo o 

desejo pela compreensão do fenômeno 

juvenil foi me consumindo e consumindo 

os amigos e amigas de militância.  

 Quando fundamos o IPJ o cenário 

político em Surubim/PE era totalmente 

outro do que temos hoje. Na época, em 

2010, “apenas” nós, da Pastoral da 

Juventude, em parceria com outras 

instituições promovíamos debate acerca 

das questões que afetavam as juventudes, 

como violência, mercado de trabalho, 

educação etc. A falta de uma organização 

que lutasse diretamente pelos jovens fazia 

muita falta naquele cenário. Não existia 

nenhuma discussão em nível 

governamental sobre o tema da 

juventude. Com a criação do IPJ essa 

realidade muda.   

 Eu, pessoalmente, juntamente 

com tantos outros companheiros e 

companheiras, constantemente 

fomentávamos o diálogo sobre o tema, 

tanto nas escolas quanto nos poderes 

municipais. Foi um tempo de muita 

articulação, de muita luta. Era necessário 

mostrar que a juventude, para além de 

sofrer por diversas violações era também 

capaz de mudar a realidade local. Era 

preciso “conquistar” os espaços de 

participação e decisão coletiva. 

 O IPJ assim, se esforçou para a 

criação do Conselho e da Secretaria 

Municipal da Juventude em Surubim e 

para isso realizou diversas conversas com 

líderes juvenis, a exemplo dos grêmios 

estudantis, com autoridades do poder 

judiciário, com vereadores, prefeito e 

especialistas na área. Era fundamental 

que Surubim iniciasse o diálogo na 

construção de políticas voltadas para as 
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juventudes. 

 Os passos foram sendo dados aos 

poucos. Como assumi a primeira 

presidência da organização, fiquei 

responsável pela assessoria da 1ª 

Conferência Municipal de Juventude em 

Surubim, no ano de 2011. Fizemos uma 

belíssima conferência. A participação da 

juventude foi incrível. Mobilizamos os 

jovens da zona rural e urbana. 

Elaboramos um projeto de lei que viria a 

criar o Conselho Municipal da Juventude 

na Câmara de Vereadores. Pressionamos 

os gestores. Realizamos atos públicos. 

Protagonizamos. 

 Depois de alguns anos de atuação, 

de tantas idas e vindas que dei pelo 

mundo, de muitas experiências trocadas e 

vividas ao longo dos anos, volto a 

presidência do IPJ e me encontro mais 

uma vez com a missão de fomentar, não 

mais a criação de mecanismos de controle 

social para os jovens em Surubim, mas de 

potencializá-los.  

Esse é um momento que, não só 

em Surubim, mas em todo o Brasil, há 

uma tentativa de desmonte das 

organizações da sociedade civil e das 

esferas de participação popular e controle 
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social e é papel nosso, enquanto instituição, promover a cidadania e 

o protagonismo juvenil incansavelmente. 

O IPJ representou para mim, lá no início, em 2010, uma 

possibilidade de empoderamento de minha juventude. Hoje, em 

2016, após seis anos de fundação e atividades o IPJ representa a 

certeza de que fizemos a escolha certa. Poderíamos ter feito mais, é 

claro, mas o que fizemos ao longo desses anos representam o 

cuidado e o compromisso de cada um e cada uma que passou pelo 

IPJ têm com a casa juvenil.   

O IPJ não é apenas uma organização estatutária, é um lugar 

de pertença e empoderamento juvenil. Um lugar onde o jovem pode 

ser ele mesmo, sem ter medo de julgamentos de qualquer natureza. 

O IPJ é vida, é cor, é brilho, é diversidade, é sorriso, é afeto, é 

cuidado, é sabor. O IPJ sou eu, é você, é cada um(a) de nós! 

 

>José Aniervson Souza dos Santos 

Primeiro Diretor Presidente do IPJ (2010 – 2012) 

Atual Diretor Presidente do IPJ (2016 – 2018) 

Email: aniervson@gmail.com 
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O feminismo na 

ponta dos dedos:  

algumas 

considerações 

sobre a ação de 

jovens mulheres 

nas redes sociais 

 

Aquilo que se acostumou chamar 

“Mundo Virtual” ou o que podemos 

denominar de “Mundo Ponto com” 

(BASSALO, 2009), caracterizado como a 

era da informação e da fluidez de 

significados e sentidos outrora bem 

consolidados, se tornou um dos espaços 

mais importantes de expressão e 

constituição de identidades ou das 

ciberidentidades, nos termos de Hall 

(1997). A internet, do modo como é 

utilizada hoje, se configura como um 

lugar de troca, busca, encontro e 

produção, quatro palavras que demarcam 

a ação dos sujeitos em suas navegações e 

os permitem participar de processos 

constantes de construção e reconstrução 

identitária.  

Shirky (2001) afirma que o uso 

crescente da internet tem possibilitado o 

surgimento de culturas de participação, 

uma vez que aproxima virtualmente os 

indivíduos e os envolve em teias de 

manifestação e formas de intervenção 

virtual que muita das vezes se 

materializam de forma real na vida social. 

A partir disso, é que o presente texto 

pretende discutir o modo como o 

feminismo tem se disseminado e 

conquistado cada vez mais simpatizantes 

através das redes sociais, especialmente 

por meio da atuação das jovens mulheres 
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da nova geração feminista em blogs, 

sites, fanpages e canais no youtube. 

 

Jovens e inconformadas: porque o 

feminismo não é vitimismo 

 

Diferentemente do que prega e 

acredita o senso comum, o feminismo 

não é o posto do machismo e nem mesmo 

significa que “as mulheres odeiam os 

homens”, que “feminista parece homem” 

ou que “as feministas querem ser 

melhores do que os homens”. Aqui 

caberia esclarecer o que é o feminismo, 

seus valores e fins. Muito dos enganos ou 

simulacros em torno das questões que 

envolvem o feminismo procedem da 

associação apressada e arbitrária deste 

com a luta pela supremacia feminina ou 

na convicção de que as feministas querem 

transformar as mulheres em homens. 

Tratam-se de discursos que se perdem em 

si mesmo de tão contraditórios que são, 

pois ao mesmo tempo afirma-se que essas 

mesmas feministas odeiam os homens. 

Não pareceria estranha e até mesmo 

paradoxal tal postura? 

Podemos dizer, na verdade, que o 

feminismo é um humanismo, é a luta pelo 

empoderamento e reconhecimento das 

mulheres como pessoas humanas e 

detentoras dos mesmos direitos que os 

homens e que sua luta é pela igualdade 

entre os sexos, no plano social, político, 

cultural e laboral. De acordo com Alvaréz 

(2008, p.5), o feminismo começa na 

chamada Modernidade alinhado com as 

grandes transformações materiais e 

ideológicas resultantes da Revolução 

Francesa e da Revolução Industrial e que 

se estenderam “ao longo do século XIX 

com a reivindicação do direito ao voto 

feminino e outras como o trabalho 

assalariado [...] e a educação superior”
1
. 

Segundo a socióloga, o feminismo em 

sua pluralidade pode ser concebido de 

três formas que, por sua vez, estão 

intimamente relacionadas: “o feminismo 

é uma teoria, é uma militância política e 

social e é uma prática cotidiana, uma 

forma de entender e viver a vida” 

(ALVARÉZ, 2008, p. 6) e na realidade, 

sem a presença das três as mulheres não 

teriam conquistado os espaços e direitos 

que hoje detém. 

O feminismo, enquanto militância 

social e política tem mostrado que a 

resistência das mulheres à opressão e à 

discriminação a que estão submetidas por 

um sistema social patriarcal é uma forma 

legitima e não violenta de luta na 

conquista de novos direitos. E isso reflete 

na realidade de um sem número de 

meninas jovens, que começam a 

enxergam-se como sujeitos políticos ao 

assumirem essa luta para si.  

Como forma de viver a vida 

cotidiana, o feminismo demanda uma 

atitude pessoal de ruptura e mudança que 

implica questionamentos constantes sobre 

a tradição patriarcal da sociedade, as 

diferenças de gênero envolvidas no 

processo de socialização de meninos e 

meninas, como também as expectativas 

sociais colocadas em torno das mulheres 

em relação a seus modos de ser, pensar e 

se comportar.  

 

Daí que o feminismo nos anos 

sessenta elaborou o lema o pessoal é 

político. Com este lema se queria 

expressar que as decisões que as 

mulheres tomam sobre suas vidas 

pessoais, como encarregar-se das 

responsabilidades domésticas, não 

são fruto de sua livre eleição e de 

                                                             
1  Todas as citações dessa autora são 

traduções livres do original em espanhol. 
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suas negociações como casal, mas de 

um sistema de poder, ou seja, 

político, que não lhes deixa escolha 

porque isso “não vai mudar”. 

Contudo, a militância e a associação 

com outras mulheres proporciona um 

empoderamento, no qual as mulheres 

enfrentam de forma explícita sua 

condição de “segundo sexo” e os 

múltiplos medos que a sociedade lhes 

imbuiu desde pequenas para se 

afirmarem como pessoas, tenham ou 

não um homem ao lado (ALVARÉZ, 

2008, p. 7). 

 

Nesse sentido, podemos afirmar 

que a internet propicia a criação de rede 

de associação e trocas de experiência e 

informações entre mulheres, jovens e 

adultas, além de atuar como um canal 

eficaz de conscientização e 

esclarecimento das causas femininas 

possibilitando a desconstrução de 

estereótipos que desqualificam e 

marginalizam o movimento feminista. É 

inegável que nas redes sociais, esse 

movimento ganha uma nova roupagem e 

as discussões em torno de questões sobre 

a mulher se tornam mais palpáveis e 

abertas, não ficando restrita somente aos 

debates do meio acadêmico. Segundo 

uma notícia do portal Agenda Brasil, 

publicada em março deste ano, de janeiro 

de 2014 a outubro de 2015, o número de 

buscas pelo termo “feminismo” no 

Google aumentou 86,7% no Brasil, 

passando de 8.100 para 90.500 buscas. 

Ademais, tem se tornando 

constante a realização de campanhas na 

internet promovidas, em sua maioria, por 

jovens mulheres que através de fanpages, 

tumblr, twitter e blogs divulgam textos, 

criam imagens que são rapidamente 

compartilhadas e “viralizam” de forma 

impressionante, sem contar as chamadas 

vlogueiras que alimentam diariamente 

suas contas na rede com a divulgação de 

vídeos comentados sobre as causas 

sociais das mulheres e suas experiências 

diárias, compartilhando seus problemas e 

conhecendo os de outras, demostrando 

que não há problema em ser feminista e 

lutar por direitos iguais. 

Aqui se faz oportuno comentar 

sobre as ações da organização não 

governamental de ativismo online 

ThinkOlga, que em 2015 lançou as 

hashtag #primeiroassedio que foi usada 

mais de 100 mil vezes no twitter, 

encorajando muitas meninas à relatarem 

o primeiro caso de assédio ocorrido com 

elas, funcionando dessa maneira como 

uma forma de educá-la sobre o tema, já 

que também foram constatadas buscas em 

torno do significado do termo. Nesse 

sentido, as redes sociais aparecem 

também como um espaço de denúncia 

dos desrespeitos e  da discriminação 

sexista sofrida pelas jovens, em suas 

trajetórias de vida. Outra hashtag que 

ganhou destaque no mundo das redes e 

que pôs em debate, na mídia eletrônica, o 

tema da cultura do estupro
2
 foi a 

#eunãomereçoserestrupada que ganhou a 

legenda e a capa de várias e diferentes 

fotos de perfis no facebook e instagran.  

Ainda cabe mencionar as páginas 

feministas criadas no facebook que 

funcionam como um canal para ação e 

voz de jovens mulheres que optam pelo 

anonimato (ou não) para transmitir, por  

                                                             
2
 O termo “Cultura do Estupro” é uma 

tradução de “Rape Culture”, termo vem 
sendo  utilizado para mostrar como a 
sociedade culpa as próprias mulheres pelo 
abuso sexual sofrido. Em entrevista recente, 
Marilia de Carvalho (2016) afirma que a 
cultura do estupro “é tornar normal e 
aceitável a violência sexual”. Para ter acesso 
a entrevista, ver: 
http://loja.grupoa.com.br/revista-
patio/artigo/12663/promover-mudancas-para-

um-mundo-mais-igualitario.aspx.      
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meio de suas mensagens as situações de 

silenciamento, exclusão e desigualdades 

sofridas no dia a dia. Com isso, criam 

pontes de diálogo e reconhecimento com 

outras jovens que sofrem com 

experiências parecidas e passam a vê-las 

e interpretá-las de formas menos passiva 

e mais crítica.  

Isto aponta para a afirmação de 

Bassalo (2012, p.228), de que “está em 

curso no Brasil uma militância de jovens 

mulheres feministas, que poderiam ser 

denominadas como ciberfeministas” que 

utilizam as comunidades virtuais 

estabelecidas na internet como um espaço 

de afirmação, de luta, ações em favor das 

mulheres, campanhas, relatos de 

experiências e histórias de vida, 

divulgação de atos, marchas e encontros. 

Enfim, um local que tem sido usado 

como uma ferramenta de militância, uma 

forma estratégica e inteligente para 

derrubar fronteiras e descontruir posturas 

e valores machistas e misóginos, mas 

principalmente permite que essas jovens 

coloquem-se “a disposição de uma 

identidade política que vem sendo 

historicamente construída” (idem, p. 

231).  

 

 

Considerações Finais 

 

Diante do que foi exposto, 

podemos dizer que o feminismo é 

reavivado diariamente nas redes sociais 

por uma geração de jovens que recusa de 

forma veemente os estereótipos 

femininos que padronizam o 

comportamento da mulher e costumam 

vê-la como um objeto e não como pessoa 

humana. Chamam atenção em suas 

postagens para questões como    a 

desigualdade salarial, a violência, o 

feminicídio e a cultura do estupro, assim 

como protestam e resistem aos discursos 

que tentam naturalizar o machismo que 

sofrem.  

Muitas jovens mulheres têm 

assumido o compromisso de promover 

mudanças e de contribuir desde seu lugar 

particular para a construção de uma 

sociedade mais igualitária entre os sexos. 

Para algumas, o fato de não participar de 

nenhum movimento concreto não altera 

ou dificulta a assunção de uma identidade 

feminista que se expressa em práticas 

virtuais amiúdes carregadas de grandes 

significados e potencial transformador. 

Com o feminismo na ponta dos dedos 

lançam mão de toda sua criatividade nas 



redes sociais, promovem ações que 

caminham no sentido de cooperar na 

construção de um mundo onde as 

relações entre homens e mulheres sejam 

mais humanas e igualitárias.   
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